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 تکامل و رییتغ ی نندهیآفر نام به

 یجبر معادله با عشق:رمان نام

 کتاب ساز انجمن کاربر( afs)ب.فاطمه :سندهینو نام

  

 فکر رنطویا خودم الاقل. بودم تنها شهیهم. ارمیم ادی به که یزیچ نیاول ،ییتنها

 "یسح" چه ای کنمیم "فکر" یچ به بفهمه شدینم دایپ یکس اصوال. کردمیم

 . نبود مهم هم یکس یبرا. دارم

 الشیخ یب گرفتم میتصم "یباش کامروا تا باش الیخ یب" ی جمله به بنا پس

 طور نیهم. باشم توجه یب احساساتم و افکار به بودم گرفته ادی شهیهم. بشم

 . سواالتم به

 که بود یکس اون. دمید رو " اون " که شد مهم برام یوقت هیقض نیا... یول

. خواستیم وبیا صبر شناختنش و بود صبر کوه هی. بود من مقابل نقطه

 و اروید تو بکوبونمش جلو، برم بخوام و. بشم تشنه کردیم یکار دنشید

 لسا همه نیا کنم فکر یکنیم یکار چرا ؟یهست ینجوریا چرا بپرسم ازش

  کردم؟یم فکر اشتباه

 لبخند اون و رونیب یزیبر موهاتو و یبزن غیج الک دیبا !یدختر هی تو

 غیج و یباش داشته لوس اخالق دیبا. یکن پیخوشت یپسرا نثار رو خوشگلت

 هیک خدا مگه ؟یکنینم نگاهم و نییپا یندازیم رو هات چشم چرا !یکن غیج

 من یبرا نقدریا شناختت؟ شهینم یچ یبرا ؟یریگیم پشتشو ینجوریا که

 . یاومد کوه پشت از انگار یا ناشناخته
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 عدد ی همه کرد؟ حلت شهینم چرا یلعنت. یشد سخت یجبر ی معادله هی

 ی عادلهم هی !کنمینم دایپ رو " کسیا ". کننیم تر تشنه منو نمیبیم که ییها

  ام؟یبرنم پَست از یچطور غرور همه اون با من وقت اون !سادس

 نه ام، یپ عدد نه ام، یجبر عدد کی نه. ام شده مشخص من. کوتاهم یلیخ من

 کی فقط من ،یاتحاد عبارت نه ه،یتجز قابل ریغ کالیراد نه گنگ، عدد کی

 .صفر از تر قبل یلیخ. ام یمنف عدد

 ،ینامرد یتو. زیچ همه یتو. کردم یرو ادهیز که بود نیا گناهمم. کردم گناه

 اصل با هام فاصله. هام فاصله یتو ،یگر ی*ش*ا*ل یتو ،یگر یعوض یتو

 من مرز که باشه یخط هی اگه. گرفتم فاصله خودم از. هستم که یزیچ اون

 .شدم دور ازش لومترهایک من باشه، یاصل

 هب تا و یکنیم یغلط جور همه یعنی ؟یچ یعنی ندامت دیفهمیم. مونمیپش

 رو، تیجوون عمرتو، !یکرد پودر رو یداشت یهرچ ینیبیم یایم خودت

 .خدارو با رابطت رو، تتیانسان رو، تیمردونگ

 همب اگه نداره یفرق برام یحت. نید یب. آره !کردم فراموشش ایلیخ مثل خدا؟

 . خور روزه. لش تنه نمازه یب. ینامسلمون هی تو بگن

 میلیخ. نبودم مونیپش کارهام از. بشم مونیپش خواستمینم وقت چیه من

 !نکردم که مونمیپش ییکارها از فقط. بودم یراض

. آره. بدم ادامه مونده یباق برام وقت یهرچ بذار جهنم، یتو برم قراره اگه

 .گردمیبرنم وقت چیه و. دمیم ادامه رو راه نیهم

. بده شخص خود یبرا گرفتن نهیک گنیم. کرد لهم بار نیچند غرورش با

 .نداره آرامش هیا نهیک که یکس
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 بشم، نابود خشم و حرص و نهیک از خودم اگه یحت !ندارم آرامش من آره

 اب اونم پس جهنم؟ برم قراره من !بشه نابود بامن هم اون که کنمیم یهرکار

 !بشه من مثل دیبا هم اون !بشه یقربان دیبا هم اون !کشونمیم خودم

 .هیاجبار. مونهیم یجبر ی معادله کی مثل اون

 چیه که هیا دهیچیپ موجود. هیک اون بفهمم دیبا ،یاضیر یها کتاب حساب با

 !متنفرم ازش یاضیر یها معادله ی همه مثل یول. دمیند رو اون مثل وقت

 جلوت یا یعوض ی معادله نیهمچ یوقت نه... یول. هینیریش یاضیر گنیم

 !یکن حلش نه و یبش الشیخ یب یتونیم نه و سادهیوا

 نشون من مخالف کامال رو اون همه. مثبتِ عدد هی اون که گنیم اعداد ی همه

 .من دشمن. دنیم

 ددع کی ،یاضیر عبارت به. امیجهنم من. داستانم مشخصه. میقض کوتاهه من

 . اون... اون یول. یمنف

 .نمیمع من

. هسالم چهار و ستیب. کرامت ای. یکِ ام گنیم بهم بروبچ. نژاد کرامت نیمع

 .حالم و عشق عاشق

 کال. ندارم هم نایازا ه؟یچ پکه سوسک کنم؟ حیتشر نیندار توقع که افممیق

 باهام بروبچ. میباحال آدم کال خوب،. ندارم چرتوپرتارو نیا و باشکاه وقت

 ارزش برام وقتم و ستمین یتَلَل یلَلیَ اهل ادیز گفت شهیم حال، نیدرع. راحتن

 .داره

 الح یلیخ ولیا... و یجراح غیت و هیبخ و سرم و آمپول. هیپزشک هشتم ترم

 حرفام؟ نیا و روده و دل و خون عشق نقدریا چرا من یلعنت !یپزشک دهیم
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 که من. کرد باز شتاب با رو )عادیم داداش و من اتاق) لهیطو دریگرام مادر

 به دیچسب چارهیب عادیم اون یول دادم ادامه میخرس خواب به نبود المیخ نیع

 میپانش اگه !مادر دانشگاه دوم مسئول !مادر مادر مادر !آه. نییپا افتاد و سقف

  !دفتر دهیم سهینویم و اسمامون دانشگاه مینر

 :شد پخش خونه کل تو نازکش یصدا

 وابتونخ هم شبا کنم دارتونیب ها صبح نوکرتونم من مگه ها گوساله دیپاش -

 نیا نعش ایب پاشو !محمـــد )زنهیم ادیفر) !دانشگاه دیگمش دیپاش کنم؟

 یهرغلط کوچه تو که شبید از اون. آوردن جوش و خونم !کن داریب دوتارو

 و تیشکا اومده !رفت یبغل هیهمسا یجلو آبروم نیکردیم خواست دلتون

 ریپ به اباب ن؟یکنیم بلند کوچه تو و نیماش ضبط داره یمعن چه !یکش تیشکا

 )رهیگیم اش سرفه... )من غمبریپ به

 :گفتم نگران و بهش چسبوندم و خودم رفتم پاشدم عیسر بار نیا

. ارین فشار خودت به. میکرد غلط ببخش توروخدا مامان؟ ؟یخوب مامان -

 .بدو. اریب رو ش یاسپر برو زود  !عااادیم )زنمیم داد) !مامان بکش نفس

 دونستمیم. شد دور ازم شیرلبیز نینفر و ناله با و کرد جدا من از رو خودش

. دهش زخم دستمون نهیبب نداره دل اصال یباطن وگرنه هیظاهر فقط کاراش نیا

 .میدیم حرصش یه که مییما نیا. نازکه دل یلیخ

 درهوا لنگ منم. ییدستشو رفت بعد و دستش داد رو مامان یاسپر عادیم

 .رونیب ادیب شاشو اون تا موندم

 و مهین و شیش ساعت االن دونستمیم. بسته یچشا با دادم هیتک وارید به

 کنهیم داریب ماروهم شهیپام نماز که خودش. کرده دارمونیزودب یالک مامان
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 پاس آخرترم کالس نرم هم ترم کل من دونهینم. مینمون خواب دانشگاه

  !)شبمهید خواب اثرات. گفتم یچ خدا ای. )کنمیم

 عادیم. مجردِ هنوز و سالشه یس کینزد. عادِیم و من ی بزرگه داداش محمد

. اس ساله نوزده سِیمهد هم خونه یتغار ته و تره کیکوچ من از سال هی

  !بشه شروع میم با هممون اسم اول که داشتهیلزوم چه دونمینم

 دونستیم. نموند جواب یب که زد من یپا به هم لگد هی شد رد کنارم از ممد

 نیا تو که یکس تنها. رفت و شد الیخ یب خودش شمینم دعوا الیخ یب من

 شاخم یلیخ. ترسنیم ازش بابا یحت همه. منم برهینم حساب محمد از خونه

 نه؟ مگه

 سر تو کوبونهیم اونو همش داره حق مامان. بهتره عادیم و من از یلیخ محمد

 و حجب نداره، رینظ لیفام تو ماشااهلل اخالقشم بهتره، یلیخ که درسش. ما

 درحد هم پدرمادر به احترام بشه، فداش به مامان ماشااهلل هزار که هم اشیح

 هیرگ دخترا مثل هم صدم پنج ستیب همون خاطر به که. پنج و هفتاد و نوزده

 !کنهیم

 شفح تا چهار زدم پاش ساق به لگد هی رونیب شد گم توالت از عادیم یوقت

 ما تیترب تو مامانم دینکن فکر. شم خالص تا ییدستشو تو دمیچپ و دادم هم

 ماهم یاباب البته. میشعور یب ذاتا ما ها، میشد تیترب یب نقدریا که گذاشته کم

 ادی کجا از رو یلوت یالت اخالق و الفاظ نیا ما ته،یشخص و بافرهنگ یلیخ

  . مییما گنیم که ناخلف فرزند. بماند میگرفت

 ییدستشو در به دیکوب محکم سیمهد که بود مونده دو شماره خورده هی هنوز

 :گفتیم غشیج یصدا با هم همزمان. من مخ رو رفت و
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 !شده رمید نیمع بدو -

 دانشگاهش شدن رید از دختر نیا که یحرص نیا از درصد هزارم کی اگه

 ن؟ینجوریا دخترا نیا انصافا چرا. نبودم نجایا االن خوردمیم من خورهیم

 . شدیم سه یلیخ واقعا موندمیم خواب اگه. است ترم نیا اول روز که امروزم

 تو رفتم عیسر و رونیب اومدم و شد کوفتم مزاج اجابت آخرش خالصه

 دمیدو خونه از عیسر و کردم کوفت یزیچ هی کردم، سالم بابا به آشپزخونه،

 دونمینم کهینزد مون خونه که نیا البته. دمیدو دانشگاهم تا نفس هی. رونیب

 که یریمس از جدا البته برم راه ادهیپ یکل مجبورم آخه ،یبدشانس ای شانسه

 رو ممد نیماش تونستمیم بود دور اگه. برهیم ضیف وجودم از خط اتوبوس

 هب میکرد یزیآبرور ها بچه با شبید نیهم البته !دادیم یحال چه. برم کش

 .بود بس یکاف اندازه

. خوبه یلیخ خوندن درس تهران یبهشت دیشه یپزشک دانشگاه تو حال، هر به

 یلیخ دختراش نجایا آخه... گماینم خوندن درس جهت از. دهیم حال کال

 اد؟یب خوشم خوندن درس از نیدار توقع واقعا نکنه هیچ. خوشگلن

 اب که گوساله دوتا مثل ریام و یمهد دانشکده، به ورود محض به معمول طبق

 لحظه هی. دنیدو سمتم به کنن،یم حمله )نداره شاخ که گوساله) شاخاشون

 .افتاده یاتفاق کردم فکر دمیترس

 عیسر نارویا همه) !نیمع نیمع نیمع نیمع نیمع نیمع نیمع :معمول طبق ریام

 )نیکن تصور تند و

 گوساله؟ چته ؟ ها ها ها ها ها ها ها :من

 االغ؟ کو سالمت :یمهد
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 !ترم بزرگ ازتون سرم ریخ دیکن سالم دیبا ها گوساله شما :من

 !میبد میخواستیم خبر احساس یب !نکنه درد ننم دست :ریام

  ؟یبنال عیسر آدم نیع یریمیم خوب :من

 .کننیم نگاه هیبق زشته نیباش مودب کمی :یمهد

 مارو؟ یکن حتینص یخوایم گوشتاله یتو :ریام

 من سا گوساله هم ریام. گوشتاله میگیم بهش نیهم یبرا تپله کمی یمهد نیا

 هب اگه گهید کس. تاعه سه خودمون نیب هیقض نیا البته. ام قصاب که هم

 .میدیجو شو خرخره ریام و من گوشتاله بگه یمهد

 از کنه جمعتون خوادیم یک نباشه شماها به حواسم من اگه پ ن پ :یمهد

 .نیدیم قورت دخترارو استادا یجلو خودتون حال به بذارمتون کالس؟ وسط

 نفس چند و میگذاشت هم شونه رو دست. میدیخند ییتا سه حرفش نیا از

 دست از رو یمهم یادما مملکت میریبم اگه. میارین کم نفس تا میدیکش قیعم

 !هر هر هر !دهیم

 :گفت باالخره یمهد

 .دائم اقامت. کانادا رفت بود پروازش امروز نیهم بود، که یاوری استاد اون -

 .امروز خوش خبر نمیا

 :گفتم لب ریز و زدم یشخندین

 .ولیا -

 .میریبگ هم یمژدگون میخواستیم باش مارو بابا بود؟ نیهم ذوقت اوج :ریام

 میرب دیپاش. باالخره شد کم شرش یجور هی خرا ی همه مثل بابا الیخ یب :من

 .مینمون جا رو ترم کالسِ نیاول
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 رهقرا هاش افاده و سیف و داغونش افهیق اون با یاوری استاد یجا به نکهیا از

 نیا عدرواق. میبود فیخرک یلیخ مش،یشناسینم هم اصال که ادیب گهید یکی

 !میداد یفرار رو یاوری که میبود تا سه ما

 .نبود هم تیاهم یب... خب یول نبود مهم ادیز میداشت که یکالس نیاول

 نیا افهیق از قدر چه که یآ. کردیم حتمونینص ایمهر اول مثل داشت استاد

 مونترم نیاول ترمه، شروع درسته بابا. بود خجسته یلیخ. ومدیم خوشم اروی

 تا بهخو. شنگوله و شاد یلیخ هست یهرچ یول. گذشته ترم هشت. ستین که

 .میدار دنیخند واسه سوژه هی ترم آخر

. مینفر چهار و ستیب جمع سر. کردم زیآنال ته از رو کالس یها بچه کمی

 .دارن فیتشر شاخ داف عددشون سه که. کالسن یتو دختر تا ازدهی حدودا

 شونیکی... بعد برا مونهیم حاال برم کدومشون نخ تو خوب،. نیمعمول شونیبق

 !کنما حساب ها چاق جزو رو یمهد که نه. ادینم خوشم ادیز چاقا از... چاقه که

 .بود پسر تازشم !بود استثنا یمهد

 خوامیم امروز که یمبحث. رو درسمون میکن شروع که میبر حاال خب، :استاد

 ... بگم

 در دم دختر هی. موند نصفه خورد کالس باز در به که یا تقه با رو حرفش

 لحن با. دهیدو یکل بود معلوم. زدیم نفس نفس که بود ستادهیا کالس

 :گفت لرزونش

 ... شهیم. استاد سالم -

 :شد یجد هوی ششیپ قهیدق دو ی خجسته اخالق برخالف استاد

 .کالس یتو دیایب دیتونینم نیاومد رید است قهیدق ده. ریخ نه -
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 :کرد خواهش دختره

 ... که بود اومده شیپ یکار هی. نکردم رید عمدا من کنمیم خواهش -

 :گفتم بشنون همه که ییصدا با

 میمدویم میداشت یوقت چرا گمیم نبود؟ ها پله دنیکش جارو شما کار انایاح -

 !بودن گرفته خاک نقدریا ها پله

 ینگاه بود سرش رو شلخته و کج که چادرش به دختره. خنده ریز زدن همه

 نکرد نگاه بهم. رفت هم تو اخماش. بود نیزم یرو هم شیقدر هی که کرد

 .اومده بدش بود معلوم یول

 :گفت استاد به مستاصل

 .شهینم تکرار گهید. تو امیب دیبذار بار نیا گهید اوله روز استاد -

 یچ برا شما مگه خانوم یچ که یعنی شه؟ینم تکرار گهید کردن جارو :من

 !مونده باال ی طبقه نشده تموم هنوز کارتم تازه ؟یریگیم حقوق

 کال خب یول نبود هم دار خنده نیهمچ من یشوخ دیشا. کالس ی خنده بازم

 .جوکم کال. خندنیم همه کنم هم عطسه من

 :گفت آروم کنه نگاه بهم که نیا بدون اما کرد بلند سرشو دختره

 شما؟ به بودن نکرده محول رو قسمت اون دنیکش جارو مگه -

... من. بود گرفته خندش هم استاد خود. دیترک تر قیعم خنده بمب بار نیا

 و دادمیم جوابشو بازم بود یمعمول دختر هی اگه دیشا. بودم کرده کپ یول

 یچادر دختر هی نداشتم انتظار یول. تر دیشد اونم کردمیم ش مسخره

. دهب جواب که خوردینم افشیق به که خصوصا. بده و جوابم برگرده ینجوریا

 هک هنوزم. باشه انهیگرا حتینص یحرفا ای فحش چندتا فوقش بده اگه ای
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. نهک عمیضا گذاشتم و ندادم جوابشو چرا که کنمیم لعنت خودمو دیشا هنوزه

 .شد تموم نیسنگ یلیخ من یبرا یزیچ نیچن

 :گفت دختره به شد تموم خندش نکهیا از بعد استاد

 کالس تو .باش داشته یشوخ جنبه نباش نیخشمگ نقدریا هم گهید نیبش ایب -

. ندشم و بیرق نه میباش قیرف چندتا مثل باهم دیایب یول مجازه یشوخ من

 .کنم ثبت رتویتاخ بگو اسمتو فقط

 :گفت استاد به و گرفت نیزم از رو غضبناکش نگاه دختره

 .ام یقادر کایمل -

 یخال من یجلو قایدق. نشست من ییجلو یصندل یرو و کالس یتو اومد بعد

 .روحت تو تف. یلعنت. بود

 مه نگاه یحت. نشست ک،یش یلیخ و کرد مرتب رو چادرش نشستن از قبل

 طلبت یکی فعال . شد حک خوب مغزم تو اون ی چهره یول. نکرد بهم

 .بادمجون

 :گفت واشی یلیخ و کرد نگاه بهم یمهد

 .نکن خورد خودتو اعصاب نیمع الیخ یب -

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 . اعصابمو کنم خورد بخوام که نداره یارزش اصال بابا نه -

 و دادم بهش دلم یتو ظیغل فحش کی. موند ثابت اهیس شبح اون به نگاهم

 :گفتم

 .کوچولو اهیس کالغ. هیک نیمع دمیم نشونت -

*** 
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 قا؟یدق هیچ هدفمون االن :ریام

 باشه؟ داشته هدف دیبا پارک تو زدن قدم مگه. دونمینم واال :یمهد

 .خب بپرس نیمع نیا از :ریام

 ماومد اگه. نداشتم رو دادنشون جواب ی حوصله که بود مشغول فکرم اونقدر

 اردک جوجه مثل نایا چرا دونمینم خودمه اعصاب یبرا بزنم قدم پارک

 .من دنبال افتادن

 :شونم یرو زد یمهد

 و شیفارس دوبله المصب ؟یدید رو دادم بهت که لمهیف اون یراست نیمع -

 ش؟یقض شد یچ یبگ بهم یریمیم کل عقل خوب نکردم افتی

 یچیه ینیبیم یاصل زبان لمیف چرا کردنه پاس درحد زبانت که تو. عهه :ریام

 رون؟یب بده ترجمه یبد بهش لمیف هیکشنرید نیمع مگه ؟یفهمینم

 .نگفتم یزیچ و دمیکش یپوف

 اون ادتهی. ریام یراست. کرده اریاخت سکوت چرا ستین معلوم حاالم :یمهد

 رداف نیهم بهم؟ بندازه رو هه کوتوله دخترخاله خواست ننم دیشا گفتم روز

 هن کلیه نه داره قد نه دختره اون ه؟یجور چه ایدن ؟ینیبیم. المصب عقدشه

 هنوز کماالت همه نیا با من وقت اون کرده دایپ شوهر ل،یتحص نه افهیق

 !کنم دایپ اهامویرو زن نتونستم

 ستین ما درحد یچکسیه میباکماالت نقدریا مادوتا کال. ایگیم راست !عه :ریام

 .اصال

 خورنیم بهش همه هیفاز چه دونمینم !ها هیا لقمه خوب یعل یول :یمهد

 به نایا و اخالقش ینیبیم یکنیم که دقت یول باشه دخترباز که نه. المصب
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 ظرفم خونه تو بودم دهیشن داداشش از بار هی. هیزندگ مرد کال. خورهیم همه

 .شورهیم

 اهیس به دست که خورهیم من یآبج درد به نیا !یآل دهیا مرد چه !اووو :ریام

 بره هم نون تازه سرکار بره که یکرد دایپ مورد اگه ن،یبب. زنهینم دیسف و

 .ام قهیمض تو جهت نیازا بدجور کن یمعرف بهم رهیبگ

 ..حساس سنگک نون رو باباتم. یریبگ نون یبر یندار پا که نه :یمهد

 نوناش یسنگک نون سر یبر یایب تا یا گوشتاله نقدریا توهم خود خوب :ریام

 !یخوریم گارویر توهم. دهیم و تنورش یگایر بهت نون یجا به شده تموم

 سنگ یول خورمیم ادیز پاشغال آشغال درسته من بابا گمشو :یمهد

 یچطور دونمینم جدا من. توئه مثل ییها یآهن معده مال اون گهید خورمینم

 !بهش زنهیم هم سس. شهینم هم تیچیه یخوریم پاچه کله با رو یماکاران

 ؟یشنویم پاچه کله به زنهیم سس !ـــــنیمع !نیمع

 تو؟ ییکجا نیمع :ریام

 عادت خب یول بود رومخ زدنشون حرف. سمتشون برگشتم حوصله یب

 با. نند ریگ بهم ادیز سکوت فاز تو رمیم من یوقت داشتن عادت اونام. داشتم

 .باشه شده تیرعا رفاقت مرام که چته پرسنیم بازم حال نیا

 برم خوامینم من. میپارک یتو هنوز ما و ظهره دم االن. دمیکش یقیعم نفس

 خمیتوب شبید خاطر به داره امکان بشم رو رودر بابا با و برم اگه چون خونه

 .ندارم رو عادیم مظلوم افهیق و ممد یها غره چشم حوصله اون، از جدا. کنه

 :شکستم رو سکوتم باالخره
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 نیخواینم ناهار ن؟یندار یزندگ کار شماها !خونه برم خوامینم من حاال -

 ن؟یبخور

 .میهست ماهم یبر هرجا. میتوئ دُم ما :ریام

 وت بابام. ما ی خونه ایب خونه یبر یخواینم میدونیم نکن تعارف بابا :یمهد

 . نداره یمشکل که هم مامانم. نترس تهیمامور

 !امیم منم :ریام

  زد؟ تعارف تورو یک !یزک :یمهد

 بخوره آبگوشتا اون از خونتون یببر و نیمع یخوایم منصف مرد آخه :ریام

 و حوصلشون من عمم ی خونه برن خوانیم نایا ننم امروز موال به ام؟ین من

 فردا تا آورده باال قرض ونیمل ده خورده بهم شیآخر ی معامله بابامم. ندارم

 نینکن ینامرد من جان. کنهیم یخال من سر خورده اعصابش بشه حل که

 باشه؟ !رفقا

 .کنهیم چاخان چون. کردماینم قبول اوردیم بهونه ینجوریا نیمع اگه :یمهد

 .میبر ادهیپ دیبا یکل که دیبجنب دیایب دیخوایم. خونمون میبر دیپاش

 ن؟یمع نه. کنه مهمونمون یتاکس خوادیم نیمع !نشد گهید نه :ریام

 .گفتم یا " باشه " و دمیکش یپوف

 :ام شونه یرو زد یمهد

 !دانیجاو مون برادرانه وندیپ. نیمع داش گرم دمت -

 ویک. واالنصاف الحق نداره چکسیه میدار ما که یا برادرانه وندیپ بابا :ریام

 برادرانه؟ وندیپ یبرا بخره ست یمچ ساعت تا سه بره که نیدید

 .داره عالقه ساعت به نقدریا چرا دمینفهم آخرش یول !نیمع :یمهد
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. یخودت تو یلیخ کرد؟ دعوات یلیخ مامانت ن،یمع یراست :شد یجد کمی ریام

 یصدا یشیم ریجوگ نیماش تو ینیشیم یوقت. گهید هست خودتم ریتقص خوب

 .بهت دادیم چیسوئ دینبا ممد نیا !کوچه تو اونم. باال یبریم ضبطو

 از من خب یول بود سادهیدورهم هی البته. بود یمهمون خونمون شبید

 تو مرفت برداشتم رو محمد نیماش چیسوئ نداشتم و شون حوصله که ییاونجا

 نمم. البته بود باهام هم عادیم. بدم گوش آهنگ کمی نمیبش توش تا کوچه

 اکنشو البته هم عادیم. وونمید کال ستین خودم دست. باال بردم ضبطو یصدا

 مچش به چشمش که نباشه خونه یتو خواستیم فقط دادینم نشون یخاص

 یمادرگرام. متنفره دخترا از من برعکس عادیم کال. وفتهین هامون ییدختردا

 یریتقص عادیم دونهیم خودش البته. کردیم دادیب داد نیهم یبرا صبح هم

 زج به. ستین هاش بچه نیب کیتفک اهل ادیز کال یول مقصرم من و نداره

 .ما میشیم میتقس یگروه !سیمهد و محمد دوم گروه و عادیم و من اول گروه

 :آورد رونیب االتمیخ از رو من یمهد

 م؟یریبگ یتاکس هی ابونیخ کنار میبر شهیم حاال. شد تموم پارک -

 :گفتم و بردم مییخرما لخت یموها یال و دستم کالفه

 خونتون؟ میش چتر کنهینم دعوامون مامانت. مِین و دو ساعت -

 هخون صاحب پا هی خودمون میستین مزاحم که ما نیمع هیحرف چه نیا !وا :ریام

 .میا

 !نشو پررو گمینم یچیه یه یه :یمهد
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 سوار و گرفتم دربست یتاکس و ابونیخ کنار رفتم و دادم زور پاهام به کمی

 از. خوندیم آواز داشت لب ریز که بود ییباصفا رمردیپ هه راننده. میشد

 .گرم دمش... شد شاد دلم کمی شیخجستگ

 سمت زدن قدم ییتا سه. کردم حساب و میشد ادهیپ نایا یمهد ابونیخ سر

 .میداد ادامه رو یمهد ی خونه

 :گفت اش زهیم زهیر ی برادرزاده اومد، در صدا به که آپارتمانشون زنگ

 ه؟یک -

 .فرهاد منم کن باز درو !عمو بره قربونت یا :یمهد

. میشد داخل. کرد باز رو در و گفت یا " باشه " بچگونش یصدا با فرهاد

 هروقت فرهاد مامان بودن، آپارتمان نیهم یتو هم یمهد داداش چون

 .اومدینم غروب تا و مادرشوهرش شیپ ذاشتیم رو بچش سرکار رفتیم

 نکهیا از بعد ماهم. کرد استقبال ازمون گرم یلیخ معمول طبق یمهد مامان

 میتقس رو یمهد سهم البته که م،یخورد ناهار سفره، سر میشد چتر ناخونده

 یتو میرفت م،یش ریس تا میکرد مهیضم هم مروین دوتا و خودمون، نیب میکرد

 پولدار نسبتا هامون خونواده تا سه ما نیب که نیا با. یمهد دراندشت اتاق

 انآپارتم نیا کل. بود بهتر نسبت به وضعشون یمهد ی خونواده یول بودن،

 شتریب رو خودمون ییالیو خونه من بازم. بود یمهد یبابا مال طبقه هشت

 .ومدینم خوشم آپارتمان از. داشتم دوست

 :انداخت یمهد تخت رو و خودش ریام
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 و صدیس از که من مامان !مامانت بود کرده درست یناهار چه بابا ولیا -

 درست رو آنها مشتقات و مرغ تخم روزشو صدیس سال روز پنج و شصت

 .آبگوشت واسه بود زده لک دلم. خوردمون به دهیم کنهیم

 . میبرد ضیف مرغ تخم از کمی ماهم شما لطف به بله :یمهد

 :گفتم و نشستم ریام کنار رفتم

 .یباش داشته مشترک اتاق داداشت با گهید یستین مجبور خوبه بازم -

 .من کشمیم نفس کرده ازدواج یوقت از. بابا آره :یمهد

 داد؟یم بو جوراباش نقدریا یعنی :ریام

 . دیخند و کردیاخم مچهین هی یمهد. خنده ریز میزد ریام و من

 :گفتم و کردم بدنم ی هیتک رو هام دست

 .ها بچه -

 ها؟ :یمهد

 بنال :ریام

 ؟یزندگ هیهدف یب نیا از دینشد خسته :من

 .هدفعه از سرشار خودش ییدانشجو :یمهد

 .گهید دختراس مخ هدفت توکه نیمع بابا :ریام

. میشب سیپل میخواستیم میبود بچه هممون مثال. خفنِ یکارها منظورم نه :من

 ؟یپزشک مثل یجانیه بدون و ساکن ی رشته نخ تو میرفت شد یچ

 نداره؟ جانیه گفته یک :یمهد

 رهیمیم داره ضیمر که نجاستیا  جانیه اوج یپزشک تو خب آره :ریام

 !یزیبر سرت تو یخاک چه ای یکن سیخ خودتو یدونینم
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 :دیخند یمهد

 .باش رو مملکت پزشک اوهوه -

 :دیخند شتریب ریام

 !یکن یپزشک یادعا یبخوا که یشینم رد مطب در از نزن حرف اصال توکه -

 میبر مینتونست. خالف یها هیما تو یزیچ هی. گسید زیچ منظورم اصال بابا :من

 .بانک سرقت میبر الاقل میبش سیپل

 هی دلم یلیخداوک خوب یول. دنیخند ها بچه نیهم یبرا. بود یشوخ لحنم

 .ارهیب وجد به و آدم که یجانیه هی. خواستیم خاص جانیه

 .بهش تاحاال کردم فکر. میهدف یب االن کنمیم حس منم... نیمع :یمهد

 ؟یچ باشم مخالف وسط نیا اگه وقت اون من :ریام

 !یموافق توهم !یکنیم غلط تو :من

 نتقام،ا یکی مواد، قاچاق یکی ره،یم ارواح و روح کار تو یکی دینیبب مثال :یمهد

 .یالیسر قتل... مثال ای س،یپل به کمک یکی

 !باحاله یلیخ هیالیسر قتل نیا. عا :ریام

 حداقل. بود عمرم یروزا نیبهتر کردمیم فرار مدرسه از که ییروزا اون :من

 شهر به شدن یمتوار هم حداکثرش. بود بابام دست از فرار میزندگ جانیه

 .گهید یها

 .یبود ییالیگودز چه نیمع یوا :یمهد

 روشنش تازه. درآوردم گاریس نخ هی و گفتم یا " آره " نفس به اعتماد با

 .شد بلند ها گوساله غرغر که بودم کرده
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 خانواده نجایا نکش. شنیم مشکوک هیبق میریبگ بو ما و اون نکش :ریام

 !نشسته

 ذارهیم رهیم صاف چون موافقم صد در صد منه مامان منظورت اگه :یمهد

 .کن خاموشش. نیمع مامانت دست کف

 . اتاقش تراس سمت رفتم و دمیکش یآه

 الغا نگرفتم؟ بو نیبب کن بو یمهد !میکنیم حتینص و یک باش مارو :ریام

 رو منن کنار، به بابام من بابا !هه. کشهیم گاریس من کنار نشسته هم صاف

 .کنه هیگر نهیبش خوادیم روز چند تا بفهمه کنم؟ کاریچ

 .جلوش داره یبدآموز اس بچه فرهاد کنار، به من ی ننه حاال. واال :یمهد

 ی طبقه داره یا منظره چه. بردم لذت تراس سکوت از و بستم رو تراس در

 کاج دوتا یول نه که گل البته. تراس نیا داره یخوشگل یها گل چه. هفتم

 که اسی کیکوچ بوته هی و. هست نجایا یشمعدون دوتا و یگلدون تو کیکوچ

 .ندارن گل کدوم چیه سرماست فصل چون

 مشکل ادیز هاشون خونواده دوتا نیا بازم. قدغنِ ما خاندان کل تو گاریس

 باهام ها سال تا دیشا بفهمه بابام اگه من. زننیم حرص نقدریا که ندارن

 .رونیب بندازتم هم خونه از. کنه محرومم ارثم از. نزنه حرف

 .کشمیم بازم که صفتم خر یلیخ

 مدت نیا کل. کردم روشنش و درآوردم رو میگوش. دمیکش یا گهید آه

 هک بعدشم. باشه خاموش که نهیا اطیاحت شرط دانشگاه تو خب. بود خاموش

 یلیخ بده اس ام اس و بزنه زنگ بهم دیبا که یاون. کنم روشنش دیبا چرا

 .رفته وقته
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 طال و من. بخورم غصه و وردارم یعشق شکست پیتر که ستمین پسرا نیا از

 یکس نداشتم دوست منم نداشت، دوست منو اون. میکرد کات باهم یتوافق

 نه من. نبود دخترم دوست نیاول طال. باشه یا گهید کس با همزمان منه با که

 توقع گهید. دیجنبیم گوشم و سر یسالگ نوزده از بودم، فعال یادیز که

 شوننیاول طال خب یول. بودن یمجاز اکثرا. کنم ذکر همشونو نیباش نداشته

. دبو یگذرون وقت یبرا صرفا. میذاشتیم قرار و دمشیدیم یحضور که بود

 .ارهیم یوابستگ آمد و رفت... خب یول

 . شدم خارج یکل به خاطراتش و طال الیخ از شد روشن که میگوش

... و ییکجا و خونه ایب زود جمله از. داده امیپ یکل گرام مامان تصور، طبق بله،

 هم ینیریش راهت سر ایزودب شب یول یاینم ناهار دونمیم گفته هم شیآخر

 .محمد یبرا یخاستگار میبر بخر

 الیسر چه !ولیا. امشبه محمد یها یخاستگار الیسر دیجد قسمت !عه

  !یجذاب

 :گفت حرص با مامان. گرفتم رو خونه ی شماره و زدم یپوزخند

 .سالم کیعل -

 رم؟یبگ یناپلئون ام؟یب چند ساعت مامان :من

 !ندادم ادتی که کردنم سالم :مامان

 رم؟ینگ یناپلئون ام؟یب چند ساعت !سالم خوب:من

 هم یناپلئون. باش خونه هفت توهم میباش اونجا قراره هشت ساعت :مامان

 از محمد خود که هم گل دسته. ریبگ خوشگل. رولت ای ریبگ یا خامه ای.نه

 .ارهیم ش مغازه
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 )هگید هست خب یول خورهینم شیروح به ه؟یمشکل فروشه گل داداشم آره)

 رارق دختره با من دینپسند محمد اگه ستین عیضا حاال گمیم. مادرم چشم :من

 !جون خانوم خوبه یلیخ ات قهیسل آخه بذارم؟

 :دیغر خشم با مامان

 .نمتیبیم شب !نیمع خداحافظ -

 و یمهمون از که نه !میداریسرگرم هی امشب واسه الاقل ولیا. کرد قطع و

 یتو محمد رفتار یول اد،یب خوشم یشگیهم یها تعارف و یخاستگار

 قراره انگار کنهیم رفتار یجور هی هربار !شهیم جالب یلیخ ها یخاستگار

 نیع رونیب ادیم اتاق تو رهیم که بعد زهیبر پاش عمرشم رهیبگ رو دختره

 ی لحظه تا !میبخور ییچا هی کدوممون چیه ذارهینم الجوشن یذ بن شمر

. نهنک خفه ویکی حرص از نزنه که رهیگیم خودشو جلو زور به یخداحافظ آخر

 االن تا که نهیهم یبرا. مهمه براش یلیخ ندشیآ همسر اخالق محمد آخه

 چیه ایدن تو من نظر به واال. گهید هست یعصب هم کمی. افتهین اهاشویرو دختر

 . کنه رام رویزخم ریش نیا بتونه که نداره وجود یرزنیش

 تراس تو کمی. کردم خاک ها گلدون از یکی یتو و کردم خاموش رو گارمیس

. ودب برده خوابش ریام. اتاق یتو برگشتم. بپره ازم گاریس یبو تا موندم

 هی و کنمیم میتنظ شیش یرو رو لمیموبا. مِین و چهار ساعت. نبود هم یمهد

 .شدم خسته قدر چه ترم روز نیاول. زنمیم یچرت

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 22 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 پاشو عمو !پاشو عمو! پاشو عمو :گرفت مو قهی و شکمم یرو نشست فرهاد

 تو بزن پاشو !پاشو خرهینم یبستن برام یمهد عمو پاشو !ــــــنیمع عمو

 !نیمع عمو عمو عمو !گوشــــش

 .کنهیم غیج غیج بچه نیا چقدر !اهـــــــه

 :کرد بلند روم از رو فرهاد و اتاق یتو اومد یمهد  مامانِ

 .دهش بداخالق کمی ادیم خوابش کرد؟ دارتونیب !نیمع آقا دیببخش خدا تورو -

 :گفتم و نشستم

 .که ستین شما ریتقص کنمیم خواهش نه -

 :گفت زدیم پا و دست که یدرحال فرهاد

 !خوااامیم یبستن من !جون مامان کن ولم -

 یپسرخوب اگه. کنهینم رفتار ینجوریا که مرد. جان فرهاد باش آروم :من

 .خرمیم یبستن برات یباش

 ی وعده دارم یداریب و خواب تو. گرفت خندم خودم. بود آلود خواب صدام

 اونم. دمینخر یبستن وقته یلیخ واال شده؟ گرون دایجد. هه هه. دمیم یبستن

 .فصل نیا تو

 نیا. نیبکش زحمت شما خواستینم حاال نیمع آقا بابا یا :گفت یمهد مامان

 .ینجوریا نکن زشته فرهاد. خوابهیم شر گهید بخره بره پاشه اگه یمهد

 بدم ها بچه جور نیازا قدر چه.  اه اه اه. زدیم عر یه کردیم هیگر فرهاد

 . ومدیم

 اچر پس ربعه؟ و هفت ساعت. بزنم صورتم و دست به یآب برم تا پاشدم

 نزد؟ زنگ میگوش
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 . بوده کم یلیخ صداش کنم فکر

 راه خونه سمت به و کردم یخداحافظ ریام و یمهد از ییچا خوردن از بعد

 به. گرفتم یناپلئون جعبه هی و رفتم یفروش ینیریش نیتر کینزد به. افتادم

 اگه کنمیم خفت ممد یعنی !دارم دوست من اد؟ینم خوشش مامان که چه من

 . خودمون یجلو ارنین نارویا

 !ناه اهن ناه. نکردم باز هم رو ینیریش جعبه. خونه به دمیرس که بود مین و هفت

 یزیآبرور دختره ی خانواده جلو کمی بخورم تاشو دوسه شدم وسوسه یلیخ

 .هدیم حرصش یکاف اندازه به هم نیهم خدا بنده داره گناه یول. مامان برا کنم

 فتمریم باال اطیح یها پله از داشتم آروم یلیخ. کردم باز دیکل با رو خونه در

 تو و زبونم زحمت به. میشد رخ به رخ باهم و کرد باز رو ساختمون در بابا که

 .کردم تلفظ رو " سالم " واژه و چرخوندم دهنم

 :گفت و زد پلک آروم بابا

 چرا؟ یکرد رید ؟یبود کجا ظهر. سالم کیعل -

 سالمه چهار و ستیب سرم ریخ من؟ پدر چه تو به آخه. دخترم دوست خونه

 .اه. ها

 :گفتم مون و من با

 .نایا یمهد ی خونه -

 .نشه رید بپوش لباساتو تو ایب. میکنیم یدگیرس بعدا. باشه :بابا

. ندمنشو بابا لپ رو آبدار ماچ هی شدن داخل نیح و شد باز بناگوش تا شمین

 هم ماچ نیا. دارم یباحال یبابا انصافا خوب یول ستمین خوار پاچه ای لوس

 دشمدایب داد زنه،یم که غر. سرم نزنه غر گهید که بود کنون یآشت ییجورای
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 بندکمر شبمید کار خاطر به اگه بازم. تر نییپا ولوم با خب یول کنه،یم که

 خب یلو ستنین کتک فاز تو ادیز ما یبابا ننه کال البته. آوردم شانس نکشه

 .هست احتمالش کنم یطونیش یادیز یلیخ اگه

 رمایگیم ازش بعدا رو ینیریش پول کجاست؟ ما شادوماده نیا !!مامان :من

 .باشم گفته

 :آشپزخونه تو از مامان

 سالمتو ،کنار به نایا حاال ؟یکرد نگاه ساعتو باش؟ نجایا هفت نگفتم من مگه -

 ؟یخورد بازم

 :گفتم و کردم سالم بلند

 اس؟ خونه عادیم -

 .ادینم هم امشب. بخونن درس دیجمش با کتابخونه رفته نه :مامان

 ریز و مالوندم هم به دستامو و مبل کنار یعسل یرو گذاشتم رو ینیریش جعبه

 :گفتم لب

 !!ولیا -

 :گفت و پشتم زد محکم بابا

 باز؟ یگرفت یناپلئون -

 :گفتم دهیگز لب با و کردم جمع و افمیق هوی

 !؟ باباااا !عه -

 ات کردم مامان به نگاه. نگفت یزیچ و دیخند دید که موباالرفته یابروها

 دونمینم. کردیم یساب یقور داشت که نیا مثل نه. نشده متوجه بشم مطمئن

 .داشت وسواس یقور شدن زیتم یرو نقدریا چرا
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 :گفت و اومد رونیب اتاقش یتو از سیمهد

 هی ما کتابخونه یباال از نجایا یایب قهیدق هی شهیم یداداش !نیمع آقا !به به -

 ؟یاریب برام ویزیچ

 االن وقت اون خر نره گاوِ نیمع شمیم من خورده اعصابت یجنابعال یوقت :من

 ام؟ یداداش

 .کن کمک خواهرت به برو نیمع :بابا

 ... دیبا شادوماد گهید امشب !رینخ :من

 دهش سیف پوکر افهیق با و شدم مونیپش دمید بابارو یها غره چشم یوقت

 حس آدم !اه هیصورت قدر چه اتاقش دختر نیا. سیمهد اتاق سمت رفتم

 .دخترونه یها کارتون یتو رفته کنهیم

 اتاق یراه کرد تشکر ازم اش روزمندانهیپ افهیق با سیمهد که نیا از بعد

 اتاق چهارتا. بزرگه یلیخ و ستین یآپارتمان مون خونه. شدم عادیم و خودم

 اتاق رد بشه باز ادیم شیپ کمتر که ییدرها از یکی که بماند البته. داره خواب

 .محمدِ

  من؟ مال بشه اتاقش بره خونه نیا از رهیبگ زن زودتر شهیم یک

 خجالت جاش من واال! مجردِ کشهینم خجالت سن سال هشت و ستیب با

 .کردایم دیتول مامان یبرا نوه دوتا دیبا االن تا !!کشمیم

 سانسیل فوق. ادینم خوشش اش رشته از چون هیفروش گل شیفعل شغل

. دهکر گل کارش یلیخ و بوده موفق هم یفروش گل نیهم یتو البته !یمعمار

 ی نهیهز جالبه. ستین هم اجاره ش مغازه یحت خودشه مال یفروش گل کل
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 به خفن یلیخ ساختمون چندتا یمهندس از رو یفروش گل نیهم یانداز راه

 .هیبیعج آدم داداشم نیا یلیخ. آورده دست

 یت و یمشک نیج هی. بزنم پیت کمی ستین بد یول ستمین دوماد من خوب،

 وشم؟بپ شلوار کت که نیندار توقع هیچ. یمشک اسپرت کت و دیسف شرت

 . دستم از شدیم یکفر یلیخ محمد موقع اون خب یول ها، زد سرم به البته

 شهیم یک !بَه بَه !کردم نگاه پمیت به نهیآ یتو و دادم حالت موهام به ژل با کمی

 تو تونهینم یک چیه. دونمایم دیبع البته ؟!پهیخوشت نیمع نمیبب تویعروس

 )دیخودتون هم خودپسند) !عسی. شه زنت که کنه یبرابر باهات تیجذاب

 .که سوراخه جورابم. عه. نییپا انداختم سرمو

 برم ور بهش که کممی. مامانه دادن حرص یبرا یخوب مورد. دمیخند زیر

 . شهیم باحال یلیخ !یبل !رونیب زنهیم ازش قشنگ شصتم

*** 

 بلند سرشو نه زنه،یم حرف نه خودشِ؟ تو دختره نیا نقدریا چرا. بابا یا

 !هیداداش زن عجب. شیگل گل چادر تو رفته فرو خرخره تا کنه،یم

 سالشه؟ چند نیگفت گلم عروس !خوب :مامان

 .سالشه دو و ستیب جون پونه. کرامت خانم نیدار اریاخت :عروس مامانه

 تر کیکوچ خودش از آدم داداش زن بده. آه. خورهیم منم به سنش !عه

 ستشین عادیم حاال !عادیم هم بشه، من زن تونهیم هم دختره نیا االن. باشه

 .ومدیم خوشش دختره نیا از کنم فکر وگرنه. نجایا

 :کرد تر قیعم و لبخندش محمد

 .کنه شون ساله دو و ستیب و صد شاءاهلل ان خدا بله -
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 جلو خواستمیم اگه رما،یبگ مو خنده جلو کردم یسع من که یطور یعنی

 از دمش له خدا یوا. بودم دهیکش نجاست به نجارویا کل رمیبگ موییدستشو

 نیا ایخدا !شهیم یشاد مظهر واقعا هاش یخاستگار تو محمد نیا. خنده

 .داداشمم یخاستگار جلسات نیا عاااشق !رینگ ازم رو یخوش

 .یا هیثان چند سکوت هی

 ه؟یچ شغلشون آقا محمد. خب :عروس پدر

 رو یفروش گل یول داره یمعمار سانسیل فوق البته. فروشه گل ما محمد :بابا

 .خودشه هنر آورده که هم ییگال نیا. داره دوست شتریب

 .بایز اریبس. بَه بَه :عروس برادر

. کردیم نگاه محمد به بد. دونمینم. ذوقم تو زد بدجور دارش هیکنا لحن

 .اه ییدستشو بره نتونه روز دو تا بزنم نیهمچ گهیم طونهیش... ی پسره

 یها یسوت از سرشار که یخاستگار هیمعمول یپرتا و چرت یسر هی از بعد

 باالخره بود، من جوراب سوراخ دنید با مامان یها چشم شدن قلمبه و محمد

 .بزنن حرف اتاق تو فرستادن و عشق مرغ دوتا

 مامان جلومون، آورد هارو یناپلئون عروس مادر. دادم فشار هامو قهیشق کمی

 نکنه سکته دستم از ننه نیا ایخدا د،ید هام چشم تو منو شدن فیخرک هم

 .ومدیدرنم خونش یزدیم کارد !صلوات

 .باالخره رونیب اومدن هفت و ستیب ی شماره داداش زن پونه و محمد

 :دیپرس یساختگ یلبخند با مامان

 جان؟ مامان شد یچ -
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 یشوکوالت یانگشتا زدن سیل درحال که من به یا غره چشم لبخند با محمد

 .کرد مون من کمی و رفت بودم ام شده

 رو مییچا کلسیر یلیخ دونستمیم رو یشگیهم جواب معمول طبق که من

 نیا با ستین قرار که راحت الیخ با دنیکش هورت به شروع و گرفتم دست

 !دادیم یحال چه ولیا. کردم میبش لیفام خونواده

 جان؟ پونه :عروس مادر

 .نییپا بود انداخته سرشو پونه

 :گفت و کرد سرفه دوتا محمد

 .کردن موافقت هم خانم پونه. موافقم من -

 !ابولفضل ای. گلوم تو دیپر ییچا

 که کمرم تو زد محکم چندتا بابا. درآوردن ناجور یصداها به کردم شروع

 امه هیر به هوا دنینرس از.گرفتم درد سر. دیپوک هام مهره ستون کنم فکر

 .بود

 خوبه؟ حالتون نیمع آقا :پدرعروس

 !نشد میزیچ !خوبم خوبم :من

 :گفت و کرد یمون و من مامان

  !مبارکه گهید پس. میشد منحرف یاصل هیقض از شد پرت حواسمون... اِه -

 تو وزهن من و کرد کر گوشمو دنشیکش کل با که بود نشسته کنارم سیمهد

 دختره با خوامینم که من خوب ناراحت؟ ای باشم خوشحال یعنی. بودم هنگ

 !ولیا! من واس شهیم ممد اتاق که نهیا هیقض نیا حسن تنها !کنم ازدواج

*** 
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 ییپا پارو چه. دنشید از خوشحالم یلیخ من انگار. المصب کرده اخم قدر چه

 .فتهیب گناه به مبادا کنهینم نگاه من به هم معمول طبق !انداخته هم

 نیا مثل دختره نیا. شدم رد کنارش از و چرخوندم حدقه یتو رو هام چشم

 هدانشکد ادیم ختیر نیا با یک. خودشه ریتقص خوب. داره مشکل همه با که

 همه نیا مثل نه یول یچادر یدخترا هستن البته باشه؟ شیدوم نیا یپزشک

 کننیم سر یعرب چادر هم همشون و مقنعه و گشاد شلوار و داخل موها ی

 نگاهش چپ که همه البد. ترِ مثبت همشون از نیا. کننیم شیآرا هم یکل

 .خودشه تو یه شده یا عقده گهید کننیم

 هترهب. ادینم خوشم ازش خب یول. نندازم کهیت تیموقع نیا تو بود دیبع من از

 !دارم براش یا العاده فوق یها نقشه ندهیدرآ البته. مخش رو برم کمتر

 مه ریام. ومدهین یمهد امروز... یقادر سر پشت یعنی. نشستم جام سر رفتم

. دونمینم اومدم پاشدم چرا من. چونهیپیم ونیدرم روز هی معمول طبق که

 .خل گهید خلم

. حیتشر اتاق میبر قراره یبعد کالس در. گرفتم ضرب نیزم یرو پاهام با

 .شدینم بهتر نیا از یعنی

 نیا. کردا شهیم هم یباز یگوش. بخوابم تونمیم معمول طبق که کالسم نیا

 ست؟ین خواب فهیح خب یول. اس پخمه یلیخ استاده

 کمتر کمی. یسخنران فاز تو رهیم داره که هم استاده نیا بابا یا. بردینم خوابم

 .بخوابم بذار بزن حرف

 :گفت پسرا از یکی

 .ادیم سروصدا یلیخ ن؟یببند رو در نیا شهیم استاد -
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 هک بود نذاشته قدم در سمت به هنوز. یاوک یعنی که داد تکون یسر استاد

 بود دختر هی غیج. میشد زده شوک مون همه. کرد پر رو سالن غیج یصدا

 .جانیه نه ترس از یول

 یلیخ .خبره چه مینیبب رونیب میختیر کالس از مون همه هیثان دو از کمتر تو

 نکهیا مثل ها دانشجو از یکی که دمیشن ور اون ور نیا از. بود شده شلوغ

 . شده یمغز ضربه و نیزم خورده

 .دونمینم. باشه اونجا دیبا طرف که دمیفهم. بودن شده جمع جا هی تیجمع

 ارکن زدم رو تیجمع یول. کرده تموم طرف احتماال ادیبرنم دستم از که یکار

 اتحرک از و بود باز چشماش یول بود یخون سرش پسره. شده یچ نمیبب تا

 چون ودب افتاده پشت از کنم فکر. بکشه نفس تونهینم دیفهم شدیم دهنش

 . بود یخون کمی هم کمرش

 :زد غیج بود نشسته سرش باال که یدختر

 !بکنه یکار هی یکی. بکشه نفس خوادیم -

 شده مختل شیتنفس ستمیس دیشا باشه، شده فلج و دهیرس بیآس نخاع به اگه

 .کنه تموم ممکنه هم اورژانس دنیرس تا. بکشه نفس تونهینم و

 اشو لوله. درآوردم رهنمیپ بیج تو از رو خودکارم و نشستم کنارش رفتم

 نیا عیسر قدر اون. گلوش داخل کردم فرو ینا کردن دایپ با و درآوردم

 .کنمیم کار چه دارم دمینفهم خودمم که افتاد اتفاق

 از. لوله یتو کردمیم فرو و دمیکشیم رو هوا. دادن نفس به کردم شروع

. دمریم شدیم یمغز ضربه اگه. شکسته سرش فقط که دمیفهم سرش زخم
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 شتنفس فقط فعال... یول باشه کرده هم یمغز یزیخونر هست امکانش البته

 .کننیم یجراح بعدا رو اون. مهمه

 دامها رو کار نیا تونستمیم تا اورژانس دنیرس تا. بودم آورده کم نفس خودم

 .گرفتمیم هم رو نبضش زمان هم و دادم

 و شد راحت المیخ براش، گذاشتن رو ژنیاکس ماسک و اومد اورژانس یوقت

 یافض و شدن متفرق تیجمع تا دیکش طول یساعت مین. کردم پاک رو عرقم

 .کالس سر میبرگشت و شد تر یعاد دانشکده

 .یداشت و شدن پزشک استعداد. کرامت یآقا بود خوب کارت :استاد

 :گفتم و دادم تکون یسر

 . بود وار نیتکنس العمل عکس هی فقط. استاد نداشت یقابل -

 هی یوت پسره اون اگه دیشا. بود ییهوی یلیخ اتفاق نیا. زدیم تند قلبم هنوز

 انجیا درسته البته. بود مرده تاحاال ومدیم سرش بال نیا گهید دانشکده

 شده هول همه لحظه اون خب یول نهیا رشتشون همه و هیپزشک دانشکده

 . ارمیدرب یباز قهرمان کمی که بود نیا من قسمت که نیا و بودن

 :گفت بود انداخته پا یرو پا که یهمونجور یقادر

  حواسش کرامت یآقا ؟یچ شدینم زیآم تیموفق کار نیا اگه... استاد یول -

 !ه؟کن فرو مصدوم یگلو یتو لیاستر بدون رو خودکار لوله دینبا که نبود

 تر عیسر و عملکردش یحت و لیاستر و اون فندک هی حرارت با تونستنیم

 !کنن

 :گفتم حرص و ظیغ با جانب به حق
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 زا فندک من آخه بعدشم !یقادر خانم شهیم آب و هیکیپالست خودکار لوله -

  ت؟یموقع اون تو اوردمیم کجا

 هی کمرنگ ی خنده) !شهیم افتی فراوون که پسرا شما بیج تو :دخترا از یکی

 )عده

 کرف به دیبا چرا خب یول هست فندک بمیج تو من درسته... ی دختره !شیچ

  باشم؟ لیاستر

... زنهب بیآس ینا به تونستیم کارت نیا. کرامت گهیم راست یقادر :استاد

 که حاال. هبکن کارو نیا یبگ یا گهید کس به یتونستیم !بشه رگ وارد یحت ای

 یطایاحت یب یلیخ. کنمیم لحاظ برات نمره نکن فکر یول گذشت ریخ به

 .یکرد

 قا؟یدق هیچ مشکلش !کرد طمیخ گهید بار هی دختره نیا. یلعنت! اه

 یراب بودم دهینشن تاحاال خب نه؟ !بهم بده تونستیم نمره دو حداقلش یعنی

 خب یول !بده نمره دانشجوش به یاستاد )!) وار دوستانه انسان عمل هی

  . شدیم خوب یلیخ که شدیم اگه. شدیم

 !یدرقا کنمیم یتالف. راستم یپا یرو دمیکوب و کردم مشت خشم از دستامو

  !نیبب حاال

 .حیتشر قسمت نمیا خوب،

 :گفت دیپوشیم رو دیسف روپوش که یدرحالیمیرح استاد

 مورد یلیخ م،یدار حیتشر یبرا امروز که یا نمونه نیا ها، بچه خوب -

 راحت رو کارمون نیا و نداشته یخاص یماریب که جهت نیا از. هیمناسب
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 یجورنیا یکی نیا که داشتن ادیاعت از یناش سرطان هامون نمونه اکثر. کنهیم

 .ستین

 شد؟یم یچ داشت دزیا مثال اگه حاال خوب :من

 :گفتم و اوردمین کم یول بشم مونیپش کمی شد باعث روم ها بچه نیسنگ نگاه

 هیاتحاد بدن لیتشک صنف هی دیبا یلیخداوک هم حیتشر یها نمونه نیا -

 .کنه دفاع نایا حقوق از ستین هم یکی. باشن داشته

 .یاشب سشونیرئ تو مندن عالقه یلیخ اتفاقا ):یقادر هیجون جون دوست) مایس

 .یبیحب خانم نبود شما با یکس :من

 .نژاد کرامت یآقا هست و بوده من با خدا اتفاقا ریخ :مایس

 و دز ضربه آرنج با بهش یقادر. بشنوم من فقط که گفت یطور رو کهیت نیا

 :کرد زمزمه

 .مایس کن بس -

 :گفتم واشی یجور همون منم

 .باش خوش خودت یخدا همون با پس -

 نقدریا چرا دونمینم. بود کالس یخوشگال داف نیا از اتفاقا نبود یچادر مایس

 .کنهیم دایپ شیگرا میمستق صراط به داره دیشا. بود شده یمیصم یقادر با

 :گفت بود دهینشن مارو یمگو بگو اصال که استاد

 ونحواست خونمیم االن که یا یبند گروه نیا. نیبش یبند گروه دیبا خوب -

 بعدا .گرفتم نظر در هم هارو بیغا. دمینم رشمییتغ برقراره ترم آخر تا باشه

 .نیبد اطالع بهشون
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 دارهیبفهم تا بود یکاف دقت کمی. خوندن هارو گروه کرد شروع جور نیهم

 !یلعنت... کنهیم مرتب آمار طبق داره. کنهیم مرتب دوتا دوتا آمار طبق

  !میوفتیم یکی عه 02 شماره که یقادر با دارم 91 شماره که من ینجوریا

 به رو شکم و خوند رو یقادر و من گروه اسم استاد یوقت. شدم سرخ خشم از

 تشوجرئ یول کنم مخالفت خواستمیم. بستم رو هام چشم  کرد، لیتبد نیقی

 یکل رطو به یول باشم داشته زبون یلیخ استادا یجلو ظاهر به دیشا. نداشتم

 خنگه بس از. )کنمینم ینظر اظهار چیه یدرس مسائل تو کال یعنی. اللم

  )شه عیضا ترسهیم

 نبدو و یشگاهیآزما روپوش با. کردیم نگاه نیزم به. کردم نگاه یقادر به

 دیبا !خانوم حاج یپزشک یاین یخواستیم خوب !هه. بود معذب انگار چادر

 !یکردیم نجاهاشمیا فکر

 :گفت استاد ها گروه اعالم اتمام از بعد

 حیتشر نیا هم االن. مهمه یلیخ برام کالس قانون بودم گفته ترم اول خب -

 ارمیدست و من که ییها قسمت دیبا شما یعنی. میدیم انجام هم کمک با رو

 ی مهه هم کامل گزارش هی. نیبد حیتوض و نیباش بلد کامل میکنیم باز حامد

 . سنیبنو دیبا ها گروه

 . جلو انیب 92 گروه خب _

 حیتشر تخت یرو که یا مرده ی برهنه مهین بدن به. بود نییپا سرش مدام

 به دمیشک رو نشیآست گوشه اریاخت یب. کردینم نگاه میمستق بود دهیخواب

. دیشک رونیب دستم از رو نشیآست. ستادمیا جسد راست سمت و تخت سمت

 .رومخ ی دختره... بخور حرص تو بارم هی. آورده جوش بود معلوم
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 :گفت استاد

 .سهیآپاند و بزرگ ی روده ییابتدا قسمت نیا خوب -

 .میدیکش یقیعم نفس جفتمون

 د؟یترسیم یعنی. کردینم نگاه جسد به اصال

 . بده حیتوض سیآپاند ی درباره نژاد، کرامت :استاد

 ریخ کنن مخت تو خاک... اه !ادینم ادمی یخاص زیچ. وععع س؟یآپاند ها؟

 .یا یپزشک یدانشجو سرت

 :گفت هیکنا با استاد کردم، یمون و من

 کجاس؟ سیآپاند یبلد اصال نمیبب بده نشونم ایب کن دستت رو دستکش -

 نکهیا از ومدینم بدم خون از که نیا با. دادم انجام رو گفت که یکار استرس با

 .زدمیم عق داشتم و شد بد حالم جسد بدن تو رفته مچ تا دستم

 جنبوندم دهن

 .اس دهیفا یب عضو هی بدن یتو سیآپاند :-

 گه؟ید :استاد

 که بدنه ی اضافه عضو کی شتریب. هیلنفاو دستگاه از یبخش سیآپاند :کایمل

 زود یلیخ نیهم یبرا بترکه داره امکان کنه عفونت اگه و نداره یخاص ییکارا

 تالمب رو فرد یوحشتناک درد کنه،یم عفونت که سیآپاند. بشه خارج دیبا

 یاحجرّ نیاول که جالبه. درمانه قابل یجراح با هم فقط. شهینم آروم که کنهیم

 به اونم داد انجام رو سیآپاند یجراح کرد یجراح رو خودش خودش که

 .بود یاورژانس یلیخ تشیوضع نکهیا خاطر

 . یقادر خانوم نیآفر :استاد
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 موهام لک بفهمم تا دیکش طول هیثان دو که کلم تو دمیکوب چنان آزادم دست با

 داشت که استاد به مستاصل. شد بلند ها بچه اوه و اه یصدا !کردم یخون و

 .کردم نگاه دیخندیم

 ه؟یچ سیآپاند یدونینم یکشینم خجالت. کرامت حقته یعنی :استاد

 . بود گوشم یتو ها بچه دنیخند زیر یصدا

 ختس یلیخ برام گهید !نشم ریتحق یول بخورم شالق ضربه هزار بودم حاضر

 !ییلعنت یلعنت یلعنت !بود شده

 :گفت استاد. دمیکش یقیعم نفس

 بچه نیا دونمینم. کن شیعفون ضد ببر ریبگ رو غیت نیا کرامت. بسه خنده -

 !مدونینم واقعا من ؟ خورنیم !کننیم کاریچ هارو غیت هیبق ییباال ترم یها

  !نجایا شد افتی دونه هی نیهم

 .ها بچه مجدد ی خنده

 از یچ چیه گهید. دادم فشارش دستم یتو و گرفتم استاد از رو غیت خشم با

 گذاشتم طور چه... ی دختره اون... اون. دمیشنینم استاد یها حیتوض

 !کنه؟ رمیتحق ینجوریا

 منیا !بود رفته ادمی خب یول !هیچ سیآپاند ندونم و باشم خنگ من که نه

 پاچه !استاد دهن تو کرده صاف و لقمه یال چپونده تر اضافه زیچ چهارتا

  !الدنگ خواره

 :گفت هوی کایمل

 ... رو دستتون !نژاد کرامت یآقا -

 . حیتشر غیت با !دمیبریم رو دستم داشتم. شدم دستم سوزش متوجه تازه
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 باند اب و کندن دستم از رو دستکش که بشم ییها دست متوجه تا دیکش طول

 :گفت و گرفت دستم از رو غیت کایمل. دنیچیپ رو دستم

 . کنم لشیاستر برمیم من -

 پاره کهیت رو ییکذا پانسمان نیا خواستمیم. کردم نگاه شدم بسته دست به

  !گذرمینم ازت !تو... تو !یعوض یکایمل !کنم

. داینم خوشم شونیلیفام به آدما زدن صدا از خب کنم؟یم صداش کایمل چرا

 کن اتماش و نیبش !برات دارم !یعوض یکایمل... کایمل گمیم بهش نیهم یبرا

 .ارمینم سرت ییبالها چه

*** 

 الیخ یب من. اومد منینش سمت به اتاقش از لبخند با محمد. دیکش کل مامان

 یبرا نداشت همه بایتقر یول دمیدیم ونیتلوز داشتم و بودم نشسته مبل یرو

 خرج به شوق و ذوق کردیم پرو رو برونش بله لباس داشت که محمد

 .دادنیم

 . بشه من متوجه مامان تا دیکش طول یساعت مین

 مامان؟ شده یچ دستت ن،یمع :مامان

 .اومدم دانشگاه از شهیم یساعت سه من !نداره قابلتونو. کنمیم خواهش :من

 !تهران از چهارساله و ستیب هستم نیمع

 صاف یکرد عوض که لباساتم !بودم آشپزخونه تو که من خوب !وا :مامان

 بچه؟ چته. دستتو دمیند. صاحاب یب نیا یجلو ینشست یاومد

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .دید بیآس حیتشر یتو -
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 :زد یپوزخند بابا

 .باش مارو ی خونواده دکتر -

 .ندادم اش کهیت به یتیاهم

 :نشست کنارم اومد سیمهد

 ؟یا حوصله یب ن؟یمع شده یچ -

 .خستم یچیه :من

 نخور غصه جان داداش بابا. میگرفت زن محمد برا شده شیحسود :عادیم

 !خودتم دُم. بخت ی خونه رمینم منم یرینگ زن تو تا نترس

 :گفتم و کردم نگاشیچشم گوشه

 .یا گوساله یلیخ -

 :دیکش غیج مامان

 یبرا خرمب حلقه هی ببر منو پاشو. برونه بله دوشنبه !زشته باش مودب !نیمع -

 .عروسم

 :برگشتم متعجب

 چه؟ من به یریبگ زن یخوایم محمد برا -

 باطل اش نامهیگواه که هم عادیم ن،یمع دارم سفارش یکل شب من :محمد

 ارم؟یب لیدل بازم. کنهیم درد زانوش که هم بابا گشته،

 :گفتم و کردم یا ناله

 !خستم منم خوب -

 اشوپ ده. شم آماده من تا بزن صورتت و سر به آب هی پاشو !پاشو پاشو :مامان

 !خور مفت گمیم
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 :کرد تکرار سیمهد

 !یشد خور مفت یلیخ. نیمع گهیم راست مامان آره -

 .کردم نثارش یا " شو خفه " یلب ریز دادمو نیچ و دماغم

 سردرد باز. خوردم آب وانیل هی و آشپزخونه تو رفتم پاشدم ناله و آه با

 .بودم گرفته

 .کنم دایپ آرامش کمی تا دادم هیتک آشپزخونه یها یکاش به و سرم

 :گفت و شونم یرو گذاشت دست اومد سیمهد

 !نشیبب ایب !ماماااان... یشد یجوری ظهر از خوبه؟ حالت ن؟یمع شده یچ -

 !دهیپر رنگش

 :زد داد اتاق از مامان

 .شهیم خوب بده بهش قند آب هی -

 و کردم نگاهش قدردانانه. دستم داد و کرد درست قند آب عیسر سیمهد

 نییپا گلوم از اصال. نخوردم رو سلف ناهار امروز. دمیکش هورت رو قند آب

 اون که زهیبر هم به رو اعصابم ینجوریا تونستینم کس چیه. رفتینم

 .کرد نصف رو اعصابم دختره

 :گفت آروم و گرفت رو بازوم سیمهد

 تیاذ نقدریا. یکرد کاریچ دستت با نیبب. باش خودت مراقب جان داداش -

 هک دونمیم یول ختهیر هم به یچ یبرا اعصابت دونمینم االنم. خودتو نکن

 نه؟ مگه. ارهیدرب پا از تونهینم کس چیه رو من یقو داداش. یشیم خوب زود

 .خوب خواهر هی بود، نینش دل به اشیباز لوس همه وجود با سیمهد

 :گفتم. کردم تشکر آروم و گرفتم بغلم یتو رو سرش
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 .گفتنا یشوهر خواهر حلقه؟ انتخاب یبرا یاینم تو -

 خودت یبرا روز هی شاءاهلل ان. نداره قبول محمد منو ی قهیسل نه :سیمهد

 !بزنم باال نیآست

 . گفتم یا " وونهید " و کردم یزخندیر

 .ادیب مامان تا نشستم بابا نیماش یتو. رونیب رفتم

*** 

 امانم یبرا خالصه رو اومد سرش بال اون سالن تو صبح که پسره اون ی هیقض

 از .ومدیم وجد به مامان که ومدیم خوشم. خودم یباز قهرمان از شتریب. گفتم

 هی نهنک یوا یا بگه مثال که نداشت یخاص ترس ای ومدینم بدش زایچ جور نیا

 خودکار لوله اومد دلت چطور مثال ای. یش یمغز ضربه یوفتیب خودت وقت

 .طرف یگلو تو یکن فرو

 نظر و دادیم نشون هارو حلقه یه من یها حرف نیح زنان قدم هم مامان

 .مبگ بودم بلد "خوبه خوبه " فقط شدینم میحال یزیچ که منم. خواستیم

 مه من. مغازه یتو رفت و )ساعت سه بعد) دیپسند رو حلقه هی باالخره مامان

 چطور. کردم نگاه مو شده یچیپ باند دست. شدم پاساژ زدن دید مشغول

 اگه. ودب دستش دستکش خودش جالبه کرد؟ یچیپ باند دستمو عیسر اونقدر

 .زدیم دست بهم عمرا نبود

 !نجاسیا یک نیبب گرم دمت ایخدا ولیا !دمید آشنا هی هوی

 . جلو اومد و دید رو من. دادم تکون دست

 ؟ یچطور بهرام سالم :من

 :داد دست بهم و زد یلبخند
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 گذره؟یم خوش یپزشک دانشکده ن؟یمع یچطور تو خوبم -

 باهم دانشکده دوتا وفا یب ؟یوتکنولوژیب خبر چه !یخال شما یجا آره :من

 ؟یبزن من به سر هی یاینم میدار فاصله

 :گفت و زد یلبخند

 .میزنیم سر میایم بعد به نیا از حاال -

 نز تا دوسه تاحاال گفتم من یدار تو که یا افهیق نیا بابا ؟یمجرد هنوز :من

 )گمیم تر محکم آخرو کلمه نیا)خوشگل؟ چنیپینم دورت دخترا! گرفته

 هم ماش دانشکده تو اتفاقا. شهیم یچ مینیبب تا میدار نظر مد ویکی حاال :بهرام

 .هست

 !شناختمش دیشا کن شیخاستگار ازم جا نیهم حاال عه؟ :من

 ؟یباباشون مگه !تو دست از یوا :بهرام

 ه؟یچجور قتیسل نمیبب بگو حاال :من

  ش؟یشناسیم... هیچادر دختر. یقادر کایمل:بهرام

 ه؟یک اون مگه اونه؟ از حرف جا همه چرا. شد جمع لبخندم

 !اُمُله یلیخ که اون... یول. هست هم ما کالس تو. شناسمشیم آره :من

 یبرا. خواهرمه دوست خواهرش. خوبه یلیخ اخالقش. دونمیم آره :بهرام

 ازش خودمم. شدم آدم من دیشا میبکن یاقدام هی میبر گهیم مامانم نیهم

 .منه آل دهیا. اومده خوشم

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !یکن کار خودت رو دیبا یلیخ پس -
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 شهیم یماه هی. ستین سخت اونقدرام که خوندن نماز. دونمینم :بهرام

 بشه تر کینزد بندش ی واسطه به خدا به آدم هرحال به. کردم شروعش

 . سیبدن نمیهمچ

 هب خب یول. یبساز باهاش یتونیم. هیمذهب خونوادت اصالت تو خب آره :من

 .نداره ارزششو من نظر

 :گفت و کرد یکمرنگ اخم

 .نیمع داره یاعتقاد هی یهرکس -

 تو همه نیا. بدم گوش خدا حرف به نمیبینم یلزوم اصال منم !خب آره :من

 چه یوا. کنه برآورده و دعاهامون که میدادیم گوش حرفش به مونیبچگ

 همه به هفته هی تا معلممون حرف خاطر به اول کالس من خود. میبود خر قدر

 نگشتا از قبل یحت بودم خر نقدریا بهرام شهینم باورت !کردمیم سالم صدبار

 !گفتمیم اهلل بسم دماغمم تو کردن

 !گهید دهینم زن بهت یکس یکنیم رو کارا نیهم !چندش. اهههه :بهرام

 خواهر ظاهرا. کارش دنبال رفت و کرد یخداحافظ ازم خنده با. دمیخند

 .ملت دارن یا حوصله چه. یروسر دیخر بود آورده رو محترمه

 ینجوریا موهاش. درس و افهیق نظر از... بهتر من از. بود یباحال پسر بهرام

 اومده خوشش کایمل از چرا یول. بودیگندم جو و داشت حالت. نبود لخت

 بود؟

 !هیمارموز چه ستین معلوم دختره

 کار چه داره ساعته مین ننم نمیبب تا مغازه یتو رفتم و زدم یپوزخند دوباره

 خره؟یم ای سازهیم حلقه. کنهیم
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*** 

 :دیکش غیج سیمهد

 !ماماااااان -

 :ییرایپذ یتو اومد زده وحشت مامان

 شده؟ یچ ها؟ -

 :کرد اشاره من دست به سیمهد

 !کرده کار چه دستش با نیبب -

 کرده؟ کاریچ :مامان

 تو گذاشته رویشمش زخم زخمش دمید رو باندش کنم باز اومدم :سیمهد

 )برم ویبند جمله) !بشیج

 !ستین یخاص زیچ خدا به :من

 یخر کدوم !شدهیم هیبخ دیبا نیا س؟ین یخاص زیچ ویچ یچ !اوه اوه :مامان

 برات؟ دهیچیپ باند

 :رفت در دهنم از

 .یعوض یکایمل -

 :شد زیر چشماش سیمهد

 ؟یچ -

 ضد عیسر دمیبر که دستمو. گمیم رو میگروه هم یقادر کایمل یچیه :من

 هک دیند !بلده زیچ که شدیم ادعاش قدرم چه !وعع. کرد یچیپ باند و یعفون

 .دهیبر قیعم قدر چه دستم

 نم؟یبب رو زخمت کن باز :مامان
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 :داد فشار رو هاش پلک مامان. کردم باز رو زخم راستم دست با

 شمچ کنم دود اسفند برات باشه ادمی. یزیچ یدرمانگاه هی برو !بسه بسه -

 . یخورد

 ات اومده دستت روز به چه بفهمم دیبا روز دو بعد من !من برادر آخه :سیمهد

 ؟یفهمینم خودت بگم؟ بهت

 رمندا حال خستم االن ظهره از بعد. نینکن شلوغش یالک حاال بابا باشه :من

 .درمانگاه رفتم سر هی نایا یمهد شیپ برم خواستم که شب دیشا. برم

 رزو به کنمیم صدا رو محمد ینر ینش پا االن نیهم اگه واهلل به نیمع :مامان

 !ببرتت

 مامان؟ یترسونیم ممد از منو :من

 !خداست امبریپ اسم !زشته !ممد نگو داداشت به گفتم دفعه صد :مامان

 !من مادر یعقب ایدن از چیه – هفت !خدا امبریپ. زدم یپوزخند

 :گفت و کرد نگاه بهم پرغضبش نگاه با

 !شو گم چشمم جلو از زودتر برو !گهید بسه -

 باشه. بخر هم 4 آ برگه یسر هی من یبرا رونیب یریم نیمع یراست :سیمهد

 داداش؟

 .اتاقم سمت رفتم و دمیکش یپوف

 دستم نهوگر. درمانگاه رفتم کنه فکر تا رونیب رفتم. دمیپوش لباس و پاشدم

 . شهیم خوب. نداره یتیاهم بکنه هم اگه. کنهینم یخاص درد

 خب یول نبود کینزد ادیز. کردم حرکت ریام ی خونه سمت به زنان قدم

 . نداشتم هم گرفتن یتاکس حوصله
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 که داد جواب. درم دم که دادم اس ریام به دم،یرس که خونشون در یجلو

. ومدینم خوشش من از یلیخ باباش. تو رفت شهینم و است خونه باباش

 !ام یناخلف آدم کال من. هیعیطب

 .باشه گفت... رونیب ایب تو دادم امیپ بهش

 .نییپا اومد قهیدق چند از بعد

 .گوساله سالم :من

  قصاب؟ یچطور :ریام

 .توپم توپ :من

 .استخر میبر شب هشت بود قرار ؟یاومد زود نقدریا چرا... خب :ریام

 نم. خوادیم هیبخ گهیم. درمونگاه برو دستت یبرا پاشو داد ریگ مامانم :من

 میبر یایم. رونیب انداختتم زور به گهید یچیه. سین قیعم گمیم که

 االنم داره باز یفضا. مون دانشکده کنار ورزشگاه میبر میتونیم نتون؟یبدم

 ؟یا هیپا. آزادشه سانس

 ادتی یراست.ارمیب باال از و میگوش برم کن صبر... فقط. میبر میپا آره :ریام

 .دستت هم مصدومه اون هم. یکن فیتعر برام رو روزید هیقض باشه

 .میداشت کم نویهم اه

 ر؟بدت نیا از ننگ کنم؟ فیتعر براش رو یقادر یجلو خودم شدن عیضا دیبا

 شدنم عیاض به باز آخرش البته که بود خوب یلیخ پسره نجات هیقض اون البته

 .گشت مختوم دختره توسط

 /: امروز یشبانگاه اخبار انیپا

*** 
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 .بود یباحال یباز چه. کردم خشک بود مکتین یرو که یا حوله با رو عرقم

 .هیخوب هیپا یلیخ ریام

 .دمیکش هورت و باال گرفتم رو آبم یبطر. زدم یلبخند

 :گفت و پشتم به زد ریام

 .خوبه یلیخ نتونتیبدم شهیهم مثل. ولیا یبود یخوب بیرق -

. شدیم غروب داشت. کردم نگاه آسمون به و نشستم مکتین یرو شخندین با

 :کرد زمزمه ریام

 !دایبد دیند. ان یاول ترم کنم فکر زدنمون؟یم دید یدید رو دخترا -

 .دمیخند

 نتون؟یبدم میاومد اون بدون شهینم ناراحت یمهد :من

 وت نهیشیم که استخرم تو. نده تکون کلشویه که خداشه از بابا نه :ریام

 .کنهیم یباز آب یه یجکوز

 :گفتم و زدم یتر بلند پوزخند

 .نداره تیخوب مینکن رو گوشتاله بتیغ -

 :گفت و دیخند

 .باشه -

 شدم؟ تریمیصم ایرو با گفتم ادتهی... یراست :ریام

. بده وا کمی اون میدیند ماکه یول شهیپ قرن دو مال شروعش ی خچهیتار :من

 .رهیگیم خودشو یه

 خوامیم. داره نیتمر امروز بود گفته. دخترا استخر در دم میبر ایب :ریام

 .نمشیبب
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 ده؟ینم ریگ حراست :من

 بعدشم. ستنین هم دیمق نیهمچ نایا خود بابا؟ چنده لویک حراست :ریام

 نشون ایرو. بدم نشون یخود هی من میریم. که میکن یدخترباز میخواینم

 .هیاحساسات یلیخ یول دهینم

 هب البته. بدم انجام یهرکار بودم حاضر یمهد و ریام یبرا. دادم تکون یسر

 .ام یمعرفت با داداش خب، یول !بودما نگفته خودشون

 که دمید رو آشنا ی چهره اون دوباره ده،ینرس دخترا ورزشگاه در دم به هنوز

 حفت کوه انگار کردیم رفتار اقتدار با نقدریا. شدیم خارج استخر از داشت

 ... ی دختره !کرده

 بالدن داشت تفاوت یب هم ریام. کردم نگاه یا گهید سمت به و زدم یپوزخند

 .نکرد یتوجه یول. بود شده ما متوجه کایمل. گشتیم ایرو

 :گفتم هیکنا به که بشه رد کنارمون از خواستیم کایمل

 س؟ین واجب سالم شما نییآ و نید تو -

 .نگفت یزیچ یول شد متوجه هم ریام

 :گفت کنه بلند و سرش که نیا بدون. ستادیا کایمل

 . نژاد کرامت یآقا کمیعل سالم -

 ن؟ینداد و سوالم جواب :من

 ؟دیدار یکار. نینداد شما که واجبه سالم جواب... ستین واجب سالم :کایمل

 :گفتم و زدم یپوزخند

 به ازین ینیبب یکنیم یچیپ باند منو دست یدار یوقت نبود حواستون شما -

 دکتر؟ مثال خانومِ نه؟ ای داره هیبخ
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 به همراجع. نشه یعفون زخم خواستم فقط. نبود زدن هیبخ من ی فهیوظ :کایمل

 یکار اگه. ستین هم یادآوری من ی فهیوظ. خودتونه ی فهیوظ درمانگاه

 ... اجازه با دیندار

 دمیشنیم ازش که یکلر یبو. رفت گذاشت و کنم یخداحافظ من نشد منتظر

 شناگره؟ هم اون یعنی. بود مشامم یتو هنوز

 .کرد طتیخ بدجور :ریام

 :کردم مشت و دستم حرص با

 !نشناخته منو هنوز اون یول -

 !ائهیرو اون !عه. نیمع الیخ یب :ریام

 یلیخ. بود خوشگل. بود ایرو اسمش که یدختر سمت به شد دهیکش نگاهم

 ریام و من اون یول. ندادم بهش یتیاهم... تنگ هم هاش لباس. خوشگل هم

 .کرد سالم ریام. اومد جلو کمی و داد تکون یسر دید که رو

 د؟یکنیم کار چه نجایا شما :ایرو

 خبر؟ چه. بهت بزنم یسر هی اومدم منم یدار نیتمر یگفت یچیه :ریام

 بخ یول. کنهیم کار سخت یلیخ ما میت... میشد داغون یکل. یسالمت :ایرو

 .وارده یلیخ المصب. بهترِ همه از کایمل

 شیپ یا گهید سمت به رو راهم و گرفتم فاصله اونا از یحرف چیه بدون

 !کنم تحمل رو اسمش دنیشن تونمینم گهید. دمیکش

 ؟یرفت کجا نیمع !عه :ریام

 سیتن نیزم یمفتول حصار به محکم مو شده مشت یها دست. ندادم تیاهم

 !یلعنت. گرفت درد یلیخ بودیزخم که چپم دست. زدم
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 .کایمل. کایمل. کایمل. کردم زدن قدم به شروع هدف یب و دمیکش یپوف

 اد؟یم بدم ازش نقدریا چرا !هیعوض ی دختره اون اسم رمیم هرجا !!!!!کایمل

 بده؟ حرص منو که شده دهیآفر چشممه؟ تو نقدریا اون چرا ها؟

 قامانت دیبا. دمیکش یآه. دادم هیتک وارید به رو سرم. مکتین یرو نشستم

 !بشه عیضا دیبا یجور هی !آره. رمیبگ

 !آره !مسجد... سمت رفتیم داشت دمید... االن االن؟ کجاست. شدم بلند

 .اذونِ وقت االن. بره دمیبا

 که نمک کاریچ. دارم کردن فکر فرصت رونیب ادیب مسجد از که یوقت تا پس

 متیق هب اگه یحت کنه؟ بلند و سرش نتونه گهید که یطور بشه؟ خورد یلیخ

 !کنمیم یهرکار بشه تموم ترم نیا از شدنم محروم

 ور شده نییتا شیپ از یحرفا یسر هی و صورتش تو بزنم جلو برم چطوره

 . ستین یبد فکر بگم؟

 یتو رفتم هم من. شد خواهران قسمت وارد که دمید. مسجد سمت رفتم

. بکنم دیبا کاریچ نمیبب کنم فکر یحساب دیبا. نشستم یا گوشه هی اطیح

 یاونجور نه نه !داشتم رابطه باهاش انگار کنم وانمود یجور هی تونمیم

 .رسهینم ذهنم به یفکر چیه... نه... که نیا ای. کرده قطع مو خرخره حراست

 ... یبکر فکر عجب !عا

 یراث و شدنیم خارج مسجد از تیجمع یکی یکی و شد تموم نماز. کردم صبر

 تشیاذ کمی. نداره اشکال. شهینم که نشه عیضا تیجمع جلو اگه. اه. نبود ازش

 .خوبه هم کنم
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 یلیخ طفق. ستین دانشگاه هیچادر دختر تنها کایمل دمیفهم که بود اونجا تازه

. تهس هم یپزشک علوم دانشکده تو و اخالقه با و خوشگل چون ادیم چشم به

 .شناسنشیم ها یلیخ انگار کال

 رون؟یب ادینم چرا پس

 جفت هی ها خانم یورود یجلو دمید همه، رفتن از بعد قهیدق ستیب دیشا

 ذهنم هب یا ثانهیخب فکر. بود خودش یها کفش. جلو رفتم. مونده یباق کفش

 !هاش کن خراب خونه اون از !ناه ناه ناه ناه !دیرس

 .کردم اجرا رو نقشه فیظر یلیخ و درآوردم بمیج یتو از رو یکیکوچ غیت

 دیچسبیم شتریب بود کیش و خوشگل اگه. البته نبود یخوشگل و نو کفش

 هیورط البته.کردم نابود کال شو پاشنه. خوبه نمیهم خوب یول. کردنش خراب

 .شهینم متوجه نره راه تا طرف که

 و رفت کنار پرده جاش سر گذاشتم رو غمیت که نیا از بعد درست باالخره

 نم به نگاهش که نیا محض به و زدم یا یمخف لبخند. رونیب ادیم داره دمید

 :گفتم افتاد

 !کیمِل سالم -

 :گفت لب ریز و انداخت نییپا و سرش

 .سالم -

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .نجایهم... قهیدق دو فقط م؟یبزن حرف شهیم کیمل -

 جاک زبونش اون دونمینم. نکن صدام ینجوریا نگفت یحت. داد تکون یسر

 من رس بوده خورد اعصابش کمی بود معلوم کالس تو روز اون البته. هوی رفت
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 دارم اون با انگار نه انگار کنه؟یم رفتار خشک نقدریا چرا... وگرنه کرده یخال

 !زنمیم حرف

 یکرد یچیباندپ که نیهم. ینزد هیبخ چرا گفتم بهت نکهیا بابت متاسفم :من

 میکن ماچ رو گهیهمد یآشت یایم حاال. نکنه درد دستت بود یلیخ خودش

 بره؟ شه تموم

 .بود سکوت هم جوابش. نداد نشون یواکنش یول بود خورده جا کمی

 :گفتم. کنه سکوت یجور نیهم بذارم تونستمینم

 ه؟یلنفاو دستگاه از یبخش یچطور سیآپاند. گهید سوال هی کیمل -

 :کرد باز رو دهنش باالخره کایمل

 ... دوم ای اول سال ستیز... کرامت یآقا رستانهیدب مال نیا -

 .فعال. شدم خوشحال ک،یمل ممنون... پس. آهان :من

 !لویا !بُرده هی نیهم. بود اومده بدش من گفتن کیمل از اون !نه. زدم گند... اه

 !الک کنهیم یتریهار کیمل بگم بهش بار پنجاه یروز ینجوریهم اگه مطمئنم

 .افتادم راه یخروج در سمت به و برگردوندم رومو

*** 

 رز گل مثل که ارمیدرب یجور رو پرتغال پوست کردمیم یسع که یدرحال

 هم عمم درد به که) رو کندنم پوست وهیم از یناش یها آب همزمان بشه،

 به اصال حواسم. بردمیم لذت ترشش ی مزه از و زدمیم کیم رو )خوردینم

 !دمیشن اجبارا که نجاشیا تا. نبود نایا مامان یها حرف

 یروز همون یبرا میبذار رو عقد قرار دیباش موافق شما اگه پس خوب :مامان

 .بهتون میداد هم رو یانگشتر. شد نییتع که هم هیمهر. میگفت که
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 .دیکن ختم صلوات :بابا

 :چرخوندم زبون پرتغال از پر یدهن با و زحمت به

 .فرجهم عجل و محمد ال و محمد یعل صل اللهم -

 !فرستمیم صلوات دارم ام مونده عقب کردیم فکر دونستینم یهرک

 ی خونواده جلو بکنم تونستمینم تر باحال نیا از یزیآبرور !خدا یوااااها

 !یشنویم حرف خانم پونه از ها سال تا !داداش خان ممد !یا یا یا !عروس

 دارم !توالت تو یانداخت رو دفترمشقم یسالگ 1 تو که روز اون یتالف نمیا

 !ـــــنیمُع گمیم من به !ها حاال حاال برات

 نیهم انگار. گذردیم زود زمان چه. گرام داداش برون بله از نمیا... یهع

 !اون ای منه مال دخترخاله دیناه نکهیا سر میکردیم دعوا ممد با بود روزید

 نخو سرطان دخترخاله آخرشم که یسالگ ده تا میگرفت دعوا نقدریا. خخخخ

 .مرد گرفت

 .هنکش طول ادیز نهیمع آقا مال که یبعد وصلت تا شاءاهلل ان حاال :پدرعروس

 :دیخند مامان

 .دیرس عقلش شد بزرگ هروقت !شاءاهلل ان -

 !دمش مونیپش گرفتن زن از که شده کامل االن عقلم اتفاقا د؟یرس عقلم جان؟

 .باش خوش خودت االتیخ تو جان ننه الیخ یب

 :گفت بهم واشی یساختگ لبخند با سیمهد

 !کننیم نگاه دارن نخور پرتغال ملوچ ملچ با نقدریا زشته نیمع -

 الیخ یب. کردم اطاعت و دادم لیتحو خواهرم به یگشاد لبخند پر دهن با

 هم صورت نیا در !من نه بشه آب محمد قراره. نایا جلو دارم آبرو من مگه
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 قاشمش که ها موقع اون یتالف !بره آبروش که بهتر چه !ستین مرا یباک چیه

 رد انتقامش من ی افتاده توالت تو دفترمشق البته !سمیبنو من دادیم و

 !نوشتمیم دوباره رو قبل یدرسا همه داشتم دوماه تا یلعنت !تهیاولو

 میاومد عروس ی خونه از ما یشگیهم تعارفات و ها یسالمت چاق از بعد

 من نثار یگردن پس هی ممد شد بسته ساختمون در که نیا محض به. رونیب

 :گفت یا شده کنترل مثال تیعصبان با و کرد

 یزیآبرور نقدریا فرخنده عمه یایمهمون تو بود؟ وضعش چه نیا االغ آخه -

 ... ایخدا. کن راحت االغ نیا دست از بکش منو ایخدا !یکردینم

 ... نکن تیاذ خودتو محمد داداش :عادیم

 .نینکن شلوغش یالک گهید بسه :بابا

 :گرفت و دستم عادیم که بدم رو ممد هیگردن پس جواب اومدم

 !گهید توهم کن ول -

 !نامردا گرفت دردم خوب بزنم بزار:من

 ... لش تنه هیعوض !بود حقت !بود حقت :ممد

 :گرفت گاز و دستش محکم مامان

 ربهگ و سگ نیع ابونیخ وسط نیبب کن نگاه !توروخدا دیکن تمومش !عه -

  !هم جون به افتادن

 !گهید هیجنابعال تیترب :بابا

 منه؟ تیترب هاااا؟ منه؟ تیترب :مامان

 .شد رید خونه میبر... که دیبدتر خودتون. عه !دیکن تمومش :سیمهد
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 له درحال مینشست عقب خواهر و دوبرادر و من. نیماش یتو میرفت کالفه

 م؟یداشت رو هم دنید چشم یلیخ. شدن

 !تادکلن گند یبو از شدم خفه !تر ور اون برو نیمع :محمد

 !میرسیم نیریبگ آروم قهیدق دو... عه :سیمهد

 ضوع نیتر کیکوچ که دهیکش ییجا به کار. نگفتم یچیه و زدم یپوزخند

 !شکر و حکمتت ایخدا !دعوا از یریجلوگ و کیتفک ادیم خونواده

 هب مونیکی کار وگرنه نداد رخ یا گهید یدعوا کرد رحم خدا خونه میبرس تا

 میگرفت میرفت میبود کوفته خسته میدیرس که هم یوقت !دیکشیم مارستانیب

 !هینعمت چه خواب ایخدا !یوااا. میدیخواب

 هی بچه گفتم دفعه صد بخوابم؟ ذاشتیم عادیم یها خرخر مگه خواب؟

 گوش !بخوابم تونمینم شبا من بکن شدت پیک دماغ اون حال به یفکر

 .اه. دهینم

 بطل یولگرد کمی دلم. کردم روشنش و تختم کنار از برداشتم رو میگوش

  )/: کرد غلط. )کرد

 بابا و مامان یول بود خاموش خونه یالمپا. رونیب رفتم آروم اتاق از پاشدم

 رسوندم رو خودم راهرو از صدا و سر یب یلیخ. بودن نشسته ییرایپذ یتو

 یها ینورمخف. بود یورود در و آشپزخونه کنار که نهیآ و زیآو رخت پشت

 !بودن شده روح مثل. بود افتاده بابا و مامان یرو و بود روشن ییرایپذ

 .کردم زیت گوش... زدنیم حرف واشی واشی داشتن

 کنه؟یم قبول میبگ بهش اگه نظرت به :بابا
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 حد به داره شینماز یب. که گذاشت دست یرو دست شهینم باالخره :مامان

 مازن گمینم بهتون زور من بودم گفته ها بچه به دفعه صد من !رسهیم یانیع

 جلو یول دیریبگ روزه کنمینم زورتون گفتم. جا همه دینزن جار یول نیبخون

 !است جامعه عُرف باالخره !نینکن یخور روزه هیهمسا و در

 شیپ هفته. ناخلف پسر شده. داره فرق هیبق با نیمع نیا چرا دونمینم :بابا

 ییرفاح دونم،یم چه. بود زیآم کفر کال حرفاش زدیم حرف که تلفن با دمیشن

 ... و ؟یدید و جهنمش شیآت تاحاال مگه. بابا یدار کاریچ خدارو نکهیا مثل

. راشب میریبگ خوب زن هی میتونینم فردا پس. دیمج نگرانم یلیخ من :مامان

  ؟یچ بهش بچسبه خراب دختر هی اگه

 یصراط چیه به کن ولش رو پسره نیا گفتم اولشم از من !دونمیم چه :بابا

 .ستین میمستق

 نیا و دیخر الیخ به بده بهش یحساب پول. بفرستش گمیم من یول :مامان

 .بره شده که هم زایچ

 قرآن هیآ دو ستین بلد نیا زن؟ کنهیم درست رو شیچ کربال آخه :بابا

 شمبعد !رمینم من نداره تیامن اونجا گهیم ادیم فردا تازه کربال؟ بره !بخونه

 خدا هکن آدمش بتونه یکس بود قرار اگه نباش دلخوش نیحس امام به نمیهمچ

 امشب؟ یدید اخالقشو. ازش شده دیام نا گهید هم خدا. کردیم آدمش تاحاال

 با کمی جااون برم !دستخوش گرم دمت بابا کربال؟ بفرستن منو خوانیم کربال؟

 !وععع !بدم پز بروبچ شیپ امیب بزنم سروکله داعش

 اروانک با. ستین که ریتاث یب. رهیبگ قرار اونجا یفضا تو کمی حاال :مامان

 .باشه داشته یبهتر احساس جمع تو که مشیفرستیم
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 با تونمیم... عا. کربال بره داره آرزو یلیخ گفت یمهد بار هی ادمهی... یه

 مریم ریام با خودمم !بفرستم رو یمهد خودم یجا به و کنم موافقت نظرشون

 یول !دانشگاهه چوندنیپ واسه یتوپ سوژه چه پسر وععع !نفهمن نایا که شمال

 عیضا .داشتم بتیغ بودم کربال من بگم استاد به ها بچه جلو بکن و فکرش

 ست؟ین

. کردن رو رختخواب به رفتن عزم و دیرس انیپا به تیموفق با بابا ننه نیب بحث

 پنا ی گوشه که مودم سراغ رفتم هم بعدش. برن نایا تا اتاق تو رفتم هم من

 یها امیپ. شدم لمیموبا مشغول مبل یرو و کردم روشنش. بود آشپزخونه

 تچر معمول طبق که یمهد و ریام... یکی یکی. کردم چک رو میاجتماع شبکه

 گروه بود، زورت و زارت پر که هم دانشگاه کانال بودن، فرستاده پرت و

 امیپ یا خورده و دوهزار هم کچل ساسان تیریمد با وانهید و مشنگ بروبچ

. ودب توش دپ یها عکس که یکانال یتو رفتم. شدم الشونیخ یب بود، اومده

 رمنظ به یول نبودم فازا نیا تو. یعشق شکست و زیانگ غم یها نوشته با

 . بود باحال پستاش

 اباب نه کنم؟یم هیگر خونمیم نمیشیم دخترا مثل نیکرد فکر تورخدا نه

 .رمیگیم عبرت خونمیم

 تفرض خر هم شکنه،یم دلتو هم که میهست رو روبه یمعضل با متاسفانه "

  " یکن یعذرخواه ازش دیبا آخرشم کنهیم

 .نویا نوشته یباحال خر چه. جالب چه عه

 ذاشتینم. بود مخم رو ومدیم کالسمون یها بچه گروه از که یاپیپ یها امیپ

 نمک صدا یب رو گروه اون که شدم خارج کانال از. شعور یب بخونم هارو پست
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 از خروج از قبل. هستن کردن چت درحال دختر تا سه دو دمید توش که

 .بودن ینجوریا خوندم که ییها امیپ. افتاد کایمل اسم به چشمم گروه

 بعد !ها کنهیم یغلط چه چادر قواره دو ریز خودت ستین معلوم خوبه :دختره

 !گهیم زیچ ما به

 سرپ با شما که االن. گمیم خودتون خاطر به من یفیلط خانم نیبب نه :کایمل

 ؟یستین عواقبش نگران یکنیم چت یصراحت و یراحت نیا به نامحرم

 :کرد یپالیر رو کایمل امیپ بود هم گروه تو اتفاقا که یپسر

 ؟یدار کار چه هیبق به ؟ی*** ی دختره چه تو به -

 :کرد یپالیر رو دختر امیپ فقط نداد رو جوابش کایمل

 جامعه قبال در یول درست، ستمین شما جهنم و بهشت مسئول من که نیا -

 .میمسئول جامعه یتو ما ی همه. دارم تیمسئول

 و بهش داده یاونجور فحش اومده پسره. ومدینم در خونم یزدیم کارد

 ... نمیا

 :نوشت دوباره پسره

 ؟یدیم ریگ من رل به یا کارهیچ !ام تو با کثافت ی دختره یه -

 به یکس !دار نگه خودت یبرا رو تیریپذ تیمسئول یقادر خانم :دختره

 !ماکنیم بالکت نده امیپ یو یپ یتو هم نقدریا !نداره ازین تو یها حتینص

  !هیحان کن بالکش !یو یپ ادیم کرده غلط :پسره

 :کردم یپالیر رو پسره امیپ. رمیبگ و خودم یجلو نتونستم گهید

 زدنه؟ حرف طرز چه نیا !آبادت و جد و کنهیم غلط عمت -

 ؟یهست یخر کدوم گهید تو :پسره
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 :داد امیپ کایمل

 دش قرار... این یفیلط خانم. یریمن یآقا دمیم اطالع ریمد به ن،یادم عنوان به -

 وبارهد دینذار. دیکن آلوده رو فضا نیا دینبا. بشه تیرعا شئونات گروه یتو

 . نیریبگ اخطار

 میرنف یا خورده و ستیب کال !میا یکالس گروه محتاج یلیخ انگار !هه :دختره

 )گروه ترک. )یمنبر خانم ادیز عزت رفتم که من !گهید

 :کردم یپالیر و امشیپ

 !یعوض یهررر -

 کالس تو فردا بگو و اسمت یدار جرئت !پررو بچه یا یعوض خودت :پسره

  !برسم خدمتت

 :نوشتم جربزه با

 !یخوریم خودت یبکن که میا اضافه غلط هر !کرامت نیمع !نمیمع من -

 ؟یالت یدیفهم

 )گروه ترک) !یحالج مرده چند نمیبب ایب فردا...! بابا مینیب برو :پسره

 رونیب گروه از منم. کردینم پیتا یزیچ. میبود نیآنال کایمل و من فقط حاال

 السک یها بچه ی همه بایتقر. اعضا ستیل یتو رفتم. بود جالب. انداخت ینم

 نوشته یقادر کایمل یسیانگل به اسمش... کایمل لیپروفا یرو زدم. بودن عضو

 نبود دایپ ش چهره که بود یدخترچادر هی هم لشیپروفا عکس و بود شده

 .)ع)نیالحس لثارات ای بود شده نوشته چادرش یرو قرمز با یول

 ام وپرر نقدریا من د؟یترد منو من؟. کردم دیترد یول... شیو یپ برم خواستم

 ؟یدخ یداریب چرا !یچطور شالم کیمل گفتم رفتم یدید هوی
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 :داد امیپ یمدت از بعد. شدم منتظر. گروه یتو شد نگیپیتا زیا باالخره

 .ممنون د،ینکن کل کل گروه افراد با گهید لطفا. نژاد کرامت یآقا سالم -

  ها؟

 :کردم یپالیر

. یاحمق چقدر تو دختر ؟یدیند هاشو فحش !گفتیم زیچ بهت داشت کایمل -

 کنن؟یم قبول یکن حتشونینص اگه یکرد فکر

 .نگفت یزیچ و کرد سکوت

 :مگفت سالم بدون و شیو یپ یتو رفتم و کنار گذاشتم و خجالت و تعارف

 ؟یناراحت دستم از هنو کیمل -

 .نداد یجواب یول کرد نیس

 :نوشتم

 ... وگرنه. کردما یاونجور و کفشات کنم تتیاذ کمی خواستمیم خدا به -

 !هه کنم؟ دایپ بهونه نو کفش دیخر یبرا خواستمیم البد ها؟ ؟یچ وگرنه

 :نوشتم بعدش

 یراست عا... خب یول. کتک ریز یریبگ منو خوادیم دلت االن دیشا دونمیم -

 !ها صبحه کی ساعت اد؟ینم خوابت تو

 .نداد یجواب هم باز کایمل

 :نوشتم

 ؟یدلخور ازم چون یدینم جواب -

 ای !حلقم سر به دیچسب قلبم... کرد پیتا به شروع خوند، و کردم ارسال تا

 !یعل
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 :بود نوشته. بفرسته تا دیکش یا هیثان ده

 لطفا دو، و دینکرد یعذرخواه شما ک،ی یول... ستمین ناراحت ازتون من -

 .هستم یقادر خانم من. دینباشیمیصم بامن نقدریا

 نه... و !کردم نابود مختلف هیزاو چند از و کفشش ست؟ین ناراحت ها؟

 هک یالک ؟!اد؟یم بدت رفتارم نیا از دونمینم من یکرد فکر !کیمل توروخدا

 !کیمل گمینم بهت

 :نوشتم

 مخوشیرسم من. یهست کیمل توهم !کیمل باش ناراحت ایب توروخدا نه !عه -

 ،ادیم خوشم تو دادن حرص از. رُکم یلیخ من گم،یم زیچ هی !بزنم حرف ادینم

 !کیمل اولشه تازه نیا پس

 ادامه نجوریهم پس خوب جنبه؟ یب نقدریا آدم !شعور یب کرد بالک !دها

  !شد جور دانشگام ترم نیایسرگرم ولیا !دمیم

 التح از دمید که کنم خاموش و لمیموبا خواستمیم بخش تیرضا یلبخند با

 هشیم مگه !بدبخت شد مونیپش !یعخ. کرد پیتا به شروع و درآورد بالک

 کنه؟ بالک منو مثل یپیخوشت ادیب دلش یکس

 یدبع ی جلسه تا گفتنیم ها بچه کرامت، یآقا )بود اخطار فقط نیا) :کیمل

 میهست گروه هم ما که ییاونجا از. باشه آماده ها گزارش دیبا یمیرح استاد

 هیکل و معده بخش حیتشر گزارش من شما، به وفتهیم هم گزارش از یبخش

 برام و دیسیبنو رو بزرگ ی روده و سیآپاند بخش شماهم سم،ینویم رو

 .ممنون کنم، چاپ تا دیکن لیمیا

 .انگار اومده کوه پشت از دختره نیا ها؟ بازم
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 :نوشتم عانهیمط

 .آمادس گهید روز سه تا حتما چشم -

 قهیدق ده. بود نیآنال هنوز. نداد یول بده یزیچ شدم منتظر امیپ نیا از بعد

 رهدا ای. کردنه چت مشغول یا گهید یجا دیشا.... ساکت و بود نیآنال هم بعد

 .کنهیم یگرد تلگرام

 :نوشتم و رمیبگ رو میکنجکاو یجلو نتونستم

 ؟یداریب هنوز چرا اه،یس کالغ یه -

 .نداد یجواب یول شد نیس امیپ بعد هیثان دو

 خانوم؟ حاج یبگ یخواینم :من

 !ندازمن کردن غلط به رو دختره نیا اگه ستمین نیمع یعنی. نبود یجواب هم باز

 !بره نییپا دانشکده تو گلوش از خوش آب هی ذارمینم

*** 

 .دمیکش موهام یتو یدست و زدم کالسمون یها دختر از چندتا به یچشمک

 هب دستشو. داشت خبر ام نقشه از ریام یول نبود حواسش سالن ور اون یمهد

 .داد نشون برام یباش موفق نشونه

 ریگ رو چادرش از یا کهیت شدیم رد کنارم از داشت یوقت استادانه، یلیخ

 فقط نه. شد دهیکش سرش از چادر سالن وسط. روش گذاشتم رو پام و اوردم

 .وفتهیب بود کینزد و شد لیمتما عقب به هم سرش شد، دهیکش چادرش

 .تر ور اون متر دو شد پرت ناخودآگاه هم راستش یپا کفش
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 مسخرش کم هم دخترا. دنیخند بودن سالن ور اون که پسرا از تا چند و ریام

. ردمکیم نگاه دانشکده یها بچه به روزمندانهیپ لبخند هی با هم من. نکردن

 .وجهت یب هم ایبعض دنیخندیم ایبعض دادن،یم تکون تاسف از یسر ایبعض

 نیمز بود خورده ناخودآگاه. کنهیم کار چه نمیبب کردم نگاهش یچشم گوشه

 اشپ هی. بود بار اسف تشیوضع. محکم نه یول. چادرش شدن دهیکش از بعد

 .بود جمع اش گهید یپا و شده دراز

. شدینم پاک نشیآست یرو یها خاک. تکوند رو خودش و شد بلند یسخت به

 ودب من گل دسته که داغونش کفش و رفت. بود نییپا به رو سرش همچنان

 که بود حواسم. بود چادرش یرو پام هنوز. اومد چادرش سمت به و دیپوش رو

 و حراست زحمتکش برادران از یخبر خداروشکر. کننیم نگاه دارن عده هی

 .فعال نبود جیبس

 :کرد زمزمه آروم کایمل

 .چادرمه یرو پاتون کرامت یآقا -

 .ندادم نشون یواکنش

 خوب .کرد تقال یلیخ... نذاشتم. بکشه پام ریز از رو چادرش کرد یسع کایمل

 لکیم جوجه؟ یوفتیدرم من با چرا رسهینم زورت و یا زهیم زهیر که تو

 !)دایرس ذهنم به ییهوی یلیخ نیا) !کیش

. شدن یخال مثل یحس هی. شد یجور هی دلم که بود عاجزانه نقدریا تقالهاش

 از ریام دمیدیم. شدم رهیخ روم روبه به. کردیم رییتغ داشت هیبق یها نگاه

 ... یول. خندنیم دارن تر ور اون کمی از یمهد و سالن ور اون
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 سمتق دستش با. شد بلند برداشت، رو چادرش کایمل. برداشتم رو پام باالخره

 مونده روش من کفش یخاک رد هنوز که نیا با. تکوند رو چادرش یخاک یها

 .بود

. دهب فحش چندتا و بزنه داد سرم کایمل داشتن توقع. کردنیم نگاه هنوز همه

 هاگ کردم آماده رو خودم و سمتش برگشتم آروم. داشتم رو انتظار نیهم منم

 البته .وفتمین حراست ریگ وقت هی که کنم فرار و بدم جوابشو کرد دادیب داد

 هک بودم گفته !جهنم خب یول. بده گزارش بره تونهیم دونهیم که رو اسمم

 !کنم کم روشو دیبا کنن اخراجم هم رو ترم کل اگه

 یصدا. شد رد کنارم از یا گهید حرف چیه بدون و کرد بهم ینگاه کایمل

 . گوشمه تو هنوز پربغضش یها نفس

 ها گاهن دمیدیم گهید حاال. یواکنش چیه بدون شدم رهیخ نامعلوم نقطه کی به

 خورد منو بازم دختر اون. من یبرا تاسف به کا،یمل به تمسخر از. کرده رییتغ

 .کرد

 .گهید طرف هی از ها هیکنا و شین تحمل طرف، هی رفتارش تحمل

 هک کنمیم خوردت یجور !گفتم یک نیبب !کیمل کنمیم یتالف یجور کی

 !یخورد کجا از ینفهم

*** 

 ریز از کردیم یسع داشت یچجور یدونینم. کردم حال یلیخ انصافا :یمهد

 !بکشه چادرشو پات

 هبگ حراست به بره شهینم روش که ناسیازا دختره. کردم حذ اصال آره :ریام

 !محشر چقدر... ها
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 .گرفتم که بودم انتقام دنبال من. بهتر چه گفتیم حراستم به :من

 .شد طیخ خوب ییخدا یول :یمهد

 اتماش ملت. بستیم فلنگو زودتر دیبا. زد گند نیمع کمی آخرش نه :ریام

 .کردنیم

 !بود دهیپوش ییکفشا چه هیقادر. ستین مهم ادیز اونش حاال :یمهد

 تو زنمیم رونیب بره بپوشه اون مثل یچ هی بخواد میآبج اگه... آره :ریام

 ؟یببر رو خاندان آبرو یخوایم گمیم گوشش

 :زد پوزخند یمهد

 .دهیپوش رو پاره یکفشا نیا چرا سین معلوم آره -

 :کردم زمزمه

  بود؟ دهیپوش اونارو چرا... آره -

 ده؟یجد مد !نبود زاغارت نقدریا قبال :ریام

 :خنده با یمهد

 طبق دهیبع یقادر از یول کننیم مد رو یزیچ هی هربار نایا آقا دونمیم چه -

 !بره شیپ مد

 همب گناه احساس آوردم کفشش سر که ییبال یادآوری با. نزدم یحرف گهید

 ده؟یپوش نویا که نداشته یا گهید کفش واقعا نکنه. بود داده دست

 .بود ختهیر هم به اعصابم... دمیشنینم هم رو ریام و یمهد یها حرف گهید

 خب یلو مونده یبعد کالس شروع تا ربع هی هنوز البته. رفتم کالس سمت به

 .ینسب سکوت تو. کنم فکر کمی نمیبش دمیم حیترج که هیجور هی حالم
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 و گرفت مو قهی و کالش تو اومد پشتم از نفر هی نشده، کالس وارد هنوز

 .بود یخال کامال کالس. شدم شوکه یلیخ. وارید یتو کوبوندم

 ؟یعوض چته :من

 یگفت گپ تو دراومد دهنت از یهرچ شبید یوقت !هه !عمته یعوض :پسره

 ماریم و فکت وگرنه کن یخواه عذر االن نیهم !یکردیم نجاشمیا فکر دیبا

 .نییپا

 .بود من دوبرابر کلشیه... زدم یپوزخند

 اب و کردم تقال. کنهیم چکه داره خون کردمیم حس. کرد دماغم نثار مشت هی

 نیا با !هاس رفته باشگاه نیازا یلعنت. دینگز ککشم یول شکمش تو زدم زانو

 هب بار نیا اما کنمیم ورزش یحیتفر شتریب و ادینم خوشم باشگاه از که

 یک !کنم کار فمیضع بدن نیا رو کمی نرفتم چرا که فرستمیم لعنت خودت

 وروخدات کن نگاه تیواقع تو آقا خوره؟یم رمانا درد به فقط پک کسیس گهیم

 !!!!نگفت هم آخ شکمش تو زدم ضربه وتونین شصت یروین با

 :گفتم خشم با

 یکرد فکر !یگفت دختره اون به دراومد دهنت از یهرچ که یبود تو نیا -

 ها؟ کره؟یدروپ یب مملکت

 :گفت و زد یپوزخند

 پسند داف توکه بابا کرامت؟ توهم !گهید اس همه ناموس یقادر ماشااهلل -

 !یبود
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 دستش با بزنم بازوش به مشت هی اومدم. آوردم جوش یلیخ حرفش نیا از

 ازمب. برد تیوا تخته ی لبه به خورد محکم سرم. تخته سمت کرد پرت منو

 .نمردم که یا معجزه

 در دم لندهور نیا یها نوچه نگو یول. بشه باز کالس در کردمیم خداخدا

 یکس ذارنینم دادیم نشون که ییصداها از نویا. بودن سادهیوا رونیب کالس

 .بزنم صدا رو ریام کردم یسع. دمیفهم بشه داخل

 :گفتیم که دمیشنیم رو صداش

 ؟یزنیم حرف یدار یک با !تو امیب ذارنینم نایا ؟ییتو اون ن؟یمع -

 ! نخندم بگو زیچ هی حرف؟ !هه

 :گهید مشت هی

 خودت شمینم خسته زدنت کتک از من !کهیمرت کن یخواه عذر زودباش -

 !جوجه یشیم تیاذ

 !ندازمینم دستت کف تف هم رمیبم !هه ؟یخواه عذر

 :گفت کالس در پشت از یا دخترونه یصدا

 تو؟ اون دیکنیم دیدار کاریچ ؟یریمن یآقا -

 دوتا دمیشن بدنم، یکل یقوا دادن دست از و گهید مشت هی خوردن از بعد

 زا دست تعجب با یریمن. شد باز کالس در. کردن یاوخ و آخ رونیب لندهور

 :گفت و دیکش من زدن

 تو؟ یاومد یچطور -

 :زد داد بایتقر تیعصبان با کایمل
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 شخص چندمه ی دفعه نیا نداره؟ قانون نجایا مگه هرته؟ شهر نجایا مگه -

 نکهیا یجا به یدار بازو زور اگه یریمن یآقا ره؟یگیم اخطار داره شما

 !یبد نجاما دیمف کار یبر یتونیم یبزن لیدل با و لیدل یب رو اون و نیا یریبگ

 چند. رونیب رفت و شد رد کنارش از یحرف چیه بدون و زد پوزخند یریمن

 زل نیزم به... کردینم نگاه بهم کایمل. داخل اومدن یمهد و ریام بعد لحظه

 بازم !هه ؟یعصبان. ساکت و مظلوم دختر نیا. بود شده یعصبان. بود زده

 !بده نجاتم ادیب دیبا دختر هی که ییاونجا تا ریتحق. ریتحق

 ن؟یمع یخوب :ریام

 !کرده کار چه نیبب !بود آورده ریگ تنها نامرد :یمهد

 :گفت آروم کایمل. نگفتم یچیه

 دیتنتونس اگه رو کالس نیا. یبهدار به دیببر رو کرامت یآقا لطفا ونیآقا -

 .رمیبگ براتون یکپ هی کالس نیا ی جزوه از کنمیم یسع دیایب

 

 کجا از ای !بود شده داشیپ یچطور دونمینم. نیمع یدیدیم دیبا :یمهد

 گوش حرفش به دید یوقت و سادیوا غول دوتا اون یجلو اومد. بود دهیفهم

 .کنار رفتن که اونا یپا ساق تو دیکوب چنان پا با دنینم

 .نهیا تیحکا... دنایم یخوب با ویبد جواب گنیم !نچ نچ نچ نچ :ریام

 بود؟ یچ هیقض نیمع حاال :یمهد

 چه. گرفتمینم یجد هارو دیتهد شهیهم... محض یبدشانس. یچیه :من

 .خوردم چوبشو هم بار نیا و. بزرگ چه کیکوچ
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 یرو و سر با هم بعدش. کردم فیتعر براشون رو شبید یها چت ی هیقض

 .اطیح یتو م،یرفت رونیب یبهدار از خورده زخم چسب

 مامان خونه یتو. کردیم بهتر رو هام سردرد داشت کمی یبهدار یها مسکن

 .داره ضرر گفتیم. بخورم مسکن گذاشتینم

 .اون هینامرد به یکی و تو مرام به یکی بابا :ریام

 رادخت ی همه جالبه. انگار حساسه دخترا همه رو کال نیمع. بابا مینیب :یمهد

 !حساسن روش هم

 از. یخوریم کتک یدار تو که گفته یقادر به رفته یفیلط گمیم من یول :ریام

 .کنن ینیخبرچ ینجوریا سین دیبع دخترا نیا

 شما همگ آخه )شمیم یعصب ) !نجاتت ادیب دختر هی که رهیتحق اوج یلعنت :من

 ن؟یکردیم یغلط چه چلمنگ دوتا

 فرشته هم کایمل !آدم تا سه ما بودن غول تا سه اونا !دلبندم دل زیعز :یمهد

 .بود

 ها؟ :من

 ها؟ یچ :یمهد 

 کا؟یمل یگفت تو :من

 !کیمل گهیم خودش خوبه :ریام

  !منه هیخون دشمن اون !دارم فرق من :من

 ی همه مثل هیچادر هی دختره. ایگرفت یجد رو هیقض نیمع الیخ یب :یمهد

 .ایچادر
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 شنیم شاخ ایبعض آره. بود بسش بابا دادن؟ آزار واسه یورداشت کهیت :ریام

 .رو بدبخت نیا کن ولش. شکست و شاخشون دیبا

 خاطرش به که آورد ادمی صورتم یرو درد. کنم سکوت دادم حیترج هم باز

 نجات؟ یبرا اومد !گنجهینم درکم یتو واقعا؟ اون؟ خاطر به. خوردم کتک

  بود؟ هم ریتحق جز یزیچ مگه نجات؟ کدوم

 کردم، خراب و کفشش من. میشد یمساو حاال دمیفهم چهارتا دودوتا کمی با

 البته. بده نجاتم سرش ریخ اومد اونم. خوردم کتک خاطرش به عوض در

 !جامعه قبال در تیمسئول. دعوا از یریجلوگ. نهیهم کال کارش

 نم؟ک تشکر ازش نیا خاطر به دیبا یعنی. شد اون نفع به یکی ینجوریا خوب

 هرحال به خب، یول بود ناخواسته. کردم دفاع ازش شبید من. نه... ای

 .میا یمساو میکن حساب میبخوا ینجوریا

 بارهر باشه قرار اگه. بود بسش ریام قول به گهید نه بدم؟ آزارش دیبا بازم

 ... هر یازا به که باشم عدالت شاهد ینجوریا

 هاش کفش. کردم خوردش بدجور. دمیکش رو چادرش امروز من... کن صبر

 ... هم

 !یلعنت. اههه

 انگار کننیم وانمود یجور هی !ان یجور نیهم مقدسا خشک نیا اش همه

 نیا از !یاله مقرب فرشتگان اونام !میگناهکار همه ما و ندارن یریتقص چیه

 . متنفر متنفرم اخالقاشون

*** 
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 ؟یاملک نقدریا چرا یبزن ادیفر گوشش؟ یتو دیبزن بخواد دلتون شده تاحاال

  !وضعشه چه نیا ؟یکن خراب رو من یدار قصد ؟ینقص یب یچطور

 ن؟یگفتیم که ییخدا همون نهیا ه؟ینجوریا عدالتش خدا چرا

 هک هیچطور !دارم فرق همه با. دهیآفر متفاوت من با رو هیبق دمید رفتم هرجا

 ام یراض و اعتماد و عشق و روزه و نماز خودش؟ به چسبونهیم ینجوریا تورو

 واال؟ مقام بهشت؟ آخرشم...  و خدا یرضا به

 نم انگار کنهیم رفتار یجور هی گناه؟ و یگر شعوریب ته انداخته هم رو من و

 هی.. .انگار کنن نگاه یجور بهم بابام و مامان !باشم ینجوریا خواستمیم اول از

 رفک فقط... هم خدا. گهید کفرِ نیا. ندارم اعتقاد زیچ چیه به من خوب. کافرم

 یکس مثل. انداخت راه رو یا چرخه هی. کرد ولشون و دیآفر آدمارو کنمیم

 !شهیم یچ که نهیبیم و بهش زنهیم ضربه هی و نهیچیم رو نویدوم هی که

 من هیتشب نیهم... دونمینم. بد ارویبعض. نهیچیم خوب ارویبعض یول !نیهم

 قلع و منطق. کنمیم فکر ینجوریا من یول !شرک هم دمیشا ای کفر گنیم رو

 .گهیم بهم و نیا من

 یبچگ از. نه گمیم من یول. پاکِ پاک نوزاد گنیم. شدم دهیآفریجهنم من

 ییقایآفر هی... شیزندگ طیمح ای خونوادش با. بد ای خوبه طرف شهیم نییتع

 آخر ات ییکایآمر هی. مونهیم خبر یب عمرش آخر تا خبره یب یتکنولوژ از که

 سادنیوا سنگک نون صف تو فهمهینم وقت چیه و مونهیم همونجا عمرش

 :مثل یکلمات یمعن نفهمه دیشا وقت چیه کایمل... مثال ای. یچ یعنی

 عشق لذت وقت چیه ای. هیچ وونتمید و پات به زمیریم و عمرم و عاشقتم -

 ازدواج باهاش خودش مثل یمذهب و خشک هی. نکنه تجربه رو نفره دو یباز
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 غذات خانوم که نهیا گهیم بهش که یا کلمه نیتر زیآم محبت که کنهیم

 .بود خوشمزه یلیخ

 یول. رمیگیم دهیناد شهیهم رو افکارم و احساسات. ستمین یکیرمانت آدم من

 .دارم کیمل یزندگ از که هیتصور نیا

 تنگ ینداشت وقت چیه که یزیچ یبرا دلت تو گنیم که هست یزیچ هی

 یدونینم و یکن تجربش یخوایم. یخوریم و حسرتش فقط یول. شهینم

 .هیچ

 . منو بفهمه... بده گوش بهم نفر کی شده که هم بار هی خوادیم دلم

 ییها زیچ فقط اون. نه دونه؟یم ویچ همه دختر اون کنمیم فکر همش چرا

 جهینت خودش که بلده ییزهایچ. طور نیهم منم. گفتن بهش که دونهیم

 .نطوریهم هم من و خودش طیمح از کرده یریگ

 هی. ام هدف کی ی تشنه. هدفه یب من یزندگ... که بودم گفته. ام تشنه یول

 نشدن قضا ه؟یچ هدفش اون طوره؟ نیهم هم کایمل یزندگ. زیانگ جانیه زیچ

 که ها نیا عمر؟ آخر تا نامحرم توسط نشدن دهید هاش؟ روزه و ها نماز

. توجه جلب و کالس تو بودن شاخ. من یعاد یها هدف مثل. هیعاد یزایچ

 هک نهیا هم مدتم بلند هدف. ینحو هر به کردن حال و عشق و بودن پیخوشت

 . بشم پزشک هی شد اگه

 الاقل ما. دنیم هدر رو وقتشون فقط اونا. کجا ما هدف کجا ها مثبت بچه هدف

. کننیم محروم و خودشون نمیهم از... اونا یول میکنیم فیک مونیجوون از

 قصه امونه جهینت نوه یبرا مینیبش دیبا و میشیم ریپ زود روزه؟ چند ایدن مگه

 .بکنم رو میجوون دمیم حیترج من. میبگ
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 .کرد باز آروم بار نیا رو اتاق در مامان

 ن؟یمع چته :مامان

 :گفتم. شدم پهلو اون به پهلو نیا از

 .کنهیم درد سرم... خستم -

 با).بخور قرص پاشو کنه؟یم درد سرت یایدرنم اتاق از روزه دو :مامان

 یریبگ سردرد مگه !کنهیم درد سرم !شده خل پسره )کنهیم زمزمه خودش

 !کلت تو خورده روزگار سنگ... شناسمتیم ؟یمونیم آروم

 :بگم تونستم فقط. نزدم یحرف

 .بخوابم خوامیم... مامان کن خاموش المپم -

 ؟یخورینم شام :مامان

 .نه :من

 .داره کار باهات بابات رون؟یب یایب شهیم... حاال :مامان

 .خستم یلیخ حاال. مامان بعدا :من

 .یراحت هرجور... باش :مامان

 . اه !نکرد خاموش المپم. بست رو اتاق در و

. دیجمش چلمنگش قیرف اون با. کتابخونه رفته باز خداروشکر هم عادیم

 .شهیهم از تر ساکت خونه. سرکار هم محمد اتاقشه، تو که سمیمهد

 مامان سر ماومد تا. شد باز یشتریب شدت با اتاق در که بود نگذشته قهیدق پنج

 مسال و تختم یرو نشستم عیسر تعجب با. دمید رو بابا بتیه کنم غرغر

 !اوهوه. بود رونهیو تختمم کردم،

 .رفت وتریکامپ زیم سمت به و داد رو سوالمم جواب بابا
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 بابا؟ دیخوایم یزیچ :من

 :گفت و کرد قالب هم تو رو دستاش... من به رو. یصندل یرو نشست

 .مردونه م؟یبزن حرف کمی یایم -

 :گفتم و دادم تکون یسر

 م؟یندار خبر که ازمون باز زده سر ییخطا. میگوش سراپا ما واال -

. شدم رهیخ هاش دست به من و دوخت نیزم به رو نگاهش. نگفت یزیچ

 پولدار جد اندر جد ما. بود دهیکش ماها یبرا یادیز زحمت که ییها دست

 حفظ ور ثروت نیا تا دیکشیم زحمت شتریب هیبق از کال ما یبابا یول. میبود

 بود خونده کیگراف اصل در که نیا با. بود ینجار ی کارخونه صاحب بابا. کنه

 سراغ رهینم اش رشته طبق یکس ما ی خونه تو انگار کال. ینجار یپ رفت یول

 دوست. بده دستور و کنه نظارت فقط که نبود هم ییها نیازا خالصه !شغل

 .زهیبر عرق هم خودش داشت

 :شکست رو سکوت

. یندار حوصله ادیز دمید یول. بزنم حرف باهات خواستمیم روز دو نیا -

 نیمع )یا هیثان چند سکوت... )وقت چند نیا یول یبود سرحال یلیخ شهیهم

 وبگ بدونم دیبا که هست یزیچ اگه. ینکن یمخف ازم رو یزیچ خوامیم ازت

 .بهم

 :گفتم و دمیکش یپوف

 موندیجد ترم... شدم خسته ادیز کمی فقط. بابا ستین یخاص مسئله چیه -

 .گمیم راست. تره نیسنگ یلیخ

 :گفت و زد یپوزخند
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 واستمخ فقط. یبگ یایب یشیم مجبور خودت که باالخره. یبگ خوادینم باشه -

 .بهتره خودت یبرا یبگ زودتر بگم بهت

 !داره خبر پدرم و ندارم خبر هیقض از خودم جالبه گه؟یم ویچ ها؟

 !کردم ترش خراب یدید هوی. نگم یزیچ دادم حیترج

 متیبفرست هفته، هی دیشا... یروز چند هی میگفت مامانت و من ن،یمع :بابا

 تمامان... خب یول شده تموم التیتعط تازه. یکن در یخستگ کمی مسافرت

 . کرد اصرار یلیخ

 ؟یچ برم نخوام اگه :من

 :گفت و زد زل بهم و باال آورد سرشو

 ؟یچ باشه اجبار اگه -

 !ربالک به برسه چه. رفتمینم بود هم شیک ای شمال !سهله که کربال حاال :من

 نیترف مامان با ادمهی اونم ینرفت شتریب بار هی شما خود داره؟ یچ کربال آخه

 .کربال برم ندارم دوست من. بکنه دیخر ماهرخ خاله یپاتخت یبرا کمی که

 :شد گرد چشاش بابا

 !؟ یدیفهم کجا از -

 یول دیببخش دیببخش... ستماین خر نیهمچ من. پدرم بودم داریب شبیپر :من

 !رمب خونه نیا از تونمیم خب تونم،یزیر آبرو هیما من که نهیا سر بحث اگه

 ه؟یچ گهید فرستادنم کربال

 نیا. ودب نجوریهم شهیهم. کنه حفظ رو شیخونسرد تا دیکش یقیعم نفس بابا

 رامب گوشم یتو خوابوندیم یلیس هی ای زدیم داد اگه !دادیم حرص منو کارش

 !بزنه داد مبادا رهیگیم خودشو یجلو ینجوریا که نبود نیسنگ قدر نیا
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 :دیغر آروم بابا

  !پسرر نگو پرت و چرت -

 اطرخ به چشم !کنم رییتغ تونمینم !من پدر مینجوریهم من نه؟یا از ریغ :من

 زمال فرستادن کربال گهید یول بشم تر آدم کمی کنمیم یسع شما یرو گل

 ؟یاوک !ستین

 :گفت اش شده کنترل تیعصبان با. کرد نگاه هام چشم تو

 یلیخ تو یوقت... آه... من. بگم بهت خوامیم یچ نیبب کن گوش نیمع -

 فتر سکته مرز تا که یطور. بود گرفته یقلب یماریب مادرت یبود کیکوچ

. میبود نگرانش یلیخ مون همه و کما یتو رفت که دهیفا چه. موند زنده یول

 شما از یکی ای خودم ای شد، خوب مادرت اگه که کردم نذر روز همون من

 نیا. میکن خدمت زائرا به کامل روز سه نیالحرم نیب یتو و کربال میبر پسرا

. بودم کرده رو نذر نیا ادشی به منم و بود امرزمیخداب یبابا یشگیهم نذر

 شتپ گهیم کمی که االن. رفت ادمی نذر نیا کم کم شد خوب مادرتون یوقت

 اهل که یدونیم. کردم سرزنش و خودم یلیخ. افتادم ادشی هوی گرفته

 لطو ماه هی هم بشه آماده تا شده باطل پاسپورتم هم االن. ستمین یبدقول

 الزم مسافرت که توهم. هیعروس و عقد یوال و هول تو که هم محمد. کشهیم

 .ینک ادا رو نذر نیا بفرستمت زودتر هرچه گرفتم میتصم که شد نیا. یشد

  .ندارم اعتقاد زایچ نیا به من یدونیم خودت بابا ؟یکنیم مجبورم یدار :من

 بفرستم؟ رو عادیم یندار که توقع. ننداز نیزم منو یرو نیمع :بابا

 جاک کنم ول درسمو من !تره راحت یپزشک از !وترهیکامپ رشتش عادیم :من

  برم؟
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 توئه؟ از بهتر بره عادیم یگیم پس :بابا

 اگه مبعدش. بچست یول باشه کرده گنده کلیه دیشا عادیم. کردم فکر کمی

 دمیشا. بهتره واقعا برم خودم انگار الیخ یب... ادیب سرش ییبال و اونجا بره

 !شدم راحت یزندگ نیا از و شدم کشته

 .رمیم خودم !نه... نــــ :من

 دمید یول بفرستمت کاروان با خواستمیم... یراست. نیمع ممنونم :بابا

 طیلب نیهم یبرا. یبش گروه تابع دیبا و یکن ادا رو نذر یتونینم یاونجور

 اسم هب هست اونجا بابام یها آشنا از یکی دونم،یم یبیغر اونجا. گرفتم برات

 اشباه. نجف یتو کنهیم یزندگ اونجا یول هیرانیا اصالتا یعلو میکر خیش

 یبکن دیبا که هم یکار. کنه کمکت و دنبالت فرودگاه ادیب که گرفتم تماس

 کال .یدیم شربت زائرا به و یزنیم جارو رو نیالحرم نیب ن،یمع ستین سخت

 کار کهنه یخادما از یکی اون. بکن گفت بهت میکر خیش که یهرکار

 . اونجاست

 :زدم زل یحالت یب با بهش

 شمیپام درست، حرفتون واجب، شما احترام... بابا زوره یلیخ واقعا یعنی -

 ... یول... رمیم

 ... کنمیم کارو نیا دیگیم شما که نیا خاطر به فقط :کردم دیتاک

 . یندازینم نیزم رو روم دونستمیم. نیمع ممنونم :بابا

*** 

 .مکتین یرو... من کنار نشست یمهد
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 ،یپکر ینجوریا هم تو ومده،ین که ریام !بود یگند روز چه امروز. اه :یمهد

 ... شد تموم کالسا زود شد خوب. بودن داده قورت عصا که هم استادا

 .مکتین کنار انداختم رو یقوط. دمیکش سر رو یران یقوط و ندادم یتیاهم

 !نجایا ننداز فرهنگ یب یهو :یمهد

 .چنده لویک فرهنگ ندارم خودمم ی حوصله من. بابا مینیب :من

 .زدنیم لق کایمل یپاها یتو که افتاد خراب کفش دو همون به دور از نگاهم

 ی پاشنه از یبخش قدم هر با. قبل از تر آروم یلیخ. رفتیم راه یسخت به

 .شده وصله بودم دهیبر که شییجاها هی دمیفهم... و شدیم جدا کفش

 .شد خارج دانشگاه از که ییاونجا تا. دادم ادامه ها کفش به زدن زل به

 دادا؟ یخوب ن؟یمع :یمهد

 کار به رو دنیدو یتو توانم نیآخر ،یمهد به کردن نگاه بدون. شدم بلند

 و کلم شترمرغ مثل شدم خارج یوقت. دمیدو دانشگاه در سمت به و گرفتم

 !رفت طرف اون از. گشتم دنبالش و کردم ور اون ور نیا

 سرش معمول طبق. دمیرس ازش نظر مورد ی فاصله به تا دمیدو آروم بازم

 رو کار نیا دیبا. نداشتم خبر من که یسمت به. زدیم قدم و بود نییپا

 با عوا؟د نه کرد خمیتوب نه یچ یبرا. بشناسمش شتریب دیبا دیشا کردم؟یم

 آوردم؟ سرش بالهارو اون دونستیم که نیا

 تو بره گها !یلعنت. رفتم هم من. نییپا بره کرد عزم دیرس که مترو ستگاهیا به

 ... و کنمیم گمش بانوان واگن

 .دنبالش رفتم و گرفتم طیبل و زدم ایدر به دلو
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 از عدب. شدیعموم واگن سوار کایمل و بود پر بانوان واگن که کردم خداروشکر

 هک کردیم دلگرم منو نیا و بود نییپا سرش. شدم سوار هم من شدنش سوار

 .نهیبینم منو

 مه اون. کردم نگاهش و گرفتم لهیم به رو دستم ش،یمتر دو ی فاصله یتو

 که نگارا. بود گرفته رو چرک ی لهیم بود یاهیس پشتش که مترو پنجره کنار

 ستد نتونستم. کرد جور و جمع و خودش باشه، کرده حس رو نگاهم ینیسنگ

 .. .ی دختره نیا فیح. بود نیدلنش یلیخ اش چهره. بکشم کردنش نگاه از

 شدم مجبور و داد هلم کمی بود ستادهیا کنارم که یفرد. کرد حرکت مترو

 یاه کفش به. بود مون فاصله متر مین حاال. شم تر کینزد سمتش به یقدم

 .دیسف – یآب اسپرت یها یکتون. کرد نگاه من

 هی که نیا از تاحاال استرس؟ نقدریا. زد خی پشتم. گرفت باالتر کمی و سرش

 یور انداخت رو نگاهش لحظه کی. بودم نگرفته استرس کنه نگاه بهم دختر

 لبشو .نییپا انداخت و سرش دوباره و دیکش یکیکوچ نیه دنمید با و صورتم

 کرده خی هام دست. دمیترس هم من خود. کرد تر محکم چادرشو و دیگز

 .بود

 مزد زل. منم بشه مطمئن که باال آورد دوباره رو نگاهش که نیا مثل بار نیا

 هی با و ننداخت نییپا و سرش گهید بار نیا. خشک و سرد... هاش چشم یتو

 :گفت ینسب اخم

 د؟یکنیم کار چه نجایا شما -

 :گفتم و افتادم پته تته به

 !یینجایا هم شما !عه -
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 دنمید از بود معلوم. داد فشار و بست رو هاش چشم. دیگز تر محکم و لبش

 بشه؟ خوشحال یخواستیم توروخدا نه. نشده خوشحال

 یوت مترو نکهیا محض به. نزدم یحرف یا گهید مشاجره هر از یریجلوگ یبرا

. دنیود به کرد شروع و شد ادهیپ سرعت به هم کایمل ستاد،یا یبعد ستگاهیا

 . دمیدو دنبالش اگاه ناخود

 :زدمیم داد شیکماب. دنبالش به من و دیدویم ها پله از جور نیهم

 .کن صبر کایمل -

 کنم؟ یخواه عذر ازش کنه؟ صبر خواستمیم چرا

. بود ختهیر پاهاش یتو انگار داشت جون یهرچ و بود کرده جمع رو چادرش

  !فرزه چه دختره

 با. دمیرس بهش. کرد تر کم رو سرعتش کمی دنمید با و کرد نگاه عقب به

 :گفتم نفس نفس

 جنم؟ من مگه ک؟یمل یدویم چرا -

 ... درونم یغوغا یول. معمول طبق... داشت یشوخ حالت لحنم

 :گفت و دیکش یآه کایمل

 !دیگب دانشگاه یتو دیتونستیم دیداشت یخاص کار اگه د؟یاومد دنبالم چرا -

 !دیداشت که هم رو تلگرامم یدیآ

 :گفتم یدرموندگ با

 دزد کردن فکر همه یدیدویم ینجوریا چرا بچه؟ یدیم امون تو مگه آخه -

 !کمرم یواا !میسیپل و

 :شد آروم کایمل. نشستم رو ادهیپ کنار
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 .شدم یعصب لحظه هی. خوامیم معذرت من -

 ود؟نب سخت یبرا دنیدو کفشا نیا با... یواااا. جان بچه یداشت حق اتفاقا :من

 ؟... دنیدو نیح... یعنی !ستین کفشاش از یکی دمید کردم نگاه

 :تگف و دیکش یآه و کرد نگاه هم خودش. کردم نگاه پاهاش به یشرمندگ با

 .دیباش شده مونیپش کارتون از بودم دواریام -

 :گفتم تمام ییپررو با

 !حقته ادیب سرت ییهربال اتفاقا زده؟ یحرف نیهمچ یک -

 جاش من !نزنه یحرف !جالبه یلیخ !هههه. نزنه یحرف تا بست رو هاش چشم

 .بودم داده جر خودمو تاحاال بودم

 کرامت؟ یآقا دیدار دوست رو هیبق دنید آزار :کایمل

 !کارم نیا عاشق !بله :من

 .دیببر لذت ازش خوب پس :کایمل

  هاااان؟. خوردم جا کمی

 به !بابا نه ها؟ دارم؟ ازین اجازت به یکرد فکر کنم؟ تتیاذ بازم... یعنی :من

 !نداره رو هیبق کردن تیاذ و دادن آزار حق یکس من جز !نیمع گنیم من

 دیشک آه دوباره افتاد که کفشش ادی. شد رهیخ یا گهید نقطه به. زد یلبخند

 . نهیبب کفشش لنگه از یاثر دیشا کرد نگاه عقب به و

 :گفتم و شدم بلند

 ... کایمل -

 .نداد یجواب

 :گفتم
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 .میبر ایب -

. انداخت آشغال سطل نیتر کینزد یتو و درآورد هم رو کفشش لنگه نیا

 شسمت به. شدم یشاک گهید بار نیا. داد ادامه رشیمس به من به توجه بدون

 :گفتم یتند با و رفتم

  !خانم جوجه کن صبر -

 :گفتم و دمیخند... اومد بدش یلیخ لقب نیا از

 !که خندنیم بهت یبر پابرهنه -

 . اومد بدم خودم از. دادیم بغض یبو جفتش که سکوت، و قیعم نفس باز

 :گفتم

 .بخرم برات کفش جفت هی میبر ایب -

 .ستین الزم ممنون نه :کایمل

 .زدن قدم دوباره و

 :گفتم تیعصبان با و ستادمیا جلوش رفتم عیسر بار نیا

 ادی ادب شما مونیا و نید تو !برو نکش راتو زنمیم حرف باهات یوقت -

 بهتون؟ ندادن

 :گفت آروم کایمل

 .دمینم رو هاتون کار نیا جواب که دادن ادی اتفاقا -

 .جبرانم فکر به من... نیبب :من

 .ستین الزم :کایمل

 .یدیخریم گهید کفش جفت هی روز چند نیا تو خودت نبود الزم اگه :من
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 اهیس جمجمه هی عکس. شد رهیخ شرتم یت به... زد خشکش حرفم نیا با

 هب مانند بیصل زیآو هی و. بودم دهیپوش هم یل اسپرت کت هی. بود روش

 .بودم انداخته گردنم

 .کرد سکوت باز

 :گفتم

 .بپوش منو یکفشا حداقل -

 .سکوت و ور اون به شده کج سر بازم

 :گفت و زد زل بیصل به کایمل

 ؟یهست یحیمس تو -

 :گفتم و زدم یپوزخند... کردم نگاه بیصل به

 . نه -

 ب؟یصل چرا پس :کایمل

 !خانوم حاج ایدیم ریگ... یالک یجور نیهم. دونمینم :من

 :گفت غم با کایمل

 .نرفتم تمتع حج چون. ستمین خانوم حاج من -

 :گفتم و دمیخند

 .الیخ یب ،یریم روز هی حاال اونم -

 :درآوردم و هام کفش

 دیتا آب با بار هی یماه مامانم جون به !دناینم گند یبو. بپوششون -

  !شورمیم

 !ولیا ...میزیتم از اومد خوشم. شدیم قیتصد زدیم میکتون که یبرق با حرفم
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 :گفت و کرد تشکر غم با کایمل

 ودتوخ شهینم لیدل پس. یمونیپش کارت از شما. کنم قبول تونمینم یول -

 .شده که هیکار. نباشم پابرهنه من که یکن هیتنب

 !ستمین مونیپش !که گفتم ها؟ مونم؟یپش گفته یک :من

 عیسر. شد معذب کردم حس. زدم نما دندون یلبخند. کرد نگاهم تعجب با

 :گفت و دیپوش هارو کفش

 .دمیم پس بهتون فردا -

 کنه؟یم تشیاذ من با زدن حرف نقدریا. بره خواست دوباره و

 :گفتم رفتن، راه اش شونه به شونه به کردم شروع

 ... کایمل خوب؟. دارم ادیز کفش من. یبد پسشون ستین الزم -

 :گفت و ستادیا یکالفگ با بار نیا

 ... ک یآقا -

. دمیم قسمت یدیم گوش حرفش به نقدریا که ییخدا همون به تورو :من

 مومت هم گهید... بهم نده پسشون. خودته مال ها کفش. نباش ینجوریا گهید

 باشه؟. رفت و شد

 :گفت غم با و انداخت بهم مستاصل ینگاه

 .قبوله -

 :گفتم و زدم شاد یلبخند

 !کنمیم کم روتو یروز هی... ضمنا و !کیمل یزیچ هی شد نیا -

 تا برگشتم مترو سمت به. شدم رد کنارش از و زدم دخترکش یچشمک

 .خونه برگردم
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*** 

 :گفت و کرد نگاه و ام زده تاول یپاها مامان

 از یعنی !دیدزد کفشاتو که یاون کنه لعنتش خدا !اهلل یال اله ال !نچ نچ نچ نچ -

 ؟یاومد برهنه پا نجایا تا دانشگاه

 کایمل به. دمیخند خودم دروغ به هرهر و انصافا بود یدزد عجب گفتم دلم تو

 !نداره خبر پرده پس از آدم البته. یدزد از ریغ خوردیم یزیهرچ

 .نزن غر ستین بد نقدرامیا حاال مامان :من

 !اومده بچم روز به چه نیبب کن نگاه دیمج آخه :مامان

 بزنن؟ نهیپ دستاش کنهیم کار یلیخ مگه؟ شده یچ :بابا

 .باشم داشته نگه رو سکوتم دادم حیترج. نگفتم یزیچ

 فیح بود خوب جنسش یلیخ کفشت اون ؟یکن کار چه یخوایم... حاال :مامان

 .بخرم گهید یکی براش بنداز ادمی دیمج. شد

 . ادیم دانشگاه رهیم !که کنه فتح قله خوادینم. بابا یا :بابا

 !ستمین که کفش بدون مامان گهیم راست :من

 !یباش کفش هی مراقب ینتونست که نزن حرف گهید عرضه یب یتو :بابا

 !داره خجالت

 . ..شده قرمز یلیخ. گرم آب تو بذار پاهاتو برو نیمع !هم تو کن بس :مامان

 .شناسمینم رو کایمل من. دونمینم داشت؟ رو ارزشش واقعا

 دعاا مشت هی همشون که بود نیا داشتم مثبتا بچه از شهیهم من که یتصور

 یفالن سرپ !یواا. باشن تر محبوب مردم نیب کمی که ندارن بشونیج تو شتریب

 !کنهینم مردم دختر به نگاه !هیبینج و نمازخون ی بچه عجب ؟یدید رو
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 !دهیند نامحرم تاحاال روشو ؟یدید رو دختره مثال ای

 خرخره تا که یپسر نیهم د؟یکنینم باز و چشماتون چرا عاقل یآدما خوب

 ردد چه به خونهیم که ینماز نیا !باشه پاک واقعا ستین معلوم داره دکمه اش

 یجا به بساز و مملکتت بخون درس کمی برو خوره؟یم مملکت و خودش

 چه چه به به که یدختر نیهم ای !جانماز سراغ یبر و یبخون کلیس نکهیا

 میقا یچ چادرش اون ریز و...  ای معتاده !سالم ای دزده ستین معلوم دیکنیم

 و نیا بتیغ و خونه اون به رهیم خونه نیا از !داستیپ دماغش فقط که کرده

 !زهیریم هم به رو یزندگ چندتا و کنهیم و اون

 اپ ریز رو غرورم من خوب بزنه؟ تاول پاهام که داشت رو ارزشش کایمل حاال و

 لوممع دختره نیهم و. خونش بره پابرهنه دختر هی نذارم که ؟یچ که گذاشتم

 خوندن شگوش تو شهیهم که مثبت بچه هی آره !مثبت بچه هی !هیک واقعا ستین

 گهیم و سادهیوا باالسرش مقدس خشک یبابا هی. نره کجا و بره کجا که

 گفته که یمادر هی ای !یستین من دختر وگرنه باشه دایپ دینبا دماغت از شتریب

 !گناهـــه ؟یفهمیم گناهه !نزن حرف نامحرم با

 میقا رنگ یمشک حصار اون تو و خودش فهمه؟یم یچ کردن یزندگ از کایمل 

 اون ایب آقا گفتمیم بهش بودم من !بهشت رهیم آخرشم کنهیم فکر... و کرده

 خوندن گوشش تو ده؟یفا چه یول !من با جهنم یرفت اگه نیزم بذار و چادرت

 غیج با االن تا دیشا وگرنه. زهینر زبون دادن ادی بهش یحت. باشه ینجوریا

 خوش همه با. بهیعج یلیخ واقعا کایمل. بود کرده پاره و گوشم ی پرده غیج

 ... کاش یا !دختر ینبود ینجوریا کاش کایمل... یول. اخالقه

*** 
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 ندهب ایآ. پرسمیم سوم بار یبرا ان،یسماوات پونه محترمه، ی زهیدوش خانم _

 آوردم؟ در نژاد کرامت محمد یآقا دائم عقد به شمارا لمیوک

 :گفت نازکش یصدا با و کرد یمکث خانم پونه

 .بله مادرم و پدر ی اجازه با -

، "خودت یعروس شاءاهلل ان جان نیمع " ها، کیتبر ها، سوت ها، دنیکش کِل

 و. افتادنیم و خوردهیم سرم به زهیسنگر مثل ها، صدا سرو!، برادردومادو

 .کردمیم تحمل رو زیچ همه لبخند با من

 .روزه چند یخودت یتو بود گفته بابا

 معادله کی خاطر به. خودمم یتو که کنم اعتراف خودم شیپ شدم مجبور و

 نیچند یول نمیبیم کایمل ظاهر از که ییها عدد... کسیا کی. نشده حل ی

 هست یچ اون یزندگ یتو. ان نشده درک برام هنوز که دارن وجود کسیا

 خدا؟ کس؟یا ست؟ین من یزندگ تو که

 که یدختر. کرده سخت برام رو یزندگ ناشناخته عدد نیا به کردن فکر

 و گنگ برام زشیچ همه. کنمینم درکش. شناسمشینم... فهممشینم

 .بدونم دربارش کنجکاوم هم ادیم بدم ازش هم. است ناشناخته

 .گفتم کیتبر بهش و کردم یروبوس محمد با و رفتم

 کنمینم یطونیش و ساکتم من هروقت اصوال. دیخندیم. بود خوشحال اون

 .خوشحالن. خوبه حالشون خونواده

 و مموند اطیح یتو سردرد ی بهونه به من یول. خونه میبرگشت مراسم از بعد

 . نرفتم تو
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 به. دادم گوش ها رکیرجیج یصدا به و دادم هیتک ها نرده به تراس یتو

. ودنب پوچ مثل. داد دست بهم یحال هی کردم نگاه که باغچه تو یها یشمعدون

 .چرا دونستمینم

 اگه یحت نبود مهم برام. کردم روشنش و درآوردم بمیج یتو از یگاریس

 .ننیبب و بزنن کنار رو پرده بابا ای مامان

 قهیدق پنجاه و 99 ساعت

 .باغچه یتو انداختم رو گارمیس. دمیشن رو در یصدا

 :کمرم به زد یشوخ به و سادیوا کنارم. بود اومده محمد

 ما؟ وونیا تو یاومد باز ه؟یهمسا ی گربه یچطور -

 .زدم یشخندیر

 ن؟یمع یخودت تو نقدریا چرا :ممد

 .یچیه :من

 .کنمایم خورد دهنت تو و استخون چهارتا نیا نگو دروغ من به :ممد

 االن؟ باشه دومم بار که ببرم حساب تو از من دهید یآدم کدوم آخه :من

 .خب یگیم راست :ممد

 بود مونده دلم تو همش. بود اومده شیپ برام سوال هی داداش... یراست :من

 .بپرسم ازت

 .بپرس خوب :ممد

 ش؟یدیپسند باالخره نفر شیش و ستیب از بعد که یدید یچ پونه یتو :من

 ازش. بود یدختر نیهمچ پونه. بودم یزندگ زن دنبال. سادس !هه :ممد

 فکر یچ به مهمن، براش ییزایچ چه داره، اعتقاد ییزایچ چه به دمیپرس
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 ،داره اخالق هم پونه. نیهم. هیچ ها آدم و یزندگ به نسبت احساسش کنه،یم

 .کردمینم داشیپ... گشتمیآدم نیهمچ دنبال یلیخ من. کماالت هم

 یول. داره که رو اخالق حداقل... آره... خوب ه؟یادم نیهمچ هم کایمل... کایمل

 !باشه یراحت کار هاش گور و ریگ تحمل نکنم فکر

 به خوش. مصممِ کایمل به دنیرس یبرا یلیخ ومدیم نظر به. افتادم بهرام ادی

 .داره " هدف " هی. حالش

 یپارت نه ل،یفام یها یمهمون اغلب برعکس ما و بود داداشم عقد شب امشب

 .عروس ی متبرکه لیفام احترام به. برقص بزن نه میگرفت

 :گفت پوزخند با ممد

 ن؟یمع فکر تو یافتاد توهم نکنه -

 زن محدود رو خودم ایزود نیا به خوامینم وگرنه. بود سوال برام فقط. نه :من

 .کنم بچه و

 :گفت خنده با

 .یکنیم یخوب کار -

 !یداد خرج به تیخر یکرد اعتراف پس :من

 :گفت یا خنده تک از بعد. دیکش یقیعم نفس و زد یا قهقهه

 .کنه تحمل رو یمجرد تونهیم یحد تا آدم هرحال به -

 یمآد یبچگ از. دادم خرج به خنده یادیز که شدم متوجه دیشا. نگفتم یزیچ

 منو بتونه شدینم دایپ یکس یعنی. بخنده تا خندوندیم شتریب که بودم

. ودب دنیخند قابل نظرم به فقط خودم یها یشوخ. ومدیم شیپ کم. بخندونه

 !هه... دنیخند. کنمیم جمع رو بساطش دارم حاال که
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 :دیکش بو کمی محمد

 چرا؟ ادیم گاریس یبو -

. بود ادیز بگه هم بابا به و بندازه راه به غوغا محمد نکهیا احتمال. ندادم یجواب

 .وفتهیم یبدتر یاتفاقا یباش تر حساس یهرچ. دادمینم تیاهم یول

 :شد یجد محمد

 ن؟یمع -

 هشیهم... یلعنت. زدم زل باغچه یتو ی شده خاموش گاریس به. ندادم یجواب

 .کردمیم اماده روز نیا یبرا و خودم

*** 

 .کوچه و شده کبود صورت کی و من،

 صبح ی قهیدق 91 و 9 ساعت

 خودم که خونه ی ختهیر هم به وضع اون از بعد. کنمیم نگاه چمدونم به

 چیه. کرد رونیب سفرم یها طیبل و چمدون نیا با منو بابا بودم، مسببش

 همچنان نمرفت کربال ی هیقض دمیفهم فقط. هیچ فمیتکل بفهمم که نزد میحرف

 کمی خواستیم فقط. دارم ادیز رفتن یبرا جا من دونستیم بابا. برقراره

 احتماال برگردم که فردا. نداده خودش و خودم دست کار تا نباشم خونه یتو

 حرصم نقدریا کنمیم خواهش نیمع گهیم و کنهیم بغلم و دهیخواب تشیعصبان

 . بود نجوریهم شهیهم کال. نیهم. کنار بذار رو گاریس و نده

 هب لعنت. خاطرم به کرد هیگر یلیخ امشب. قلبش و بودم مامان نگران فقط

 ...!من
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. بود راهنمیپ یرو دماغم خون یها قطره هنوز. ابونیخ سر رفتم یدیام نا با

 که پسرام اون از من. کردم خراب رو زیچ همه برادرم عقد شب... شلوار کت

 هب محمد نه و عادیم نه. چرا دونمینم بابام، بود حساس روم هیبق از شتریب

 هیچطور. کردینم حتشونینص من ی اندازه به. کردینم دعواشون من ی اندازه

 باشن؟ یچجور و بشن یچ خوانیم نداره یکار اونا به که

 شنپو کوتاه نیآست نیمع" "باش یاونجور نیمع "  " !باش ینجوریا نیمع "

 " ...نیمع " "!زشته

 تحملشون سال همه نیا. من نه رن،ییتغ قابل اونا نه. ستین مهم گهید خب

 اشکال خب... اونا یول. کنم تحمل بودم حاضر احترامشون به بازم کردم،

 قدرنیا پسرشون ندارن دوست. باشه یگاریس پسرشون ندارن دوست. نداره

 .باشه یزیآبرور ی هیما پسرشون ندارن دوست. باشه دخترباز

 یتاکس یشب نصفه نیدار توقع توروخدا نه. یتلفن یتاکس زدم زنگ میگوش با

 اد؟یب رمیگ هم

 .دیشیم متوجه خودتون رم؟یم کجا

 د،یرس یوقت. دادم هیتک یصندل یپشت به رو سرم و دادم راننده به رو آدرس

 . شدم ادهیپ

 نجایا. دمیکش مقابلم بلند آپارتمان سمت به رو چمدونم و کردم حساب

 حیتوض اونم یبرا تازه براتون؟ بدم حیتوض که دیبابام شما مگه کجاست؟

 !دمینم

 . دارهیب هنوز شب وقت نیا دونستمیم. زدم رو نظرم مورد واحد زنگ
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 در و نپرسه یزیچ گهید تا دادم قرار یریتصو فونیآ یجلو عمد از رو خودم

 .کنه باز رو

 شده پارک که ییها نیماش فیرد به. شدم نگیپارک وارد من و شد باز در

 .آسانسور یتو رفتم و نکردم توجه بودن

 کس چیه یرو به رو خونش در چون یول بود نشده خوشحال ادیز دنمید از

. داخل ببرم خودم با رو چمدونم تا کنار رفت. آوردم رو بهش بندهینم

 خواب خوش شیبچگ از کال. دهیخواب ایدن برعکس وشیدار که دونستمیم

 .بود

 و دادیم هاش مهمون به که یاتاق یتو رفتم. شدم داخل و کردم یکوتاه سالم

 بالق من. کردم عوض بود کشو یتو که یراحت دست کی با عیسر رو هام لباس

 .آره... نجایا بودم اومده

 .بزنم حرف باهاش کمی. باشم نبوده ییپررو مهمون تا رونیب رفتم

 :گفتم لبخند با. مقابلش نشستم مبل یرو

 جان؟ خانم یچطور -

 وت ینجوریا خوبه... نه ر،یپ ی عمه نه مادربزرگمه، نه اون... نینکن اشتباه

 نه؟ دیباش منگنه

 از ییصدا انگار یول بگه یزیچ کرد باز لب و زد یتصنع یلبخند. کرد نگاهم

 ها یبعض. سال چهار بایتقر. بودمش دهیند بود ها سال. شدینم خارج حلقش

 یطور. بوده السکوت دائم و نزده یحرف چیه چهارسال نیا یتو که گفتنیم

 .بزنه حرف تونهینم هم بخواد اگه یحت گهید که
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 قدر چه دختر هی افتاد ادمی تازه. کردن پر رو صورتش زود یلیخ هاش اشک

 .باشه یاحساسات تونهیم

 ماا بودم مونده کنکور پشت من. بود ما ی هیهمسا شیپ سال چهار دختر نیا

 هشد قبول رو )یپزشک) من نظر مورد رشته زود یلیخ فراوونش هوش با اون

 غبطه دختر نیا حال به من جمله از همه که یموقع همون درست. بود

 ... و سوختن خونه اون یتو باهم همه خواهرش و پدر و مادر م،یخوردیم

 ی خونه وشیدار و ایدن ماه کی تا نداشتن یشیخو و قوم چیه نجایا اونا چون

 کممح کردیم یسع شهیهم مثل و نبود حد نیا تا شیافسردگ لیاوا. بودن ما

 فکر اون. شده دچار یروح یماریب به اون شدم متوجه شب کی... یول. باشه

 خانوادش که کردیم فکر یحت... بود زده توهم. دارم عالقه بهش من کردیم

 شیپ بردمش... و بشه داریب دیبا گفتم بهش من. گردنیبرم و کانادا رفتن

 یول... خواهرم مثل. داشتم دوست سیمهد مثل واقعا رو ایدن من. روانپزشک

 پوچ ی بچگانه حس هی. بودم باهاش من مدت هی که داشتم قبول نمیا خوب

 .بود شده ساز مشکل... یول بود

 مجبورم که کرد وادار رو پدرم ادیز یها نهیهز. ومدیبرن یکار روانپزشک از

 راشب من دیفهم که نیا و هیقض اون از بعد ایدن. بردارم یمهربون از دست کنه

 ییاونجا از و رفت کار دنبال عیسر ذاره،ینم پدرم یول بکنم یهرکار حاضرم

 االن. کانادا رفت وشیدار با و شد هیبورس بود خودش ی رشته تو نابغه هی که

 . ششیپ اومدم من و نجایا برگشتن که ساله کی هم

 و فیضع یلیخ. داشتم دوست قلبا رو اون هم هنوز من البته. ایدن داستان نمیا

 .بود شده فینح
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 .بود انداخته نییپا سرشو کردم، نگاه بهش و اومدم رونیب االتیخ از

 دیببخش... بار نیا اما. رفتم و زدم سر هی بهت اومدم فقط دفعه اون :من

 تونمیم یخواینم اگه. باشم مهمونت رو امشب هی مجبورم اما اومدم سرزده

 آخه .کنم جبران رو گذشته کنم یسع دمیم قول بمونم یبذار اگه... یول برم،

 رنبیم سرمو باباهاشون قامیرف ی خونه برم شب از ساعت نیا اگه ،یدونیم

 !بابام یبرا فرستنیم

 .شد خارج دهنش از " بمون " مثل یفینح یصدا و داد تکون رو هاش لب

 :گرفتم جلوشو و شدم بلند. ارهیب وهیم و یچا بره که پاشد

 تا دونمیم. بخورم یزیچ کشهینم لمیم اصال. ستمین که بهیغر بابا خوادینم -

 مریم. شمینم موندنت داریب مزاحم ن،یهم یبرا یمونیم داریب آفتاب طلوع

 .خوابمیم

 من که بدونه خواستیم دیشا... هام چشم یتو انداخت رو شیمشک نگاه

 .نه ای عاشقشم هنوز

 :گفتم عیسر باشم، خونده و فکرش که نیا مثل

 خواب از قبل بدم، حیتوض برات رو ییها زیچ هی یخوایم اگه ا،یدن ضمنا و -

 ... فرصت سر فردا یندار یمشکل اگه یول. گمیم برات

 .بشنوم ویچ خوامیم یدونیم... بگو. نه :ایدن

 .شد زده غم نگاهم

 :گفتم آه با

 اون تمنتونس نکهیا و. شیپ سال چند یها تفاهم سوء بابت متاسفم... من ایدن -

 .کردمیم نگاه خواهرم چشم به بهت شهیهم... من.کنم کمکت دیبا که طور
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 استفاده سوء ازت خوامیم فقط من و اس احمقانه بگن دیشا ایلیخ ،یدونیم

 و آس مرد کنار هم تیخوشبخت و. یبش خوشبخت تو خوامیم من... یول کنم

 یا هیسرما چیه. شدم طرد بابام ی خونه از کن، نگاه منو. ستین من مثل یپاس

 دیبا که اونجور یحت وره، هم به دانشگاهم تیوضع ندارم، کار. ندارم هم

 ایدن. یکنیم ریس گذشته تو هنوز دونستمیم چون گفتم نویا. ستمین عاشقت

 ... من

 دخترا کردن تیاذ از. کرد پاک رو هاش اشک و نییپا انداخت رو سرش

 رو دختر هی اشک من اگه. اشکشون درآوردن حد در نه یول ومدیم خوشم

... من اره؟ین در رو من خواهر اشک یا گهید پسر معلوم کجا از ارمیدرب

 .برونم تنفر حد در خودم از رو یکس ندارم دوست

 ادتی !یبود یقو یلیخ تو. جان خانم نکن هیگر :کردم حتشینص پدر هی مثل

 چیه دربرابرت ایدن یها غم !یگفتینم یچیه کردیم تتیاذ یهرک ست؟ین

 اشتباهاتش اومدهیمیقد برادر نیا. کن جور و جمع رو خودت جان خانم. بود

 یول رمیبم تا یبزن منو نقدریا یریبگ خوادیم دلت االن دونمیم. کنه جبران رو

 ستمد از یهرکار. ایدن جبرانم فکر به خدا به من. کنهینم رییتغ گذشته خب

 ... کمی تا کنمیم ادیبرب

 . کن استراحت برو !ستین مهم. دمیشن گهید بسه :ایدن

 ...بخیم منو... ایدن :من

 :برد باال تونستیم تا رو اش گرفته یصدا

 .بخواب برو !نیمع شو خفه گهید بسه -

  . کردم گوش عانهیمط و نگفتم یچیه گهید



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 95 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 راحت المیخ هستن، اتاق هی یتو باهم ایدن و وشیدار دمیفهم که ییاونجا از

 وشیردا یول. بمونه نجایا بذارم تونستمینم بود تنها ایدن اگه هرحال به. بود

 هگید االن. ومدیم بدش من از بدجور یزمان هی ادیم ادمی. بود سالش نوزده االن

 .خودش یبرا شده بزرگ

 و. بود ایدن خود یها تالش جهینت خونه، نیا. دمیکش دراز آروم تخت یرو

 و بشم مستقل تونستمیم منم کاش. اش خاله یها نهیهز کمک از یکم مقدار

  . بگه زور بهم بابا نقدریا

 .برد خوابم که دینکش طول یلیخ

*** 

 یول. دونمیم. بود مسخره صداش یلیخ. شدم داریب میگوش مخ رو یصدا با

 .دمینم رو تلفنام جواب نباشه ینجوریا تا خب

. گرفتم دستم یتو رو میگوش و کردم دراز دست باز مهین یها چشم با

 ایدن... بودم شده متوجه تازه. کردم باز هامو چشم و صورتم یجلو اوردمش

. نیزم یرو بدنش و بود تخت یرو سرش. تخت یرو نه البته. دهیخواب کنارم

 هی رآخرس و زدیم قدم صبح تا. بود نیهم شیبچگ از عادتش کال !گهید نهیهم

 .وفتادیم جا

 هی دونمینم. کنم قطع خواستمیم میگوش یرو ناشناس ی شماره دنید با

 .گوشم دم بذارمش و کنم وصل کرد مجبورم یحس

 الو؟ :من

 .میشد بدبخت... سالم نژاد کرامت یآقا :طرف
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 یزیچ .کردم خی هوی آشناست دمیفهم هیثان چند از بعد که ییصدا دنیشن با

  !دهیخواب کنارم دختر هی نهیبب تونستیم که انگار. بود خجالت حس مثل

  ها؟ کنه؟یم صدا نژاد کرامت یآقا رو من یک. کردم جور و جمع رو خودم

 م؟یشد بدبخت چرا :من

 السکیمیرح استاد با صبح نه ساعت !ظهره ازدهی االن نه؟ دیبود خواب :کایمل

 هم هارو گزارش !میاریب هارو گزارش بود قرار رفت؟ ادتونی چطور !میداشت

 یبرا یمیرح استاد هم االن !نیکن چاپ خودتون دادم کردم شیرایو که

 هن انگار یول دادم امیپ بهتون تلگرام یتو چندبار !کرده رد چهار جفتمون

 از نیدونیم !نیدادینم جواب اهلل ماشاء هزار ماشااهلل که هم تونیگوش انگار،

  زدم؟ زنگ قدر چه تاحاال شیپ ساعت هی

 گوشم یتو یپتک مثل شیعصبان یصدا بودم؟ کرده هول نقدریا چرا

 مشخص یلو نبود پرخاشگرانه و بود شده کنترل تشیعصبان البته. دیچیپیم

 . هیعصب بود

 من کنار ایدن تیوضع خاطر به کردمیم فکر نداشتم، صیتشخ قوه اگه

  !داره خنده یلیخ تصورش !هه !شده یعصب ینجوریا

 :گفتم

 گه؟ید دیهست یقادر خانم... شما -

 د؟یبود نشناخته یعنی. خودمم بله :کایمل

 .شدم جیگ کمی بودم خواب دیببخش :من
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 هاگ. بود یاضطرار تیوضع کمی... یول. خوامیم معذرت من دیببخش :کایمل

. دیاریب هارو گزارش نرفته یمیرح استاد که 90 ساعت تا لطفا دیتونیم

 اومده؟ شیپ یمشکل نکهیا ای د؟یتونیم !حساسه یلیخ که دیدونیم

  !شه چشمه هی مشکل !یشاخ یلیخ دختر گرم دمت هه مشکل؟

 دانشگاه برسم و کنم چاپ هارو گزارش برم تا ام، ایدن ی خونه من االن خب

 چه حاال !اس خونه یتو هم بودم ختهیر رو گزارش توش که فلشم !آاااااخ... و

 زم؟یبر سرم تو یخاک

. وزهن بود خواب البته. کرد فوت صورتم سمت رو نفسش و خورد تکون ایدن

 پشت میخون دشمن و کنارمه خواهرم مثال یالک. داشت تضاد برام حس نیا

 هو؟ی کردم فکر نیا به اصال چرا. دیشا هیادیز کمی یخون دشمن البته !تلفن

 ... یآقا :کایمل

 ونهخ از شدم مجبور. شبید برام اومد شیپ یمشکل... هی... کایمل نیبب :من

 االن دیشا دونمیم. نکردم چاپ هم رو گزارش. گذاشتم جا هم رو فلشم. برم

 یلیخ دانشگاه تا هم االن !ندارم یا چاره چیه... یول دونمیم یکن خفم یبخوا

 خاطرم به که ببخش منو. ستین خوب یروح نظر از ادیز هم حالم دارم فاصله

 !تونمینم... یول شد کم نمرت

 .بده جواب شدم منتظر و کردم فوت رو نفسم

 :گفت هیثان دو از بعد

 همب بود ساخته ازم یکمک اگه. شدم مزاحم دیببخش... کنمیم درک باشه -

 .فعال. دیبگ

 ... خداحافظ :من
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 .مکالمه قطع

 صبح ی قهیدق 02 و 99 ساعت

 بود؟ یک :ایدن

 .سالم ؟یشد داریب :من

 ودهب السکوت دائم ایدن حاال. بود شده تر گرفته شهیهم از اش گرفته یصدا

 .شدست از گرفته یافسردگ کنم فکر کرده؟ یگناه چه بدبخت وشیدار اون

 بود؟ زده زنگ بهت یک :ایدن

 :دادم جواب کردمیم ویس رو کایمل ی شماره داشتم که یدرحال

 .دانشگاهم یهمگروه -

 < شد ویس "سخت ی معادله " نام به... 2190 ی شماره >

 سخت؟ ی معادله :ایدن

 ؟یزنیم دید منو یگوش طونیش یا :من

 ه؟یآدم چجور کایمل :ایدن

 بود؟ هگرفت دهینشن ای بود؟ دهینشن رو شبمید یحرفا ایدن... نگفتم یزیچ

 .گناه احساس بازم. کردیم ینجوریا که نبود خودش دست هم دیشا

 .کشهیم عذاب ینجوریا ایدن که منه ریتقص همش

 ؟یبزن حرف شهیم نیمع :ایدن

... هیریز سربه دختر کایمل. ایدن ستین یکنیم فکر تو که یاونجور :من

 زد؟یم حرف یچطور یدینشن

 زنگ هم من. رفت و شد بلند باشه شده راحت یزیچ بابت الشیخ که انگار

 .ریام به زدم
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 الو؟ :من

 !ها بچه زده زنگ محلمون قصاب عه )بودن اطرافش که یافراد به) :ریام

 مش یکنینم ما از یادی گهید یشد یحاج ؟یچطور سالم الو )من به خطاب)

 ن؟یمع

 ؟یقادر به یداد تو منو ی شماره. نگو پرت و چرت :من

 نایا... و خوشگله خانوم حاج... و کیش لکیم...  و کیمل که رزوید تا عه؟ :ریام

  !بود

 !دهنتا تو خوابونمیم :من

 دکتر؟ خانم شدن مزاحمت مگه هیچ :ریام

 منو؟ ی شماره یداد تو )زنمیم داد) :من

 به. داد یمهد ندادم من نه ؟یکنیم نیهمچ چرا نشو یعصب خب یلیخ :ریام

 چهار هرحال به. چرا دونمینم بود شده خورد اعصابش یلیخ گزارش خاطر

 هبرس چه !رمیگینم چهار منم یحت. زوره یلیخیمیرح استاد درس از گرفتن

 .خرخونه که یقادر به

 .خوب یلیخ آها :من

 بود؟ محمد عقد عوارض  دانشگاه؟ یومدین چرا :ریام

 .رونیب انداختنم کشمیم گاریس دنیفهم خانواده :من

 پس؟ ییکجا االن من؟ جون ها؟ :ریام

 .ایدن ی خونه :من

 کهیت بفهمه بابات !نون؟ فیح یکنیم کاریچ اون ی خونه ا؟؟؟یدن :ریام 

 ؟یفهمیم! گوشِته بزرگت
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 .ندارم یمطلوب تیوضع نیهمچ االنم نیهم :من

 زد؟ کتکت یلیخ :ریام

 .گهید بود حداقلش گهید که یتوگوش :من

 نیا یچوندیپ بار چند رو کالس نیا. دانشگاه برسون االن خودتو. باشه :ریام

 اریب هم رو یمیرح گزارش. یوفتیم یچونیبپ بارم

 ؟یکرد کار چه یبود بیغا که تو خود !اهلل یال الاله... نچ... که اونو :من

 . نوشت خودش رو همه بود خره کامران که من یگروه هم :ریام

 .برگردم تونمینم. اس خونه فلشم االنم. بودم نکرده چاپش :من

. ردنک چشمت بدم صدقه برات بنداز ادمی یعنی !یبتیمص عجب !الهیواو :ریام

 )یمتوال یها پوزخند)

 .نکن یادیز زر زر :من

 برادر؟ یاندازیم راه "ز " ییآرا واج ی هیآرا :ریام

 کجاست؟ کایمل االن که یبگ و یریبگ خون خفه قهیدق هی شهیم :من

 بود؟ چقدر اش هیمهر بهت؟ زد زنگ یراست بدونم؟ چه من !من قبر سر :ریام

 معصوم؟ چهارده تین به سکه چهارده

 !اهلل یال قربه نشدن، منفجر و آرامش تین به قیعم نفس. مکالمه قطع

*** 

 قهیدق 94 و 90 ساعت

 و برسم آخر کالس نیا به که نیا یبرا صرفا شدم دانشگاه وارد باالخره

 .دستش کف بذارم رو ریام نیا حساب
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 مکی. نشدم رو روبه گوشتاله و گوساله دوتا اون با در دم شهیهم برعکس

 .بود بیعج

 .برداشتم... زد زنگ میگوش نشده، دانشکده وارد هنوز

 ؟ییکجا. نیمع سالم الو :عادیم

 ؟یکرد هیگر... گ خوبه؟ حالت چطور؟. ام دانشکده :من

 ماهم گرفت قلبش مامان کمی فقط !یچیه خدا به !نشده یچیه نه نه :عادیم

 ژنیاکس ماسک و میبد ماساژ گفتن تلفن پشت هم اونا اورژانس میزد زنگ

 باشه؟. خونه ایب یعصر. براش میبذار

  !یلعنت... آه. گرفت هم خودم قلب زمان هم کردم حس

 حرص من خاطر به. منه هیشعوریب خاطر به قلبش درد نیهم ام؟یب چرا :من

. عادیم باش مراقبش... فقط. نباشم دشید یتو که بهتر. شده نطوریا خورده

 باشه؟ سیمهد مراقب یک یکن هیگر تو. نکن هم هیگر

 .باش خودت مراقب.... خوبم. باشه باشه :عادیم

 .خداحافظ. طور نیهم توهم :من

 .مکالمه قطع

 دم،نبو عالف نقدریا من اگه. منه ریتقص. مامان... مامان. بود شده خورد اعصابم

 گاریس اگه کنم، پا و دست یکار هی کردمیم یسع عادیم مثل الاقل اگه

 دم،یکشینم

 .کننینم درست رو یکار گهید که ییها اگر و اما

. کردم نگاه رو ور اون ور نیا کمی. دانشکده یاهویپره سالن یتو رفتم

 :زد صدام پشت از نفر کی. دمشونیند
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 ... کرامت یآقا -

 :گفتم و کردم یظیغل اخم... برگشتم

 .سالم -

 ... ادیم نظر به خوبه؟ حالتون... و اومده شیپ یمشکل که نیبود گفته :کایمل

 .ستین یچیه :من

 ... رو گزارش بگم خواستم. خوبه :کایمل

 :گفتم یعصب

 !ستمین یمناسب تیوضع تو االن کیمل الیخ یب رو گزارش -

 :گفت شیشگیهم آرامش و لحن با کایمل

 و. دادم لیتحو و کردم چاپ بردم خودم رو گزارش که بگم خواستمیم -

 نم یبرا ستین مهم نمره شما یبرا اگه چون نشه تکرار گهید لطفا... ضمنا

 ونا حق در. میبکن یکار کم دینبا شما نه و من نه. ستین بردار یشوخ. مهمه

 ... گناه. الناسه حق. شهیم ظلم یکی

 :زدم ادیفر کالفه

 قطف شماها !یفهمینم یعنی یفهمینم گمیم !سرت اون تو بخوره الناس حق -

 آدمم هی من کایمل شه؟ینم تونیحال مگه تیانسان د؟یحرومتون و حالل فکر به

 همش !ینباش خودت الک تو و یبفهم کمی شهینم کم ازت یچیه تو ؟یفهمیم

 !یکنیم پرت و زرت یدار

 :دمیکش رحمانه یب رو چادرش و کردم دراز دست

 بهت و سوزهیم برات دلشون همه سرت یبذار نویا یوقت نکن فکر !احمق -

 هان؟ ؟یهست یک یکرد فکر !ذارنیم احترام
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 هب خودتو یخوایم احمق :گفت و گرفت رو دهنم و سمتم به اومد عیسر ریام

 ؟یبد کشتن

 کمی تا اومد ور اون از یمهد. انداختمش و کردم صورتش ی حواله مشت هی

 مشت چند با هم رو یمهد. بهمون بودن شده رهیخ دانشکده کل. کنه آرومم

 . یچیه. نبود میحال یچیه. کردم مهمون

 .شد له پا و دست ریز... اما چادرش

 . زدمیم داد همچنان من و... رفتیم عقب و ختیریم اشک

 *** 

 هک چسب یل شلوار )س؟ مدرسه مگه)دانشگاه، یایم که رید :حراست مسئول

 هو لق صد که هم ات قهی !بلنده موهاتم  ،یکنیم که هم یکار کتک ،یپوشیم

 که یآشفتگ و همهمه اون از اونم !ماشاءاهلل یال که هم بتیج یتو گاریس !اهلل

 یدار هنوز یچطور بپرسم شهیم... یختیر بهم رو دانشکده نظم ،یکرد جادیا

 نژاد؟ کرامت یآقا یکشیم نفس دانشگاه نیا تو

 لفنت پشت من نبود نیمع ریتقص خدا به یدالور یآقا :کبود صورت با ریام

 من موهاشم. نبود خوب حالش دانشگاه اومد یوقت نمیا بودم کرده تشیاذ

 !همش آقا منه ریتقص همش !دادم بهش من گارمیس !کنه بلند گفتم

  !رهیام یکادو هم هیل شلوار. شاهدم منم یدالور یآقا گهیم راست :یمهد

 .شد ساکت و گفت آخ. یمهد یپا ساق تو زدم محکم پام با

 یمآد !ادیب جا حالت تا یش اخراج دیبا کنم فکر ترم دو !شهینم :یدالور یآقا

 !باهاش کرد برخورد ینجوریا دیبا تورو مثل
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 .اومده فشار بهش کمی نبود خودش دست واهلل به !آقا حاج نه توروخدا :ریام

  !کنمیم نیتضم من هیخوب ی بچه نیمع

 !یمحسن ریام یآقا نداره دهیفا بنده تو خودش که یکس ضمانت :یدالور یآقا

... آقا نیا یول. دیبر دیتونیم و دیدیم تعهد )یمهد)یقاسم یآقا و شما

 گهید !نداره یخوب ی سابقه )کنهیم مکث و رهیگیم سمتم به رو خودکارش)

 اجعهف که نمیا !خرابه چقدر نژاد کرامت تیوضع بهت گهیم یبپرس یهرک از

 !امروزش ی

 نداره؟ یراه چیه یعنی :ریام

 !قاف به شده رهیخ نشسته ماست مثل !بگو یزیچ هی خودتم نیمع ده :یمهد

 !مثال خب بزن حرف

 .بود من جواب سکوت بازم

 :گفت و من به کرد نگاه انیدالور یآقا

 کرامت؟ یآقا یندار یحرف خودت -

 .سکوت بازم

 :گفت یزار با ریام

 ولقب خودش اصال بچه نیا دینیبب !دیمهربون نقدریا که شما یدالور یآقا -

 هاگ !مونیپش !مونهیپش !زنهینم حرف نداره یا چاره االنم !کرده اشتباه داره

 یلیخ اخراج ترم دو ایپزشک ما !مونهیم عقب درس از یکل بشه اخراج ترم دو

 .دشیببخش خواهشا آقا حاج شهیم تموم نیسنگ برامون

 . مونیپش... مونیپش

 " !ستمین مونیپش من رینخ ها؟ شدم؟ مونیپش من که گفته یک "
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 خب یول... خر مثل. مونمیپش حاال من و. بود شده یعصبان روز اون چقدر کایمل

 هب !که شو المیخ یب که بکشم رو حراست یآقا حاج تونمینم کنم؟ کار چه

 یحت دیشا گهید کردم من که یکار اون با هم کایمل مگه؟ دهیم گوش حرفم

 .ادیز یلیخ. کردم یرو ادهیز من. صورتم تو بندازه هم تف بعد دفعه

 :کرد تر لب یدالور یآقا

 .شد قائل یفیتخف هی بشه دیشا دتتونیبخش که بده تیرضا یقادر خانم اگه -

 :دیکش یقیعم نفس ریام

 !یتعال اهلل شاء ان بگذراند ریخ به خدا -

 یکس بده تیرضا ادیب ستین احمق هام نقدریا یقادر خانم :یدالور آقا حاج

 نیبهتر از یکی اون یول... ها برنخوره بهتون !دهیبخش تورو مثل

 اجازه من بده تیرضا خودشم. خواهرانِ جیبس بخش سیرئ. دانشجوهاست

 !بره در قسر کرامت یاهانت نیهمچ خاطر به دمینم

 شونهیا یهمگروه یقادر خانم نیهم !باهاشون دیبکن صحبت هی حاال :ریام

 ... حاال کرد یفداکار دیشا

 دیبر دیدب تعهداتونو دیپاش )شمیم بلند) نداره دهیفا دیکن تموم بحثو نیا :من

 .گهید هیاخراج رمیم که منم. سرکالس

 به و کردیم امضا رو ییها کاغذ که یدرحال و کرد من به ینگاه یدالور یآقا

 :گفت دادیم ریام و یمهد

 هی. که نبود ینجوریا تیوضع م،یبود جوون ما واال. جوونا شما دست از -

 .میقد یها جوون هم جوون... بود یخاص تیوضع
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 هست یهرچ جوون. شدن ریپ که ستنین جوون گهید اونا آقا حاج خوب :ریام

 !دهیجد جوون

 !دنتیبخش از بشم مونیپش تا زیبر نمک بازم :آقا حاج

 !کردم غلط یدالور یآقا رینخ :ریام

 ... کرامت یآقا. دیبر بعدش و دیکن امضا هارو کاغذ نیا :آقا حاج

 . بخوره رو حرفش یدالور شد باعث خورد در به که یا تقه یصدا

 است؟ اجازه آقا حاج _

 .دخترم تو ایب :آقا حاج

 !گفتم شعر !هه... آمد نرگس یبو... و شد باز در

 اکپ و دیماس لبش یرو ها بچه و من دنید با که داشت لب به یلبخند کایمل

 .شد

 ؟یداشت یکار :اقا حاج

. میکرد آماده فردا مراسم یبرا رو زیچ همه بگم بودم اومده آره... آ :کایمل

 دهآما کامال رو سالن. کردن کمک یلیخ یپزشک یمهندس دانشکده یها بچه

 .میکرد

 :گفت و زد یلبخند آقا حاج

 .بود رتیخ ذکر االن نیهم اتفاقا. دخترم خدا با اجرتون -

 هک برم تشر و توپ بهش خواستمیم نگاهم با. یدالور یرو انداختم و نگاهم

 کرف بذار !شدم اخراج من که ندونه کایمل بذار ؟یببر منو یآبرو یخوایم چرا

 بهش که یا جذبه و غرور اون بذار !رفتم و اومده شیپ برام یکار سفر کنه
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. کردم خراب من. هه غرور؟ کدوم یول !بمونه سرجاش یجور هی دادم نشون

 .کردم خراب بدجور

 :گفت یشوخ به کایمل

 د؟یکردیم بتیغ سرم پشت -

 !عجب بلده؟ یشوخ هم دختر نیا مگه

 ... قتشیحق... یقادر خانم نه :آقا حاج

 :حرفش وسط دمیپر

 تنخواسیم آقا حاج !نیا دانشکده یتو یفعال خانم چه شما که بود نیا بحث -

 !میبش شما مثل که کنن حتینص کمی دانشگاه یها پاس و آس ما به

 مه خودش که آقا حاج به بعد و ما به... یخنث کامال. شد یخنث اش چهره کایمل

 .شد رهیخ بود کرده تعجب

 :گفت نگران کمی بعد

 بشم؟ خیتوب دیبا منم آقا حاج مقصرم؟... من است؟ هیقض همون خاطر به -

 . ینبود مقصر که شما دخترم نه :یدالور

 تا رمیبگ هارو بچه دست خواستمیم یساختگ لبخند با. دمیکش یراحت نفس

  :کرد باز رو گاله اون ریام که رونیب میبر یلعنت دفتر اون از زودتر

 دیبد تیرضا شهیم دیاومد دیدیکش زحمت که حاال گمیم !یقادر خانم بله _

 فلط نیا نکنه اخراج شه نرم یدالور یآقا نیا کمی تا دیدیبخش رو نیمع که

 رو؟ معصوم

 زدمش همه اون !کرده کتک هوس یلیخ ریام نیا شدم مطمئن گهید. ااایخدا

 حرف تو نخوام من یلعنت آخه من؟ دارم یخل قیرف نقدریا چرا نبود؟ بس
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 یلیخ ؟یزیریم منو یآبرو ؟یچل و خل نقدریا چرا ها؟ نم؟یبب دیبا ویک یبزن

 !یلیخ ریام یلجن

 !خوند چشمام یتو از هم یمهد نویا !ریام شد صادر قتلت حکم

 :کرد کپ دیشن رو نیا تا کایمل

 ؟ یچ -

 ادم نیا یبرا دادن تیرضا... یبر یتونیم شما. دخترم یچیه :یدالور

 .ندارهیلزوم

 آدم گهید دهیم قول ما نیمع نیا یقادر خانم نداره؟یلزوم ویچ یچ :ریام

 برا هقرار کربالست عازم فردا پس دینکن افشیق به نگاه اصال بشه یخوب

 !بشه آدم قراره !ارهیب اونجارو مخصوص یحلوا و تربت یسوغات هم هممون

 نهک جبران دهیم قول معصوم؟ طفل نیا نشه اخراج دیبد تیرضا هی حاال شهیم

 . دشیببخش ها شهیم پاتون خاک ادیم اصال یقادر خانم

 :بود نییپا هنوز سرش البته. کرد نگاه بهم کایمل

 د؟یکربالئ عازم کرامت؟ یآقا گنیم راست -

 من که طور همون. داشت هم حق. بود تعجب و یجیگ از سرشار لحنش

 .داشت رو خودش افکار من ی درباره اونم بودم، کرده قضاوت یکل دربارش

 .انداختم نییپا رو سرم

 دروغه؟ نمیا ای گنیم راست... کرامت یآقا :یدالور

 کایمل و آقا حاج سمت به و دراوردم رو پروازم طیبل اسپرتم کت بیج یتو از

 !شم متهم دروغ به نداشتم دوست. ننیبب تا گرفتم

 :گفت و زد یلبخند آقا حاج
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 رنامهب تو نیتونیم و فرداس پس یبرا خوب قدر چه !اهلل شاء ان یسالمت به -

 .نیکن شرکت هم دانشگاه یفردا ی

 ن؟یکنینم اخراجش یعنی عه :ریام

 !گهید کن بس !پسر دهنتا تو زنمیم :یدالور

 قطف !هست یچ دانشگاه یفردا ی برنامه دونستمینم یحت. دادم تکون یسر

  !رهیام کردن خفه من تیاولو نیاول فعال که دونستمیم

 الماع )!) شفاها و کتبا رو تتونیرضا شهیم خانم کیمل !حله گهید خوب :ریام

 شه؟ معلوم فشیتکل مون بچه نیا دیکن

 هک ستین قرار !ایشیم پررو یلیخ گهید یدار یمحسن یآقا نیبب :آقا حاج

 !دیببخش بگه بعدش و بکنه یغلط هی ادیب یهرک

 :گفتم یدلخور با

 هی منیا !یشیم دهیبخش یکن توبه اگه گنیم و ترحمه نید اسالم هم مثال -

 !اش چشمه

 زایچ نیا یول. کنار بذار غرورتو گهید اخراجه مرز لب پات بگه بهم نبود یکی

 شده خورد یکاف ی اندازه به !بس و نیهم. غرورم. غرورم. نبود مهم برام

 !نمک تحمل تونستمینم گهید. بود اومده فشار بهم یکاف ی اندازه به. بودم

 . بود برداشته تفکر ژست یبیعج غم هی با. کردم کایمل به نگاه

 :گفت من ی کهیت به توجه بدون آقا حاج

 نکنه درد دستتون شد تموم سالن کردن آماده یبرا کارتون یقادر خانم -

 .نیببر فیتشر نیتونیم. نمیبب امیم عصر

 :گفت و انداخت من به ینگاه مین. کرد بلند سرشو کایمل
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 دش؟یبخشیم بدم تیرضا من اگه -

 )مینشنو ما مثال که نییپا ارهیم صداشو) دخترم؟ چرا گهید تو !عه :یدالور

 نهمو و آش همون دوباره فردا دهیم تعهد امروز پسره نیا بابا نخور گولشونو

 یچ که یبد تیرضا یخوایم !شهیم هم تر بد !چیه کنهینم که رییتغ !کاسه

 !دهب دستم بهونه بودم منتظر داشتم نظر ریز ترم اول از نویا من بابا بشه؟

 . میگرفت خون خفه خودم یحت و ریام و یمهد گهید حرفاش نیا با

 :گفت کایمل

. هنش تکرار کننیم یسع که دمیم قول من. نهیحس امام زائر شونیا آقا حاج -

 هگید ه،یچ دونمینم که داره من با یشخص مشکل اگه. دانشگاه یتو حداقل

 مکنیم خواهش پس. بودم مقصر دیشا من واقع در. شهینم حاد دانشگاه یتو

 یتر کیکوچ هیتنب. دیببخش رو شونیا دیدار من به که یمحبت نیا خاطر به

 .دیریبگ نظر در براش

 مثال )ک؟یمل بگم بش آقا حاج جلو) ؟یقادر خانم یدیم تیرضا چرا :من

 ه؟یظاهرساز نایا ی همه دونمینم یکنیم فکر !؟یبزرگ یلیخ یبگ یخوایم

 ... دختر

 :دیتوپ بهم یدالور

 نقدریا یشد بزرگ لهیطو تو مگه تو کرامت؟ تشکرته یجا نیا !گهید بسه -

 یجا نجایا هست یمشکل !بهت کنهیم داره لطف یقادر خانم پسر؟ یتیترب یب

 من دختر از یقادر خانم نیا !نطوریهم هم نجایا از رونیب !ستین کردنش حل

 !یکن نیتوه بهش یندار حق !برام زترهیعز
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 تنها نه. دمیم تیرضا من... ستین مهم. لطفا دینگ یچیه آقا حاج :کایمل

 با تشیمسئول شد تکرار اگه. نشه تکرار یزیچ نیهمچ دمیم قول دمیم تیرضا

 . من خود

 :گفت لب ریز یمهد

 .گرم دمش یعنی -

 خونمو خون... شتریب نفرت. چرا دونمینم. بود خصمانه هنوز یول من نگاه

 .خوردیم

 :دیکش یقیعم نفس یدالور

. عیرس فقط. کرامت ایب توهم. بکن امضا هی جارو نیا... ایب دخترم. خب یلیخ -

 من شیپ ترم آخر تا تییدانشجو کارت. بشم هتیتنب الیخ یب کال تونمینم

 !کنمینم رحم گهید نمیبب. نمیبینم و ختتیر هم هفته کی تا !مونهیم

 خاطر به درصدش 02 دونمیم. دیکرد لطف یلیخ. آقا حاج ممنونم :کایمل

 .نیکرد یبزرگ واقعا بده اجرتون خدا. فرداست

 گفتم؟یم دیبا یچ. نزدم یحرف

 .شدم خارج ریدلگ اتاق اون از و کردم امضا هارو برگه اون فقط

 هم بشم اخراج که کردمیم زر زر. گذشت گوشم خیب از خطر خداروشکر باز

 نیازا باهاش بشه که ستین یا رشته یپزشک ریام قول به خب یول ستین مهم

 !کرد ایشوخ

*** 

 زد؟یم حرف دربارش نقدریا کیش لکیم که هیروز چه ه؟یروز چه فردا  مگه
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 رنیم ای بخورن یزیچ هی سلف رنیم ای ها بچه همه. شده تموم کالس

 ... ای و هاشون خونه ای خوابگاهشون

 و ریام. بشه تموم شونیا یها یبردار نکته تا منتظرم کالس در دم من و

 کالس یتو کایمل و ناهار رفتن و بستن رو فلنگ عیسر اول همون که یمهد

 .همچنان سهینویم... داره و تنهائه

 ابودشن شیپ ساعت چند که یسکوت. بود گرفته ینسب سکوت هی رو سالن

 .بودم کرده

 دیدن رو من اومد رونیب کالس در از یوقت. بود کرده رفتن عزم باالخره کایمل

 :کردم صداش. رفتیم داشت و

 .کایمل -

 .ستادیا یول برنگشت

 بکنم؟ رو کار نیا خوامیم واقعا

 م؟یبزن حرف شهیم :من

 .نه :کیمل

... خاطر به بود ختهیر هم به اعصابم. کیمل متاسفم من خوب، یلیخ :من

 یراه... و گرفته شدت دوباره قلبش درد من یها رفتار خاطر به. مادرم

 زا یهرچ... و کنم تحمل نتونستم موقع اون من. کنم فکر شده مارستانیب

 .یداد نجاتم ییجورا هی منو که ممنون... و کردم بارِت اومد در دهنم

 خواهش " و زد حیمل یلبخند بهم کردن نگاه بدون. سمتم به برگشت آروم

 .دمید اش چهره یتو رو غم لحظه هی. گفتیآروم " کنمیم

 افتاده؟ یاتفاق :من
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 .بره خواست و داد تکون یمنف نشونه به رو سرش

 رمیبگ رو جلوش و جلوتر برم خواستم. نداد تیاهم بار نیا. کردم صداش باز

 و شدم غافل کایمل از. عادِیم دمید و آوردم درش. زد زنگ دوباره میگوش که

 .کردم وصل

 الو؟ :من

 :دیچیپ یگوش یتو بغضش از لرزون یصدا

 !نیمع -

 جهض داره چرا عادیم )دیترسیم یوقت مامان از دیتقل به) !الزمان صاحب ای :من

 ؟یزنیم موره

 به دادن تیاهم بدون و نیزم یرو نشستم. دراومد هم خودم اشک ناخودآگاه

 :دمیپرس تند تند رهیم باال داره صدام که نیا

  !عادیم بزن حرف ؟!شده یچ بگو عادیم -

 :هیگر با عادیم

  !!ستین خوب حالش مامان مارستانیب برسون رو خودت نیمع -

 یرو نگاهم. افتاد دستم از یگوش. بزنه رو حرفش ی هیبق نداد اجازه هق هق

 . موند رهیخ دانشکده سالن سرد یها کیموزائ

  !نیش بلند خوبه؟ حالتون !کرامت یآقا کرامت؟ یآقا _

 ... مامان اگه. نداشتم ازشون یمفهوم و درک یول دمیشنیم صداهارو

 !بخشمینم رو خودم رهیبم اگه... اون. رهیبم دینبا اون. بستم رو هام چشم

 . کردم قند آب به نگاه... شد حلقه یسرد وانیل دور هام دست



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 114 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 من به دیخواینم اگه کرامت یآقا. وفتادهین فشارتون تا دشیبخور تر عیسر_

 .یبهدار میبر نیپاش ستین مهم شده یچ دیبگ

 کتر سرما هم دیشا ای ترس از که ییها لب کینزد. باالتر گرفتم رو وانیل

 متفرقه لیدل چرا. داشت وجود خوردنش ترک یبرا یادیز لیدال. بود خورده

 چرا گنیم شده دیسف موهاش که یکس چرا گهیم یکس مگه یول داره؟ هم

 کرده؟ رشیپ هاش غصه شهیم گفته

. منکن دست دست آب دنینوش یبرا من تا داشت نگه وانیل ریز رو دستش

 و شدم بلند. داد جال رو شدم مسخ جسم کمی. شد حلقم وارد خود به خود آب

 ستدرب یتاکس کی و ابونیخ کنار رفتم. شدم خارج دانشکده از منگ و جیگ

 و نندهرا به دادمش. بود شده امکیپ یمارستانیب آدرس میگوش یتو. گرفتم

 با هم کایمل که دمیفهم تازه. اومدم خودم به کمی. دادم ماساژ رو هام قهیشق

 هاگ. نبودم اون مثل دیشا من. نبود دیبع ازش... چرا دمینپرس ازش. اومده من

 بذار !جهنم به گفتمیم دمیدیم رو احوال و حال نیا با خودم مثل نفر کی

 !کرده بد من حق در همه نیا که اون !رهیبم

 .بودم دهیکش رو چادرش امروز نیهم من

 همه یبرا ای مهربونه؟ نقدریا من با فقط کایمل ایآ که اومد شیپ برام یسوال

 یحت ای کنه؟یم یباز نقش داره فقط که نیا ای است؟ فرشته یجور نیهم

  !برام کنه یسر صدقه ادیب ینجوریا ندارم دوست من... که ممکنه

. کنم بحسا که ستین بمیج یتو یپول دمیفهم مارستانیب به دنیرس از بعد

 تاصلمس. بودم جاگذاشته وشیدار و ایدن ی خونه یتو رو شترشونیب لمیوسا

 :گفت و کرد حساب رو نهیهز کایمل که دمید و. شدم
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 .دیش ادهیپ -

 یفونضدع و الکل  یبو. رفتم مارستانیب سمت به. طور نیهم اونم. شدم ادهیپ

 عاشق. بودم بو نیا عاشق شهیهم. خورد دماغم به موعد از زودتر ها کننده

 !نمیبن رو نجایا گهید یول بدم رو ییایدن حاضرم االن... یول. ام رشته و یپزشک

 امیب هباش قرار اگه !نخونم یپزشک گهید. ابونیب به بزنم و کنم رها مو رشته

 خوامیم ادیب مامانم سر ییبال چه قراره دونمینم که یدرحال مارستانیب

 !نخونم یپزشک اهیس صدسال

 خشب پرستار با و بود ستادهیا شنیاست یجلو. اومدم خودم به کایمل یصدا با

 .بود آشنا انگار. کردیم صحبت

 ... شهیم... دیببخش :من

 اسم کرامت یآقا. کرامت یآقا هستن من یهمکالس شونیا نگار :کایمل

 ه؟یچ مادرتون

 .یمجد نیثم... نیثم :من

 را " اتاق " شوندیپ که کرد زمزمه را یعدد. کرد تورشیمان به ینگاه پرستار

 ی قهطب در شدم متوجه. کنم شیدایپ تا رفتم راهرو سمت به مهیسراس. داشت

 دستگاه و دم همه اون ریز مامان دنید با است، ژهیو یها مراقبت بخش و باال

 .شد شل پام و دست

 صالا و بود خسته محمد نداشت، حال بابا. نمیبب رو انمیاطراف تا دیکش طول

 ایدن و کردنیم هیگر هم بغل یتو که هم سیمهد و عادیم. اومدم من دینفهم

 .بود کرده خبر هارو نیا یک دونمینم. بودن هم وشیدار و

 :گفت من به و اومد جلو ایدن. بپرسم یک از دونستمینم
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 .نیمع سالم -

 شده؟ یچ :من

. ودب کرده فیخف سکته... مارستانیب آوردن رو خاله شیپ ساعت مین :ایدن

 حالش االن خالصه... رو بود شده وارد بهش که یشوک یول برگشت قلبش

 دیشا گنیم. ومدهین هوش به هنوز یول نجایا آوردنش.  شده رفع خطر و خوبه

 .باشه یجراح به ازین

 :گفتم یسرد بغض با

 !بود شده خوب کامال !نبود شیماریب از یخبر چیه بود وقت یلیخ -

 که نیا با. کردیم ینیسنگ دلم یرو یبزرگ غم. دادم هیتک وارید به و رفتم

 .بودن بهیغر برام هم هیبق انگار مامان بدون یول میبود یبزرگ ی خونواده

 مامان که شهیم معلوم فردا تا که گفت بهمون و اومد یدکتر قهیدق چند از بعد

 .شده رفع خطر فعال. نه ای داره ازین یجراح به

 عصر ی قهیدق 12 و 4 ساعت

 .شدم خشک نجایا که شهیم یمدت. مکتین یرو نشستم

 و محمد. بودنشون برده وشیدار و ایدن. خونه بودن برگشته عادیم و سیمهد

. بودن که من دید یتو... نه ای هست کایمل دونستمینم. میبود مونده بابا و من

 .برگشته حتما

 تینها شهیهم مثل نگاهش نیا که دونمیم یول کنهیم نگاهم نفرت با بابا

 .کنه پارم و لت بزنه تونستیم وگرنه خشمشه،

 از یزیچ یخبر هی تا ور اون و ور نیا دیدویم یه پرکنده مرغ مثل هم محمد

 :گفتیم بود مامان اگه. دیپرسیم ازش سوال یکل هربار و رهیبگ دکتره
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 ؟یکنیم جو و پرس نقدریا پسر تو یدار کار چه رمینم ای رمیبم من خب -

 ؟یبازرس مگه

 ادمی رو موضوعش. نیریش و قیعم یخواب. بود برده خوابم بعد، لحظه چند

 !نهیبب خوابا نیازا آدم خوبه قدر چه. بهم گذشت خوش یلیخ یول ستین

*** 

 یایرو الکل یبو و مارستانیب یبلندگو یصدا با. کردم باز رو هام چشم

 !اشمب داشته آرامش من کمی گذاشتن اگه یلعنت. شد تلخ کامم به نمیریش

 .نژاد کرامت یآقا سالم _

 .نیا هم باز... کردم بلند رو سرم

 :گفتم و چرخوندم چشم

 چرا؟ یینجایا تو -

 تهداش ازین کمک دیشا گفتم. برگشتم و کردم رو هام کار رفتم من :کایمل

 رگردنب کردم شونیراض. کننیم یقرار یب نجایا هیبق و پدرتون دمید. دیباش

 شیپ. ندارم یکار فردا تا من. دیبرگرد دیتونیم دیشد خسته هم شما. خونه

 .مونمیم مادرتون

 :زدم یپوزخند

 ؟یبمون دیبا چرا تو منه مامان -

 به یول سخته خانواده یبرا دونمیم. ستینیالزام شما حضور االن :کایمل

 نهیبب حال نیا با شمارو و ادیب هوش به مادرتون اگه گفتم، هم پدرتون

 از یکی. خونه دیبرگرد و دیباش خودتون مراقب بهتره. شهیم فیتضع شیروح
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 ات هم خودم. باشن مادرتون مراقب کنمیم سفارش. هستن نجایا من دوستان

 .رمیگیم تماس باهاتون شد یخبر اگه و مونمیم شب آخر

 لمکیه نیا با من! ولیا بابا خونه؟ بره کنه یراض رو بابا تونسته... کایمل

 رهب کرده شیراض کایمل وقت اون !بخوره آب وانیل هی کنم شیراض تونمینم

 خونه؟

 :گفتم و زدم پلک آروم

 دم؟یخواب چقدر من -

 .هفتِ ساعت االن :کایمل

 !ودمب دهینخواب بود روزها انگار. دمیخواب چقدر. کردم راست قامت و شدم بلند

 و مغرب نماز نجایا ی نمازخونه تو دیتونیم. گفتن رو اذون گهید االن :کایمل

 . دیبخون رو عشا

 :کردم متوقفش باز. بره که تر نییپا انداخت رو سرش

 لطف اون و نیا به یه ؟یدار مرض ک؟یمل یکنیم هارو کار نیا یچ یبرا -

 االن؟ یکن شرمنده رو من یخوایم ؟یکن یالک یها

 :گفت و زد یلبخند. برگشت سمتم به

 هگید لیدل ثوابش بر عالوه کنمیم رو کار نیا من که نیا !کرامت یآقا نه -

 منیُ به. دانشگاهمون یتو ادیب زیعز مهمون کی قراره فردا. داره هم یا

 به. بود اون خاطر به شتریب دمتونیبخش اگه. شناسمینم پا از سر اومدنش

 .بشن فراموش ها کدورت و ها یبد تا هستن ها یخوب هرحال،
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 منم و یکرد پرت و زرت یه تو آره بگه خواستیم انداخت؟ کهیت االن !هه

 رو یتاکس پول !کنمیم لطف هم ننت به دارم تازه !دمتیبخش و کردمیخانوم

 ؟یچ یچ گهید !کردم حساب هم

 ی نمازخونه سمت به رفت هم اون و. نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر

 یطورچ بدونم بودم کنجکاو. زدم آب صورتم و دست به رفتم منم. مارستانیب

 !بره کرده یراض رو بابا

 .نداشتم رو جو اون ی حوصله... نه خونه؟ گشتمیبرم دیبا منم

 ودمخ یبرا وهیم آب و کیک هی و شدم خارج مارستانیب از یگرسنگ رفع یبرا

 . دمیخر

 ژهیو یها مراقبت بخش یتو مامان که یسالن یتو. مارستانیب یتو برگشتم

 نصف هنوز من و گذشت قهیدق پنج. شدم خوردن مشغول و نشستم بود اش

 .بود شده کور اشتهام. بودم نخورده هم رو کیک

 یرنذ اگه ن؟؟ینجوریا ها امام یعنی. نه ای کربال برم دیبا واقعا حاال دونمینم

 کنن؟یم یتالف نشه ادا یکنیم که

 رن؟یگیم سخت معامله یتو نقدریا

 .اومدم خودم به کایمل برگشتن با

 که مه نماز خونه؟ دیبر دیخواینم !دیینجایا که هنوز. کرامت یاقا سالم :کایمل

 !نینخوند

 :گفتم. اصال نداشتم حال. نمشیبب که نکردم بلند سرمو

 .یبر یتونیم گهید توهم. ندارم اعتقاد هم نماز به... خونه رمینم من -

 .ودب بهش من ی ضربه نیتر نیسهمگ نیا. کنم فکر آره خب برخورد؟ بهش
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 تانداخ رو نگاهش. دیکش یقیعم نفس و نشست من از تر ور اون یصندل هی

 :گفت غم با هیثان چند از بعد من، ی وهیآبم مارک یرو

 .نزنه حرف باهاش اش بنده اگه شهیم ناراحت خدا -

 نداره دهیفا من با کردن بحث. نگفتم یزیچ یول. دمیخند حرفش به دلم یتو

 دمب تو از که همونطور. کنمینم حال باهاش کال. قهرم خدا با اصال من... کایمل

 .ادیم

 !بیعج. خوردینم افشیق به تمشیر. بود باحال آهنگ هی. زد زنگ شیگوش

 !هیمداح و نوحه شون همه یگوش زنگ کردمیم فکر

 .زد رو اتصال دکمه و کرد نگاه صفحه به لبخند با

 ) مامان؟ یکن کنسلش یتونینم... آه امشب؟ ! )... )زیعز مامان سالم :کایمل

 یول هخوب شون خانواده. دونمیم بله ...  )ایب پاشو زشته گفت نجایا کنم فکر

 هی یکن موکول یتونیم الاقل ... )...  )جان مامان. میکرد صحبت قبال... خودش

 تو یزیچ هی . )دارم کار امشب من. دیکردیم هماهنگ من با دیبا گه؟ید شب

 نداره اشکال . )...  )بکشه طول 99 تا دیشا... آه ) یایم چند ساعت یها هیما

 جان مامان باشه . )...  )منصور به زنمیم زنگ ومدین رمیگ یتاکس اگه

 .خداحافظ

  !بیعج. بود نشده محو لبخندش

 . ها یبمون نجایا خوادینم هست یواجب کار اگه :من

. هخون نرم تا کنمیم استفاده تیموقع نیا از دارم. بالعکس ریخ نه :کایمل

 نیا !دیکردیم جبران رو امروزم کار دیبا یجور هی هرحال به )تر حیمل لبخند)

 .شمیم معاف رفتن خونه از من هم یجور



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 121 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 مامان شیپ تا موندم مارستانیب تو یبگ اگه کنهینم دعوات مامانت یعنی :من

 !؟!بمونم؟ نفر هی

 . داره دوست رو ریخ کار من از شتریب خودش اتفاقا نه :کایمل

 !هستم هم پسر من تازه !شناسهینم رو من که اون یول :من

 :گفت و چرخوند سمتم به رو سرش

 نداره یفرق  " اخوة المومنون انما ". میبرادر و خواهر ها مسلمون ما ی همه -

 . موندمیم من بود هم یا گهید کس هر

 هدیند یمدل نیا روشنفکر. شدم رهیخ یا گهید سمت به و دمیکش یپوف

  !میبود

 دهش ینجوریا مادرتون دادند خبر بهتون یوقت دانشکده، یتو امروز :کایمل

 د؟یگفت یچ ادتونهی

 گه؟یم ویچ !ادینم ادمی که من ها؟

  " الزمان صاحب ای " نیگفت :کایمل

 :گفتم و نشست لبم به ناخودآگاه یلبخند

 رو نیا دیترسیم هروقت ،ینطوریهم شهیهم. بود مامانم از دیتقل به اون -

 هم مهم براش مگه دهیفا چه خب، یول. بود یدیتقل هم من کار. گفتیم

 !؟ هست

 اشهب که هرجا زننیم صداش هاش عهیش یوقت. مهمه براش یلیخ اتفاقا :کایمل

 ... که هیمهربون یآقا نقدریا. کنهیم دعا براشون

 هم دارن اعتقاد وجودش به هم که کنهیم دعا ییها عهیش اون یبرا اون :من

 نه؟یا از ریغ. عشنیمط
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 یا ذره که یکس یحت همه به که هست سخاوتمند و میکر قدر اون :کایمل

 خدا حجت. هستن نیزم یرو خدا حجت )عج) آقا. کنه محبت نداره دوستش

 ... که عهیوس و بزرگ مرد نیا قلب قدر اون !ستین یالک بودن

 !مهربونه قدر چه اون ستین مهم برام اصال !منو نکن موعظه نقدریا بسه :من

 میفکر نیا تو خونوادم و من و مارستانیب تخت یرو افتاده من مامان که فعال

  !میزیبر سرمون تو یخاک چه دیبا اون بدون که

 ها سوال ی همه یبرا یکرد فکر ؟یچ که یکرد فکر !نهیهم آره. شد ساکت

 باشه؟ تو با حق دیبا شهیهم هست؟ جواب

 ... کرا یآقا :کایمل

 :زدم ادیفر صدا یب

  !کیمل شو خفه فقط -

 ... فقط من. متاسفم بگم خواستمیم :کایمل

 !ستین مهم گهید :من

 وضو هی شماهم موقع اون تا. بخورم یزیچ هی رمیم من. خب یلیخ :کایمل

 .بخوابه تتونیعصبان دیریبگ

... ی دختره. رفت دمید سرش فرق تو بکوبم ارمیدرب و کفشم اومدم تا

 ان؟ موعظه اهل کال آدما نجوریا چرا !پوووف

 صرارا بخواد بابا گهید نکنم فکر. کردم نگاهش. درآوردم رو بمیج یتو طیبل

 و نماز. ودب بابابزرگم بود مسلمون واقعا که یکس تنها ما لیفام یتو. برم کنه

 خودش واسه بود ییمال خالصه. بود رفته هم رو حج بود، جا به خمسش و روزه

 یول بود مهربون یلیخ. کردیم موعظه وگرنه دیرسینم زورش. لیفام تو
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 از بعد بابا. مینداشت شو حوصله کدوممون چیه هم معموال. مقدس خشک

 نیهم یبرا. دلش زیعز و بود شیتغار پسرته. شد دار غصه یلیخ مرگش

 ددر به اصال باشه اعتقاد بدون که ینذر نظرم به. بوده کرده نذر ینجوریا

 اوج کال هم مامانم !دونمینم. داشته اعتقاد بابا دمیشا البته. خورهینم

 یکار گرم دمش بازم. الزمان صاحب ای نیهم و بود خوندن نماز شیمسلمون

 !هه !جمله هی نیهم خاطر به من جون به وفتهیب کایمل ینجوریا کرد

  داشته؟ کارشیچ مامانش... یعنی

 خاستگار و کایمل !هه. چونهیبپ خاستگار خواستهیم گهیم شممیش حس

 !ادیم نظر به که هیاون از تر باحال یلیخ !گرم دمش بابا چوندن؟یپ

 ها اهدستگ اون " بیب بیب " یصدا. کردم نگاه رو مامان و شهیش پشت رفتم

 من مامان ایخدا... و سرم و... صورتش یرو ژنیاکس ماسک. بود مخ رو یلیخ

 ... دیبا چرا !بود خوب حالش

 اون میگوش یصدا با. کردم سرزنش رو خودم و شهیش یرو گذاشتم سرمو

 . سِیمهد. دینکش طول ادیز حالت

 .کردم وصل

 الو؟ :من

 ؟یخوب. نیمع سالم :سیمهد

 باشم؟ خوب تونمیم :من

 ... و یکنیم الیخ و فکر یه اونجا. خونه ایب... گمیم :سیمهد

 .نیدونیم مامان حال مقصر منو همتون خونه؟ امیب :من
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 قلب تپش کمی هم قبل هفته چند از. ستین ینجوریا. نیمع نه :سیمهد

 .خونه ایب هم االن. فقط میدونستیم بابا و من. نبود تو خاطر به. داشت

 شیعاشق یادعا همه نیا که بابا بابا؟ خونه؟ نیرفت شماها یچطور :من

 ... شدیم

 عدب کنه یراض رو بابا نتونست اولش. داد قسممون تیهمکالس اون :سیمهد

 بهمون. بود یسر چه دونمینم. داد قسم مارو خودش جون به دختره اون

 . هخون یبرگرد گهیم بهت یشد داریب تو هروقت و خوبه زیچ همه داد نانیاطم

 . دمینم گوش حرفش به عمرا من یول. برگردم گفت بهم :من

 ادیز احتمال دهیپرس دکتر از خودش گفت دختره. یشق کله که الحق :سیمهد

 ازب قلب یجراح هی برنیم ادیب هوش به یوقت گنیم. شهیم خوب حالش مامان

 حاد مشکلش. شهیم خوب قلبش درصد 12 احتمال به بعد دنیم انجام براش

 . ستین

  اد؟ینم هوش به چرا پس کو؟ :من

 . نباش نگران !نیمع بوده فیخف ی سکته هی فقط :سیمهد

 ن؟یشد ینجوریا ییهوی چرا همتون ؟یشد خونسرد نقدریا تو یک از :من

 ست؟ین مهم براتون مامان جون

 دیبا که گفتیم تیهمکالس. باش آروم. نقدریا نخور حرص نیمع :سیمهد

 !نه راحته؟ برام بودن آروم یکرد فکر. میکن دور خودمون از رو یمنف افکار

. شدیم آروم آدم دل زدیم حرف یجور بده رشیخداخ دختره اون یول

 !ادیبرب تو پس از نتونست یچطور دونمینم
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 شبید کنم فکر. بود آلود خواب صداش. نگفتم یچیه و دمیکش یپوف

 .من دست از امان. خونه رفتن نیهم یبرا. بودن داریب همشون

 .نیمع :سیمهد

 ها؟ :من

 ... گاریس ی هیقض... نیا :سیمهد

 .راسته :من

 ... کارو نیا چرا )بغض... )نیمع بردینم خوابم شبید. یگیم دروغ :سیمهد

 .هیحیتفر زیچ هی صرفا. ستین دیکنیم فکر شما که امیاونجور نترس :من

 دیبا دستت از همه ن؟یمع یباش الیخ یب نقدریا یتونیم چطور :سیمهد

 !مهمه ما یبرا ستین مهم خودت یبرا جونت بخورن؟ حرص

 . نداشتم هارو موعظه نیا ی حوصله... کردم قطع

 ارب نیآخر یبرا. آشغال سطل یتو انداختم مو خورده دست ی وهیآبم و کیک

 زنگ با. شدم خارج مارستانیب از گهید کار چیه بدون و کردم نگاه مامان به

 .بود یمهد. اومدم خودم به میگوش

 :کردم وصل یکالفگ با

 ... بنال -

 لمد !برداشته هیگر با عادیم دمید خونتون زدم زنگ پسر؟ تو ییکجا :یمهد

 خوب حالش مارستانیب دیرس زود مامانت خداروشکر باز !رفت راه هزار

 االن؟ یهست یگور کدوم !االغ شدم خودت نگران !شهیم

 .مارستانیب یجلو :من
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 امیب تونمینم میدار مهمون امشب ؟یمونیم ای خونه؟ یریم... خوب :یمهد

 .شتیپ

 . زنمیم قدم دارم هدف یب فعال :من

 گه؟ید دانشگاه یایم فردا :یمهد

 ام؟یب دیبا چرا. نه :من

 ؟یبکن بروبچ با یخداحافظ هی یاینم !کربال یبر یخوایم وونهید :یمهد

 . دمب رو جوابش تا کرد صبر یمهد. بستم رو هام چشم و دمیکش صدا یب یآه

 .شهیم یچ مینیبب حاال :من

 ...دانشگاه تو قراره فردا یراست... آره :یمهد

 .ادیب مهمون :من

 ؟یدونستیم توهم :یمهد

 .خب آره :من

 ه؟یک یگیم راست اگه :یمهد

 .گهید مهمونه دونستمیم خب یول هیک دونمینم :من

 .گمنامه دیشه هی :یمهد

 .دادم سر یا قهقهه

 ؟یخندیم چرا :یمهد

 ردد به استخونا !باز فرستادن استخون چهارتا مهمون؟ شد گمنامم دیشه :من

 اهدانشگ بفرستن خوانیم چرا حاال !یمهمون به برسه چه خورنینم حمیتشر

 ما؟
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 عدشمب. دونمینم... کجا ببرنش خوانیم بعدش. لیتجل و عییتش یبرا :یمهد

 .گهید مهمونه مهمون حاال

 خبر؟ چه. حاال خوب یلیخ :من

 .کمر تا اومده برف :یمهد

 .ومدین هم برف گذشت زمستون نصف که فعال :من

 خوب؟. بزن زنگ اومد شیپ یکار اگه... حاال ال،یخ یب :یمهد

 .باش :من

 !رستیکب گناه !خونمون ایب شب که اینزن تعارف هم اصال

 خداحافظ !نکردم نیتزئ هنوز رو ساالدا نیا ؟یندار کار گهید خب :یمهد

 .داداش

 .سالمت به :من

 . مکالمه قطع

 !که دیینجایا _

 !جلوتر شدم پرت متر دو ها جنزده مثل

 :سمتش به برگشتم

 !دیترک زهرم دختر؟ یدار آزار مگه -

 !ستین بس !تر محکم !تر محکم. دیگز محکم لبشو و نییپا انداخت و سرش

 ... یول. کرامت یآقا خوامیم معذرت من :کایمل

 عدب. بشم آروم کامال گذاشت. نزد یحرف گهید دمیکش که قیعم نفس چند

 :گفت

 کربال؟ دیبر دیخوایم یجد -
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 .آره :من

 ... باشم داشته یا خواسته هی اگه :کایمل

 نکن تعارف هم یخوایم یزیچ یسفارش یسوغات... نترس کنمیم دعا :من

 .رُکن بامن هم همه رُکم همه با من

... دیزبندا حیضر یتو برام رو نامه هی خوامیم. ستین زایچ نیا بحث !نه :کایمل

 .شهیم اگه

 !حرم یتو برم بخواد دلم اصال نکنم فکر. زدم یپوزخند دلم یتو

 :گفتم و زدم محو یلبخند

  !نخونمش که یدار نانیاطم بهم نقدریا اگه. حتما -

 و تمدس داد و رونیب آورد شده تا یپاکت مانتوش بیج از و زد لبخند قدردانانه

 :گفت

 )ع) آقا یبرا گرفتیم دلم هروقت شهیهم من... چندتاست. ستین نامه هی -

 .رهیم داره یهرک به دمیم و کنمیم جمع و سمینویم نامه

 ات زدم بخش نانیاطم یلبخند و گذاشتم شرتمیسو بیج یتو رو پاکت

 .بشه راحت الشیخ

 :گفت و کرد یتشکر

 خونه؟ دیبر نیخوایم -

 . ریام شیپ برم احتماال... نه :من

 .مونمیم مارستانیب یتو هم من پس باشه... آها :کایمل

 من؟ دست یدیم رو هات نامه که یکنیم اعتماد بهم کجا از :من
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 .رسنیم مقصد به خدا دست به ها نامه !شما دست دمینم هارو نامه من :کایمل

  !دیا لهیوس فقط شما

  !حشیمل لبخند همون با. مارستانیب یتو رفت یخداحافظ بدون و

 :درآوردم رو اداش

 ... اه !مقدس خشکه بابا مینیب برو !نیا لهیوس فقط شما -

*** 

 :گفت یبدخلق با وشیدار

 نجا؟یا یاومد یپاشد چرا حاال -

 .نبود تعارف اهل اصال ومدیم خوشم

 !یجور نیهم. یچیه :من

 .بودم نجوریهم شهیهم... نکردم تعجب خودم ییپررو از

 اغد خوردن به کردم شروع و برداشتم ینیس یرو از تشکر با. آورد یچا ایدن

 یول ستمین آزار خود سوخت،ینم دهنم گهید. بود میشگیهم مرض. ییچا داغ

 نییپا باال اسکال مثل خوردن داغ یچا جا هی اگه تا کردمیم شهیهم رو کار نیا

 .دونمیم خودمم بمیغر بیعج یلیخ !نپرم

 بهش که کرد نگاه کج کمی وشیدار به و من کنار مبل یرو نشست ایدن

 .باشه مودب بفهمونه

 :گفت اش گرفته یصدا با ایدن

 ... تیهمکالس اون پس... خوب -

 .بود خشک یلیخ :وشیدار

 .دلرحمه یلیخ وگرنه ظاهرشه بابا نه کا؟یمل ها؟ :من
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 انداخت رو داداشم و من یالک ینجوریهم و رحمه دل رحمه؟ دل که :ایدن

 !میا اضافه فقط اونجا ما گفت و رونیب

 !نرفت تند گهید حد نیا در :وشیدار

 قرار اونجا؟ شن جیبس همه داره یمعن چه !گهید گفتیم راست خوب :من

 .که شهیم شلوغ مارستانیب بمونن همه باشه

 احتنار یعنی. بود رفته لیتحل یلیخ زدنش حرف. کرد نگاهم بغض با ایدن

 بود؟

 .گهید شد شیحسود کمی ما خواهر نیا کن درک نیمع گهید خب :وشیدار

 ؟یچ به یحسود :من

 .ور اون انداخت سرشو ایدن

 ... ایدن با یخواینم مگه :وشیدار

 :حرفش وسط دمیپر

 !نه -

 :گفت. کرد نگاهم یعصب و یجد وشیدار

 ... که یکرد فکر نجا؟یا یاومد یالک شبید پس نه؟ یچ یعنی -

 ... باش آروم :ایدن

 بودمش انداخته تاحاال نبود تو خاطر به اگه باشم؟ آروم ویچ یچ :وشیدار

 دماغش که سره به چهارقد ی دختره اون حقت همون !نه گهیم االنم !رونیب

 !داستیپ فقط

 :گفتم و دمیکش یپوف
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. ستمین قشیال که گمیم فقط !ندارم دوستش ای ادیم بدم ایدن از نگفتم من -

 خب؟. رمیم ،یدار مشکل یلیخ االنم

 :کرد التماس وشیدار به ایدن

 !نگو یچیه توروخدا -

 . رفت اتاقش سمت به و گرفت ازم رو غضبناکش نگاه وشیدار

. شمب مزاحمش تا بزنم سر بهش خواستمیم شتریب. نبود موندن یجا گهید

 . رونیب رفتم و کردم جمع رو لمیوسا ادشیز یها اصرار خالف نیهم یبرا

 .شب ی قهیدق 20 و 8 ساعت

  !بگه بهم یکی کجا؟ برم؟ کجا

 شهینم و هیعصبان باباش گفت زد اس بهم چون خب ر؟یام ی خونه نرفتم چرا

 .خونشون رفت

 کنار پارک یتو جورم و جمع رنگ یا قهوه چمدون با دمید اومدم خودم به

 .نشستم مارستانیب

 :گفتم و کردم نگاه مارستانیب ساختمون به آروم. رفت ضعف دلم

 اون و رهیمیم یگشنگ از داره بچت ؟یشد ینجوریا هوی چرا... مامان -

 ... وقت

 هک یا قورباغه مثل. کردیم قور و قار که شدم شکمم الیخ یب و دمیکش یآه

 .گرفت ام خنده خودم یآور مثال از. کلش پس زننیم یه

 کرف کمتر که برم خواب حالت تو کردم یسع و گذاشتم هام زانو یرو رو سرم

 .یلیخ... بود شده تر فیضع اعصابم یلیخ وقت چند نیا. کنم الیخ و

 :زد صدام نفر کی
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 نژاد؟ کرامت نیمع -

 یدیجد ی چهره داشتم توقع بودم دهیشن که ییصدا با. کردم بلند رو سرم

... اسمش کنم فکر دختره. بود ایهمکالس از یکی چهره، چهره نیا یول نمیبب

 :برداشتم آشنا پیتر. بود یچ یچ دونمینم باید

 چرا؟ نجایا نده بد خدا. خانوم باید سالم بَه -

 :گفت شیشگیهم لوس لحن با و زد یلبخند

 !مارستانیب ادیب که باشه داشته ضیمر ای بشه ضیمر دینبا حتما که دکتر هی -

 اتادع نقدریا یخوند ترم چند مگه بابا. کردم دییتا مهارت با و زدم یلبخند

 شه؟یم

 :کرد اشاره مکتین به و شد تر کینزد بهم 

  هست؟ اجازه -

 .دییبفرما بله :من

 زخرفم کمی نجایا نور نمش،یبب که نشستم کج کمی... رفتم تر کناریکم و

 .بود

 :گفتم لبخند با

 نجا؟یا نیداشت یکار... یشوخ از جدا حاال خوب -

 بدجور رو کهیت هی نیا) اعصابه و مغز بخش دنتیرز نجایا داداشم :باید

 فرس... شما )کنهیم اشاره چمدون به).بزنم سر بهش اومدم منم )گفت فاتحانه

 ن؟یریم

 :کمی شد کج لبخندم

  !بایتقر -
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 ؟یراست نیداشت کار چه نجایا :باید

 یوت و ته دیبا و ادینم کوتاه یبد هم سرباال جواب که بود نایازا ومدیم خوشم

 !ارهیدرب رو هیقض

 .هیبستر ها مراقبت بخش تو نجایا شد بد حالش امروز مادرم :من

 :گرفت ناراحت ی افهیق

  ؟!چراا !یآخــــ -

 :گفتم یشوخ به

  !دادم حرصش که نقدریا !شد ینجوریا من دست از -

 .هه... یتلخ یشوخ چه

 گتن نسبتا یا پارچه یمانتو. زد تر عقب رو شالش و زد نما دندون یلبخند

 معلوم نجایا. چشم خط و قرمز رژ ،یمشک شال دار، طرح یمشک ساق قرمز،

 مهاش لب. هیطوس یها هیما تو هاش چشم که بودم دهید دانشگاه تو یول نبود

 !شده پروتز نامحسوس... که

 از. زدیم چشمک دشیسف پوست و باال بود زده آرنج تا که هاشم نیآست

 .بود کیش. اومد خوشم ساعتش مارک

 :گفت کردیم یباز شیمشک لخت یموها با که یدرحال

 .بشن خوب زودتر که شاءاهلل ان حاال -

 :دیپرس هوا یب

 ؟یدار رل تو نیمع یراست -

 :گفتم و کردم یا خنده تک

 ؟یدیپرس شد یچ -
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 طرف دیاش گفتم یدپرس کمی وقته چند نیا... و یشنگ و شوخ یلیخ آخه :باید

 !باهات زده هم به

 :گفتم و زدم یا گهید لبخند

 خاطرشون به که ندارن ارزش اونقدر دخترا من نظر به یول اینش ناراحت -

 .کنم ریدرگ ذهنمو

 :گفت زرنگ

 یبیعج زیچ !زننیم حرفو نیهم پسرا شما به راجع هم دخترا از یلیخ -

 !ستین

 موندم من. میدیخند زمان هم جفتمون داشت یشوخ لحن که حرفش نیا با

 سیمهد اگه خودم من پررنگ؟ رژ نیا با بهش دهینم ریگ داداشش خان اون

 به و ودمخ و گمینم یچیه البته !شمیم یعصبان یکل رونیب بره بخواد ینجوریا

 محمد زور یول کنهیم غیج غیج شتریب اون دونمیم چون زنمیم یالیخ یب

 .ممد به شده محول کامال سیمهد رو رتیغ بحث. رسهیم بهش

 که یاونجور کدوم چیه خب یول بودم نفر چند با یتفنن تاحاال. چرا دروغ :باید

 برم تنگف بهم یتهاجم یلیخ خودشون بشکنم، دلشونو من که نه. نبودن دیبا

 زایچ نیا گهید کنمیم حس. رفتم و زدم پوزخند یالیخ یب با منم بشم گم

  !شهیم خز داره یلیخ

 نیا اون مثل که دیرسیم عقلم اونقدر. نگفتم یزیچ کجم لبخند همون با

 نیب جاسوس انگار گمیم یجور هی !اسرارم !هه!رونیب زمینر رو اسرارم یطور

 !هستم یزیچ یالملل

 .دادم تکون دییتا نشونه به یسر
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 خب یول کرد سالمم بهم. دمید مارستانیب یتو هم رو یقادر... یراست :باید

 یهرک !یکرد عشیضا باحال یلیخ امروز. رونیب اومدم ندادم محلش

 ... و یداشت رابطه باهاش کردیم فکر شناختتینم

 . دیخند

 :گفتم و دمیخند منم

 !کنن اخراجم ترم دو بود کینزد خاطرش به -

 حراست که لحظه اون !برسه دادت به خدا گفتم !کردم فکرو نیهم منم :باید

 !نگرفتنش یول !ها دنید رو رهیخ ی دختره یدید !یچیه گهید که گرفتت

 ... و دهیم نشون مظلوم چادر ریز خودشو یلعنت

 :گفتم جوابش در. انداخت پا یرو پا

 !نشناخته منو هنوز البته -

 در به سالم جون که االنم نیهم ؟یبذار سرش به سر بازم یخوایم !بروو :باید

  !که یکن شکر خدارو دیبا یبرد

 یلیخ. هبش کم دیبا روش !کنم کار تر یپوست ریز کمی دیبا بعد به نیا از :من

 یرچطو پسرا یبعض یجلو ینیبب دیبا یول. ها کنهیم یینما مظلوم !مغروره

 .طور نیهم دخترام جلو !رهیگیم خودشو

 :شونم یرو زد رفاقت نشونه به رو دستش باید

 یطونیش نخ تو یبچگ از !کن حساب روم !هستما منم یبکن یخواست یهرکار -

 یخدا !دادمیم رییتغ هارو نمره ستیل دفتر یتو رفتمیم یواشکی ادمهی !بودم

 !ریخ به ادشی... یوا !بودم من هم تقلب

 :گفتم وار زمزمه و کردم یا خنده
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 !رزنیش بابا -

 بار هی .بودا شتریب هات طنتیش شیپ ترم ادیم ادمی که اونجور راستش :باید

 که یاوری استاد صورت تو یکرد پرت رو سلف سوپ بشقاب یجور هی

 !خورده کجا از دینفهم خودشم

 رهدخت نیا با قبل یها ترم. نشست لبم یرو یلبخند صحنه اون یادآوری با

 !بله !معروفم یلیخ دانشکده تو من خب، یول نبودم کالس هم

 انجام استاد اون غیدر یب یها زحمت حق در که بود یکار نیکمتر اون :من

 رو بود شده سوژه دانشکده کل تو که گردنش یرو یکبود... اون !دادم

 ادته؟ی

 ؟یچجور بود؟ تو کار اونم !بابا نه :باید

 چشم ر،یام و یمهد با میآورد رشیگ تنها بار هی اجتماعات سالن یتو :من

 دهنشم بدبخت !گردنش رو میگذاشت وات 2222 یجاروبرق و میبست هاشو

 میرفت عقب عقب پشت از هم بعدش !بزنه غیج تونستینم میبود گرفته

 کار یجد یجد البته !میکرد فرار و نییپا مشیانداخت و سِن پشت سمت

 !قبلش میبود کرده یزیر برنامه یکل !بود یسخت

 زمیرینم رو اسرارم گفتیم شیپ قهیدودق بود یک. نکنن سرم بر خاک یا

 رون؟یب

 خنده .بخندم شتریب هم خودم شد باعث که کرد بلند یا قهقهه حرفم با باید

 :گفت شد تموم که اش

 ... اصال ن؟یآورد ریگ یچجور رو وات 2222 یبرق جارو -
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 ودشخ اون... و میکرد دایپ یبدبخت با رو یراه سه !مایا کشته کار ما بابا :من

 !بود پروژه هی

 :گفت آروم و کرد نگاه بهم بود خنده موج توش هنوز که یلبخند با

 .گرم دمت بابا -

 :گفتم لب ریز و مکتین پشت انداختم رو دستام

 .میچاکر -

 :گفت و شد بلند باید

 . نمتیبیم بعدا. نیمع شدم خوشحال... برم بهتره گهید من خب -

 .خداحافظ :من

 .خداحافظ :باید

. شد یمشک یایپرش سوار و شد خارج مارستانیب در از. کردم تماشا رو رفتنش

 نه !دهینخر نیماش برام بابام هنوز )!) سن همه نیا با وقت اون من !پولدار بابا

 ماز !ندارم هم واقعا خوب. ندارم جنبه من داره اعتقاد باشه نداشته پولشو که

 نه؟ میا نهیک یلیخ من !رمیبگ ریز رو میخون یدشمنا برم قصد از ستین دیبع

 که دمید رو یچادر دختر هی. چرخوندم چپ سمت به رو سرم و دمیکش یآه

 بود؟ کایمل !دمیترس لحظه هی. ومدیم طرف نیا به داشت

 برام یلعنت. دمیکش یراحت نفس ستین کایمل که نیا از شدن مطمئن با... نه

 !بود شده کابوس

  !دمیترس واقعا گهید دفعه نیا !ادیم داره باید دمید که راستم سمت برگشتم

 :گفتم و قلبم یرو گذاشتم رو دستم

 !یترسوند منو دختر -
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 ؟یچ یبرا..عه :باید

 چرا؟ یبرگشت... یچیه :من

 ارک آلمان رفتن بابام ننه. تنهام خونه برم االن منم ،ییتنها دمید واال :باید

 هیقض ینگفت آخرش )کرد اشاره چمدونم به) من؟ مهمون شام هی یایم. داشتن

 ه؟یچ نیا

 هی نیس خاطر به ییجورا هی من البته. فردامه پس سفر یبرا... که نیا :من

 !رونیب شدم پرت چمدون نیا با خونه از )گاریس)ره، الف گاف

 :گفت و زد یلبخند

  واقعا؟ -

 !آره :من

 ن؟یمع جناب دیریپذیم و دعوتم :باید

 :گفتم و زدم زیآم طنتیش یلبخند

 !!!آره -

*** 

 رو من ینجوریا بود نتونسته کس چیه تاحاال. شدینم قطع هامون خنده

 بشر؟ نیا بود ینجوریا چرا یلعنت !بخندونه

 ندچ !کردم سکته واقعا من کردیم فکر خدا بنده ماه چند تا !گهید آره :باید

 هارو الل یادا نشستمیم تخت رو فلجا نیع خونمون بود اومده که هم بار

  !ینجوریا... کردمیم کج دهنمم !اوردمیدرم

 فیکث رو زیم خنده از تا بستم رو هام چشم و دهنم. کرد اجرا یعمل هم بعد

 .دادم قورت و دمیجو رو غذا زحمت به !نکنم
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 :گفتم و خوردم نوشابه قلپ هی

 !یبخندون منو که یکرد دایپ نویا افتخار. باخانومید گمیم کیتبر بهت -

 :زد روزمندانهیپ یلبخند

 !خوادیم هنر واقعا شما خندوندن !بله که اون -

 :گفت و انداخت گوشش پشت رو اهشیس یموها از یا تره

 ؟یبلد هم نایا و هک... تو... نیمع یراست -

 چطور؟... یقسمت تایکم :من

 :شد پررنگ لبخندش

 فرصتشو تاحاال ؟یدیم ادی منم به !خفنه یلیخ داشتن هکر قیرف !ولیا -

 .رمیبگ ادی نداشتم

 .داره یشرط هی فقط. ادهیز وقت حاال برگشتم که سفر از :من

 ؟یشرط چه :باید

 رو من شم مطمئن خوامیم که هست نفر هی. میباش باهم یشینما ایب :من

 زاین ها نقشه یسر هی به کایمل دادن حرص یبرا بعدشم... کنهیم فراموش

 !دارم

 :گفت. نمیبب رو فشیرد یها دندون تا کرد تر باز رو لبخندش

  !یطونیش یلیخ -

 شدست یتو رو نوشابه یبطر. دادم تکون " گهید مینیا ما " نشونه به یسر

 وسط یِکاغذ دستمال جعبه به رهیخ و خورد ازش قلپ هی ژست با و گرفت

 :گفت زیم

 . قبوله -
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 :زدم یلبخند

 .ادیم خوشم ازت -

 .یهست یباحال یلیخ قیرف تو... البته شتریب من :باید

 توچال میبر میتونستیم مثال. یبود هیپا یلیخ یشدیم پسر اگه مطمئنم :من

. تنسین هیپا اونقدرام... یول هستن یباحال یها بچه یمهد و ریام. یاسک یبرا

  !تنبلن کال باشن، ترسو که نه

 !یاسک توچال میبر میتونیم شمیجور نیهم :باید

 :زدم یچشمک

 ؟یبلد یاسک !پسرونست تیروح که الحق -

 !شیکماب :باید

 آشنا باهاش زودتر چرا !هیباحال آدم چه نیا دیبگ خودتون به شده تاحاال

 یرقف یکنینم حس اصال !دارم ویحس نیهمچ باید به نسبت من خوب نشدم؟

 بداخالق؟ و خشک کیمل اون هیچ. داره وجود آدم نیا و تو نیب هم

 گنیم .مارستانهیب تو مامانم که انگار نه انگار. خوردم رو غذام ی هیبق لبخند با

 .بردم یپ بهش تازه. .وفاست یب پسر

 هب مامان بود نوشته که دیرس دستم به )سخت ی معادله) کایمل از یامکیپ

 جواب من یول زده زنگ هم بار چند بوده لنتیسا میگوش چون. اومده هوش

 .ندادم

 . شد راحت المیخ کمی مامان اومدن هوش به از
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 دنش خبردار با حاال که مارستان،یب سمت رفتم با،ید با یخداحافظ از بعد

 دبو اومده هم ام عمه. بودن کرده یکش لشکر هیبق و ها ییدا و ها خاله ل،یفام

 . اهلل ماشاء یال... که هم هیبق و بابا. البته

 دازهنیم مارو تک تک داره هم پرستار و. رفته گهید کایمل و مهین و 99 ساعت

. مونهب همراه عنوان به خواستیم که بشم بابا فیحر نتونستم البته. رونیب

 سیمهد و ممد و عادیم یها نگاه به توجه یب و خونه برگشتم نیهم یبرا

 !ام از مراقبت یبرا خونمون کردن یکش لشکر هم لیا هی. دمیخواب گرفتم

 !نکمتویش نیا با کنه جمع خودتونو ادیب یکی !نکنه درد دستشون واقعا

*** 

 مبر دیبا یصبح هفت ساعت واقعا حاال. مارستانهیب و کرده سکته مامانم

 دانشگاه؟

 ازب کامل رو هام چشم میختیریم باید با که ییها نقشه و کایمل یآور ادی با

 تا رمیم بعدش !زمیبر هم رو زهرم نیآخر. برم هم رو امروز هی بهتره. کردم

 کم رو کیمل یرو دیبا کنم لیتحص ترک شده. جهنم اصال. گهید ی هفته هی

 !کنم

 .پاشدم و زدم کنار رو پتو

 صبح ی قهیدق 01 و 7 ساعت

 گهید و بود اومده هوش به شبید. بزنم مامان به سر هی رفتم دانشگاه از قبل

 البته. هندار یجراح به اجیاحت گهید که گفتن. خداروشکر بخش کردن منتقلش

 ی هیما من نقدریا. گرفتیم غم حالت ابروهاش دیدیم منو وقت هر هنوزم

 ... مادر... یهع هستم؟ ت غصه
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 یبرا. ریام و یمهد منتظر نشستم مکتین یرو رفتم که هم دانشگاه یتو

 !من منتظر اونا نه اونام متنظر من بار نیاول

 .بود گرفته یخاص حال و شور هی دانشکده

 از ور پام. زدم یژکوند لبخند ناخوداگاه ومدیم سمت نیا به که باید دنید با

 هب نسبت پشیت. داد رو جوابم. کردم سالم. شدم بلند و انداختم پام یرو

 .بود خونش تو حراست از ترس بازم. بود شده تر ساده کمی اجبارا شبید

 ... و کردن راستش و چپ بار هی نکهیا مثل

 خبر؟ چه :باید

 ؟یخوب !هار هار هار !کمر تا اومده برف :من

 :زد یلبخند

 !ممنون خوبم -

 .یاومد زود کمی :من

 . امیم زود شهیهم :باید

 !امیم نود ی قهیدق شهیهم من !هه :من

 با ندارم دوست ادیز. امیم زود امیب داداشم با محبورم که ییجا اون از:باید

 .دانشگاه امیب خودم نیماش

 .ارنیدرب یباز جنبه یب ممکنه ایبعض... آره :من

 نیا داشت پرکنده مرغ مثل. دمید شیپ قهیدق چند رو یقادر... یراست :باید

 !دیدویم ور اون ور

 جدا؟ :من

 :داد ادامه پوزخند با



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 143 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .ارنیب خوانیم امروز که هییاسکلتا اون خاطر به کنم فکر -

 !هیقض نیا سر داره جانیه یلیخ کال !آره! آه :من

 درکش واقعا دونمینم... ای اسکلت از رهیبگ شفا خوادیم دونمینم :باید

 !کنمینم

 !خوشه خودش واسه کال !ستین مهم :من

 م؟یکن خراب رو شیخوش یایم :باید

 :زدم یطانیش یلبخند مکث، با

 !صد در صد -

 ؟یدار یخاص ی نقشه :باید

 !بایتقر :من

 یتو ارنیم رو تابوت اول کنم فکر. شهیم شروع مین و 92 ساعت مراسم :باید

 و یسخنران که بعدشم. برنشیم بعد مونهیم قهیدق پنج اجتماعات، سالن

 ... و لیتجل

 بدن؟ مدال اسکلت به خوانیم !عه :من

 :دیخند

 !دیشا !دونمینم -

 ؟یدار دست دم بادکنک :من

 چطور؟ !نه بادکنک؟ :باید

 !است نقشه جزو :من

 ؟یندار سراغ تر مسخره نیا از نقشه جلوش؟ میبترکون بادکنک :باید

 :گفتم !گرفت کم دست منو زود چه !عه
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 فکر النا. سالن یتو میبر ایب... بادکنک الیخ یب حاال. شه چشمه هی فقط نیا -

 .شده انجام کاراش همه چون توش باشه یکس نکنم

 .باشه :باید

 چند .بودن کرده درست تابوت گذاشتن یبرا یمحل هی سِن یرو. اونجا میرفت

 هگذاشت کیکوچ زیم کی یرو گاه،یجا کنار اهیس یها شمع با هم یشمع جا تا

 . بودن

 مبیج یتو دار ضامن یچاقو با برداشتم، بودن هم کلفت کمی که هارو شمع

 .کردم یخال نهیبب بیآس نخش که نیا بدون رو وسطش

 ؟یکنیم یدار کاریچ :باید

 !کن تماشا و نیبش :من

 دست که بود یا ماده توش. درآوردم رو کیکوچ یقوط هی شرتمیسو بیج از

 استفاده )ترقه نوع هی) گارتیس ساخت یبرا و بود ریام و خودم ساز

 و کردم یخال شمع چهار هر یتو رو ازش یمقدار فراوان اطیاحت با. میکردیم

 :گفتم. پوشوندم شمع موم کمی با رو روش

 .است منفجره مواد نایا -

 :گفت و دیکش ینیه باید

 ؟یکن نابود ملتو یخوایم -

 .فهیضع قدرتش !هیباز ترقه یبرا !حد اون در نه بابا نه :من

 شه؟ ترک زهره دیبا کنه روشن شمعارو خواست یبدبخت هر حاال :باید
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 یاصل مسئول !باش مطمئن !کنهینم روشن نارویا یکس کیمل جز به :من

 با عاشم گفتیم یکی به داشت که دمیشن بار هی خودم. خودشه مراسم تدارک

 .خودشه

 ؟... نبود محال فرض بر حاال اگه و :باید

 کنن؟ هیگر روضه تو دیبا همش مگه !خندنیم کمی ملت !نداره اشکال :من

 :گفت نیتحس با

 !ایدار ولیا واقعا -

 :جاش سر گذاشتم هارو شمع

  !بود شیکی نیا -

 همراهم که کیپالست هی یتو گذاشتم و کردم جمع رو شمع یها موم خرده

 .بود

 نابغه؟ یدار نیآست تو یچ گهید :باید

 !نیبب حاال :من

 یها لهیت و ها دیمروار از پر که آوردم در گهید یقوط هی ام گهید بیج یتو از

. زنینر نیزم یرو که کردم پخش یطور رو اش همه گاهیجا یرو. بود زیر

 .روش گذاشت رو تابوت نشه فقط

 !عجب :باید

 توان به اخراج کننینم رحم گهید بفهمن !هیادیز نمیهم که میبر بدو :من

 !دو و ستیب

 .کالس سمت به میکرد ترک رو جرم محل عیسر خنده با هم بعد
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 لهک نارویا. کردمیم ادهیپ رو یشتریب شوم یها نقشه وگرنه نداشتم وقت

... و رمایب یمصنوع خون تونستمیم وگرنه. دیرس ذهنم به یجور نیهم یصبح

 !خودم یبرا ام ییزورو پا هی دیرینگ کم دست منو

 الخوشح امروز واسه واقعا. نمیبب رو کایمل بیغر بیعج لبخند تونستمیم

 بود؟

 نهنمو نمیا !شدنیم خوشحال ایلیخ کنم گم و گورم من بود قرار یوقت اصوال

 نهکینم که هیگر بابام کانادا برم رمیبگ زن روز هی اگه مطمئنم !یبعد ی

 !کنهیم راتیخ کباب چلو لیفام ی همه نیب ،یچیه

 :کرد زمزمه و پام ساق به زد ریام

 پچ داره استاد بابا ؟یکرد دایپ کهیت ؟یزنیم دید رو دختره یدار یه هیچ -

 !گوساله کن بس کنهیم نگاهت چپ

 .دادم نشون مشغول مسخره ی جزوه نوشتن به رو خودم و زدم یپوزخند

 یلو. کردینم نگاه بهم کردم،یم نگاه که کایمل به. بود خوشگل واقعا باید

 گونه و فرمه رو یخداداد لباش. حالته خوش قدر چه صورتش دمیدیم

 خشک ینجوریا اگه. درشته یلیخ یول هیا قهوه هم هاش چشم... هاش

 اواقع. شدیم تر خوشگل هم باید از دیشا کردیم شیآرا کمی و نبود مقدس

 !دونهینم رو خودش قدر که

 !داشتم جانیه یلیخ یول. گذشت بهم یچ مین و 92 ساعت تا دونمینم

 دانشگاه سرخوش شهیهم یمجر. اجتماعات سالن تو میرفت تیجمع با همراه

 به ودب کرده شروع کنم، فکر بود یراپزشکیپ دانشکده یها بچه از یکی که
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 قطهن...  ی پسره !واسم بود گنگ یلیخ فازش. خوندن نایا و حهیمد و هیدیتحم

 !براش بهتره نیچ

 کمی بذارنش گاهیجا یرو خواستنیم یوقت. آوردن رو اسکلت مستر باالخره

 انبرادر که نیا خالصه !نجایا ختهیر یک رو دایمروار نیا بله، که شدن عیضا

 تیجمع یمجر. نیزم یرو بذارن رو اسکلت مستر شدن مجبور جیبس زیعز

 ... و بگن ریتکب که کرد وادار رو

 !سوخته اسکلت یبرا دلشون !یآخ. شدیم دهیشن هم عده هی ی هیگر یصدا

 یکی و رفت ها شمع طرف به مراسم یاجرا نیح که دمید سِن یرو رو کایمل

 .بده رخ جذاب اتفاق اون که دیکشیم طول کمی. کرد روشنشون یکی

 هوایه به رو جمع یبیمه یصدا ستاد،یا آه و اشک با تابوت کنار که کایمل

 !کردیم نگاه رو ور اون و ور نیا یه خبره چه دونستینم کایمل خود !انداخت

 دنش یمتالش کامال شمع تا چهار اون.کنم فکر سوخت هم چادرش از کهیت هی

 من !یاخ. دیپاش بود ستادهیا اونجا که کایمل چادر یرو اعظمش مقدار و

 گهید دیببخش !کیش لکیم شهیم پاک سخت قدر چه شمع موم که دونمیم

 !خورهیم وول یادیز دونم کرم اگه

 اکیمل. دنیخند هم ها یبعض و شد آروم اوضاع کمی ت،یجمع داد و غیج از بعد

 یمجر. لرزنیم هاش دست که دمیدیم وضوح به. بود شوک یتو هنوز اما

 که هم رهیغ و جیبس و سپاه برادران. کرد جور و جمع رو مراسم یسخت به هم

 !هیستیترور اتیعمل کردن فکر !سِن کنار اون بودن آورده جوش یکل

 دل ودز نقدریا دونستمینم. بود شده پودر خنده از بود نشسته کنارم که باید

 !شهیم شاد
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 منه؟ کار بود دهیفهم یعنی. کردیم نگاه من به غضب با باال اون از کایمل

. آدم همه نیا نیب. بود من سمت نگاهش سمت یول نبود چشمم تو چشم

  !دونمیم چه. رهیم غره چشم گهید یکی به دیشا

 تماشا رو " اسکلت حال به هیگر " طنز شینما و زدم یالیخ یب به رو خودم

 .بردن رو اسکلت که بعدشم. کردم

 )دیبخون لحن اون با خان جناب ادی به) !یبا یبا !اسکلت یبا یبا !سالمت به

*** 

. دمبو باید مهمون رو پولش گرچه. بخورم ییچا هی نشستم ایتر کافه یتو

 حرف دوستاش با طرف اون داشت اونم )یهع. مییدانشجو کارت امرزیخداب)

 . کردمینم نگاه بهش ادیز. دیخندیم و زدیم

 خسته یلیخ که شهیم یسال کی. افتادم ها تر میقد ادی ،ییچا به کردن نگاه با

 نقدریا که شد یچ. بود شتریب یلیخ حالم  عشق و کردن یجوون قبلش. شدم

 شدم؟ حال یب

 تو زمیبر ییهوی داشتم عادت. نکشم هورت تا گرفتم باال رو یچا وانیل

 .داغ داغ... حلقم

. نمیبب رو ور اون تهش از یا شهیش وانیل مثل تونستمینم و بود یکاغذ وانیل

 ییچا الموت ملک اون دنید با آوردم نییپا دماغم یجلو از رو وانیل یوقت

 یت یور ختیر هم مییچا ی هیبق !کن سرفه یک نکن سرفه حاال !گلوم تو دیپر

 !شرتم
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 جلوم هک غضبناک یکایمل به ینگاه اشکبار یها چشم با اومد باال نفسم یوقت

 !شدمیم خفه داشتم دنینفهم ادیز هیبق شدم متوجه بعد. کردم بود نشسته

 !مهمم هیبق واسه نقدریا یعنی

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 !منو یترسوند یکنیم کاریچ نجایا کیمل -

 !وععع !کردم تعجب خودم یصدا از خودم

 جر نییپا تا مو قهی نگاهش با بخواد که انگار. دوخت چشم شرتم یت ی قهی به

 !روم کنه یخال جوش آب وانیل هی و بده

 :گفت و دیکش یآه

 بود؟ شما کار... ها شمع اون... کرامت یآقا -

 !نه که معلومه !نه شمعا؟ ؟یچ :من

 .زیم یرو گذاشت و درآورد بشیج از رو یکیکوچ یا شهیش یبطر

 د؟یگیم یچ نویا :کیمل

 هم روش. ختمیریم رو گارتیس مواد... توش که یکیکوچ یا شهیش یبطر

 ! " نژاد کرامت نیمع " بود خورده برچسب

 :چپ یعل کوچه زدم و کردم نگاهش استرس با یبطر به توجه با

  کرد؟یم کاریچ شما دست نیا عه -

 :گفت سرد و یجد کیمل

 ... و بدم یدالور یآقا لیتحو نویا برم تونمیم االن -

 :گفتم و رفتم کش عیسر رو محفظه

 !یتونینم گهید حاال -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 151 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 و عکس کی و آورد در رو شیگوش دمید که زدم هم روزمندانهیپ لبخند هی

 دیاب تو یلعنت. داد نشونم اسکلت گاهیجا کنار در یبطر نیا از قایدق لمیف

 !یآگاه ی اداره یرفتیم

. دادم هیتک زیم به رو هام آرنج و صورتم یتو دمیکوب محکم رو دستم

 :گفتم سرافکنده

 !کیمل یشعور یب یلیخ -

 تمخواس... فقط. هیتنب نه مواخذه، نه اومدم، یبازپرس یبرا نه من یول :کایمل

 نیکردیم خراب رو من یزندگ یها روز نیتر مهم از یکی دیبا چرا بپرسم

 آزار از همچنان شد؟ خنک دلتون داشت؟ رو ارزشش واقعا کرامت؟ یآقا

 ن؟یبریم لذت من دادن

 :گفتم حرص با و گرفتم باال رو سرم

 به یرینم که یا بخشنده چقدر که یبگ یاومد خب؟ !برمیم لذت !آرره -

 !گذشت سرم از که آب ؟!گرفته جلوتو یک !بگو برو خب ؟یبگ یدالور

 !نینک یزندگ دیبا یچ یبرا نیدونینم اصال که نهیا مشکلتون شما :کایمل

 !یدونیم تو که نه :من

 ندونم؟ چرا :کایمل

 !دونهینم کس چیه :من

 کس؟ چیه :کایمل

 فقط دوننیم که تو مثل ییچال و خل جز به کس چیه کنم،یم حیتصح :من

 دونه تا چهار یبرا و !کنن گوشزد ملت به حرومو حالل و بخونن نماز دیبا

 !اشهب کرده باد وزغ دوتا اندازه چشماشون االن که کنن هیگر نقدریا استخون
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 االب بره صدام بود یکاف. نکنم پا به شر دوباره تا زدم آروم حرفارو نیا ی همه

 !بدم یناموس یفحشا یحت تا

 :گفت ینیتلق آرامش با بعد و کرد گوش حرفامو ی همه غضب با کایمل

 چهارتا اون یول !کرامت یآقا دیکنیم فکر یچ من به راجع ستین مهم -

  !محترمن و زیعز من یبرا ن،یکنیم صحبت بهش راجع که یاستخون

 .چرخوندم حدقه تو و هام چشم و زدم یپوزخند

 فتنرینم مینبود ماها که یزمان استخون چهارتا نیهم اگه. دیبخند آره :کایمل

 نبود معلوم میبود اگرم !نه ای میباش نجایا االن ما نبود معلوم دفاع، یبرا

 تشکس زمان اون رانیا اگه !نه ای میکن یزندگ تیامن نیا تو میتونستیم

 هب کشورمون !میشدیم کایآمر ی مستعمره !میشدیم لیذل و خوار ما خوردیم

 .افتادیم گانگانیب تصرف

 چهارتا سر چرا !یچیه نایا اصال... به داره شرف شدن کایآمر ی مستعمره :من

 خانوم؟ حاج یکنیم بحث قدر نیا استخون

 نیلذا التحسبن و " !ستین مرده استخون چهارتا فقط اون نکهیا یبرا :کیمل

 که ییکسا دینکن فکر و " !رزقونی ربهم عند اءیاح بل امواتا اهلل لیسب یف قتلوا

 !شنیم داده یروز خدا شیپ و زندن بلکه !مردن شدن کشته خدا راه تو

 :گفتم و زدم کوتاه لبخند هی فقط

 اسکلت خداحافظ فعال !روش ختهیر ییچا !بشورم رو شرتم یت رمیم من -

 !قرآن حافظ !دوست

 واسشح هم باید دمیفهم. رفتم و گرفتم دست تو رو شرتمیسو و پاشدم بعد

 :گفت میشد خارج ایتر از یوقت. دنبالم اومد. بوده بهمون دور از
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 بدتمون؟ لو نره !دختره نیا بود یسیپل عجب بابا -

 . حرفاست نیا از تر نازک دل کیمل نترس :من

 بود؟ گرفته عکس و لمیف چرا بود نازک دل اگه :باید

 یبتیمص چه سرما نیا تو اه. بکشم آب و لباسم نیا برم فعال !دونمیم چه :من

 !بود

 یِباز الموت ملک حاصل که شرتم یت یرو یگندکار کردن درست از بعد

 عدشب. بود امروزم کالس نیآخر بایتقر گهید. کالسم یتو رفتم بود، کیمل

 .چوندشیپ شدیم نبود مهم ادیز که میداشت کالس مچهین هی

 مه استاده نیا . )!)رنینگ تارعنکبوت که کنم مرور کمی درآوردم هامو جزوه

 ای زدنیم حرف ای کالس تو هیبق. ومدیم تر رید ربع هی خدا ی شهیهم که

 جلوشون یذاشتیم تارمیگ اگه یعنی !زدنیم کال... زدنیم چرت داشتن

  !زدنیم

 :گفت و سرم یباال اومد آروم باید

 ؟ینسوخت روت ختیر ییچا ن؟یمع یخوب. سالم -

 :گفتم لبخند با و گرفتم باال و سرم

 .نباش نگران. حرفام نیا از تر کلفت پوست من -

 :گفت آروم و زد یچشمک

 . یرینم باشه خودت به حواست -

 :گفتم و گرفتم لبخند ژست خودش مثل

 !باشه -
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 اب داشت ومدیم که همزمان ریام. نشست جاش سر رفت دستش دادن تکون با

 !نامرد یزد مخ آره که دادیم آنتن بهم هاش اطوار ادا

 خرس با اقوامشون کنم فکر . )بود برده خوابش دستم کنار که هم یمهد

 ) خوابهیم بچه نیا قدر نیا دارن نسبت چینویگر

 :گفت گوشم ریز نشست، کنارم که ریام

 داریب رو یمهد آروم یلیخ. ادینم امروز درآوردم رو استاده نیا یتو و ته -

 .رونیب میبر کن

 :گفتم واشی خودش مثل

 ؟یگیم کجا از -

 کال ،یدونیم که منم. ومدهین هنوز شده مین و 9 ساعت کن نگاه اولندش :ریام

 .نداده اطالع یول ادین شده مجبور نامزدشه یبرا هیقض. نامیا... و هک کار تو

 :گفتم و زدم یلبخند

 .میبر پس باشه -

. ونریب میرفت ها بچه ی هیبق به توجه یب ییتا سه و کردم داریب رو یمهد

 یرروس قاب از و بود نشسته نهیس به دست که دمید رو کایمل نگاه نیآخر

 :گفتیم بهم داشت انگار سکوت، با صورتش خوشرنگش

 !است اریبس دست یباال دست -

*** 

 م؟یکن کار چه حاال خب :ریام

 جزوه یک و اومده یک رفته یک که روهم یبعد کالس رون؟یب میبر :یمهد

 .نوشته



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 154 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !بود گرفته یک داده یک رو هیمهر مثل کردم حال یلیخ !عا :ریام

  !خواه زن !دانشمند !زهووشیت !باهوش بابا :یمهد

 :گفتم و زدم یخند تک

 !میکن جو و پرس کمی اسکلت به راجع میبر -

 ها؟ :یمهد

 .گهیم امروزو گمنام دیشه اون :ریام

 از سال 22 از شتریب. بوده 1 یکربال اتیعمل مال گنیم... که اون... آها :یمهد

 .گذشته موقع اون

 . فقط مونده استخون چهارتا ازش یطفل آره :من

 یابر انیب نتونن خونوادش و کشورش به برگرده آدم. بده یلیخ یول :ریام

 .نشناستش هم کس چیه. دفنش و عییتش

 نه؟. رنیگیم یاِ ان ید تست معموال :یمهد

 اصال ای کردن فراموشش ای گهید هم خونوادش یدید هوی خوب یول آره :ریام

 .یا ان ید تست یبرا انیب توننینم و رفتن ایدن از

 االن دیشا بود زنده اگه. ادیم و شهیم اسکلت رهیم که یاون بدبخته یلیخ :من

 .یکل داشت جهینت نوه

 .بوده سالش 00 – 04 گفتنیم آره :یمهد

 از یچجور. یدالور اتاق پشت میدیرس میدید میزدیم حرف که جور نیهم

 م؟یسردرآورد نجایا

 .دهیم دست بهم یبد حس. ندارم خوش ی خاطره نجایا از اصال که من

 ... که گمیم من یول :ریام
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 ... ساکت قهیدق هی :یمهد

 ه؟یچ ها؟ :ریام

 ... تو نیا زننیم حرف دارن ) کنمیم زمزمه ) :من

 فکر زدیم حرف تلفن با داشت. میسادیوا گوش انیدالور اتاق پشت آروم

 .بود معمول حد از تر بلند یلیخ صداش هم معمول طبق. کنم

 آره )... ) !بشه فاش تشیهو ستنین یراض خونوادش گفته خودش آقا :یدالور

 نه گفتیم. کردم صحبت باهاش من . )...  )بود مثبت جوابش شیآزما

. درسته . ). ).بشه فاش تشیهو ندارن تیرضا مادربزرگش نه خودش

... و بمونه گمنام داشته دوست بوده شده ذکر اش نامه تیوص تو یول دونمیم

 !بزن؟ حرف خودش با کنم صداش یخوایم. من به کن گوش... یآقا )...  )

...  ؟یکنیم داشت ادی. بزن زنگ خودش به دمیم رو شمارش باشه ... )...  )عا

2190 ... 

 کایمل ی شماره نکنم، اشتباه اگه. دادم گوش گفتیم که یا شماره به خوب

 هک یفکر اون نکنه... یول !هه !بشنوم اونو اسم دیبا جا همه. معمول طبق. بود

 داره؟ ینسبت کایمل با اسکلت یعنی... کنمیم

 :کرد زمزمه ریام

 !ستین یجالب مبحث. سادنیوا گوش یالک میبر دیایب الیخ یب -

 :گفت تر آروم یمهد

 !کنم فکر ها زنهیم حرف داره اسکلت به راجع -

 .کیمل و :من

 ها؟ :ریام
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 و تماس یحت یچ همه ؟یکن هک دمیم بهت که رو شماره هی یتونیم ریام :من

 .میدار الزم رو هاش امیپ

*** 

 .بوده خودمون کیش لکیم یعمو... خان اسکلت پس :یمهد

 .کردیم هیگر نقدریا نبود خودیب :ریام

 !الیخ یب بابا دتش؟یند وقت چیه که ییعمو یبرا :یمهد

 که درصد 72 بوده؟ درصد 72 جانباز باباش ندارم، یکار رو عموئه حاال :ریام

 !نمونده یباق ازش یزیچ گهید

 :گفتم یمرموز لحن با

 !کرده تموم هم پارسال و -

 نیا یول رفته، شده تموم کشتنش موقع همون جون اسکلت !ها هیلیخ :ریام

 !مونده تخت رو... سال همه نیا باباش

 :گفتم حرص با

 به درصد 72 جانباز !دانشگاه اومده هیسهم با دختره ن؟یفهمینم چرا احمقا -

 همه نیا احمق منه وقت اون داره؟ ازیامت چقدر نیدونیم !کهینزد یلیخ دیشه

 دممون کنکور پشت هم یکل !شم قبول کنکور که کردم یخودکش و زدم خر

 ... کثافت ی دختره نیا وقت اون. باز

 :کرد دییتا ریام

 .هینامرد یلیخ کنمیم که و فکرش !آره آره -

  !واقعا شده یا زمونه عجب. حقشه ادیم سرش یهرچ پس :یمهد

 :گفتم و کردم مشت و دستم
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  !نکنم رسواش اگه ستمین نیمع -

 .هیسخت کار یلیخ هک انصافا !ها گرم ریام دَم حاال گمیم :یمهد

 نسشا. بود هم راحت اتفاقا تلگرامش هک !که نبود یسخت کار بابا نه :ریام

 وترمیکامپ با خونه رفتمیم دیبا وگرنه کرد چت باهاش تلگرام با اروی میآورد

 .دایجد ارهیم کم داره کمی میگوش. کردمیم هکش

 کنم فکر !هه م؟یدانشگاه تو هنوز ما و شد مین و 2 ساعت نیکرد دقت :من

 !شده تموم تازه آخرمون کالس

 من آقا خداحافظ !میندار دوغ و میدار مهمون داده جیمس ننه !اوخ اوخ :یمهد

 !بِستونَم دوغ برم

 یران دوتا میرفت که هم ریام و من. شد دور ازمون مختصر یا یخداحافظ با

 .میایب حال کمی میدیخر پرتغال

 . رفت زود و کرد یخداحافظ هم ریام

 متس به رو راهش و رونیب ادیب کیش لکیم شدم منتظر ر،یام رفتن از بعد

 یعوض !شه خنک دلم بپاشم زخمش به نمک کمی هم من و. رهیبگ شیپ مترو

 !من یبرا کنهیم رو مدرک

 اسپرت همون. افتاد هاش کفش یرو نگاهم. شد دایپ اش سروکله باالخره

 دخترونه کفش جفت هی نرفته هنوز. زدیم لق کمی پاش یتو که خودم یها

 بخره؟

 یوت دمید یوقت و رفتم دنبالش. شد خارج دانشگاه از عجله با و دیند رو من

 .کردم سالم یبدجنس با و شدم تر کینزد بهش آوردم، رشیگ روئه ادهیپ

 . دیترس کمی افمیق دنید با و سمتم به برگشت
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 کمی رو فشیک. داد رو سالمم جواب و ستادیا. بودم زده لبخند یعصب یلیخ

 :گفت و کرد جا جابه دوشش یرو

 من؟ با دیداشت یکار -

 ... !بلـــــه :من

 خب؟ :کیمل

 :گفتم بشنوه اون فقط که یجور شدم تر کینزد و نییپا آوردم رو صدام

 یشگاهدان یایب جانبازت یبابا ی هیسهم با یتونیم راحت نقدریا یکرد فکر -

 یلیخ ذارمیم یکرد فکر بدتر اون از و شدم؟ قبول توش یبدبخت با من که

  ؟یکن فرار هیقض نیا ریز از راحت

 اما بگه یزیچ خواست و کرد باز رو دهنش و کرد نگاه هام چشم یتو کیمل

 . شد مونیپش

 :دادم ادامه

 بعدا، یول رمیدرگ که فعال !خانوما خانوم راحته یلیخ یچ همه نکن فکر -

 اون ینک بلند سرتو ینتون اسکلتت یعمو یجلو که رسمیم حسابت به یجور

 ته؟یحال !ایدن

 . شد جمع چشمش یتو اشک یا حلقه

 رو یکس چیه مطمئنم. شدم رد و کردم نثارش یا " یعوض " و زدم یپوزخند

 نقدریا که آدما جور نیا دهن تو بزنه دیبا یکی باالخره! دهیند من مثل

 نه؟ ای نشه ادعاشون

 رارهق !کنهینم کمکش نیا خب یول !دمیفهم کجا از من کنهیم فکر االن قطعا

  !بره دانشکده یتو مونده براش آبرو یهرچ
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 .کردم حرکت خونه سمت به روزمندانهیپ

*** 

 کردمیم بغلشون یوقت جفتشون. کردم یخداحافظ عادیم و سیمهد با

 .شدیم تنگ براشون دلم هم من. ومدیدرم اشکشون

 ردهک قهر باهام کال که هم ممد. رفت کنار زود و کرد بغلم فقط و اومد جلو بابا

 .بود

 ختیر آب در دم که هم خونه یتو. کرد رد قرآن ریز از رو من سیمهد

 .سرم پشت

 یسوغات یکل براتون شد فرصت اگه منم. نیباش مامان و خودتون مراقب :من

 .خرمیم

 جنگزده کشور اونجا !ها وقت هی ینکن حماقت. باش خودت مراقب :عادیم

 !ها سامرا یبر ینکن هوس !اس

 :زدم یپوزخند

 .بابا نه -

 یها واحد ترم نیا من کن دعا هم اونجا. باش مواظب توروخدا نیمع :سیمهد

 !سختن یلیخ کنم پاس رو اتمیادب

 :گفتم و دمیخند

 !باشه -

 :گفتم و باال دمیکش رو چمدونم ی دسته

 .خداحافظ یهمگ گهید خوب -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 161 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 حضور بدون خونوادم به بار نیآخر یبرا. رفتم تیتراز سالن سمت به و

 .کردم حرکت دوباره و کردم نگاه مامان

. رفتمگ یدیشد سردرد هوی نشستم هم یوقت. بشم مایهواپ سوار تا دیکش طول

 شد؟ داتیپ کجا از گهید تو یلعنت

.. .یلعنت یکایمل. دمیکش درد مقصد خود تا و. دادم هیتک عقب به رو سرم

 !کنهینم ولم هم نشینفر

 صبح ی قهیدق 40 و 8 ساعت

 .زنهیم یابر کمی... ستین بد اونقدرام نجایا یهوا

 مخواب شدت به. نشستم یصندل یرو ها، چمدون منتظر و شدم نالیترم وارد

 2 ساعت رو من که کردم " بابام ی عمه " نثار فحش یکل دلم یتو و ومدیم

 /: یباش اونجا پرواز قبل ساعت 2 دیبا پاشو که کرده داریب صبح

 از رونیب رفتم )بهم دهیچسب دُم مثل روزه دو که) چمدونم، گرفتن از بعد

 .فرودگاه

 :گفت لهجه با و سمتم اومد یرمردیپ 

 ؟ینژاد کرامت نیمع شما -

 .خودمم... بله بله :من

 !هستم میکر خیش من :طرف

 :باهاش دادم دست

 !خوشبختم بله -

 نیعرقچ و بود انداخته یدیس سبز شال. داشت یمهربون ظاهر میکر خیش

 .کچلش مهین سر یرو دیسف
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 ی هخون میریم. منه نیماش اون ایب پسرم ایب !جوان یآمد خوش نجف به :خیش

 .من

 .رفتم دنبالش و کردم یتشکر

 گنیم. دیسف و بود بلند یشاس. بودمش دهیند تاحاال که بود یمدل هی نشیماش

 !ها پولدارن عربا نیا

 ستیب اش خونه تا. میشد سوار و عقبش صندوق یتو گذاشت رو چمدونم

  شهر نجف. بود راه قهیدق

 اآشن خونوادش یاعضا با رو من. انصافا بود کاخ. بود بزرگ یلیخ اش خونه

 مهربون یلیخ هاش دختر و خانمش. اتاق کی سمت به کرد میراهنمائ و کرد

 .زدنیم حرف یفارس شکسته پا و دست و بودنیمیصم و

 نیهم بایتقر عادیم و من اتاق. بود کیش و بزرگ یلیخ دادن بهم که یاتاق

 .نبود باز دل نقدریا اش پنجره خب یول. متر 02 – 12 حدود. بود اندازه

 هی عظمت اون به که ما ی خونه برعکس. داشت هم یبهداشت سیسرو هی

 !داره حموم ییدستشو

 یکرم هم یروتخت. دیسف یها کیسرام کفش و بود یا قهوه هاش پرده رنگ

 ونشیدکوراس انصافا اومد خوشم. سوخته یا قهوه چوبش سیسرو و بود

 .بود خوب

 تا تخت یرو رفتم هام لباس کردن عوض از بعد و گرفتم کوتاه دوش هی

 !دیپر خوابم گرفتن دوش با گندم، شانس از. بخوابم

 . دمیکش دراز

 . قهیدق 42 و 92 ساعت
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 !باال دیپریم هوی هم، یرو رفتیم یه هام چشم

 .خودش واسه بود یبتیمص

 رهیخ نگاهم. کردم جمع شکمم یتو رو پام کی و دمیچیپ خودم دور رو لحاف

 .کیمل یها نامه. بود پاکت هی درش یِتور پشت. باز مهین چمدون یرو موند

 !شمیم سرگرم حداقل. بخندم بهش و بخونم و هاش نامه کمی ستین بد

 خداروشکر. چمدون سمت کشوندم و خودم و زدم صورت یپنها به یلبخند

 رو اکتپ شم بلند که نیا بدون ،یکشسان یها اتیعمل کمی با و نبود دور ادیز

 !برداشتم چمدون از

 !بود کلفت چقدرم. کردم بازش

 !نوشته مرتب و زیتم چقدرم !رو و پشت 4 آ کاغذ تا 2. بود توش نامه تا سه

 :آوردم در رو اداش دوباره همزمان. کردم باز رو اول ی نامه

 !نیا لهیوس فقط شما !خدا به سپارمیم هارو نامه -

 ای خداجونت خانوم؟ کیمل حاج نخونم هاتو نامه من که کرده نیتضم یک !هه

 جونت؟ اسکلت

 . تابان مهر ی فروزاننده نام به "

 .عبداهلل ابا بمیغر سرور و امام بر درود و سالم

 دخترت از و بزنم دم که دارم میب ام، شده میتی دخترانت مثل که اکنون هم

 .ستیفرسائ طاقت و سخت کار. نکنم شرم هیرق

 رفح دانستمینم. تخت یرو ای بود لچریو یرو ای پدر گشودم، چشم یوقت از

 دهید و شکستیم دلم اگر. چه یعنی او همراه رفتن گردش به ای پدر با زدن
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 یا هیرق از که کردیم سرزنشم مادرم. انداختمیم دختران گرید بر حسرت ی

 .نکنم یناشکر. کنم شرم گذاشتند شیجلو را پدرش ی دهیبر سر که

 ارتیز در یالک من مگر. شده نگونهیا تیب اهل شما راه در پدرم گفتندیم

 نیا گرچه. شد شما یفدا پدرم ؟ "یاُم و انتَ یبِاَب " گفتم بهتان خطاب عاشورا

 که کردمیم دعا قلب ته از و تاختندیم روحم به شالق شیها درد واقعا اواخر

 . شود خالص و بدهد جان زودتر

 حسیکم که راستش دست با شهیهم یول. بزند حرف توانستینم پدرم

 ولقب یپزشک یوقت. نوشتیم بودم اش یتغار ته که من یبرا یگاه داشت

 اش یجانباز ی هیسهم از که داشت اصرار. بود شده خوشحال یلیخ شدم

 نهگو نیا که نرفتم جنگ به یزیچ یازا در من که گفتیم. نکنم استفاده

 تر راحت خودتان و شگاهیآسا دیبده را من دیتوانیم. دیباش راحت شماها

 !دیکن یزندگ

 پدر مجاهدت در دیبا ماهم که دادیم ادی ما به شهیهم مادرم من، یموال یول

 مرده دیبا گفتیم مادرم. ستنیز درست و او از ینگهدار با. میباش میسه

 دیایب تان خانه در به اگر کس چیه گفتیم مادر. میکن رها را پدر که میباش

 ) هشیم دهید نامه ینجایا اشک ی قطره رد) !رودینم یخال دست

 ما و شد جاودانه و ماند او هم دیشا... نه !میماند ما و رفت پدرم... من یموال

  !میرفت

 رد اسالم ی شهیر که یکشور تا رفت او د؟یجنگ که یبرا د؟یجنگ چه یبرا

 االن !من یموال بود یرفتن چه یول... رفت او !بماند یباق گرفته یا تازه جان آن
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 تنها ار انتانیعیش شما. داشت ارادت شما به خالصانه او. بله شماست؟ شیپ او

  !مرگ از پس یحت دیگذارینم

 یزندگ گوشت تکه کی مثل سال 22 توانمینم !باشم پدرم مثل توانمینم من

 !نیحس یفدا ندارم و دارم آنچه میبگو هم باز و کنم

 حاال یول !سوختم اش یماریب تحت او یجا به من سال همه نیا...! جان آقا

 یکس گرید بود، اگر. بود بخش دیام میبرا قدر چه بودنش همان فهممیم

 را پدرم و بردمشیم صورت آن در !یا هیسهم دیبگو من به کردینم جرئت

 هیسهم از من ستین یراض هم حالش نیا با یحت گفتمیم و دادمیم نشانش

 محل در هم خانه در هم ساعته 04 خودش. گذاردینم هم مادرم !کنم استفاده

 !مینباش ثارگرانیا سازمان محتاج یزندگ در تا. کشدیم زحمت، کارش

 !ها زنمینم کس چیه به شما از ریغ به هارا حرف نیا. کشدیم ریت قلبم

 گذارب !ام یا هیسهم کنند فکر بگذار !ستییغوغا چه درونم بفهمند گذارمینم

 " ...کنند فکر

 عیسر و کردم تا ناخودآگاه رو نامه خورد در به که یا تقه یصدا دنیشن با

 !باشم شده مرتکب یجرم که انگار. گذاشتم پاکت یتو

 .تو اومد و کرد باز رو در میکر خیش. گفتم یا " دییبفرما " و نشستم

 آقا؟ نیمع یکرد استراحت :خیش

 :زدم یلبخند

 م؟یاومد شترهیب ساعت مین !بردینم خوابم -

 :دیخند خیش
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 یزیر رنامهب که. ستین بد برات بدم یحیتوض هی یداریب اگه گفتم !پسرم نه -

 .یبکن رو هات

 !خوب هم یلیخ عه :من

 .من کنار نشست و اومد

 :داد حیتوض

 اب پدرتان. جمعه و شنبه پنج دارم، خدمت فتیش کربال هفته در روز دو من -

 عدب. کربال در هستم شما با روز دو من. بودند گذاشته انیم در را نذرشان من

. ها قیرف از یکی به سپارمتانیم. دارم فتیش نجایا شنبه چون برگردم دیبا

 ندارد؟ که یرادیا

 .دمدا تکون یمنف نشونه به و سرم بود گرفته خندم اش لهجه از که یدرحال

 :داد ادامه

 از من فتیش. میکن حرکت دیبا شب که دیکن استراحت امروز شما پس خب -

 قبول؟ ...شودیم شروع زود یلیخ صبح

 . قبول بله :من

 .رفت ونریب اتاق از " اهلل شاء ان دیبش ریخ به عاقبت " گفتن با و زد یلبخند

 یول !خوشحالم پدرم مرگ از و ندارم ایدن دریغم چیه کنند فکر بگذار "

 زا قبل. بودم دخترش نیسوم من. بود ییایدن میبرا اش دهیخم ی هیسا همان

 تو. یباش یقو دیبا تو گفتیم من به شهیهم حال نیا با. بود منصور برادرم من

 ییگو. دانستیم که انگار یول !جان آقا دمیفهمینم. یباش شجاع دیبا

  !بکشد رنج قدر چه اش یتغار ته است قرار دانستیم
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 اهل شما یفدا به تماما !نبود یزیچ ها درد نیا !جان آقا بروم قامتت یفدا

. دیکن میدعا و دیکن یبزرگ آقاجان، اما. تان تشنه یها لب یفدا به !تیب

 هیسا .میتنها اکنون هم... یول. بود پدر مرگ ای شفا ای حاجتم تنها که دیدانیم

 یلیخ دیکشیم که یرنج. بود ام اسطوره که یمرد آن. ستین گرید پدر ی

 یتاب یب دهد انجام را شیکارها که دیرسینم مادرم اگر. زدینم دم اما بود

 !دادیم ادی درس من به اش مهین نصفه دست همان با یحت. کردینم

 . میموال دیبخوان مرا !ستین آمدن یبرا یراه... و دارد کربال یهوا دلم

 و بندمیم را میها چشم. سمینویم تانیبرا ردیگیم ایدن نیا از که دلم

 ... را تانیبایز حیرض آن. کنمیم تصور را تانیکربال

 دییبفرما عفو باز. دهدیم جال را قلبم. دهدیم هیروح من به شما یبرا نوشتن

 " ستمین باشد دیبا شما ی عهیش که طور آن اگر

 خوابم واقعا گهید بار نیا. چمدون یتو گذاشتمش و کردم تا دوباره رو نامه

 !ادیم

 خونهیم شو نامه دونهینم که یکس با دیبا کایمل چرا. گذاشتم بالش یرو سر

 هارو؟ نامه نیا خونهیم یکس مگه بزنه؟ حرف ینجوریا نه ای

 !خوندم االن نیهم خودم !هه

 باور رو زایچ جور نیا یحساب چه رو. کردمینم درکش اصال. کردمینم درکش

 ها؟ ک؟یمل یدار

 ساده تِبدبخ. ستین ییخودنما و ادعا فکر به کایمل. دمیرس جهینت هی به فقط

  !داره مانیا قلبش ته از واقعا
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 اقعاو آدما نجوریا. بخورم غبطه بهش که نیا ای بسوزه حالش به دلم دونمینم

. ..کایمل مثل یول بودم برخورده ادیز هاش یمدع به تاحاال !درکن قابل ریغ

 . یلیخ... سخته دنشیفهم یلیخ

 کردن ساده فاز تو رهیم اش هیبق. کردم حل رو معادله نیا از مرحله هی الاقل

 هی عاواق نیا دونمیم دیبع البته که. کسیا آوردن دست به بعدش، و شتریب

 ... نیا یول... باالخره داره یجواب هی آخرش معادله چون !باشه معادله

 هک بود " ینید " اسم به یمزخرف درس هی مدرسه تو. ستمین سواد یب من

 زور به رستانیدب آخر تا که بماند. هیجور چه اسالم نید که دادیم حیتوض

 یبرا روهم ینید یها فلسفه زیر به زیر. میبخون نماز کردنیم مجبورمون

 هم ضفر به ای  باشه؟ داشته تیواقع نایا دهید یک یول. کردمیم حفظ کنکور

 داخ قبول باشه. شِیپ سال چهارصد و هزار مال همش. باشه داشته تیواقع که

 بعدم میبکن و مونیزندگ راحت کنهینم ولمون چرا خوب یول. داره وجود

 م؟یریبم راحت

 .یندازایم آدم ادی رو ییزایچ هی. کایمل تو دست از امان

*** 

 .هیا خورده و 0 ساعت کنم فکر. نه شده؟ رید یلیخ

 هوا نیا با میاسکل چه !شب 7 شده ساعت دم؟یخواب نقدریا یک من !اوه اوه

 !روزه هنوز کردم فکر

 که باهاش برم ارتیز هی بخورم، یزیچ هی تر عیسر که گفت بهم میکر خیش

 هدهشا خدا. بابا خاطر به فقط. طاعتا و سمعا هم ما. میکن حرکت دیبا شب آخر
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 یخاص احترام برام بابا یول. ومدمینم هم کشتتمیم گفت،یم یا گهید کس

 .داشت

 اون تا. یعل حضرت حرم رفتم باشم، نشده هم عیضا ادیز که نیا یبرا حاال

 میرک خیش از یرویپ به... نیهم. حرم بودم رفته مشهد بار هی کال دیشا موقع

 . میخورد شام و اش خونه میبرگشت که هم بعدش. کردم ارتیز و گرفتم وضو

 یلیخ یول بود سالش 90 که پسرش خصوصا. بودن یمیصم یلیخ خانوادش

 . بود خُلق خوش و بامزه

 نشیماش سوار باهم هم بعد. زدم بست و چفت رو چمدونم و رفتم شام از بعد

 .شب 99 ساعت حدودا. میکرد حرکت کربال سمت به و میشد

 اش جاده !المصب بود سخت. نزنم چُرت نیماش یتو کردمیم یسع یلیخ

 .داشت ادیز هم انداز دست. نبود روشن هم ها اونقدر

 .دیپریم سرم از خواب کمی اندازا دست لطف به باز

 :دیپرس هوی میکر خیش

 پسرجان؟ یبلد که زدن جارو -

 :گفتم تعجب با

 ؟یچ -

 .کنم درک رو تشیجد با همراه شوخ لحن دیکش طول

 نیالحرم نیب. یا یافتخار خادم شما روز سه نیا تو !زدن جارو )دیخند) :خیش

 ازین زباله یآور جمع و زدن جارو به. شهیم شلوغ یلیخ ها جمعه پنجشنبه

 یبربر نان و حلوا فرستاده پدرت که یپول با شد، ادیز که هم تیجمع. داره

 .شهیم محسوب زوار به کمک زایچ نیا. جان پسر بده زائرا نیب بخر
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 !پدربزرگ از امان. پدر نذر نیا از امان. گفتم یا " آهان "

 که هم ریپ. میگویم را محمود حاج. بود یخوب آدم یلیخ پدربزرگت :خیش

 نیالحرم نیب کل دردش کمر با. کردیم ادا را نذرش و نجایا آمدیم بود شده

 . کردیم جمع هارا آشغال و دیکشیم جارو را

 !گرم دمت بابا کنم؟یم فکر بابابزرگ به راجع دارم دیفهم کجا از

 !زنهیم حرف بامزه یلیخ

 :گفت گمینم یچیه دید یوقت

 !خب بزن یحرف هی پسرجان؟ یساکت چرا -

 :بزنم حرف خنده با کردم یسع

 مستقرن؟ ها گروهک و داعش نجایا گنیم راس م،یکر خیآش -

 و جنگنیم خدا مردانِ !کننیم پرت و زرت همش ها یوهاب نیا بابا :خیش

 .شد دیشه موصل در میپسرعمو. زدند خسارات یلیخ. کنندیم رونشانیب

 هم را شیدخترها از یکی. شدند آواره بچه و زن. داشت دختر تا سه طفلک

 .دندیبر سر

 :گفتم تاثر با

 بوده؟ چندسالش... یآخ -

 . هیرق ای... بود ساله 4 :خیش

. مبزن یحرف نخواستم گهید هم من. نگفت یچیه گهید و دیکش قیعم یآه

 شن؟یم اسکلت رنیم خدا مردان. جنگنیم خدا مردان
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 هی ستین بلد کشور نیا دولت. گهید بزرگاشونه نیا ریتقص. هه بچه طفلک

 معلوم خودشونم با فشونیتکل که ها عرب نیا از امان کنه؟ اداره کشورو

 !ستین

 ابید با چت مشغول میگوش با که من. میبود نیماش یتو قدر چه دونمینم

 میس دنیخر از بهتر خب یول بود گرون کمی نجایا یا بسته نترنتیا. بودم

 .بود کارت

 دمیمفه که کرد توقف یبزرگ ی خونه در یجلو میکر خیش و میدیرس باالخره

 .مونهیم روز دو ادیم هفته هر که برادرشه ی خونه

 ی خونواده از کدوم چیه بود شب نصفه چون. دادن بهم گهید اتاق هی نجایا

 .داخل میرفت و کرد باز برامون درو داریسرا فقط. دمیند رو خیبرادرش

 ستمتونیم نه... بودم قهیمض در یلیخ. دمیکش دراز برد،ینم خوابم که نیا با

 یتح !رمیبگ نادکل دوش نه بزنم، مو ژل نه بپوشم، تنگ شرت یت نایا جلو

 !بود زور یلیخ گهید نشیا !دمیپوشینم هم یل شلوار

 .کنم عادت کمیتار اتاق به تا دیکش طول

 امیپ بهش. دادینم امیپ یول. بود نیآنال باید شانسم از. فکر و فکر هم باز

 :دادم

 ؟یداریب-

 :داد جواب یمدت از بعد

 !ایرفت کجا که ینگفت هم سر آخر تو؟ ییکجا. آره -

 :نوشتم و گذاشتم خنده شکلک

 مگه؟ یخوایم یسوغات کنه؟یم هم یفرق مگه -
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 !مهمه فقط تیسالمت گمیم منم یخال دست ایب یجور نیهم پ ن پ :باید

 ؟یکنیم کارایچ. خخخ :من

 .هریبگ امتحان خوادیم یمیرح شنبه. یشد راحت سفر یرفت... چیه :باید

 !یشب نصفه یخونیم یدار البد هم تو !آها :من

 من جان نیمع. کردمیم چت مامانم با داشتم االن. خوندم روزید من نه :باید

 !ایوردار ییآشنا پیتر ینر یدید بابامو مامان، یرفت آلمان اگه

 عقل دمشونیند که من دومندش، نرفتم، آلمان اولندش )خنده شکلک) :من

 !کل

 )خنده یاموج عدد سه) !یبخند تو گفتم فقط دونستمیم بابا آره :باید

 درصد 72 جانباز کایمل یبابا یدونستیم... یراست !تو دست از !عجب :من

 بوده؟

 !دروغ !نه :باید

 دختره اومده پاشده هیسهم با. کردم رسواش امروز نیهم خودم جان به :من

 پاک تند تند همرو بفرستم که نیا از قبل)... هم اسکلت اون. یعوض ی

 ) !کنمیم

... یول .ومدهین هیسهم با که بود نوشته اش نامه یتو امروز نیهم خوبه... بابا یا

 ؟یچ باشه گفته دروغ اگه

 من که دونستهیم کجا از کایمل. بوده شیپ ماه هشت مال نامه اون خیتار اما

 دروغ خودشم به. نخونتش یکس بوده قرار اصال بخونم؟ رو نامه نیا قراره

 گه؟یم

 :نوشت باید
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 ؟یگیم راست نیمع -

 جانباز اشباب حتما گفتم ادهیز صبرش نقدریا آخه. کردم یشوخ بابا نه :نوشتم

 !بوده درصد 72

 با ستین دیبع نداره شعور و عقل یچیه دختره. ستین دیبع ازش البته :باید

 .دانشگاه باشه اومده یزیچ یا هیسهم

 .هست هم عهیشا یسر هی آخه ...دیشا آره :من

 !گفتم یک نیبب !هست کفشش به یگیر هی مطمئنم من :باید

 ... گمیم. کن ولش حاال :من

 ؟یگیم یچ :باید

 م؟یآدم چجور من یکنیم فکر :من

 .نگیپیتا زیا باید

 .نگیپیتا زیا باید

 .نگیپیتا زیا باید

 :فرستاد باالخره قرن هی بعد

 رو صورتت. هیا قهوه هات چشم لخته، ییخرما موهات. یجذاب یلیخ تو خب -

 تیاستخون دماغ و کیبار چونه به شتیر ته یمادرزاد کال یول یزنینم غیت

 یچیه من نظر به. نهیتحس قابل واقعا اخالقتم. یا بامزه یلیخ که نظر به اد،یم

 هی یشیم یجد هم ها، وقت یبعض یاحساس با هم ،یهست شوخ هم. یندار کم

 (نقص یب. )یپرفکت گمیم بهت دختر هی دید از. یموقع

 !البته پولدار پرفکت؟ اخالق؟ خوش جذاب؟. زدم یپوزخند دلم تو

 :نوشتم
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 ؟یکنیم ازدواج باهام کنم یخاستگار ازت یعنی -

 !داره یبستگ :باید

 !یبیعج زیچ عجب !یبستگ !وععع

 :نوشتم

 !بخواد دلتم -

 نه؟. میقیرف ما :باید

 فکر راحت نقدریا. خنگن دخترا نیا چقدر بابا شده؟ باورش واقعا. قیرف

 وزار نیا دونهیم یقمر ننه هر گهید !باشن قشونیرف توننیم پسرا کننیم

 ...  یبرا فقط پلکنیم دخترا با پسرا

 .میقیرف صد در صد بله :نوشتم

 . شمیپام رید صبح نخوابم. ریخ به شب پس... یاوک :باید

 .ریخ به شب :من

 خوابم زود یلیخ و دادم فشار بالش یرو سرمو. کردم خاموش رو میگوش و

  .حرم به رفتن و صبح نماز یبرا کردن دارمیب هم زود یلیخ البته و. برد

 برم میکر خیش با و رمیبگ وضو شدم مجبور. کرد شیکار شدینم خب گهید

 ورعب یبازرس ستیا تا سه از دیبا که بماند البته. بخونم صبح نماز حرم

 مورم مور هم !بزنن دست بهم نایا که ومدیم بدم قدر چه من و میکردیم

  !ومدیم قلقلکم هم شدیم

*** 

 .شده یکار نهیآ هم داخلش و سرخ پرچم. ییطال گنبد
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 طال گنبد که نیا یجا به دینرس عقلشون !نجایا یبرا کردن نهیهز قدر چه

 کنن؟ کمک ها چارهیب ریفق به بسازن

 بدجور. بشه گرم هام چشم کمی که زدم هیتک یوارید به صبح نماز از بعد

 .بخوابم یحساب درست نتونستم شبه چند نیا کال. ومدیم خوابم

 :گفت و دیخند. بپرم جا از شد باعث که شونم یرو زد هوی میکر خیش

 !کارِته شروع تازه ؟یخوابیم چرا پسرجون -

 ادد جارو هی بهم نزده، آفتاب هنوز. افتادم راه دنبالش و دمیکش یآه دلم یتو

 یارگرفت عجب. رفت شدم فراش. کنم جارو رو نیالحرم نیب کنار و گوشه که

 ... هک افتادم دانشگاهم و درس از !واال !جام به ادیب عادیم گفتمیم کاش. شدم

 گاهدانش از کمی الاقل. بکنم مثبت یها فکر کمی زدن غر یجا به کردم یسع

 .خداخواسته از شدم دور

 . نشه متوجه یکس که یطور البته. کردمیم زمزمه رو "...  " آهنگ لب ریز

Best song ever _ Music from one Direction 

 نجوریا و رپ و پاپ از که نیا با. بود باحال آهنگاش انصافا رکشنید وان

 دینیبیم ).داشتم دوست رو نیا یول (سرم تو خاک) ارمیسردرنم پرتا چرتو

 ( !ستمین بشو آدم اصال من خدا تورو

 شدیمن هم یراحت نیا به بود بزرگ نیالحرم نیب ماشااهلل. بود زده تازه آفتاب

 .هرحال به خب، یول نبودم تنها من. کردش جارو

  !وعع. بدم آب هارو نخل دستم داد آب میکر خیش بعدش

 ()! ترم کی شعاع به ینیس هی ماشااهلل. کردمیم پخش ییچا دیبا که هم بعدش

 گوئه؟ پاسخ یک بسوزم من نامردا خوب !ییچا از پر دستم دادن



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 175 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 حال رمیمیم یخستگ از دارم االن انصافا. دادم انجام کار یکل ظهر خود تا

 نِک ول. شماها دیشناسینم مویکر خیش نیا خب یول !جماعت نماز برم ندارم

  !ستین آدم

 ارناه داداشش ی خونه میبر گفت و کنم استراحت کمی گذاشت نماز از بعد

 ودب دهیچ برنامه ()! بدم ماساژ گانیرا هم کمی من تا میبرگرد بعد میبخور

 بهم رو ییکارا همون قایدق داره کجاست؟ یبدبخت دیدونیم حاال! من واس

 به ردنک آه و ناله به آدم بده یلیخ !کردیم شهیهم بابابزرگم که بکنم گهیم

 !وفتهیب آبادش و جد جون

 تردخ دوتا میرح حاج برادرش دمیفهم. برادرش ی خونه میبرگشت ناهار یبرا

 یلع اسمش. میگرفت گرم باهم یکل. بود من همسن پسرش. داره پسر کی و

 نجایا بجال نکته. نطوریهم هم رو یعرب بود مسلط یفارس. بود یباحال بچه. بود

 اون ؟نه !جالبه یلیخ !کردیم یزندگ باباش شیپ زنش با و داشت زن که بود

 !نکردم انتخاب و اهامیرو دختر من و شهیم دار بچه داره

 حس ور ییتنها اصال که بودیمیصم و خونگرم نقدریا یعل. نکردم دایپ یعنی

 .بود خودم برادر واقعا که انگار. کردمینم

*** 

 نگاه عباس حضرت گنبد به. شبِ مین و 92 ساعت. کردم خشک رو عرقم

 .ومدیم نظر به تر یمرغ تخم کمی کردما،یم که دقت. کردم

 :کردمیم مرور دلم تو
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 خودم، یها واحد ی هیکل شدن پاس س،یمهد اتیادب یها واحد شدن پاس -

 معامله گرفتن ممد، یعروس مراسم بهتر هرچه یبرگذار مامان، شدنه خوب

 ؟... گهید... بابا یها

 رو دعاهاش و آرزوها امامزاده رفتیم هروقت داشت عادت شهیهم سیمهد

 یول نبودم هم دواریام نیهمچ من. شن برآورده که نیا دیام به کردیم فیرد

 سیمهد دل هرحال به. رو نایا کردمیم مرور دلم تو عادت طبق شه،یهم مثل

 .کنمیم دعا هاش واحد یبرا که بود خوش

 هداشت راحت خواب هی احتماال تونمیم بعد. شهیم تموم کارم گهید ساعت دو

 !باشم

 .ملت یها کفش یِمفتک دنیکش واکس به افتادم که هم االن

 یوغاتس یسر هی من که. میگشتیبرم ادهیپ میکر خیش با شد تموم که کارم

 کشنیم ایبعض نخرم اگه خوب یول ادینم خوشم دیخر از ادیز. دمیخر هم

 !منو

 .کیمل ی نامه ی ادامه سراغ رفتم و زد سرم به یخواب یب باز که هم شب

 که هرجا گفتیم. بود حرمت عاشق هم پدرم. جان آقا هستم حرمت عاشق "

 ی همه یرو تو مرهم !رهینگ هم نیحس امام حرم تو محاله ره،ینگ آروم روحم

 .شفاست ها زخم

 کنم،یم یزندگ کشم،یم نفس زنم،یم قدم روز هر من. آقاجان

 ... یول

 یلیخ هات عهیش ما یول. درست هست، خدا. کنمیم حس رو ییتنها یول

 . خودمون نیب یحت. میبیغر
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 یول. یلیخ. نهیبب رو من یعروس داشت دوست یلیخ پدرم آقاجان، دیدونیم

 نم یها خاستگار. دشیپسندینم و کردیم ینگاه اومد،یم خاستگار هروقت

 معموال هم اواخر نیا. شدند رد هم تا چند همان. نبودند هم ادیز نیهمچ

 گفتندیم اولش. شدیم فرارشان یبرا یخوب ی بهانه پدر یها تیمعلول

 مانیپش دند،یدیم چشم به یوقت یول م،یدار احترام میجانباز ی خانواده

 منصور برادرم به هم یکس. کردند ازدواج سخت یلیخ میخواهرها. شدندیم

 ... رفته بابا که هم االن. دادینم زن

 کم ییزهایچ نیچن درمقابل که میستین یا خانواده ما. آقاجان باش مطمئن

 .خدا یرضا به میا یراض. میبازینم را خودمان. میاوریب

 ... اباعبداهلل ای

 .کنمیم حس را حرمت هم فاصله نیا از

 ینعمت خدا که شد چطور کنمیم فکر یگاه. دیهست دوست عهیش واقعا شما

 م؟یکردیم چه ما دینبود شما اگر داد؟ ما به را تیب اهل شما چون

 یلو د،یستین ما یفان یایدن در شماهم و است غائب (عج) عصر امام که درست

 درک را زالی ال حق مینتوان گاه چیه دیشا ما. هست ما به شهیهم حواستان

 در میباش شما ی هیسا ریز یوقت تا یول. میبرس یاله قرب اوج به ای و. میکن

 . میامان

 به اخوش. اند متصل ریناپذ فنا منبع نیا به نخواهند، چه بخواهند چه ها انسان

 شربت و کنندیم امضا جاودانه یوندیپ خدا با شما کمک به که آنان حال

 .نوشندیم شهادت
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 و یسخت و سرما و گرما در. کنمیم سرم به چادر چرا که پرسندیم من از

 . یراحت

. میگویم چه که نکنند درک دیشا و زهراست مادرمان لباس میگویم من و

 بودن زن داد ادی ما به که بود یکس مادرسادات، یعنی زهرا، میگویم یوقت

 آن شدت از ما و پابرجاست امروز به تا بانو آن یروشن و نور. چه یعنی

 !میکن باز چشم میتوانینم

 از دینبا زن. وفتدیب پا از زود دینبا زن که داد ادی ما به زهرا حضرت شما، مادر

 یبرا را خود برق و زرق کاال کی مثل دینبا !کند یخال شانه مشکالت ریز

 . دهد نشان فروش

 از .است پوچ یها حتینص مشت کی ها نیا کنندیم فکر. فهمندینم هم باز

 دیبا هچ. نشنوند گرید تا اند گرفته را شانیها گوش اند، دهیشن هارا نیا بس

 کار از کار یوقت و رندیگیم شیپ را طانیش راه من؟ یموال گفت آنها به

 ارام پسر فالن چرا که !پندارندیم شانیها یبدبخت مقصر را خداوند گذشت،

 !بود داده ازدواج قول مثال !کرد ول

 عهیش دختر که نمیبیم چشم به شود؟یم مگر یول. باشم توجه یب خواهمیم

 یگاه و اندک یمتیق به. کندیم عرضه را خود و گذاردیم کنار را ایح شما ی

 . پاشدیم هم از که دیپاینم یرید زودهنگامش یخوش و !گانیرا هم

 پرچم کی یول نباشد، یشرع واجب چادر واقعا دیشا. کنمیم سرم چادر و

 یدالور و شجاعت که یکسان هستند هنوز دهدیم نشان که. نماد کی. است

 . اند نکرده فراموش را نبیز خواهرت
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. کندینم دوا هم یدرد. گنجدینم ورق در آقاجان، میبگو بخواهم میها درد از

 دیبا فقط. گرید است الزمان آخر حال هر به. صبر و است صبر تنها راهش

 هم گرا. میکن داریب را نفر دو یکی حداقل تا میریبگ کار به را تالشمان تمام

 مقابلش کرد ظهور (عج) فاطمه یِمهد یوقت که. میباش کرده را تالشمان نشد

 . مینباش شرمسار

 محمد آل و محمدٍ مماتَ یممات و محمد آل و محمدٍ ایمح یَایمح اجعل اللهم

 (ده قرار او آل و محمد یزندگ همراه مرا مرگ و یزندگ ایخدا)

 "یقادر کایمل

  !کجا من و کنهیم ریس کجاها اون. متفاوته ها ایدن چقدر

 یدگزن. ارنیم فشار بهش همه انصافا گهیم راست. هیباحال یتراژد ییخدا یول

 . هیسخت

. یرایدرب یباز امُل کمتر کمی تونستیم. هست هم خودش دست البته خوب

 . منو انداخته شک تو کمی ستین یا هیسهم که نیا خب یول. دونمیم چه

 ای !جنگ نره موقع اون تونستیم خب، یول. سخته یلیخ تصورش. باباش... و

 آورد؟ بچه و گرفت زن چرا احوالش و حال نیا با برگشت و رفت اگه

 با زنش هاگ فوقش !باشه نداشته یکار کسم چیه به شگاهیآسا بره تونستیم

 داشتیلزوم چه. کردنیم رو خودشون یزندگ رفتنیم بودن، بچه هی

 بمونه؟ ششونیپ

 !دیکشیم زجر داشت سال یس بشه؟ راحت کشتنشینم چرا. گهید زیچ هی و

 زنمیم ییدمپا زود ده،یم جون داره جونه، نصفه سوسک هی نمیبب اگه من بابا
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 زدنش پا و دست از وگرنه نکشه زجر حداقل شه راحت رهیبم تر عیسر روش

 ... حال هر به خب یول داره فرق سوسک با آدم درسته حاال !ادیم خوشم

 تپش و آسم از ها وقت یلیخ هم من مامان. دارن حق هم یحدود تا... یول

 /: مشیبکش روش ییدمپا با میزنینم که ما. کشهیم درد قلبش

 ینجوریا که بود فروخته یتر زمیه چه بهت کایمل مگه ایخدا. کنار به نایا حاال

 اون... و روزه و نماز یه و داره دوستت هم همه نیا باهاش؟طفلک یکردیم

 !کنم کشش زجر یانداخت رشیگ من مثل یکی تو وقت

 !من میا اعجوبه عجب. دمیخند فکرم نیا از

 هگید روزه دو که دادم دینو خودم به. بخوابم کردم یسع. بودم خسته یلیخ

 .تهران گردمیبرم و شهیم تموم

*** 

 مثل روزید. بود دهیچ یمفصل صبحونه میکر خیش داداش زن ،یعلو خانم

 رچقد !کنه ییرایپذ یطور نیا بود نکرده فرصت و داشت کار ییجا نکهیا

 .بود مهربون

 هم اسماشون. ساله 92 هم یکی اون و بود بسته عقد یکی هم دخترش دوتا

 !جالب چه. اسراء و اسماء

 خیش و بودم خسته یلیخ صبح نماز یبرا امروز. نشستم یعل کنار ز،یم پشت

 االح. منو برهیم که گفت هم یعل. حرم خودش با ببره بود نکرده داریب منو

 ... و صبحه مین و 0 ساعت
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 اهکوت یموها بلند، یها مژه و درشت یمشک یها چشم. بود قشنگ یلیخ یعل

 شونه یرو هم هیچف هی. ینخ شلوار و دیپوشیم ساده رهنیپ هی. یمشک و

 .انداختیم شهیهم هاش

 :گفت من روبه میرح حاج

 رید هم شبید. یبود خسته یلیخ انگار یول. کرد صدات یلیخ آقا میکر -

 !کرده پف هات چشم نه؟ یدیخواب

 :زدم یلبخند

 رمس به یخواب یب هوی هم یخستگ اوج تو که نهیا من مشکل. میرح حاج بله -

 .بردینم خوابم یه شبید که شد نیا !زنهیم

 :گفت میرح حاج زن

 یابخو یب یبرا! کردمیم درست دمنوش براتون من خب دیگفتیم. بابا یا -

 .خوبه یلیخ

 .دیوفتیب زحمت به خواستمینم خب نه :من

 .که نداره زحمت نیحس امام زائر هیچ حرفا نیا بابا نه :شونیا

 :گفت من روبه و کرد تموم رو شصبحون زود یعل

 .یکرد رید یکل االنشم نیهم که میبر زود پاشو !پاشو -

 نم یحساب مرد آخه خوب. شدم بلند و کردم یتشکر مامانش از یلیم یب با

  !نشدم ریس هنوز

 اگه فتگ مثال ...من با نداشت تعارف. بود رُک یلیخ یعل. بپوشم لباس رفتم

 قبول؟ !هبلرز ساختمون کل که بگو یا اهلل ای هی رونیب یایب اتاقت از یخواست
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 یشوخ تو با من مگه گفتیم و کردیم اخم. کردمیم قبول خنده با هم من

 بچه؟ دارم

 رماس نجایا. روش هم ساده شرتیسو هی و دمیپوش یخاکستر ی ساده بلوز هی

 از هم ننم که هیا پروژه هی من یسرماخوردگ. شدیم بد یلیخ خوردمیم

 !ادیبرنم پسش

 !هیدرد هی بزنمت... یلعنت. انداختم چمدونم یتو کِیکوچ ادکلن به ینگاه

 !یدردسر تو چقدر !هیدرد هی نزنمت

 من. دمکر مرتبشون میبیج بُرِس با هزارم بار یبرا و انداختم نهیآ یتو ینگاه

 (ادتونهی که رو گارِتیس پودر اون) !یلیخ. دارم زیچ یلیخ هام بیج تو کال

 خودم با. دوم ی نامه سراغ میریم حاال. خوندم که رو کایمل اول ی نامه

 هب خوامیم دونستمینم. بخونمش آوردم ریگ که آزاد وقت تا حرم برمشیم

 .بود جذاب برام کایمل افکار دونستن یول. برسم کجا

 !شد تیآپد داخلش به کایمل ی نامه ورود با بمیج یمحتوا که شد نیا

 :اتاقم در به زد یعل

 ؟یتهرون بچه یاومد -

 !آقا یعل کن صبر !بدم نشونت یا یتهرون بچه هی ؟یتهرون بچه

 !امیم االن آره آره :من

 امکج. کنم هیگر ای بخندم مونمیم) !بدو !مومن مرد شد هفت ساعت بدو :یعل

 (آخه؟ هست مومن
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 ساختمون از خونه، اهل از یخداحافظ با یعل همراه و شدم خارج اتاق از عیسر

 ناو و وندا،یه ،یمازارات. میرفت شده فیرد یها نیماش سمت به و میشد خارج

 !بود میکر خیش مال که دهیسف نیماش

 م؟یریم نیماش با :من

 کمی دیبا نجایا !یتهرون بچه ریخ نه بردت؟ نیماش با روزید خیش مگه :یعل

 !کرد یرو ادهیپ

 روزید مثل نباشم مجبور برم یعل با اگه دیشا بودم کرده خوش دلمو !یه اکه

 !رفته عموش به زاده حالل یلعنت !امیب برم ادهیپ یکل

 توئه؟ مال نیماش کدوم وقت اون خب :من

 .ندارم یا عالقه. نشدم سوارش کال تاحاال دوبار البته. وندایه :یعل

 تو وقت اون !خرهینم نیماش برام بابام هم بکشم خودمو من !الیخ یب بابا :من

 ... ینجوریا

 ... الیخ یب گهید خب :یعل

 چند ،لومتریدوک لومتر،یک کی دونم،ینم. رونیب میرفت و کرد باز رو اطیح در

 ندهک پوست که من !میدیرس (ع) نیالحس شارع به تا میرفت ادهیپ لومتریک

 .شدم

 فتگ و کرد دعوام یکل میکر خیش !شد شروع هام یبدبخت تازه بعدش حاال و

 !هرانت برگردم اگه من ایخدا !یلعنت !بکنم هم یکار اضافه دیبا ریتاخ خاطر به

 رمیم فروشمیم رو شیکی !رمیگیم بابام از وندایه دوتا کار نیا خاطر به

 قدر اون شمیم سوارش هم رو یکی اون (!توروخدا دینیبیم) خرم،یم 8 فونیآ
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 !تهرون یبرگرد کن صبر بگه ستین یکی) !شم خسته تا کنمیم یباز نیماش

 (آخه؟ بود کجا نتیماش

 صبح ی قهیدق 41 و 1 ساعت

. نجایا بودن کرده حمله همه و بود جمعه شبِ شبید تو، شانس از :یعل

 .یدیکش زحمت یلیخ کنمیم درکت

 اروج هرچقدرم. نجایا شده فیکث چقدر کن نگاه. که شترهیب االن زحمت :من

 !شهینم تموم کنمیم

 :دیکشیم جارو من همراه هم یعل

 !یکنیم کار یدار ییصفا با یجا چه نیبب. کن نگاه مثبتشو نقطه -

 ؟یکنیم جارو یدار که یداشت نذر توهم ...یعل یراست... آره :من

 فتمگ نیهم یبرا. ادینم خوشم یکاریب از. رمینم سرکار لهیتعط امروز !نه :یعل

 .گهید شتیپ امیب منم یکنیم کار یدار تو که حاال

 :زدم یلبخند

 .گرم دمت -

 ؟ینکرد ازدواج هنوز چرا تو ن،یمع یراست :یعل

. کننیم حساب بچه هنوز منو !کرده عقد تازه سالشه 08 بزرگم داداش :من

 فوق دیبا حداقلش !سن نیا تو دهینم زن بهم یکس بخوان هم بابام ننه

 !فتمنر هم یسرباز (نییپا ارمیم صدامو. )بدن زن بهم تا رمیبگ رو سانسمیل

 !نیریگیم سخت ازدواج تو ایرانیا شما چقدر !عااا :یعل

 ؟یستین یرانیا خودت مگه :من

 ؟ینرفت چرا یسرباز حاال. شدم بزرگ نجایا خب یول چرا :یعل
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 :گفتم طنتیش با

  !هه هه هه هه !شدم معاف -

 ؟یشد معاف شد یچ ؟یجد :یعل

 وناما البته. دارم یویر مشکل مثال که کردم جعل مدرک. بابا زدم گولشون :من

  !بودن زودباور

 /:. رو هیقض کرد حل رشوه کممی که نگفتم نویا گهید

 من، میکر عمو ی خونه. ریبگ زن زودتر هرچه گمیم من یول !عجب :یعل

... ها دتشینم هم یهرکس به. هیخوب دختر یلیخ ؟یدید رو زهرا دخترش

 .دادنش بهت دیشا بود خوب همه نیا که بابابزرگت حساب رو یول

 :گفتم و کردم یا خنده

 .کنم ازدواج ندارم دوست خودم من. جون یعل نه -

 !چشم بگو گمیم زیچ هی من یوقت !ها زنمتیم رمیگیم :یعل

 (خودش قول به) !مومن مرد که یگیم زور یدار :من

 تویغم چیه واقعا کردیم فکر آدم. بود باحال هاش خنده یلیخ.دیخند یعل

 .خندهیم قلبش ته از و نداره ایدن

 با خب یول. میکرد جمع هارو آشغال و میکرد جارو جور نیهم ظهر، خود تا

 هکنیم شاد دل. خوبه یلیخ خوب قیرف هی داشتن. داشت فرق یلیخ روزید

 .آدمو

 وضو برم باهاش و بکشم کار از دست کرد مجبورم یعل که هم ظهر سر

 یابر اونم. گفتم هم خودش به نویا. نداشتم رو جمعه نماز ی حوصله. رمیبگ
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 من مینک خدمت ملت به هم جمعه نماز از بعد و میکن کار شتریب میبتون که نیا

 !عجب !میبخون جماعت نماز باهم گفت و گوشه هی کشوند رو

 :گفت

 و حرمه از سمت اون خادم اون یول میکردیم اقتدا بهش بود میکر عمو اگه -

  ؟یکنیم اقتدا من به. ادیب تونهینم. هیبازرس و گشت کارش

 . بگم یچ موندم

 تو به من یخوایم. میبخون جماعت که نهیا مهم. ها نداره یفرق من یبرا :یعل

 کنم؟ اقتدا

 !یزنینم رو یحرف نیهمچ اهیس سال صد امیآدم جور چه من یبدون اگه تو

 :گفتم یلیم یب با

 .کنمیم اقتدا بهت من -

 ینجوریا یا زهیانگ چه به دمیفهمینم فقط. میخوند جماعت نماز ینفر دو و

 انگار که سجده رفتیم یجور کی !خونهیم آرامش و نهیتمان با رو نمازش

 !گهید پاشو یزد خدا به حرف کلوم دو بابا !بمونه سجده یتو قراره ها سال

 فقط و بود حرکاتش و اون به حواسم باشه، نمازم به حواسم که نیا یجا به

 به نماز یتو من وقت چیه. کردمیم تکرار رو هاش ذکر و حرکاتش وار ربات

 خب یول. نداشتم بهش یاعتقاد اصال چون. کردمینم فکر دیبا که یزیچ

 ادیز که نیا با هرحال به. بردمیم رو بابام یآبرو نجایا اگه شدیم بد یلیخ

 .کردنیم حساب روش بابابزرگ احترام به یول شناختنینم رو بابام

 :گفت و کرد دراز رو دستش و سمتم به برگشت نماز از بعد

 !یتهرون بچه باشه قبول -
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 .بود بیعج. نشستیم دلم به گفتنش یتهرون بچه. زدم یلبخند

 که مخود به. بود صفا با یول خلوت یلیخ عباس، حضرت حرم از شبستان نیا

 .نجایا داشت رو خودش یهوا و حال خب آره نه؟. بگم دروغ تونمینم

 طبهخ هنوز میدیفهمیم ها بلندگو یصدا از. مینشست وارید کنار کمی یعل با

 .داره ادامه جمعه نماز یها

 :گفت گردوندیم رو حشیتسب که همونطور یعل

 ه؟یچ نماز ی فلسفه یدونیم -

 ؟یچ :من

 !نماز ی فلسفه :یعل

 ؟یدونیم تو. نه. .آها :من

*** 

 جا به یرسم اونو نداره یلزوم و خداست شکر نماز گنیم ها یلیخ :یعل

 رکوع، یریم یوقت مثال. داره گفتن یبرا یحرف هی نماز از کهیت هر یول. میاریب

. مونمیم یباق تو به مانیا در بازم یکن قطع رو سرم اگه یحت ا،یخدا که یعنی

 .داره فلسفه سجده میریم دوبار که نیا یحت نماز، زیچ همه

 .آها :من

 روح تنها نه نماز یول. هیمعمول شنیتیمد هی نماز گنیم هم ها یبعض :یعل

 شده حساب زشیچ همه. هیضرور جسمش یبرا بلکه بخشه،یم قوا رو انسان

 که هنیزم سیمغناط از یسمت به گرفتن قرار درواقع بودن، قبله به رو. است

 . کنهیم دور انسان از رو یمنف یها یانرژ و امواج

 .جالبه :من
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 زایچ نیا از یلیخ رمیبگ زن که نیا از قبل تا ،یدونیم !جالبه یلیخ آره :یعل

 عاتاطال یهرازچندگاه. بود کتابخون یلیخ مهیحل یول. دونستمینم قیدق رو

 !کردیم ادیز رو میعموم

 ی فلسفه اون البته !گهید میخوند مدرسه یتو هارو نیا ی همه کل عقل بابا

 .بود دیجد ...مینخوند رو نماز

 !یخوب زن چه :من

 . آره :یعل

 :دمیپرس طلبکار

 ما؟ به کنهیم لیتحم زارویچ یسر هی اجبار به خدا چرا سوال، هی پس -

 :جاخورد کمی یعل

 ؟یچ -

 رو ارک فالن حتما. میبخون نماز دیبا حتما م،یریبگ روزه دیبا حتما مثال :من

 به هاش روزه نماز همه طرف. ندارهیلزوم هاش یلیخ من نظر به !مینکن

 .کنهیم خواست دلش یا گهید غلط هر و زنهیم رو ملت رآبیز یول جاست،

 و نماز به فقط داشتن نید کننیم فکر که. افتاده جا بد یلیخ نیا خوب :یعل

 " ...آمنا قالو نیالذ حسب ام ". است روزه

 !ندارم رو تحملش گهید دمیشن هیآ نقدریا آقا بسه :من

 :گفت و دیخند یعل

 !ایستین مثبت بچه اونقدرام که نیا مثل -

 !ستمین مثبت اصال پنهون، چه تو از :من



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 189 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 فتندگ که یکسان ایآ " که گهیم. بگم رو هیآ هی نیا یمعن الاقل بذار خب :یعل

 "م؟یداریم وا خود حال به را آنان ما که کنندیم الیخ میآورد مانیا

 ؟یچ یعنی خب؟ :من

 به اخد دیاریدرب هارو مسلمون یادا اگه دینکن فکر نقدریا گهیم یعنی :یعل

 !رسهینم حسابتون

 . گرفت خندم لحنش از

 هداشت روزه و نماز فقط که ستین نیا به یمسلمون !گمیم یجد خدا به :یعل

 یگب و یبد انجام درست رو گهید یکارها که ستین نیا به برعکس، و یباش

 یبرا اون که یعنی کرده، واجب رو یزیچ هی خدا اگه. ستین مهم روزه و نماز

 قدر هرچه ما. نهیبیم بیآس جسممون ای روح اون بدون و هیضرور و الزم ما

 خدا هک میخبر یب زهایچ یلیخ از هم باز میباش داشته شرفتیپ علم یتو هم

 ... کرده حروم رو یزیچ هم اگر. هارو اون دونهیم

 :حرفش وسط دمیپر

 !میدار کار یکل که میبر ایب فعال. هارو زیچ نیا ی همه دونمیم آقا -

 کال من دونهینم !کنه موعظه منو خواستیم صبح تا کردمیم ولش اگه

 !زنهیم یواقع مسلمون از حرف !هواست رو هم بودنم مسلمون

 زدن روجا فیشر شغل به میگشت مشغول و نیالحرم نیب تو میرفت ما خالصه،

:/ 

 (!اوهوع) عشق تاریگ ی نوازنده تک نام به "

 یابر یگرید وقت هر از دلم سم،ینویم تانیبرا که اکنون هم. من یموال سالم

 . است شده تر تنگ شما
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 هرکدام من یها خواهر. شده همهمه موجب لیفام در یلیخ من رفتن دانشگاه

 مادرم خواست نیا البته... هنوز من و اند کرده شوهر یسالگ 02 – 91 در

 دوست فرساست، طاقت و سخت یپزشک ی رشته داندیم که نیا با. است

 .برسم میآرزوها به من دارد

 مادرم که هم قدر هرچه. کنم ازدواج پسرش با که دارد اصرار مدام ام خاله

 اب خودم هم سر آخر. شودینم یراض نگذشته، پدر مرگ از ادیز هنوز دیگویم

. دیآیم بدم پسرش و او از کندیم فکر. شده دلخور من از. ام زده حرف او

 و یمنف یانرژ از سرشار او !میخورینم هم به واقعا طاها دیس و من خب یول

 "!ام یپرانرژ... من و است...و یافسردگ

 و کایمل !ارمیب باال روتون به گالب تعجب از جمله نیا با بود کینزد هااا؟

 (باهام؟ دیکنیم یشوخ) ؟یم تیو نگیجوک وری آر کا؟یمل و یانرژ ؟یانرژ

 ام خاله خواهمینم یطرف از !دیبگوئ شما من؟ کنم چه خوب من، یموال "

 الک در شدت به !ندارم دوست را طاها دیس هیروح هم یطرف از شود، دلخور

 یحال یب با دیکن فیتعر شیبرا که هم را ایدن جوک نیبهتر !است خودش

  !دهدیم قِل را یگرید حیتسب ی دانه و دهدیم تکان یسر

 به ارک چه یول ؟یکن دایپ یتوانیم هم طاها دیس از تر مومن مگر ندیگویم بهم

 عمرش در که کنم یزندگ یکس با ندارم دوست من ؟!دارم بودنش مومن

 یزیچ پرخاش و حتینص جز به شیها حرف در و !ام دهیند را لبخندش

  !ام دهینشن
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 یب خدا از آن نیب خوانده درس نقدریا !است خواندن یپزشک اثرات ندیگویم

 شدستک !گذاشته کنار که را اش هیپوش !شده نگونهیا هم خودش که ها، خبر

  مانده؟ یباق او از چه دگر !نطوریهم که هم را یمشک

 !دیدانیم خوب خودتان آقاجان؟ باشم لیفام ننگ ی هیما من شودیم باورتان

 حد در را مستحبات کنم،یم یدور محرمات از. کنمیم عمل واجبات به من

 یب یعنی نیا !کنمیم یدور توانم حد در مکروهات از و دهمیم انجام توانم

 شدن؟ نید

 را یکس هم خاندان نیب یول. نبودیغم بودم، بیغر دانشجوها نیب فقط اگر

 اچر دیبگو من به آمدینم کس چیه بود، زنده پدر یوقت تا. ندارم خود همدم

 با ی خانواده از مگر ست؟ین یروحان دِیس پدربزرگت مگر ؟یزنینم هیپوش

 ؟یا نکرده شوهر چرا چرا؟ گرید تو ؟یستین آبرو

 !آقاجان کنمیم تحمل من !ستمین مند گله همچنان

 داشته تیفعال ها کانال و ها تیسا در من پسندندینم آنها. ندارد یاشکال

 د؟یارد تصور نگونهیا دختر از !بزنم ()! لبخند خانه در من پسندندینم. باشم

 ضورح جامعه در وجه چیه به دینبا دختر که گفته شما به نیچن نیا اسالم مگر

 باشد؟ داشته

 ... من نبود مادرم اگر

 یبانو واقعا مادرم. است یبزرگ نعمت یلیخ مادر. شوم مادرتان یفدا آقاجان

 .آوردمینم دوام اکنون تابه دیشا نبود او اگر. ستیبزرگ
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 شما انمدیم. کنم صحبت شما با یخط چند گفتم. بود گرفته دلم االن خب یول

 مرا باز. دهد صبر من به خداوند دیکنیم دعا و دیدار را تانیها عهیش یهوا

 .ام شرمنده. ستمین دیخواهیم که آنگونه اگر دیکن عفو

 ای. بپوشم بایز یها کفش ها دختر گرید مثل خواهدیم دلم. جوانم کی من

 آراسته و بایز خواهدیم دلم خودمان، کوچکِ ی خانه نیهم در حداقل،

 رفته داده را دختر دوتا که نیهم. کنمیم هم را مادر مراعات خب یول. بپوشم

 .باشم داشته توقع ازش توانمینم ادیز. کرده هنر اند،

 گرم خواندن کتاب با را سرم بروم، گردش به خواهدیم دلم یگاه اگر

 یخواند کتاب که نقدریا ندیگویم میها خاله و ها عمه هم را نیهم که. کنمیم

 !دارد خجالت. یا شده وانهید

 ها زیچ نیتر کوچک از. شماست حرم گرید بار کی دنید من، یدلخوش اوج

  !آنجا به برسد چه. برمیم لذت

 ودمخ یبرا یخوش با رسد،یم دستم به یپول یگاه چند از هر یوقت من، یموال

 قبال. کندیم شاد را دلم یکل هم نیهم. خرمیم رونیب یغذا مادر و منصور و

 دهارا ادیز شیگلو اواخر نیا یول. بخورد سمبوسه داشت دوست یلیخ پدر ها

 .سوختیم یلیخ شیبرا دلم. دهد قورت نداشت

 یول ستین ادیز. دارم حقوق یمقدار ماه هر کنم،یم تیفعال که جیبس یتو

 دگذارنینم منصور و مادر. است پدر یِجانباز حقوق گرفتن از بهتر هم نیهم

 ادیز لیفام چ،یه که خودشان. ام کرده یمخف ازشان هم را نیهم. کنم کار

 !است شان کسر شانیبرا !کنم کار من دیآینم خوششان
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 شما. کنندیم هیگر شما یها مراسم در که هستند ییها همان ها نیا آقاجان

 آن حرمت به حداقل دییبگو آنها به دیتوانیم د؟یا دهید را شانیها چهره

 نشکنند؟ را من دل نقدریا زندیریم که ییها اشک

 " !یمیتی در اند دهیکش چه شما از بعد فهممیم حاال. شوم فرزندانت یفدا

 ن؟یمع یخونیم یدار یچ :یعل

 .بمیج یتو گذاشتم و کردم تا عیسر رو نامه

 نک نگاه رو گنبد. نداره اشکال (!من حیمل لبخند) ه؟یخصوص !عــــــه؟ :یعل

 نه؟ خوشکله یلیخ !نیمع

 نگاه نتونستم که شد یچ دونمینم. شد دهیکش نیحس امام گنبد سمت نگاهم

 و کنمیم امانت در انتیخ دارم خودش یجلو من. خجالت مثل یزیچ هی. کنم

 !ام پررو من قدر چه. خونمیم رو کایمل ی نامه

 ؟یخودت تو ن؟یمع چته :یعل

 .یچیه :من

  !میکن پخش ییچا میبر بدو... یراست :یعل

 بهتر برام روزید از امروز. رفتم همراهش و زدم فراوونش یانرژ به یلبخند

 .یعل خاطر به. بود

 فکر تو من و خوندیم رو آروم ی نوحه هی لب ریز اون کردن، کار با همزمان

 .کایمل افکار فکر تو. بودم

 حرم موقع کال م،یگذاشتیم یامانتدار یتو دیبا رو لیموبا که ییاونجا از

 ،بود میگوش اگه. رفتیم سر حوصلم نیهم یبرا. میآوردینم لیموبا اومدن

 . کردمینم فکر کایمل به نقدریا و شدمیم سرگرم کمی
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 باهاش همه کال نداره؟ آرامش هم خاندان یتو کایمل دونستیم چه یکس

 ... و انگار ضدن

 ه؟یچ یانرژ از منظورش

 دلش مثال ای. بخنده و بخونه جوک خوادیم دلش عتایطب. آدمه هی اونم ...خب

 ... کفش

 .کردن رو مامان مراعات ...خوشگل کفش

 دیبا کجا از من خب. شدیم تر دیشد وجدانم عذاب دمیفهمیم شتریب یهرچ

 ه؟یجور نیا تشیوضع دونستمیم

 زیچ همه بس از خودم راستش. من بدبخت کیمل. مظلوم هیپرانرژ ی دختره

 بابام هب برگردم مثال. کنم تصور رو یمال ی قهیمض تونستمینم بود ایمح برام

 .بده یلیخ تونم؟ینم بگه اونم خوامیم کفش بگم

 .شد تموم هم امروز

 هم امروز. دمیخواب و اتاقم تو رفتم راست هی خونه، میبرگشت یعل با یوقت

 .میخورد حرم یتو شام هم ناهار

. بود کیتار یلیخ اتاق. ..شدم داریب. کهیتار یلیخ کردم حس خوابم یتو

 . کردمیم حس رو ام نهیس ی قفسه خس خس یصدا. نشستم و پاشدم

 ... آب

 . بود شده خشک گلوم

 ست؟ین االن چرا... ها بود کناره نیا آب پارچ هی شهیهم

 چشمم لحظه کی. افتادم راه در سمت به. بودم کرده عرق. بود شده گرمم

 . خورد در به دستم. نیزم افتادم و رفت یاهیس
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 ... درد. ..سرم... نیبد آب بهم :کردم زمزمه آروم

 و دهنم یرو گذاشت رو مشک کی ی لبه نفر کی یول بود بسته هام چشم

. تگرف انیجر ه(نگا مارو یپزشک یدانشجو) گوارشم ی لوله یتو آب یخنکا

 افتهی جال قشنگ ها اینوروگل خصوصا مغزم یها نورون. شد بهتر سردردم

  ه(بچ خونهیم یپزشک خوشه دلش. )شدن

 یسک دمید کنم، تشکر بود داده نجاتم که یکس از کردم باز که رو هام چشم

 ستد... که ستادهیا یکس سرش پشت... هیمخف اش چهره رسونده بهم آب که

 .نداره

 .بود مونده یباق اذون تا ساعت مین. دمیپر خواب از لحظه همون

 دست راچ !باشم دهید کابوس هی که نیا مثل. متعجب تا بودم دهیترس شتریب

 بودن؟ یک نفر دو اون... و چرا؟... چ نداشت؟

*** 

 .بود تر خلوت کمی امروز

 .کنم ()! یکُلفَت دیبا که یروز نیآخر

 باهام امروز هم یعل. نجف برگشت شبید میکر خیش ...شنبه. بود شنبه

 روازپ که فردا که نجف گردونهیبرم رو من شب که گفت یعل البته. ومدین

 . دبو شده تر کننده کسل یلیخ کردن کار یعل بدون. برم زود بتونم دارم

. (ع)نیحس امام حرم صحن سمت رفتم زدن، جارو از بعد و دمیکش یآه

 .بخونم رو کیمل ی نامه ی هیبق تا نشستم

 .بود یسرد ظهر از بعد

 .یمیتی از امان "
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 باز !ات تشنه یها لب و دهیبر سر یفدا !کفنت یب بدن یفدا آقاجانم،

 و یگرسنگ من به و کنندینم نثارم یلیس (؟. )!زنندینم را من خداراشکر،

 .دهندینم یتشنگ

 نبیز خواهرتان و شما به کنم، گله ام یبیغر ویمیتی از خواهمیم هروقت

 ییها گوش و دندیدویم ها خار یرو که یا برهنه یپاها به. کنمیم فکر (س)

 ".کنمیم فراموش را یمیتی درد. شدندیم پاره ناجوانمردانه که

 ناله؟ و آه و هیگر هم باز

 ودشوخ افتاده شیپ سال چهارصد و هزار که یاتفاقات به کردن فکر با کایمل

 گهید رهیم ادمی بعدش سال سه دو رهیبم بابامم من !لایخ یب بابا ده؟یم یتسل

 !کنمینم هیگر

 نگه را خودم شوم،یم دچارش هروقت یول. است ینیسنگ درد یلیخ بغض، "

 دیآینم دلم. خدا و خودم جز به نباشد یکس که کنم یخال ییجا در تا دارمیم

 .کشدیم درد یکاف ی اندازه به خودش. کنم هیگر مادرم شیپ یحت

 میبگو اگر. باشم خاندان عیمط کندینم مجبور را من گاه چیه حال، نیا با

 . ردیگیم را پشتم کنم، ازدواج یفالن با خواهمینم

 خانواده خشک طیمح از که نرگس. دارند دوست یلیخ مرا میها خواهرزاده

 شیبرا نیریش یها افسانه تا من کنار ندینشیم شودیم خسته پدرش ی

 و ستمگر یها پادشاه از ای. خفته یبایز و یبرف دیسف داستان مثل. کنم فیتعر

 یلو است نیریش شانیبرا ها نیا. دندیجنگیم آنان با که یشجاع یها مبارز

 .نکنم فیتعر را شما داستان شودینم لیدل
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 (ع)لفضلواب برادرتان داستان عاشق ساله، 7 لفضلواب م،یها خواهرزاده از یکی

 دارد؟ دهیفا چه. شد کشته (ع)عباس گفتیم. آمدینم خوشش لیاوا. است

 قبل عباس، که میگویم شیبرا من بعد. دینرس اصغر یعل و نهیسک به هم آب

 خواستیم هم لحظه نیآخر تا یحت و رساند هالکت به را نفر چند شهادت از

 .برساند مهیخ به را آب

 ده؟یفا چه !شد دیشه آخرش که حال هر به گفتیم. شدینم یراض هم باز

 !شوندینم دیشه آخرش وقت چیه درمنیاسپا و بتمن و زورو

 ونچ چرا؟ یدانیم !نخورد شکست عباس م،یگویم و بوسمیم را اش یشانیپ

 !است بتمن و زورو هدف از واالتر کندیم مبارزه شیبرا که یهدف دانستیم

 هنوز که هم هنوز عباس، رفتن از بعد یحت که بود بزرگ هدف آن آنقدر

 دهید تاحاال. زنندیم حرف اش یجوانمرد از و کنندیم نقل را داستانش است

 به ینفر هزار ده لشکر اسمش دنیشن از که باشد یقو آنقدر سوپرمن که یا

 ازش که یکسان به هم مرگ از بعد زورو که یا دهیشن تاحاال افتد؟ یب لرزه

 کند؟ کمک خواهندیم کمک

 :میگویم ماند،یم باز دهنش عباس یوقت

 دیشا. کندیم ییسقا هنوز !است عباس (ع)عباس است هنوز که هم هنوز -

 به هک یدانیم. هستند شاگردش و دیمر سقّاها،یتمام یول باشد، نداشته دست

 و یبرو اش خانه در به ندارد امکان یعنی الحوائج؟ باب ندیگویم (ع)عباس

. دکنیم کمک ندارند او به ارادت ذره ای که یکسان به یحت عباس !کند ردت

 به دست بدون یقهرمان یدید تاحاال باشد؟ نگونهیا درمنیاسپا یدیشن کجا

 کند؟ کمک هیبق
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 .میبگو قصه شیها بچه یبرا من دیآینم خوشش خواهرم بازهم حال، نیا با

 .دیآینم خوشش ام یفانتز یها قصه از. چرا دانمینم

 .ام آورده درد به را سرتان دیببخش من، یموال وجود نیا با

 "یقادر کایمل شما، یوال و شما یفدا

 ... دست بدون یقهرمان

 از یکی صحن، یتو یول. دمیفهمینم یزیچ بلندگو پشت یعرب یها روضه از

 یفارس به یا روضه براشون یمداح و. گوشه کی بودن شده جمع ها کاروان

 .خوندیم

. کردنیم هیگر روضه با ها یبعض. نشستم دست به جارو. شدم تر کینزد

 گهید بار هی یبرا رو دمیشن بار هزار که یداستان اون خواستمیم فقط من یول

 . بشنوم

 اونا که بود دار هیگر هیقض نیا نقدریا گرفت؟ینم میگر من چرا پس

 یول !وفتهیم اتفاق چشمشون جلو داره االن که انگار کردن؟یم هیگر ینجوریا

 ... من

 !کردیم قانع منو کارهاشون نیا یبرا لیدل هی حداقل کاش یا

 بدون قهرمان هی و شدمیم هالک یتشنگ از داشتم خواب یتو شبید من

 مهمون اونا ها داستان یتو فقط کردمیم فکر. جالبه. داد نجاتم اومد دست

 !نوازن

 .ستمین بشو آدم. ..الیخ یب پس. ندارم اقتیل من... یول

 .دادم ادامه دنیکش جارو به و شدم بلند
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. میکر خیش نه و هست یعل نه که االن نماز؟ یپ رفتمیم دیبا. بود اذون دم

 .الشیخ یب پس

 شیپ برم بعدش که کردم تموم رو زدن جارو عباس حضرت حرم سمت به

 .کنم پخش رو یچا ینیس تا خدّام از یکی

 عیسر یلیخ. سمت نیا به اومد یجوون پسر هی دمید العباس، شارع سمت

 افتاد که نگاهش. کرد نیحس امام حرم به رو و دیرس من کینزد به. دیدویم

 کنه؟یم هیگر یچ برا گهید نیا. بابا یا. هیگر ریز زد گنبد، به

 :شونش یرو زدم. بود یرانیا. جلو رفتم

 داداش؟ شده یزیچ -

 . بود دوستانه لحنم

 :گفت و کرد نگاه بهم لبخند با

 !نشده یزیچ !نه -

 ؟یالک یجور نیهم ؟یزیریم تمساح اشک و نشده یچیه. شد گرد چشام

 ؟یاُسکُل به یزنیم خودتو ای برادر یاُسکُل

 :کردم انیب تر مودبانه رو سوالم

 !شده یزیچ کردم فکر دمیترس ؟یکنیم هیگر چرا خب نشده یزیچ -

 !خب بودم دهیند رو گنبد تاحاال :پسره

 !که تو مثل نکردم هیگر !بودم دهیند شیپ روز دو نیهم تا هم من خوب :من

 !ینجوریا ملتو نترسون

 ارو؟ی اس وونهید !اشک و خنده. شد شتریب اشکش و دیخند

 !یستین عاشق! گهید یستین عاشق :پسره
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 !تیزندگ خونه سر یبر یش خوشبخت زودتر شاءاهلل ان خب !آها :من

 امام به ادبخو که انگار. من به نگاه هی کردیم گنبد به نگاه هی. دیخند تر بلند

 :بگه نیحس

 ه؟یچ پسره نیا فاز آقا -

 (فاز؟ ده وات) ف؟ د و !داشتم سوالو نیهم منم

 :گفت من به باالخره

 مخواستیم بود سال ستیب از شتریب !دارم دوست یلیخ رو نیحس امام من -

 ... که نجایا امیب

 .کن دعا مهما برا... حق مقبول !برادر یباش موفق خب خب :من

 درق چه ملت ...شدم دور ازش زود. داشت " بابا الیخ یب " حالت شتریب لحنم

 خوننینم روضه کنن،یم هیگر براشون، خوننیم روضه !بنیغر بیعج

 ن؟یا ینین بچه مگه بابا !کننیم هیگر بازم براشون،

 کم مک. بودم خوشحال یلیخ. بود نمونده کارم اتمام تا شتریب ساعت سه – دو

  ؟یچ یچ گهید. یپدر نذر نمیا ایخدا خب !شدمیم وونهید داشتم

 از. بدم نماساژشو برم گفتن که نیالحرم بن کنار بودن نشسته رمردیپ تا چند

 حال هر به خب یول. بودن عرب. بودن اومده ادهیپ نجایا تا اطراف یروستاها

 ادی با. فشونیکث یپاها از خوردیم هم به حالم گرچه. دادمیم ماساژشون دیبا

 دست از و بکشم دراز خودم تخت یرو تونمیم گهید ساعت چند تا که نیا

 . اوردمین ابرو به خم شمیم خالص نجایا
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 .گندوشون بو یپاها دادن ماساژ به کردم شروع حرف بدون جلوشون رفتم

 ونپاهاش ...نیهم. زدنیم حرف هم با فقط. من نه گفتنیم یزیچ اونا نه البته

 .دادمیم ماساژ و شستمیم تشت یتو آب با رو

 اشتهد دوست شتریب کارها ی همه از بابابزرگ گفتیم میکر خیش رو کار نیا

 !بیعج. بده انجام

 ...شهیم تموم گفتمیم خودم به یه یول. شدیم لورده له داشت واقعا غرورم

 .بابا خاطر به. بابا خاطر به. نمونده یلیخ

*** 

 لمیوسا من و میخورد مختصر شام هی و خونشون میرفت اول. دنبالم اومد یعل

 .کردم جمع رو

 . میکرد یخداحافظ یعل ی خونواده با

 زا چمدون، با دوباره رو من یول نجف میبر یعل یوندایه با قراره کردم فکر 

 نفر دو البته !آدم از پر میشد یمشک وَن هی سوار. ییجا هی تا برد ادهیپ خونه

 !ینامرد یلیخ بابا کرده؟ یبر مسافر نیماش سوار رو من. داشت جا

 !عجب !کربال آورد منو بلند یشاس با !مشیکر عمو اون کرم به باز

 م؟یریم میدار نیا با چرا یعل :من

 میریم باهم شنبه هفته هر. دوستامن نایا !دهینم حال که یدونفر آخه :یعل

 حرم یتیامن یروین عضو ییجورا هی ما. داره فرق کمی بار نیا البته. نجف

 . میا نیرالمومنیام

 !یهست هم ینظام بهم یبود نگفته ها؟ :من

 !گهید مینیا ما !هرحال به... خب یول. نه کهینظام هینظام :یعل
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 بهش یعرب به ییزایچ و داد قرار خطاب مورد رو یعل پسرها اون از یکی

 .دنیخند و زدن حرف به کردن شروع باهم هم بعد. گفت

 !نیبد یباز منم نامردا عه :من

 :گفت بهم و دیخند یعل

 .بلدن شون هیبق یول سین بلد یفارس یکی نیا نباش نگران -

 .جاده تو میافتاد راه باالخره. نگفتم یزیچ گهید

 !کیتار کِیتار !بود ظلمات

 و خوش یلیخ پسرها یول. بود حساس هه راننده. خاموش هم وَن یها المپ

 .کردنیم بش

 شب مهین ی قهیدق 22 و 90 ساعت

 سر عده هی و شد تموم خوندنشون سرود و خوندن فرج یدعا باالخره

 .یگوش یتو رفت سرا هم عده هی. دنیخواب به گذاشتن

 چمدون. بودم وسط من. مینشست وسط فیرد یعل و من نفره، 1 وَن اون یتو

 . ون یباال بودن گذاشته هم هارو

 م،یگوش نور با هم من. خوندیم قرآن داشت و بود درآورده رو شیگوش یعل

 و بود شیپ ماه پنج به مربوط 0 ی نامه. خوندمیم رو کایمل 2 ی شماره ی نامه

 .ریاخ ماه نیهم یبرا ،یکی نیا

 همتا یب یکتای نام به "

 چیه هنوز و سمینویم که ستیا نامه نیسوم نیا !عبداهلل یاب ای !جان آقا سالم

 رمبسپا را ها نامه که دمیند را حرمتان سمت به ندیایم که یمسافران از کدام
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 دمب بهش شدینم میرو ای دم،یدیم رو یکس هم اگر. شما به برساند که بهش

 . نبود اعتماد مورد ای

 (!اعتمادم مورد یلیخ من که نه)

 اهل شما یدعا به که. افتهی نیتسکیکم میها درد اکنون هم من، یموال یول

 الهخ قول به دیشا .دانمینم. شده تر دیشد ها آزار کمی دایجد یول. است تیب

 ها وقت یگاه نجایا !کردمیم شوهر و دانشگاه رفتمینم که بود بهتر همان ام

  !هستم دشمنشان من کنندیم فکر که شوندیم دایپ ییپسرها

 بهشان هستم؟ آنها دشمن کنمیم سرم چادر من اگر !شودینم لیدل که نیا

 هم واقعا دیشا بزنند؟ دید مرا ها دختر گرید مثل گذارمینم که خوردیبرم

 شأن در. دیکن دعا مملکت نیا جوانان یبرا من، یموال اما !است نیچن نیا

 یرانهوس و دختران به ستنینگر در را لذت که ستین شما ی عهیش پسرِ کی

 . کند یخوشگذران و

 اگر هاتیه. کنندیم خون را دلش چقدر، (عج)عصر امام یبرا. سوزدیم دلم

 یول رمیبم کن دعا آقاجان !کنندیم خون را دلش که باشم ییآنها از هم من

  !نمیبیم چشم به !نکنم ناراحتشان یا ذره

 نه ارانگ !است تیاهم یب شانیبرا شان امام قلب چگونه که نمیبیم چشم به

 مهه پدر کی مثل واقعا زمان امام که دانندینم هم دیشا !نندیبینم آنها !انگار

 را کار نیا یحت اسم به. کندیم دعا تکمان تک یبرا. دارد دوست مارا ی

 زین یبد یازا در که دیهست یا خانواده شما است؟ نیا از ریغ مگر !کنندیم

 سال؟ ندچ تا یول !دیباش رئوف نیچن نیا که ستین دیبع شما از !کنندیم یخوب
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 چشم به !طور نیهم هم هنوز و است منتظر سال هزار از شیب عصر امام

 آخر رد و !کنندیم نابود را شان یزندگ. گذارندیم کج راه که یکسان ندیبیم

 یکی خوب است؟ بد نقدریا خدا آمده؟ سرمان ستییبال چه نیا ندیگویم

 رون،یب یرویم وضع سرو نیا و شیآرا با که تو دیبگو دخترها آن به ستین

 یراض را ات خانواده هم خاطرش به !شود عاشقت است ممکن یهرکس

 که بچه کی با طالق؟ هم بعد سال چند و... یبرس "عشق"  به که یکنیم

  ماند؟یم دلش به باهم مادر و پدر محبت حسرت

 و روفمع به امر نقدریا ندیگویم !مگو چیه و ریبگ را تیها گوش تو ندیگویم

 باشم؟ خاموش چگونه !شو خفه شما، جان از دور ند،یگویم !نکن منکر از ینه

 مگ نیب نیا در " خدا " کی !نمیبیم را ظلم و یعدالت یب و فساد نیا هرروزه

  افتند؟یم ادشی به شوندیم بدبخت تا که ییخدا خدا؟ کدام !است شده

 ییها وقت یحت !میدار ازین او به ما یول !ندارد یازین ما به خدا !است درست

 مان یحال خودمان و میدار ازین او به !میدار ازین او به هم میندار یمشکل که

 .ستین

 دست کف در گدازه داشتن نگاه مانند الزمان آخر در داشتن مانیا ندیگویم

 تگف من به اول روز مادرم. است سختم شدن خفه. است سختم من. بله. است

 یبتوان طیمح آن در را خودت که یبخوان یپزشک یبرو گذارمیم یشرط به

 عمل در که حاال یول. کردم دییتا هم من. ینلرز و یباش محکم. یدار نگه

 تمهس گروه هم نامحرم پسر کی با. شودینم نمیبیم رمیگیم قرار شده انجام

 او !بود یعاد پسر کی کاش یا. شوم همکالم او با دیبا نخواهم بخواهم و

 " !است یانرژ پر اریبس
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 داره؟ بیع مگه بودن یپرانرژ گه؟یم منو ها؟

 فیخرک چقدر زنهیم حرف شما درباره داره یکی دینیبب یوقت دیکرد دقت

 یحت !دارم ویحس نیهمچ االن من گفته؟ یچ گهید نینیبب نیخوایم و نیشیم

 !گفتن بد من سر پشت کنه شروع (ع)نیحس امام شیپ اگه

  !کوشولو !یآخ ...بود برده خوابش من ی شونه یرو میدست بغل

 یتو گفتیم یکی ادمهی. بود سخت یلیخ خوندن ها انداز دست اون یتو

 ما هرحال به خوب !چشمته تو چنگال کردن فرو مثل متن خوندن، نیماش

 با !واال م؟یبذار کالس میباش داشته هم نکیع هی دینبا میبش دکتر میخوایم

 !سالمه چشمام هنوز کشمینم خجالتم سنم نیا

 قدر هرچه. خوردمیم غبطه ها پسر به شهیهم. خورمیم غبطه او به یگاه "

 او، ثلم نه حتما. ببرند لذت یزندگ از کنند طنتیش توانندیم بخواهد دلشان

 یتو کند، هوس وقت هر منصور، برادرم مثال !ها یرشرعیغ یها طنتیش

 را کار نیا دیگوینم او به هم یکس و. دنیدو به کندیم شروع آزاد یفضا

 .هستند آزاد یلیخ !دانندینم را خودشان قدر واقعا پسرها. نکن

 لیدل هم باز. شده وانهید طرف ندیگویم همه بدوم، بخواهد دلم من اگر حاال

 یسرجا یزیهرچ هرحال، به. کنم یناشکر بودنم دختر خاطر به شودینم

 .است خودش

 ای. دارم او از نهیک من کندیم فکر. جان آقا گرفته ام یهمگروه نیا از دلم

 .کندیم تیاذ ،یشوخ ریغ ای ،یشوخ به. دیآیم بدش من از یلیخ هم دیشا

 !ندارد یحساب درست عقل ". دیکن دعا شیبرا یول !ها کنم یچغول خواهمینم

 یلیخ را یپزشک. نبودم دانشگاه در کاش یا کردمیم آرزو من وجود، نیا با "
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 کردمیم یسع کرد،یم ام مسخره یکس اگر هم حال به تا. یلیخ. دارم دوست

 .نکنم یتالف و بگذرم او از ت،یب اهل شما مثل

 ". کنمیم صبر شما یدعا به. خواهدیم صبر یلیخ خب یول

 :کرد زمزمه یعل

 .دنیخواب همه -

 .آره :من

 ینجوریا. بعد یبرا بذار اونو. نشن داریب کن خاموش رو تیگوش پس :یعل

 .شهیم تیاذ هم چشمت

 .بشیج تو گذاشت و کرد خاموش رو شیگوش هم خودش

 یتو گذاشتمش و کردمش تا. کردم نظر صرف نامه ی هیبق خوندن از زور به

 !نکردم تا گهید و اون یمنته ...طور نیهم هم رو میگوش. بمیج

 .داشت یپرسش حالت. گفت یزیچ یعرب به و برگشت راننده

 :کردم زمزمه

 گه؟یم یچ نیا یعل -

 :گفت تر آروم یعل

 !ادیدرن صداتم !خواب به بزن خودتو !نه ای هست داریب یکس پرسهیم داره -

 راننده با خواستیم یعنی. کنه کاریچ خوادیم دونستمینم. کردم تعجب

 کنه؟ یشوخ

 چرا؟ :من

 راننده بود کیتار چون. کرد نگاه جلو به و دهنم یرو گذاشت آروم دستشو

 که فتگ راننده کمک به یزیچ راننده .میداریب هنوز دوتا ما نهیبب تونستینم
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 اومد راننده کمک. خواب به میزد رو خودمون. عقب برگرده خواست اون

 .بست هارو پنجره ی همه و عقب

 رد مخصوص ماسک هی جفتشون راننده کمک و راننده دمید و کردم زیت چشم

 ... بعد. گذاشتن دهنشون یرو و اوردن

 و من به داد رو یکی و درآورد بشیج از مرطوب دستمال دوتا عیسر یعل

 رو گفت که یکار وحشت و ترس با. دماغم و دهن یرو بذارمش کرد اشاره

 .دادم انجام

 :کرد زمزمه یعل

 رو یهوش یب درصد !بزنن آور خواب گاز خوانیم !نکش نفس یتونیم تا -

 !باال برهیم

 ! داعش... کش آدم نکنه... نکنه قاتلن؟ اونا... یعنی !شد گرد چشام

 !برنیم سر رو هممون !کشنیم مارو اونا !کرد دنیلرز به شروع بدنم ی همه

 !دارم آرزو یکل جوونم هنوز من !میریمیم

 !دونمینم. دادیم نانیاطم. بود بخش آرامش که کرد بهم ینگاه یعل

 ... لحظه اون یتو ؟یچجور

 .کردم پیک رو دماغم کردنش، احساس محض به. بود دهیچیپ یبیعج یبو

 نیهم هم من و بود باز هاش چشم یول خواب به بود زده رو خودش یعل

 شیدست بغل و راننده بودن، وضع اون یتو قهیدق ستیب حدود از بعد. جور

 ... رو جلو یها پنجره فقط البته .کردن باز هارو پنجره و درآوردن هارو ماسک

 هم من. برداشت رو دستمال نداره، وجود گهید گاز شد مطمئن یعل یوقت

 .بودم گرفته خون خفه ترسم از. کردم رو کار نیهم
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 .یخاک جاده تو چوندیپ رو نیماش راننده

 .شدیم شتریب لحظه هر ترسم

 :کردم زمزمه

 کنن؟ کاریچ ما با خوانیم -

 خدا. نیمع نترس !بودم مشکوک هه راننده نیا به اول از یول !دونمینم :یعل

 !ماست با

 التماس به دیبا یجد یجد که شده حاد تیوضع نقدریا گهید یعنی خدا؟

 بده؟ نجاتم ایخدا که وفتمیب

 !رمیبم یزود نیا به خوامینم من !شدم جیگ واقعا !دونمینم

 رو من ی شده گرد یچشا. درآورد ریت هفت اورکتش، ریز از آروم یلیخ یعل

  !نگم یزیچ کرد اشاره دید که

 نذر خواستمیم فقط من !گناهم یب من آقا !من جز به !انینظام نایا ی همه

 و یدخترباز گناهم اوج !ندارم یگناه چیه من !کنم ادا رو فکرم یب یبابا

  !جنگ نه رفتنه یپارت

 جلوش خواستم. کنار برم راهش سر از کرد اشاره یعل. بودن کرده خی دستام

 ییصدا نیتر کیکوچ !دمیترس که کرد بهم یاخم چنان که رمیبگ رو

 هک معلوم کجا از !بکشن مارو برگردن آدمکش دوتا اون کنه یکار تونستیم

 باشن؟ نداشته اسلحه اونا

 ییلوج نفر سر یباال از یبدبخت با آروم. گذشت میدست بغل و من یرو از یعل

 !کردمیم نگاهش داشتم استرس با هم من و شد رد
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 یرو گذاشت عیسر رو اسلحه پشت از و رفت راننده سمت به آروم یلیخ

 :زد ادیفر رو یزیچ یعرب به و شیشونیپ

  !تحرکا ال -

. هباش یرانندگ به حواسش کرد یسع یول برگرده خواست و شد هول راننده

 داشتن دلم تو. زد یا گهید ادیفر و دیکش اسلحه یعل یرو به راننده کمک

 یخاک چه دیبا ؟... !رهیبم چشمم یجلو یعل اگه... اگه !انگار شستنیم رخت

 زم؟یبر سرم تو

 هک بود نیا منظورش کنم فکر که گفت یزیچ راننده کمک سمت به یعل

 .یاصل ی جاده یتو دیبرگرد. کشمشیم یکن ییخطا حرکت

 نقدریا یچطور... یول. دمیفهم بایتقر زدیم حرف شمرده شمرده داشت چون

 هی اون... خب !بودم کرده سیخ و خودم بودم جاش من داشت؟ آرامش

 نه؟. هینظام

 یبدبخت نیا یتو رو من که یعل گردن بندازم زویچ همه خواستمیم اولش

  !وفتهیب اتفاق نیا قراره دونستینم که یعل یول. انداخت

 زدنیم یحرف نه کدوم چیه. بده رو جوابش دوتا اون از یکی تا بود منتظر یعل

 . کردیم عوض رو ریمس راننده نه و

 :زد داد یعل

 ؟یاصل ی جاده تو برگرد گمینم مگه -

 نفر سه یرو شد پرت یعل و کرد کیشل یعل یبازو به هوی راننده کمک

 یحرکت چیه تونستمینم و بودم شده خکوبیم جام سر ترس از. من ییِجلو

 !بکنم
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 گهید هگول تا دو راننده کمک که کنه کیشل اونا به خواستیم و شد بلند یعل

 .بخوره تکون تونستینم درد از گهید. زد پاش به هم

 :فتگ وار زمزمه. شدم کشینزد. کرد نگاه بهم ها یصندل یال از مستاصل یعل

 .دنیم نجاتمون انیم باشه؟. نترس -

 میدار !نترسم؟ یچجور نترسم؟ چرا نترسم؟ ؟یزنیم تو حرفه نمیا آخه

 !میریمیم یدست یدست

. بست رو هاش چشم و زد یلبخند یعل. دادم تکون دییتا نشونه به رو سرم

 ... شیاریهوش کم کم... باشه ادیز شیزیخونر اگه !یوا یا

 ... دینبا یعل !رهیبم دینبا یعل !نه

 :گفتم دمیشنیم یسخت به خودمم که یطور وار زمزمه

 یزیچ هی با !اریب طاقت !بمون داریب !کن باز هاتو چشم !یریبم دینبا تو یعل -

 ... ریبگ رو یزیخونر یجلو

 همون یوت بکنم تونستمینم کار چیه که یدرحال استرس با. بود شده هوشیب

 رو همه یها لیموبا و عقب اومد قهیدق چند از بعد راننده کمک. موندم حالت

 که ور میگوش. رونیب پنجره از نداختیم و اوردیدرم هاشون بیج از یکی یکی

 !یلعنت بودمش دهیخر تازه. شد بلند نهادم از آه درآورد، بمیج از

 جرئت خودم به موقع اون تا. شد متوقف نیماش که بود صبح یها کینزد

 یال از و کردمیم نگاه یعل به فقط. ارمیب باالتر ها یصندل از سرمو دادمینم

 . گرفتمیم رو نبضش یه ها یصندل

 جاک رو ما حاال. ..شد شتریب ترسم شدن، ادهیپ راننده کمک و راننده یوقت

 برن؟یم
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 ترس از که کردم رو تالشم ی همه. کردن باز رو در. زدم خواب به رو خودم

 هم هیبق یبرا کنم فکر. گذاشتن چشمم یرو بند چشم کی. نکنم ییخطا کار

 ییصداها از. رونیب بردن رو ما تک تک و اومدن غول تا چند بعدش. نطوریهم

 . ارمیب دست به یاطالعات کردم یسع دمیشنیم که

 !بودمش کرده پاس زور به که یا یعرب به لعنت یول

 یتو شدم پرت یوقت. ها بند چشم همون با. سلول تا چند یتو انداختن مارو

 که شدم مطمئن یوقت. کردم حس رو " درد " یمعنا تازه سرد، سلول اون

 ور خودم بتونم تا دیکش طول قهیدق چند ست،ین ها غول اون از یخبر گهید

 سلول. برداشتم رو بند چشم نیهم یبرا. بود باز هام دست. کنم جور و جمع

 .گفت بهش شدینم هم اتاقک. شدیم متر 0 در متر 9 زور به دیشا

 پالم هی هم سلول یباال. داشت کیکوچ یلیرِ چهیدر هی و بود یآهن سلول در

  !بودم متنفر المپا نیا از نقدریا. کیکوچ زرد

 مونه؟یم زنده کجاست؟ یعل پس... یول

 هنوز هیبق مثل هم من کردنیم فکر البد. نشد یول. بشه یخبر تا کردم صبر

 .اش نامه نیآخر. افتادم کیمل یها نامه ادی گذشت، که قهیدق چند. هوشمیب

 دکمه یتوانستیم راحت یلیخ که بود المپ کی مثل ها آدم عقل کاش یا "

 تا یکن باز راحت یلیخ را شیها چشم ای. شود روشن تا یده فشار را اش

 . ندیبب

 که کرد مطلع را افراد توانینم ها یراحت نیا به. شودینم من، یموال یول

 و زشت نظرشان در را کوین کار طانیش که رایز. گذارندیم پا چاله در دارند

 .اندینمایم بایز نظرشان در را گناه
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 نآ. است تر نیریش من یبرا یزیهرچ از روزگار نیا در مرگ. اهلل عبد یاب ای

 دینیبیم و دیهست ناظر هم شما. کنمیم یتلق منجالب از ییرها ی منزله به را

 . رمیبگ را صبرم پاداش است قرار کنمیم حس. شومیم تیاذ چگونه که

 نیالمومن ریام موال گفت خوش چه. شودیم کینزد دارد مرگ کنمیم حس

 . روند مرگ سراغ شانیا ای برود سراغشان به مرگ ندارد یفرق شانیبرا که

 ادامه ها، درد نیا ی همه با دهم، ادامه را یزندگ نیا من خواهدیم خدا اگر

 . دبو خواهم گزارش سپاس رد،یبگ را جانم و کند لطف من به اگر یول. دهمیم

. تهاس زیچ یلیخ لشیدل. ستین دمشید دایجد که یجوان نیا فقط لشیدل

 تر روشن هارا انسان عقل یا ذره بتواند ینحو هر به من مرگ اگر خب یول

 .داد خواهم را جانم لیم کمال با کند،

 دوست شتریب کند متحول را مردم که یشهادت یول دارم دوست را شهادت

 .دارم

 مهم هم ادیز خب یول. شودیم ها یلیخ پوزخند و خنده موجب من، فکر طرز

 هار یکیتار در که یریت نیا دیشا. زد هارا حرف یبعض دیبا یگاه. ستین

 .بخورد هدف به شودیم

 که او. نکنم فراموش را خدا ها، یکیتار و ها ترس در دیکن دعا من، یموال

 فراموشش زود و میا حافظه کم که مییما نیا. شودینم غافل بنده از وقت چیه

 ". میکنیم

 هک بود حواسش هست؟ همه به حواسش شهیهم خدا کنهیم فکر کایمل واقعا؟

 کردم؟ ریگ سلول نیا تو االن من
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 ودنب همه به خدا حواس اگه که گفتیم گفت؟یم یچ یدونیم بود نجایا اگه

 !یبکش نفس یتونستینم االن که

 ونا. دونمیم جوابشونو بپرسم ازش خوامیم که ییسواال گهید بایتقر. آره

 . زیچ همه. داره جواب زیچ همه یبرا

. سوزدیم شان یبرا واقعا دلم. دارم دوست واقعا هارا آدم ها، وقت یگاه "

 ار دتانید ی نقطه شده که هم بار کی یبرا چرا باشند؟ نگونهیا دیبا چرا

  د؟یکنینم عوض

 زمانتان امام به دید نیا از !دلسوزند که دیکن نگاه نید و خدا به جهت نیا از

 کند تحمل تواندینم !دارد دوست شتریب شمارا مادرتان از یحت که دیکن نگاه

  !دیزنیم بیآس خودتان روح به که

 د؟یکنینم نگاه دید هیزاو نیا از چرا

 دوست. خواهندینم آنها بله !دیخواهینم هرحال، به. دانمیم را جوابش من

 یبرخ ،یگاه. هست هم ها یبعض ریتقص. بکند تر داخل را شیموها ندارد

 ندکنیم فکر. من لیفام و خانواده مثل. کنندیم زده نید را افراد نیا ها انسان

 کممح از کارشان !کنندیم یکار محکم نگونهیا که کنندیم درست کار دارند

  !کنندیم زده نید از را نفر چهار و کرده بیع یکار

 هیوشپ فقط است؟ گناه نماز انداختن ریتاخ به فقط ست؟ین گناه کارشان نیا

 طرف آن از عده کی و اند افتاده بام ور نیا از عده کی چرا است؟ گناه نزدن

 هعیش کشور نیتر قدرتمند سرش ریخ کشور کی ست؟ین دار خنده !بام؟

 !اند گونه نیا مردمش و است
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 ظهور یبرا کنمیم خواهش. است شده سخت اوضاع یادیز گرید هرحال، به

 .دیکش میخواه درد فقط ما او بدون. دیکن دعا (عج) عصرمان امام

 دیام به. مانمیم یباق راه نیا در همچنان. آقاجان داد نخواهم دست از را دمیام

 یریفق و نباشد یظلم چیه گرید. شود ییروشنا و عدالت از پر جهان که یروز

 . برگردند شانیسرجا ها عقل و بروند نیب از ها نهیک نماند، یباق

 " یقادر کایمل دارانتان، دوست و شما دوستدار

. بودم یچ دنبال توش. خوندمشون چرا دونمینم. شد تموم هم سوم ی نامه

 هک یزیچ اون ضد بودم یزیچ هی دنبال. نکردم داشیپ انگار بود، یهرچ یول

. استهخو یا گهید زیچ ای پول ها نامه نیا یتو دیشا نکهیا و. دهیم نشون کایمل

 قول به هم دیشا. داشت فرق من یها هدف با واقعا کایمل یها هدف یول

 .داشت فرق دشید هیزاو خودش،

 یکخا چه دیبا حاال. ترس همون و. برگشت تنگ سلول یفضا به روحم دوباره

 زم؟یبر سرم یتو

*** 

 اومد ها یداعش لیشما و شکل با غول کی و شد باز یناگهان کامال سلول در

 دارن. دراومد اشکم !رونیب برد و کرد بلند جوجه کی مثل رو من و داخل

 بلق حاال درسته !جوونم هنوز من !بکشن منو نذار ایخدا !ببرن سر منو برنیم

 !رمیبم خوامینم من یول شم راحت رمیبم گفتم خوردم یشکر هی اومدن از

 بود یا خرابه هی. آزاد یفضا یتو رونیب برد دراز یراهرو کی یتو از رو من

 .کجا دونمینم. بوده شهر هی از یبخش انگار که



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 215 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 نیزم یرو بند چشم با همشون. ها بچه ی هیبق کنار انداخت رو من غول

 هی هغول از و کرد اشاره من به تیعصبان با سشونیرئ. بودن نشسته دوزانو

 کو؟ بندش چشم پس یعنی کنم فکر که دیپرس یعرب به ییزایچ

. ندهبب رو چشمم بند چشم هی با سمتم ادیب خواستیم و داد تکون یسر غوله

 هب اسلحه همشون دمید که بشم مانع خواستمیم ادیفر و داد با و دمیترس

 . گرفتن سمتم

. بود شستهن یحال یب با هیبق کنار که افتاد یعل به سمیخ نگاه. دمیترس بدتر

 کمی البته که. دمیدو سمتش به عیسر و پاشدم .بود داده دست از یادیز خون

. یلع بغل افتادم و کرد کیشل پام مچ به شونیکی برسم بهش بود مونده

 :گفتیم ینگران با. کردم صداش

 ؟ییتو نیمع -

 تکون که زدنیم داد یه ها ستیترور. شیزخم یبازو یرو گرفتم رو دستم

 :زدم داد که کنه جدا یعل از منو که سمتم اومد شونیکی. نخورم

 ن؟ینیبینم !شدهیزخم -

 .بستمیم رو زخمش دیبا. دادم ادامه کارم به یول. خوردم یلیس کی

 :درآورد رو یعل اعتراض، دوم یلیس یصدا

 ( دکتره نیا ) !بیطب هو !بیطب هو -

 رحم ادیز نایا بودم دهیشن. کنم نگاه بازوش به گذاشتن حرفش، نیا با

 باشه؟ مهم دیبا براشون یعل زخم چرا پس !کشنیم عیسر. کننینم

 کرش خدارو. ارمیدرب رو گلوله تونستم دست با فقط و زدمینم حرف ترس از

 مشلوار ی پاچه استرس با هم بعدش. بود کرده ریگ فقط یسطح صورت به
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 بعد. بستم محکم رو بازوش و دادم جر رو (بودمش دهیخر گرون هم یلیخ)

 رگ کینزد تنها نه. درآورد شدینم رو اش گلوله گهید. پاش سراغ رفتم

 . بود هم عصبش لب به لب شیکی بود، خورده

 :دیپرس و زد یلبخند بلکه د،ینترس تنها نه گفتم، بهش نویا یوقت

 پام؟ شه فلج شهیهم یبرا ممکنه یعنی -

 :گفتم یناراحت با

 ... که کننیم برات عصب یجراح هی. رینخ -

 :دراومد دادش دوباره طرف

 بیعج تلفظات یسر هی بعدشم. خودمان یشو خفه یمعنا به) !اُسکُت -

 (گفت گهید بیغر

 داختنمان و بهم زدن بند چشم عیسر. ببندم زخمشو شتریب قهیدق دو نذاشتن

 .تر ور اون

 صحبت هب کرد شروع ییکایآمر لهجه و یسیانگل به نفر کی ه،یثان چند از بعد

 .کردیم ترجمه یعرب به هم نفر کی. ..گفتیم جمله به جمله البته. کردن

 هب بفهمم تونستمیم کردنیم صحبت واشی و دور ی فاصله در که نیا با

 رفح تر واشی یلیخ کردیم ترجمه یعرب که یاون. گهیم داره یچ یسیانگل

 .زدیم

 بعد و میریبگ ازشون رو اطالعات یسر کی الزمه فقط :ییکایآمر مرد

 هاگ عراق. دیدار نگه گروگان عنوان به هم رو یباق. دیبکش رو شونیتعداد

. هیرانیا. دیدار نگه رو پزشکه. دهیم براشون یخوب پول رانیا نداد، یپول
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 هم و یسیانگل متن هم که هست امکانش نکهیا با) ست؟ین یا گهید صحبت

 (میشیم دور موضوع اصل از و شهیم یطوالن یلیخ یول بذارم رو یفارس

 :گفت یسیانگل به هم مترجم. گفت بهش یزیچ هم عرب مرد

 د؟یآورد برامون مهمات چقدر بار نیا میبپرس میتونیم. ریخ -

 . دینباش نگران. ..ازین مورد حد از شتریب :ییکایآمر مرد

 ما روبه ییکایآمر مرد همون بعد و. دمیشن رو ییها قدم شدن کینزد یصدا

 :گفت

 شماست؟ از یکی کدوم یعلو یعل -

 .کرد ترجمه هم عرب مرد

  دارن؟ کاریچ یعل به. افتاد جونم به ترس

 یعرب به و شد کینزد بود یعل که یسمت به یشاد با یا گهید عرب مرد

 ... کردمینم صداش یعل من اگه !من به لعنت. گفت یزیچ

 :دیپرس

 (؟یهست یعلو یعل تو ایآ) ؟یعلو یعل انتَ هل -

 :گفت افتخار با یعل

 (ام یعل من آره. )یعل انا. نَعَم -

 :گفت یسیانگل به لذت با ییکایآمر مرد

 !یچ یعنی یواقع ی شکنجه که ننیبب دیبا !دیکن باز هاشونو چشم -

 رو زبان که لعنت. خوندم یپزشک رفتم که رو خودم کردم لعنت دلم یتو

 یالخ رو دلم ته ینجوریا که یکلمات نیا شاهد و باشم نجایا دیبا چرا من !بلدم

 کنه؟یم
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 هاش دست که ام یکس تنها من افتاد ادمی تازه. کردن باز رو هامون چشم

  اد؟یبرم دستم از کاریچ یکش آدم نیماش همه نیا جلو یول. بازه هنوز

. کردیم درد بدجور و بود رفته استخونم کینزد تا گلوله. افتادم پام زخم ادی

 !نرفتم هم یسرباز یحت من  !بودم نخورده گلوله تاحاال

 اب خواستیم انگار. کردیم نگاه من به یچشم ریز. تر جلو کشوندن رو یعل

 خونواده هم من. درسته. بکنه تیوص خواستیم انگار. بزنه حرف نگاهش

 و. دارم پدر هم من. برگردم منتظرمه که دارم یخواهر هم من... یعل دارم

 دینبا !یشیم پدر یدار تو... یعل یول !آورده کم قلبش من خاطر به که یمادر

 ... االن

 و شد یعل کینزد نمیبب رو اش چهره تونستمیم حاال که ییکایآمر مرد

 .دیکش ادیفر یعل... گردنش یرو گذاشت رو روشن گاریس

 :گفت

 !بزن حرف باش زود ها؟ داره؟ نجایا به حمله یبرا ییها نقشه چه ارتش -

 .نگفت یزیچ یعل. کرد ترجمه یعرب به عیسر عرب مرد

 رو هام چشم. افتاد یعل یها گوش جون به چاقو با و زد یپوزخند مردک

 .بودن بسته رو هاشون چشم ها بچه ی همه. نمینب تا بستم

 دیاش زدیم ادیفر اگه. زدینم ادیفر گهید یعل یول. بود یوحشتناک ی صحنه

 رج،خا از که سست یوندیپ بافت) !دیپاشیم هم از صفاقم ی پرده همونجا من

 (دارهیم نگه محکم رو گوارش ی لوله

 :دیکش ادیفر دوباره ییکایآمر مرد

 (!کن باز رو گشادت دهن ) !ماونت یپرد وری اوپن -
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 :گفتم بهش یسیانگل به و دادم خرج به شجاعت

 !هستن حرم یتیامن گروه یتو فقط نایا !دونهینم ارتش از زیچ چیه اون -

 :فتگ لبخند با. دمیترس دمید رو برگشت سمتم به که نشیخشمگ نگاه

 هنگ بسته فعال رو دهنت پس !پیخوشت مرد دارم یتر مهم یکارها تو با -

 اطالعات دیکنیم فکر شماها از یلیخ که یزیچ اون از شتریب پسر نیا !دار

 !داره

 .بود وحشتناک ...نکردم نگاه یعل ی شده پاره کهیت گوش به

 :زد ادیفر تر بلند مرد

 !دیکن قطع راستشو دست تر زود -

 بیغر بیعج بزرگ ساطور کی. کرد گزگز خودم راست دست فکر نیا با

 کردمیم حس ضربه، هر با. کردن قطع رو دستش ضربه، دوازده با و آوردن

 . بود پوشونده رو من صورت اشک. رنیگیم دارن رو جونش از یقسمت

 رنف دو به بعد. گرفت باال رو یعل ی چونه و شد کینزد یا گهید یوهاب مرد

 از .بود دستش ساطور که یحال در من سمت اومد شون یکی. کرد اشاره گهید

 !کنم کار چه دیبا دونستمینم که بود اومده بند یطور زبونم ترس

 یوقت !رمیمیم. رمیمیم گهید من. باال برد رو ساطورش و ستادیا من یجلو

 فرصت دوباره که دیبد یچ دیحاضر دینیبیم جلوتون رو الموت ملک دیدار

 بدن؟ بهتون یزندگ

 ... گردنم یرو دیپاش خون... و نییپا آورد رو ساطورش

 سر. کردن حس خودشون یرو رویجسم بودم کرده دراز که راستم یپا

 !!!!!!میدست بغل ی دهیبر
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... نیا یلعنت حد؟ چه تا تیجنا. ختنیریم صورتش یرو آبشار مثل هام اشک

  !منتظرشن خونه تو پدرش و مادر که جوونه هی نیا

 :دیکش ادیفر و زد یخند زهر مقابلم ستیترور

  !ریتکب -

 :گفتنیم صدا هم هیبق

 !اکبر اهلل !اکبر اهلل -

 اکبر؟ اهلل

  ر؟یتکب کدوم یول. گفتیم ریتکب انگار هم دهیبر سر

 یعمق یها یمعن د؟ینیبیم یچجور هارو چهره د؟یشنویم چگونه رو اصوات

 آدم یبرا ه؟یچ یبرا گنیم نایا که اکبر اهلل نیا د؟یکنیم درک هم اونارو

 ؟... جهل یبرا ت؟یجنا یبرا ؟یکش

 شدم؟ پزشک من چرا

. هدار تعهد کارش به که هست یپزشک !داره هامیا هم کلمه نیا یحت. پزشک

 هب سال همه نیا یچطور. شده پزشک کالسش و پول خاطر به که یپزشک و

 کردم؟ینم دقت کلمات یمعن

 قتداا بهش که یموقع اون. نبود نیدلنش یعل یصدا مثل برام یاکبر اهلل چیه

 نماز یها قسمت تک تک گفتیم. بود دلنواز یلیخ صداش. بودم کرده

  ؟... هیچ ریتکب ی فلسفه. داره فلسفه

 نیا مثل هم ییها مسلمون و. دمید رو یعل و کایمل مثل ییها مسلمون من

 .بهیعج یلیخ. ..ستیترور
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 ناو و کنهیم رو یتیجنا ده،یم انجام ییخطا پزشک کی که مونهیم نیا مثل

 فکر همه ینطوریا ست؟ین زور. بدن نسبت ها پزشک ی همه به بخوان رو

 وجود هم یعل مثل یکی که دوننینم. قاتلن و کش آدم ها مسلمون کننیم

 شد؟ سبز میزندگ وسط ینجوریا که بود یک مرد نیا ایخدا... که داره

 سیخ مگردن پشت بار، نیا و رفت باال دوباره ساطور شد تموم ها ریتکب یوقت

 یقیعم نفس. شم مواجه یا گهید ی دهیبر سر با و برگردم نکردم جرئت. شد

 . دمیکش

 که من به. دیدیم رو ها بچه دنیبر سر هم و دیکشیم درد هم داشت هم یعل

 شرمنده؟. شدیم دهید هاش چشم یتو یشرمندگ مثل یزیچ هی کردیم نگاه

  کنه؟یم تیجنا داره که اونه مگه باشه؟ شرمنده دیبا یعل

 :گفت ییکایآمر مرد

 !کشمیم رو همشون وگرنه !یعل بزن حرف زودباش -

 شتهک یشتریب افراد بزنم، حرف من اگه :داد رو جوابش یسیانگل به هم یعل

 کشته یکمتر گناه یب افراد تا میش کشته که نهیا کارمون. میاینظام ما. شنیم

 .شن

 دهن یرو دیکوب نشیپوت با ...نیزم یرو کوبوند رو یعل و شد یعصبان طرف

 .یعل

 تیجنا. کنهیم شجاعت داره یعل. باشه شرمنده دینبا یعل که فهممیم حاال

 من من؟. ..ننینب صدمه اش بچه و زن تا جنگهیم داره یعل. کنهینم

 مئنممط. ستین یعل ریتقص ه؟یک ریتقص نیا !نجامیا... یول !ستمینینظام

  !ستین
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 اگه... یلو !بشم کشته خوامینم من !بشم کشته ممکنه !نمیبیم رو نایا دارم من

 لو رو اطالعات هم اگه. کشنیم رو مون همه قطعا نده اطالعات اونا به یعل

 . کشنیم شتریب ...شنیم تر یقو اونا بده،

 ور شییتوانا من بشم؟ کشته دیبا هم من کنم؟ سکوت دیبا هم من یعنی

 که مستین کایمل مثل من !بمونم زنده خوامیم من !ستمین یعل مثل من !ندارم

 !ستمین جون اسکلت مثل من !بشم دیشه تیموقع نیا یتو بخوام

 اگه. نه هم دیشا. آره هم دیشا. دونمینم بود؟ خوشحال بود نجایا کایمل اگه

 !هست هم خوشگل یحت... و دختره اون. کشتنشینم احتماال بود نجایا

 هی نکاح جهاد به راجع. بودم شده یعصبان. زد هام قهیشق به خون تصورش از

 ترس و خشم از حاال یول. گرفتمشیم سخره به و بودم دهیشن ییزایچ

 یب هم قدر هرچه یرانیا هی. ام یرانیا هی هرحال به !کنم کار چه دونستمینم

 .ارهیم جوش بشه دیتهد ناموسش نکهیا از باشه الیخ

 .بستم رو هام چشم. دنیبر سر و دنیکش جلو هم رو سوم نفر

 :گفت یعل به رو ییکایآمر مرد

 رقم نیا ؟یکن یشق کله یخوایم بازم !نیموند زنده نفرتون 0 حاال تا -

 !ها برسه 0 به تونهیم

 :دینال یعل

 ... ابولفضل ای -

 .رفت هوش از و

 :گفت یدلخور با ییکایآمر مرد

 گه؟ید یپزشک !تو یه (من روبه) !یریمینم یزود نیا به تو. یلعنت -
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 :داد ادامه. کردم دییتا ترس با

 .تو نیببر رو دوتا نیا. دیدار نگه نجایا نارویا. ..نیهم. رهیبم نذار -

 " گفت بهش شدیم زور به که یواریچهارد کی یتو بردن رو یعل و من

 .  " یبهدار

 رو شیخون گروه. طور نیهم هم گوشش ومد،یم خون یلیخ که دستش از

 و مکرد داریب رو یعل یلیس چند با. بود خون بسته چند اونجا. دونستمینم

 و کردم قیتزر بهش رو نظر مورد خون بسته. دمیپرس رو شیخون گروه

 .شدم دستش یچیپ باند مشغول

 .فیح. ..نبود میگوش که فیح

. زنمب حرف ادیز یعل با گذاشتینم و بود ستادهیا باالسرم نگهبان نفر کی

 :کردیم زمزمه یگاه چند از هر یعل یول

 !کن ستین به سر رو من یجور هی !بکش رو من نیمع -

 .ختمیریم اشک فقط من و

 اه وقت یگاه. کنه هیگر دیبا هم مرد. چرا یول. کنهینم هیگر که مرد گنیم

 .کنه هیگر دیبا فقط

 احساسات برام و کردمیم نمود سنگدل هم قدر هرچه. بودم متنفر تیجنا از

 مدت که هستن ییآدما ها وقت یگاه !بود قمیرف یعل یول نبود، مهم هیبق

 ییهوی عمرت، ی همه ی اندازه به یول شونیشناسیم که ستین یادیز

 .یشیم ونشونیمد

 :گفتیم لب ریز یعل

  !ببخش. نیمع ببخش منو -
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 .نزن حرف ادیز :من

 :گفتیم لبخند با دوباره قهیدق چند از بعد و شدیم ساکت عانهیمط

 اتج به من اگرم ؟یریبگ زن یریم یکن دایپ نجات نجایا از یتونست اگه -

 !یداشت دوسش یلیخ گمیم بهشم رمیگیم زن هی برات رمیم موندم زنده

 دهخن و کجام وفتادیم ادمی یداعش اون یها تشر با یول. دمیخندیم ناخودآگاه

 ارانتظ شدینم ها شِمر نیا از انگار یول. بودم کرده ضعف. دیماسیم دهنم تو

 .میبخور بدن یزیچ هی ادم به داشت

 به بردن و کردن جدا ازش رو من شدن مطمئن یعل موندن زنده از یوقت

 هپنجر اتاق. انداختن رو من هاش اتاق از یکی یتو که خرابه ی خونه هی سمت

 انداختن رو من یوقت. بود داده نم سقفشم. شدیم متر 0 دیشا زور به. نداشت

 .دمید رو بودن وَن یتو که ییها بچه ی هیبق تو،

 :گفت یعرب ی لهجه با و سمتم به اومد عیسر شونیکی دنم،ید با

 خوبه؟ حالش یعل -

 :گفتم

 . مونهیم زنده خداروشکر آره -

 :گفتم دلم یتو بغض با

 .بذارن ایعوض اون اگه -

 .گذروندم نظر از رو اتاق یفضا واشی واشی کردن، قفل رومون که رو اتاق در

 رو اتاق فنص !یزک بود گفته یگون به که بود پهن کفش رفته در زهوار یقال هی

 کپه هی. اش گوشه خورده انهیمور و داغون کمد هی و. بود کرده پر زور به

 هدیچ گهید طرف هی هم ومدیم نجایا تا گندش یبو که شپش پر رختخواب
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 هیکت وارید به شونیکی. بودن اتاق یتو من جز به گهید نفر چهار. بود شده

 هیتک وارید به ستادهیا صاف شونیکی. بود فکر تو شدت به و بود نشسته زده

 . بود کمد کردن رو و ریز درحال یکی اون و زده

 .کردیم میوارس داشت بود سادهیوا من یجلو که هم یکی نیا

 شده؟ یزیچ :من

 سیخ خون از هنوز. گذاشت من راست سمت یرو دست اشک با جوون پسر

 :گفت شد یخون که دستش. بود

  !برادرمه خون نیا -

 :کرد حس هم رو اون یسیخ و گذاشت گردنم پشت دست

 !کنه لعنتشون خدا... خدا !محسنه خون هم نیا -

 زورش خدا کنه؟یم دوا ما درد از یدرد خدا لعنت مگه کنه؟ لعنتشون خدا

 کارو نیا چرا پس رسه؟یم زورش ها؟ کنه؟ محو نیزم یرو از رو نایا رسهیم

 د؟ینکن کارو اون دیبکن کارو نیا بگه ماها به بلده فقط ؟!کنهینم

 . نیزم یرو نشستم. کردنینم یاری گهید ام خسته یپاها

 . رهیگب آروم کمرم کمی تا نشستم بود زده هیتک وارید به که یاون کنار رفتم

 :دیپرس جههل با و برگشت سمتم به یناگهان یلیخ

 ؟یدونیم ؟یدونینم یزیچ که تو -

 !مسافرم فقط من..نه :من

  !ندارم هم رو "زائر" لقب اقتیل یحت... مسافر
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 نجایا ته؟یحال !میذارینم زندت ما بذارن زندت اونا !یبزن حرف اگه :مرده

 ونخ بفهمن مارو یها نقشه از یکی اگه یحت !جنگه !ستین یموخ یشوخ بحث

 !شهیم ختهیر ها یلیخ

 ... من آقا بزنم؟ حرف دیبا یچ از !دونمینم یچیه من :من

 :گفت گشونید یکی

 .بوده زائر طرف. کن ولش فواد -

 اومدم. ام گانهیب شما مقدسات با من. نذار من رو اسمو نیا بگم خواستمیم

. زد نیزم بدجور رومو خدا که. بابام یرو نزدن نیزم خاطر به فقط نجایا

 به دیشا. شهیم پودر چشمم جلو داره همش م،یجوون اقتدارم، ندم،یآ غرورم،

 نیبهتر یتو. امیآدم خودم یبرا یول باشم یعالف و مضحک پسرک ظاهر

 مرگ با دارم حاال. خوندمیم داشتم رو رشته نیبهتر و کردم یزندگ امکانات

  !کنمیم نرم پنجه و دست

 یزیچ و گرفت ازم رو نگاهش فواده، اسمش دمیفهم حاال که یعصبان مرد نیا

 .نگفت

 :دمیپرس

  حساسن؟ یعل یرو نقدریا چرا -

 یعل. میدونینم یچیه خودمون ما. ماست ی فرمانده یعل چون :هیاول پسر اون

 ... نیهم یبرا. رهیگیم میمستق فرمان ارتش از خودش یول. میبدون ذارهینم

 پسره دمیفهم ها حرف نیب از. زد یعرب به ییها حرف و دیتوپ بهش فواد

 . نِیعبدالحس اسمش
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 اعصابش هرحال به خب، یول. شدم ناراحت بود ضد باهام فواد که نیا از

 .بودن شده کشته رزماش هم از نفر سه. بود خورد

 رو تنفسم راه داشت گند یبو. گذشت منوال اون به ساعت چند دونمینم

 سازن؟یم که هییها خونه چه نیا متر؟ دو سقف آخه. بستیم

 .اتاق یتو انداختن هم رو یعل که نیا ساعت سه از بعد

 .فعال بود خوب شیعموم تیوضع. کردم اش نهیمعا و سرش یباال رفتم من

 :دمیتوپ همشون به. ازش دنیپرس سوال به کردن شروع هیبق

 !کنه استراحت دیبذار بسه -

 :گفت یزیهرچ از قبل. کنه استراحت تا کنار هی میبرد رو یعل هم بعد

. ودب شده ظهر اوردنمیم داشتن یوقت یول. شد قضا که صبحمون نماز ها بچه -

 .دیبخون رو نمازاتون دیکن ممیت

 :گفت یفارس به نیعبدالحس

  ؟یآورد ریگ وقت یعل -

 :کرد دییتا فواد

 .میبزن حرف میتونیم هم بعدا. فعال میبخون نماز میبر. گهیم راست -

 :گفت من به رو. شد زیخ مین هم یعل

 . کنم مُمیَتَ کن کمک -

  ه؟یچ ممیت :من

 :دیخند یعل

 ؟یدونینم -

 !نه :من



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 228 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

. نخوند نماز یبرا داد انجامش شهیم وضو یجا به نبود آب اگه که هیکار :یعل

 .ادهیز نجایا که باشه خاک کمی دیبا

 !یندار دست هی... یول :من

 مسح مبرا رو دستم نیا پشت دیبا تو کنم فکر یول. رو حکمش دونمینم :یعل

 .یکن

 هیبق. دادم انجام براش رو گفت که ییکارها یول دمیفهمینم یزیچ حرفاش از

 .بودن کرده ممیت هم

 :نیعبدالحس

 است؟ قبله طرف کدوم حاال -

 :گفت و کرد اشاره یسمت به دستش هی همون با یعل

 چطوره گم،یم. هیور نیا دمیفهم دیخورش تیموقع از بودن که رونیب -

 !مضاعفِ ثوابش م؟یبخون جماعت

 کردمیم فکر شناختمشینم اگه. بود همراه یشوخ و یشاد با هنوز لحنش

 باشه؟ ینجوریا هم تیوضع تو تونهیم چطور آدم !وونستید

 :مگفت و کنار گذاشتم رو یستیرودربا. کنم ممیت که کرد اشاره هم من به

 .ندارم اعتقاد نماز به تشیراست -

 یوقت. تسین مهم گهید. برگشتن سمتم به تعجب با حرف نیا دنیشن با هیبق

 . بگم دروغ گهید خوامینم مرده، ای برم رونیب نجایا از زنده ستین معلوم

 :گفت بهم باز دهن با یعل

 ؟یگیم یجد ؟... نیمع -

 . بود اجبار به خوندمیم نماز حرم تو اگه. گمیم یجد آره :من
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 من و دخون جماعت نماز هیبق با و رفت پاشد بهت با بعد و کرد نگاه صورتم به

 یلیخ نیکنیم فکر هنوزم ن؟یدار اعتقاد خدا به هم هنوز. کردم تماشا

  !مینبود نجایا االن ما که بود اگه مهربونه؟

 فاوتت یب هم من. کردن صحبت یعرب به نشستن رهیدا هی تو اونا نماز، از بعد

 .زدم زل روبروم به و دادم هیتک سرد و یسنگ وارید به

 که انگار. من سمت اومد یعل شد، تموم شون جلسه که قهیدق چند از بعد

 :گفت و گردنم دور انداخت دست ارهیدرب رو یزیچ دلم از بخواد

 ؟... چرا... یهست یخوب ی بچه توکه... نیمع -

 ازیچ نجوریا و نماز ی فلسفه از !کن بس رو کردن موعظه گهید تو یعل :من

 و نید با من یکل طور به. میبود خونده مدرسه یتو همرو که یبگ خوادینم

 کار تو سرم !ستمین یا یمذهب آدم !ندارم یخوب ی رابطه نایا و امام و خدا

 خوب؟ !خودمه

 ... نیمع آخه  :یعل

 .یشناسینم کامل رو من تو نیبب :من

 فکر .یانفراد بفرستنم خواستنیم نجا؟یا فرستادن رو من چرا یدونیم :یعل

 زا اونا و زنمیم حرف باهاتون ارتش یها نقشه ی درباره نجایا امیب اگه کردن

 باهاتون خوامیم فقط من... خب یول. شنونیم اتاق یتو شنود قیطر

 .تسین معلوم برگشتنم رون،یب ببرن رو من که در نیا از. کنم یخداحافظ

 ... یول :من
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 اقترف ریز که هینامرد ییخدا یول. نشناسم ادیز تورو دیشا بگم خوامیم :یعل

 شم؟یم ناراحت ازت من یکنیم فکر یندار اعتقاد نماز به یگفت که االن. بزنم

  اد؟یم بدم ازت نکهیا ای

 .بشه عوض دربارم یعل نظر کردمیم فکر واقعا هم دیشا. نگفتم یزیچ

 مبرسون سالم تورو بود قرار. پدرتم و مادر ونیمد االن من. نیمع نیبب :یعل

 نمیا. یستین و یباش خونوادت شیپ یتونستیم االن. رانیا یبرگرد تا نجف

 تا هاگ ؟یفهمیم. یبرگرد سالم تو بکنم یهرکار حاضرم... یول. منه ریتقص

 !خداست لطف وفتادهین روت هم خراش هی االن

 بت؟یمص نیا یتو انداختمون که یهمون ؟یعل یگیم خدارو کدوم خدا؟ :من

 م؟یدار خدا چندتا مگه. آره :یعل

 .داشت یشوخ لحن شتریب حرفش نیا

 !هشد قطع دستش که انگار نه انگار. زدیم قهقهه که اون برعکس. دمینخند

 ... که انگار نه انگار

 قطع دستت !میریمیم میدار ما خنگه ؟یباش ینجوریا که شهیم چطور :من

 !شده

 احتمالش اولشم از. گذاشتم قدم خدا راه یتو من یول. دونمینم تورو :یعل

 .رمیبم یحت ای بشه ینجوریا که بود

 هب !یشیم دار بچه گهید ماه چند !یبودیم زنت شیپ دیبا تو االن االن؟ :من

 هاگ یحت ای بشه؟ بزرگ پدر بدون یچجور دیبا بچت که یکرد فکر نیا

 نداره؟ دست هی من یبابا چرا گهینم ،یبرگرد

 !ستین بردار یشوخ خدا راه که بدونه دیبا من ی بچه :یعل
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 !زد حرف راهش و خدا از دوباره :من

 نیا نایا کنه؟ نابود رو اسالم دشمن یک بجنگه؟ یک مینجنگ ما اگه خوب :یعل

 مردم ناموس !کشنیم بزرگ و کیکوچ رو جوون و ریپ از رو ملت دارن همه

 دیانب ظلم درمقابل گفته ما نید که نهیا ریغ مگه... و کننیم حرمت هتک رو

 کرد؟ سکوت

 !که شهینم آخه :من

 نشه؟ چرا :یعل

 :زدمیم ادیفر داشتم بایتقر

 !میریمیم میدار ما ؟یعل یباش خونسرد نقدریا یتونیم چطور آخه -

 . رانیا یگردیبرم سالم. یریمینم. یمن امانت تو. نترس :یعل

 !یکنیم فکر نطوریا تو :من

 !دارم اعتماد بهش !دارم مانیا خدا به چون کنمیم فکر نطوریا من آره :یعل

 !گرفتم رو اعتمادم ی جهینت کردم اعتماد بهش که هم وقت هر

 خوب یعل. کردنیم نگاه ما به تعجب با هیبق. شدم ساکت هوی حرفش نیا با

  !خووووب. نایا جلو یکرد عیضا رو من

 داره؟ یارزش چه آبروم. بمونم زنده ستین معلوم که من مهمه؟ مگه یول

 به. دکریم گرم رو پشتش که داشت رو یکی. بود خونسرد نقدریا نیهم یبرا

 !یسادگ نیهم

 افسرده نه و برآنهاست یترس نه و ) "...  حزنونی الهم و همیعل خوفٌ ال و...  "

 ( شوندیم

 :گفت بهم و دیکش یقیعم نفس یعل
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 نتونم خودم اگه یول. شرمندتم واقعا من. نیمع نکن تیاذ رو خودت -

 زرگب پسرم یوقت ن،یمع یبرگشت اگه. کنهیم رو کار نیا خدا برگردونمت،

 نیهم یبرا. بودم عاشقش بلکه. نداشتم دوستش نکنه فکر بگو بهش شد

 باشه؟. هیچ یتو یواقع یجاودانگ بدم ادی بهش تا رفتم

 . نگفتم یزیچ و دادم تکون مثبت ی نشونه به یسر

 :کردم زمزمه بعد یا لحظه

 سرم به یگل چه دیبا من. حالت به خوش. یدار اعتماد خدا به تو... یعل -

 ندارم؟ اعتماد بهش که رمیبگ

 اگه که ینیبیم. یکن حسش هیکاف فقط. یدار اعتماد بهش قلبت ته. چرا :یعل

 .دهیم رو اعتمادت جواب یچجور خودش دست یبسپار رو زیچ همه

 انداخت؟یم دردسر نیا یتو مارو دیبا چرا اصال :من

 باعث اشونیبعض. دارن یحکمت کدوم هر ادیم شیپ که ییها یسخت :یعل

 ثباع دیشا کشمیم دارم االن که یدرد نیا مثال. بشن پاک ما گناهان شنیم

 هم گلوله کی با وگرنه. خدا شیپ برم شده دهیآمرز و بشه پاک گناهام بشه

 یول بردم، رو شهادت ضیف صورت هردو در گرچه. شم راحت رمیبم شدیم

 ها یلیخ. شهیم تر یقو من مانیا. شهیم شتریب فرد عزت و مقام ینجوریا

 که نهیا مهم یول. بشن دیناام خدا از و ببازن رو خودشون من تیموقع تو دیشا

 .کنم حفظ رو بهش مانمیا داشتم قیتوف تاحاال

 :گفتم و کردم پاک رو صورتم یرو اشک رد

 .آرومه دلت. یعل حالت به خوش -

 :گفت لبخند با
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 امآر خدا ادی با تنها دلها که دیباش آگاه) "القلوب تطمئن اهلل بذکر اال " -

 !خب ستشین یالک (ردیگیم

 کردم حس و کردم تکرار چندبار وار یطوط رو ذکر اون و بستم رو هام چشم

 . شدن پر بودن ینگران و ترس از که دلم قیعم یها حفره که

 هم، هاش نگاه نیآخر. بردن رو یعل و شد باز اتاق در بعد، ی قهیدق چند

 .بود نیمت و خونسرد

*** 

 فقط االن. اوردنین گهید و بردن هم رو ماجد و فواد االن، تا و گذشته روز سه

 و بود کرده رو و ریز رو کمد سجاد. میموند یباق سجاد و نیعبدالحس و من

 یمنته. نداشت هم شارژ ما شانس از که کنه دایپ ینفت لیموبا کی بود تونسته

. نهک شارژش خواستیم بودن برنداشته شانسش از که یپاوربانک با سجاد

 (توالت؟ کاسه ای شانسه. )نداره کارت میس اصال میدیفهم هم االن

 به یلیم چیه هم من. گرفته ماتم هم نیعبدالحس نبود بلد یفارس که سجاد

 .نداشتم زدن حرف

 راونقد که هم ممد یحت. طور نیهم هم بابا. شده نگران یکل مامان االن تا حتما

 همهبف اگه ؟یچ کایمل... کایمل. افتاده کنم چه کنم چه به هم بود متنفر ازم

 ده؟یم نشون یواکنش چه شدم کشته

 دوسال؟ سال؟ کی هستن؟ فکرم به مدت چه تا ؟یچ یمهد و ریام

 چه مشد کشته کربال تو بفهمه اگه یول. شناختمشینم ادیز که اون... باید

 . ادین سرقبرمم دیشا !یچیه البد کنه؟یم یفکر

 هست؟ مهم براش اصال قبرم؟ سر ادیم اصال چطور؟ طال
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 یلیخ حتما خب یول داره گهید داداش دوتا من جز به که اون... یچ سیمهد

 . شهیم ناراحت

 کنهینم کار یچ یک مرگم از بعد کنم فکر نمیبش دیبا که !بدبختم من قدر چه

 . صد در صد جهنم؟ رمیم شم؟یم یچ خودم !برام

  بهشت؟ برم خدا تورو نه

 اماجس اون... عه... ینیبیم نهیآ تو که هیزیچ از تر کینزد یلیخ مرگ گنیم

 خوردمن شتریب سوپ کاسه دو روزه چند. وللش اصال بودن؟ تر بزرگ که نبود

 به صدرحمت... که نینگ هم نجایا یغذاها تیوضع از. گمیم ونیهذ دارم

 ( ما به دنیم هیچ بگم بهتر ) کثافتا؟ نیا خورنیم هیچ !سلف یغذاها

 روز. داشت کیبار یلیخ رینورگ هی باالش. ومدیم نظر به محکم یلیخ اتاق در

 رشیز از شدیم عمرا که هم در ریز. میدادیم صیتشخ اون از رو شب و

 .بود دیکل که هم قفلش یتو. دید یزیچ

 و ییدستشو میبر گذاشتنینم. بود ور هم به روز چند نیا یتو تمونیوضع

 . میکردیم رو کارمون اتاق ی گوشه سطل یتو ماهم

 حالم. دمبو گرفته گند بو یکل بودم نگرفته دوش بود روز چند. یچیه نیا حاال

 .خوردیم هم به خودم از داشت

 ور نمازشون رفتنیم. نه ای گفتن اذون که دنیفهمیم کجا از نایا دونمینم

 .خوندنیم

 . نماز هب ستادنیا نیعبدالحس و سجاد که بودن گفته رو مغرب اذون کنم فکر

 ... بکشنش واقعا اگه.بودم نگران یلیخ یعل یبرا
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 .شد باز در و دیچرخ قفل یتو دیکل که خوندنیم نماز داشتن ها بچه هنوز

 :گفت یداعش

 . تعال. بیطب بیطب -

 !یبیطب چه اونم. میشد هم بیطب و مینمرد !بیطب ؟!گفت؟یم رو من

 وارس رو من هم اون. گهید نفر هی به سپرد و برد رو من. رفتم باهاش اجبار به

 (گمخن کمی نیماش تو کال) دونستمینم اسمشم که بیغر بیعج نیماش هی

 .بست رو چشمام و ها دست قبلش آها. افتاد راه و کرد

 لهپ چند از. کردن تیهدا یسمت به رو من و ستادیا نیماش قهیدق چند از بعد

 باز رو هام چشم. میشد اتاق کی وارد. دراز یراهرو کی بعد و رفتم باال

 .طور نیهم هم رو هام دست. کردن

 .ختهیر هم به کمی البته و. خوشکل و کیش بایتقر دفتر کی

 رأس کیش و خوشگل کار زیم کی و داشت یمخمل ییها پرده و پنجره دو

 و جوون دختر دوتا و بود نشسته ییکایآمر مرد همون زیم پشت. بود اتاق

 .کردیم بخند بگو یلیخ باهاشون. بودن اطرافش هم دلربا

 اون تیوضع. بود دهیپوش غیج قرمز یکی اون ویشمی سبز ی دکلته شونیکی

 رو ییدخترا نیهمچ نبود بار نیاول. نبود بیعج یکی من یبرا دوتادختر

 .دمیدیم

 . رفت رونیب اتاق از بعد و کرد یا سرفه بود آورده رو من که یکس

 :شد تر پررنگ لبخندش و افتاد من به نگاهش ییکایآمر مرد

 ( !ما هیرانیا دکتر !خب خب ) !داکتر نیرانیا اَور !وِل وِل -

 .کرد اطاعت. ..نهیبش پاش یرو که کرد اشاره ها دختر از یکی به
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 هارو نیا از تا ده یعل به ،یدونیم :گفت و کرد یباز دختر یموها با مرد

 ییدخترا چه نایا یدونیم. برداره شیشق کله از دست که بودم داده شنهادیپ

 .هستن نیبحر یبرا هم اشونیبعض و !رانیا غرب ابیکم یدخترا هستن؟

 .نداره اقتیل یعل که فیح نه؟ مگه بانیز یلیخ

 فروش وطن باشم کافر هم هرچقدر. آوردم جوش ناخودآگاه حرفش نیا از

  !ستمین

 :دیخند دید که رو من ی شده گره یاخما

 شنهادیپ بهترشو تو به یول اد؟ینم خوشت نایا از یعل مثل هم تو !یراست آه -

 یشبک حرف ازش یبتون و یبد نجات رو یعل اگه. یقیرف یعل با تو !ها دمیم

 نیا !بهتره همشون از ست؟ین قشنگ... کن نگاهش. دمیم بهت رو کایمل نیهم

 !ها خودمه مختص فقط یکی

 :زدم ادیفر حرص با

 رو گشادت دهن)  ؟یم ابوت نکیت وی دو وات !شات ماونت یپرد وری پیک -

 (؟یکرد فکر یچ من درباره !ببند

 یونگخ وونیح ای گربه کی مثل. کردم نگاه کرد شیمعرف کایمل که یدختر به

  !کنه اش معامله خواستیم

 :کرد خاموش رو گارشیس

 یانریا. یکن یهمکار بامن یتونیم تو خب کنم؟یم فکر یچ تو به راجع من -

 اطاعت یبگ بهشون یهرچ. احمقن که ها عرب برعکس. باهوشن یلیخ کال ها

 هم و خودت جون هم یبکن کارو نیا اگه ؟یکن یهمکار یحاضر !کننیم

 امبر رو یعل بخوام گهید دکتر هی از تونمیم هم االن. دمیم نجات رو دوستات
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 تموافق باهام اگه یول !شهیم سرسخت یلیخ شکنجه ریز یدونیم. کنه مداوا

 .ششیپ یبر ذارمیم ،یکن

 هان؟ کنم؟ کار چه دیبا

 :گفتم دیترد با

 کنم؟ فکر یبد وقت بهم یتونیم -

 و؟ت و. هستم ادوارد من ضمنا... و شهینم شتریب روز کی تا یول !البته :مرد

 .نیمع :من

 !یریبگ رو درست میتصم دوارمیام ن،یمع پس خب یلیخ :ادوارد

 هب نگاهم ور هی. رفتم زشیم سمت به ناخودآگاه و کردم دییتا سر تکون با

 از زیم یرو که یا یعراق کارت میس یرو م،یاصل حواس و بود، کایمل و ادوارد

 .زدیم چشمک بهم ورود اول

 :گفت بهش کنمیم نگاه دختره به دارم کرد فکر که ادوارد

 !اومده خوشش تو از. کن بدرقه رو نیمع شو بلند -

 سمتم به رو دستش اول. من سمت اومد و شد بلند و دیخندینرم به دختره

 اطوار با و نرم یلیخ بعد. کردم رو کار نیا. بدم دست باهاش تا کرد دراز

 .ام شونه یرو هم رو اش گهید دست. گذاشت کمرم یدو رو دستش

 :کرد زمزمه

 (یجذاب چقدر) !وتیک سو وری -

 :گفتم کنم پرت رو حواسش که نیا یبرا. کردیم نگاه ما به داشت ادوارد

 شه؟ینم شیحسود یکی اون -
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 فرصت از هم من بکنه، یکی اون با هم یحال هی تا شد بلند و کرد یا خنده

. رمبردا رو کارت میس خوامیم نفهمه که کردم بغل رو دختره و کردم استفاده

 .خوردیم هم به ازش حالم نقدریا چرا دونمینم

 .گذاشتم بمیج یتو عیسر یلیخ و برداشتم رو کارت میس

 :گفت خنده با بود شده دختره و من متوجه که ادوارد

 !ادین خوشش کایمل از که ستین یکس چیه !یدید -

 ... ماس نیا با یجرئت چه به !رونیب بندازمش پنجره از که االنه نیهم... آرررره

 باهام رو خودش هم دختره. رفتم در سمت به و کردم یمختصر یخداحافظ

 نفرمت اندامش از. بودم متنفر افشیق از. بودم متنفر هاش خنده از. دیکشیم

 خشم از شدم؟ ینجوریا هوی چرا یلعنت. بودم متنفر بودنش دختر از. بودم

 !کنم خراب رو زیچ همه بود کینزد

 یدخترا از یعوض ی کهیمرت. دمیکش یراحت نفس رون،یب رفتم که در از

 به ینجوریا و بود حرمسرا کاش باز !کرده درست حرمسرا خودش برا یرانیا

 !دادینم یناکس و کس هر

 یتو برگردونن منو که کردم خداخدا چقدر. بند  دست و بند چشم دوباره

 .کردن هم رو کار نیا که. سلول همون

*** 

 خوره؟یم درد به :من

 .دهینم آنتن نجایا یول کنهیم کار گهیم سجاد :نیعبدالحس

 .داد آنتن دیشا. باال رمشیگیم و بلنده قدم !من به دشیبد خوب :من

 نن؟یبینم رهینورگ اون از :نیعبدالحس
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 !باشه باال سرشون همش شهینم که هم هاشون غول !بابا نه :من

 م؟یبزن زنگ کجا به دیبا دونمینم... فقط. .آره :نیعبدالحس

 ؟یزیچ ؟یسازمان ؟یارتش :من

 !بلده یعل فقط رو همه !میندار یا شماره چیه ما :نیعبدالحس

 بعد. زد حرف باهاش هم نیعبدالحس. دمینفهم من که گفت ییزهایچ سجاد

 :گفت من به رو

 ؟یعل شیپ یبر یتونیم گفت گفت؟ بهت یچ هیکائیامر اروی اون یگفت تو -

 ارمیم صدامو . )کنم یهمکار باهاش کنم قبول که یشرط به یول آره :من

 .بدم بهشون و بکشم حرف یعل از یعنی ( نییپا

 !کن قبول خوب :نیعبدالحس

 !منو کشنیم بدم لشونیتحو پرت و چرت اگه !خره :من

 از یکی ی شماره ازش ،یعل شیپ یریم فقط تو !که فهمنینم :نیعبدالحس

 و چرت یسر هی اروی به هم بعدش. کن حفظ ریبگ رو رانیا ارتش فرماندهان

 استم باهاشون ما و نجایا یایم هم بعد. کنه گرم سرشو که بده لیتحو پرت

 .بدن نجاتمون زودتر و کنن یابیرد که میریگیم

 ؟یمطمئن تو :من

 ... بکشن رو فواد اگه بابا رسه؟یم فکرت به یا گهید راه :نیعبدالحس 

 بود گفته نیعبدالحس. اومد در اشکش و شد دار غصه جمله نیا دیشن با سجاد

 .شدن بزرگ هم با و ان پسرعمو که

 ارژش داره؟ هم شارژ کارته میس... نیا. بکنم تونمیم کار چه نمیبب باشه :من

 .گمیم رو یاعتبار
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 یاعتبار شارژ یکاف اندازه به امکیپ یبرا کرد چک سجاد آره :نیعبدالحس

 .داره

 نیعبدالحس بود، سرد هوا یلیخ که ییجا اون از. بود وقت رید. کردم دییتا

 رو کنه نگاهش خوردیم هم به آدم حال که گرفته شپش یپتوها از یکی

 خوابم من یول. گذاشت نیزم یرو سر هم سجاد. بخوابه تا دیچیپ دورش

 اگه. کنم اجرا رو نقشه دیبا یچجور که بودم نیا فکر تو همش. بردینم

 ...  و بشه انجام ییخطا

 یحساب درست نه بود روز سه. خوردیم چیپ یه. بود آروم نا یلیخ دلم

 هم آب ها الجوشن یذ بن شمر. بودم خورده یخاص زیچ نه و بودم دهیخواب

 !دادنینم بهمون

 اون یبرا دلم چقدر. کردم بغلشون. دمییبو و درآوردم رو کایمل یها نامه

 گذاشتنش، سر سربه کردنش، تیاذ یبرا. بود شده تنگ معصوم ی چهره

 تاحاال. بودم دهیند رو اون مثل تاحاال ...بود یبیعج دختر. خوردنش حرص

 . بود نشده مهم برام یکس نقدریا

 که او. نکنم فراموش را خدا ها، یکیتار و ها ترس در دیکن دعا من، یموال "

 فراموشش زود و میا حافظه کم که مییما نیا. شودینم غافل بنده از وقت چیه

 ". میکنیم

 غبطه اسکلت حال به که بودم دهید تیجنا چشمم به نقدریا روز چند نیا

 فکر اولش. دیند رو زایچ نیا و شد کشته زود اون الاقل باز. خوردمیم

 ییزهایچ هم مرگ از تر ترسناک فهممیم یول هیترسناک زیچ مرگ کردمیم

 .هست
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 بهم رو یچ یدار قصد ایخدا چرا؟... بود کایمل اسمش که یاون... دخترها اون

 ؟یکن ثابت

 نیا از. بود شده ها یخوب نماد برام کایمل. بود شده مقدس اسم هی برام کایمل

 تناراح... رو من باشه داشته یتیشخص نیهمچ اسم نیا به یا گهید کس که

 ازش که یزیچ حداقل یول شناختمینم کامل رو کایمل که درسته. کردیم

 .بود یخوب انسان واقعا من به نسبت اون که بود نیا دونستمیم

 ... ها یکیتار و ها ترس در

 !ستمین فکرش به هم روشن روز یتو من !هه. خدا نکردن فراموش

 ماما بابا. ظلمت. غربت. ییتنها. داره گرفتن درد یها هیما تو یزیچ هی روحم،

 ه؟یا ینواز مهمون چه نیا نیحس

 که گفت ییزهایچ یعرب به. نشست کنارم اومد. بود داریب هنوز سجاد

 :گفت زور به جمله کی بعد. دمینفهم

 شده؟ تنگ دلت -

 .آره :من

 :گفت وحشتناک تلفظ و لهجه با سجاد

 قبول؟. بگو دل کالم. دنیفهم یفارس من ،یکن محاوره بامن -

 :گفتم و دادم تکون یسر

 وت. بود گرفته قلبش خدا بنده. شده تنگ مامانم یبرا دلم کنمیم حس -

 . بود مارستانیب

 .یشو خارج زنده اهلل شاء ان. بخوان الحاجه صالة :سجاد

 ه؟یچ الحاجه صالة :من
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 :گفت گرفته یصدا با نیعبدالحس

 یحاجت تین به صبح، نماز مثل یجور نیهم دورکعت. گهیم رو حاجت نماز -

 .یدار که

 .گفت یزیچ و دیخند سجاد

  !هیبتیمص هم یسرماخوردگ ن؟یمع ینیبیم :نیعبدالحس

 یپا یرو رو سرش و مالوند رو هاش چشم سجاد. زدم یلبخند زور به

 .بخوابه تا گذاشت نیعبدالحس

 . بود گذشته دوتا اون دنیخواب از یساعت

 سرما روزید از هم من. دمیکش باال رو دماغم. افتاد خاک یرو یآب ی قطره

 من. بود معجزه خودش بودم زنده یچجور نکهیا. داشتم هم تب. بودم خورده

. شدمینم خوب زدمینم سرم تا هفت شیش تا شدمیم ضیمر هروقت

 (!کنهیم چاخان)

 و شدم بلند. دمیکش هام دست و یشونیپ به. زدم خاک یرو رو هام دست

 .بستم قامت

 دایپ نجات که وفتمیب پات به ای باشم ناراحت دستت از دونمینم... خدا... یهع

. مهمه برام یعل یزندگ... یول. ادیم روزم به چه رمیبم اگه دونمینم یحت. کنم

 هم برگردم که نیا یحت. پسرش خاطر به. ..همسرش مهیحل خاطر به حداقل

 و برگردم. ارهینم دووم مامان وگرنه برگردم دیبا !برگردم دیبا من !مهمه برام

. امبخو تیحالل ایدن از دیبا من. بودم بد یادیز... من. کنم یخواه عذر کایمل از

 ... که بشم مطمئن دیبا !نمیبب دوباره رو کایمل دیبا من

 .گهید هروقت از تر تنها. تنهام
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یم یالک یها وعده بهشون که یمجاز یها دختر دوست از پر یگوش هی گهید

 رس که ستنین یا یمهد و ریام گهید. ستین زدمیم رو آبشون ریز بعد و دادم

 و. کننیم فراموش رو من همه و همه !ستین کس چیه گهید. بذارن سرم به

 ادمی ییوقتا نیهمچ دیبا چرا جدا !شهیم یچ من سرنوشت ستین معلوم

  هست؟ هم ییخدا که وفتهیب

 من یوقت همش و ستین یه خدا نیا !وفتمیم فکرش به وقتا نجوریا فقط چون

 !نمک التماسش ینجوریا دیبا حاال و میزندگ به زنهیم گند و ادیم ام یخوش اوج

 !کنمیم التماسش !باشه

 بودم ستادهیا مقابلش که ییخدا از اریبس خشم و حرص با نماز اول رکعت

 .دوم رکعت حاال. شد تموم

 به گونه نیا تورا یزیچ چه[  انسان یا]  ) "... میالکر بربّک غرّکَ ما...  "

  ) ؟ کرده مغرور متیکر پروردگار

 و کرد دعا شهیم یفارس به قنوت یتو بودم دهیشن جا هی. قنوت به بردم دست

 هنباش نفرت و بغض پر سرم ریخ کردمیم یسع که یلحن با. خواست حاجت

 :گفتم

 بده، نجات رو من بده، نجات رو یعل بده، نجات مهلکه نیا از مارو ا،یخدا -

 کن یکار هی ستین یزحمت برات اگه لطفا و گردون برمون حیصح و سالم

 .نقشه به نزنم گند و بدم انجام رو کار نیا فردا استرس بدون

 .آخر یال و رکوع رفتم. خواستمینم یزیچ نیا از شتریب

 حجت اتمام  خداخان نیا با من. بود داده دست بهم شدن سبک مثل یحس هی

 ... ای یگردونیبرم حیصح و سالم مارو ای !تمام. کردم
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 ابمخو کم کم. ..کردم فکر نامعلوم یا ندهیآ به غم با و گذاشتم خاک یرو سر

 . برد

*** 

 تخت یرو یعل. ..اتاق یتو دادن هلم. برداشتن چشمم یرو از رو بند چشم

. ودنب کرده داغونش بدجور. نشستم کنارش و رفتم سمتش به. بود دهیخواب

 .بودن آورده سرش یبگ که ییبال هر

 !سوخته کامال پاهاش اوه اوه. کنارش رفتم

  !سرم و دارو و گاز و باند کمی بودن؟ گذاشته ارمیدراخت یچ مهمات حاال و

 یوقت. کردم پانسمان و یعفون ضد رو زخماش یسر هی ستین یا چاره دمید

 هم خودم که یطور کردم فیتعر براش رو هیقض آروم یلیخ اومد، هوش به

 .زدمیم لب فقط دمیشنینم

 ادمی تا کردم تکرار صدبار. کردم حفظش من و گفت رو یا شماره هی یعل

 .نره

 یک... یول کشهیم درد یلیخ بود معلوم. رهیبم که کنم یکار خواستیم یعل

 شه؟ راحت شیبکش یبزن ییدمپا با که سوسکه مگه اد؟یم دلش

 کنم؟ کارشون چه !خوانیم اطالعات ازم االن نایا... یعل یراست :من

 نیتر مهم یتو بزنه موشک قراره سپاه که گفته یعل بگو بهشون :یعل

 .بدن رییتغ رو مقرشون. مقرشون

 دروغ؟ ای راسته نیا... وقت اون :من

 نیا و دنیم رییتغ رو مقرشون اونا فقط صورت، هر در چون !ستین مهم :یعل

 . شن یابیرد تر راحت شهیم باعث ییجا جابه
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 خودش که یا گهید یها تاب و آب یسر هی با رو نیا کردم قبول دیترد با

 .بگم ایداعش اون به گفت بهم

 هب رو شماره تنگ، ی دخمه اون یتو برگردوندنم یعل شیپ از که نیا از بعد

 .دنیکش یبدبخت به میکرد شروع یده آنتن دنبال به... و دادم سجاد

 استرس کمتر کردمیم فکر که یاون از اانصاف. بود شده راحت المیخ کمی

 . گرفتم

 که ییجااون از. بده امکیپ هی بود گفته بهم یعل که یا شماره به تونست سجاد

 نجف – کربال ی جاده یتو که میگفت فقط م،یدونستینم رو نجایا قیدق مکان

 .هستن نجایا هم مهم یاطالعات مامور چند... و شد دهیدزد نمونیماش

 بیطب داشت امکان لحظه هر. ذاشتنینم تنهام افکار ام،یپ اون ارسال از بعد

 ... بشه شروع گفتنشون بیطب

 ونریب از رو یا شکنجه و دادیب و داد یصدا باشم، نیب خوش کمی ومدمیم تا

 .دمیشنیم

 هی یتو انداختنم. رونیب بردن رو بیطب منه و تو اومدن که بود غروب کینزد

. دنیخند بهم هیبق و گفت یزیچ یعرب به اونا از یکی. سقف بدون یا خرابه

 از دمار تا نیبزن حرف یفارس نیدار جرئت !ایعوض دیبخند آب رو یا

 !ارمیدرب روزگارتون

 .نوزاد. ..ادیم بچه یصدا دمید هوی. بودن کرده ام دوره

 ور بچه. اومد بغل به کیکوچ ی بچه کی با یداعش اهپوشیس غول کی بعد

 .چاقو کی با همراه. من بغل یتو دادن

 :گفت بهم مترجمه. آوردن مترجم کی
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 .زنده زنده ...یاریدرب رو بچه نیا یها روده براشون که خوانیم نایا -

 .شد یخال دلم ته حرف نیا دنیشن با

 انجام گهید موجودات ای ها موش با رو کار نیا ها وقت یگاه دانشکده یتو

 !محضه جنون کار نیا... انسان یرو یول میدادیم

 :دادم تکون سرمو

 !کنمینم کارو نیا من -

 :گفت و انداخت سمتم به ییچاقو یداعش کی

 !اِسرع اِسرع !االهی !االهی -

 :مترجم

 !اوردنین خودت سر رو بال نیا تا. باش زود گهیم -

 ردکیم هیگر داشت یچ یچ مثل. کردم نگاه بچه به. دنیخند همشون هم بعد

 دلم .بود تنش ینازک یلیخ لباس !بود شده سرخ صورتش !ختیریم اشک و

 !شد کباب براش

 !دیجوشیم سرکه و ریس مثل داشت دلم ته. دیچک ام گونه یرو از یاشک قطره

 :گفتم و گرفتم محکم بغلم یتو رو بچه

 !بکنه هم یا گهید کس چیه ذارمینم !کنمینم رو کار نیا من -

 نیا هب داشتن فعال بدن، خرج به یشتریب خشونت و خشم که نیا یجا به اونا

 . دنیخندیم من یزار و اشک

 !مونهیم یباق ینجوریهم زیچ همه دینکن فکر. کردمیم نگاه بهشون نفرت با

... ختهس برام شما یجلو شدن ریتحق !دیباالبکش دماغتونو دیندار عرضه شماها
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 ونهمینم یباق ینجوریهم وضع ایلعنت !شهیم تموم گرون خودتون یبرا یول

 !فیکث یعربا

 .دنیکش رو هاشون شالق دنید که رو نفرتم و اخم

 قشال ضربه هر. بخورم شالق خودم فقط که گرفتم بغلم یتو یطور رو بچه

 هک یا یروح عذاب. شدینم کاسته خشمم از یول کردیم شتریب رو نفرتم

 !بودم "مرد " من یلعنت. بود میجسمان یها ضعف برابر چند دمیکشیم

 جماعت یرانیا که دیدینشن ها؟ یرانیا غرور خصوصا ه؟یچ غرور دیفهمیم

 ره؟ینم غرورش بره سرش

 بود ردو فاصله. کردیم ونیش یعرب به که دمیشنیم رو یزن دادیب و داد یصدا

. زننیم رو بچه دارن کردیم فکر. بود بچه نیا مادر که انگار... زن یصدا یول

 :زد ادیفر یسیانگل به یجوون پسر

 ... ما !میا یحیمس ما خدا به !میا یحیمس ما -

 یمست شب امشب. کرد دعوت سکوت به رو ادیفر اون گلوله کیشل یصدا

  امشب؟ بود شده چشون بودن؟ گرفته یمرخص بود؟ شون

 .شد قطع هم زن ی ناله و ونیش مسلسل، یصدا با

 :زد داد سرم مترجم

 ب؟یطب یدیم ادامه خوردنت کتک به ای رو بچه یکشیم باالخره -

 مه خودم اگه یحت عمرم یتو بار نیاول یبرا مردک؟ یگیم یچ یچ !تونمینم

 !کنمینم رو کار نیا رمیبم

 ... رو بچه نیا یجور هی. بده نجاتم یجور هی ایخدا

 .کرد کیشل یا گلوله شکمم به و شد کینزد بهم غضب با شونیکی
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 :دمیکش ادیفر

  !ابولفضل ای -

 من. ..بود من بغل تو. بود شده من یفدا بچه ...یول بدم یجاخال کردم یسع

 !مردمیم دیبا

 بدنم یها گوشت ی همه که زد یا ضجه چنان .بود شده زخم ران از بچه یپا

 ت؟یجنا قدر نیا وقاحت؟ قدر نیا قدر؟ نیا ایخدا. شدن آب

 .کردمیم حس هم نجایا از رو الکل گند یبو. دندیخندیم ها ستیترور

 :گفت مترجم

 ب؟یطب یگفت یزیچ تو -

 گفتم؟ یچ من

 ... عباس ای کنمیم زمزمه فقط لب ریز دارم من 

 بغل به بچه و کرد بلند رو من. دیلرز تنش کردم تر بلند که رو م زمزمه

 دنکریم نگاه بچه به تعجب با نیعبدالحس و سجاد. دخمه همون یتو انداخت

 .بود شده هوشیب درد از که

. تمبس رو زخمش. بود برداشته خراش فقط بود، شده رد پاش کنار از ریت چون

 یها لب !دهنش تو بچکونم که آب قطره هی از امون یول دادمیم نجاتش دیبا

 دیشد یزیخونر خداروشکر. بود شده خشک یتشنگ و سرما از هم خودم

 .نداشت

 :گفت نیعبدالحس

 نجایا از یلیخ ها شکن خط گفتن. فرستادن امیپ شماره همون از گهیم سجاد -

 . بدن نجاتمون فرستنیم یکمک یروین چندتا یول دورن
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  !میافتاد ریگ کش آدم همه نیا نیب !ادیبرنم دستشون از یکار :من

 یلیخ روهاین !کشنیم فقط !احمقن نایا !نده دست از دتویام نیمع :نیعبدالحس

 .نباش نگران. دنیم نجاتمون انیم زود

 به هام دروغ بکنم؟ تونستمیم کاریچ گهید. حرفاش به کردم خوش دلمو

 . ارهیب دووم تونهینم نیا از شتریب ادوارد

 مه من متیق گرون شلوار. دادیم دست از خون داشت یه. بود بغلم یتو بچه

 یینا اه کتک از. بود دهیرس زانوم تا پانسمان، یبرا بودم کنده ازش که نقدریا

 .بود نمونده برام

 ثرا کمی و داشت پوشک خداروشکر باز. کنم داریب رو بچه کردمیم یسع یه

 ... و کنه حرکت نخاعش سمت به گلوله بود ممکن وگرنه بود شده کم گلوله

 8 – 7 حدود ،یفرفر و بلند ییموها گندمگون، پوست. بود یخوشگل ی بچه

 با الس کی تا بمونم زنده اگه کنم فکر. نشوندم لپش یرو یا بوسه. بود ماهه

 .بود اومده فشار بهم وقت چند نیا که بس از !نزنم حرف یک چیه

 .بود یابد خواب، اون کاش یا و سرد نیزم یرو برد خوابم یحال یب از

*** 

 سشونیرئ و ها خاک یرو انداختن. رونیب بردن رو هممون سحر ی کله

 ... و دادن فحش یعرب به کرد شروع

 یعمود ی مرده. نداشتم مقاومت یبرا یرمق چیه که بودم حال یب قدر اون

 .بود ادیز یلیخ برام نه ای است زنده بچه اون کردمیم چک که نیهم.. .بودم

 با. ما یجلو آوردن رو یعل زدن، کتک و دادن فحش قهیدق چند از بعد

 لحظه بدون و آوردن هم رو فواد و ماجد. نیزم انداختنش یبد یلیخ تیوضع
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 لمیف یخونسرد کمال با یگوش با هم عده هی. دنیبر رو هردو سر درنگ، یا

 .رطو نیهم هم نیعبدالحس. کنه هیگر آروم تونستیم فقط سجاد. گرفتن

 به ما به رو خشم با و شد ادهیپ. دیرس کیش یلیخ نیماش هی سوار ادوارد

 :گفت یسیانگل

 بود نیا نیمع د؟یدزدیم کارت میس ها؟ د؟یکشیم نقشه من سر پشت -

  !شونوهم !دشونیبکش !شهینم بلند یبخار شما از گهید !رینخ !ام؟یخوب جواب

 .شدیم تر سرخ یه صورتش و زدیم ادیفر

 رو حالم بچه غیج هر. ..زدیم غیج بچه. شدیم تر دیشد یه جونم یتو ترس

 .کردیم بدتر

 زا چاقو کی با و سمتش به رفت ادوارد. بود نیزم یرو درازکش حالت به یعل

 کی یسالخ مثل درست. کندن پوستشو زنده زنده به کرد شروع پا نییپا

 نشستنیم شکمش رو و بودن گرفته و هاش دست هم نفر چند !گوسفند

 .نخوره تکون

 :گفتیم و زدیم داد یعل

 !نیحس ای -

  .دهنش تو دیکوبیم و کفشش آشغاال اون از گهید یکی ن،یحس ای هر با

 رو هام چشم فقط من. کند پوست رو یعل یزانو تا ولع و حرص با ادوارد

 چشم زور به ومدنیم !بودم بسته هم رو بچه یها چشم و گرفتمیم سفت

  !داشتنیم نگه باز و هامون

 ختنیر جوش آب کاسه کی. بود شده هوش یب درد از. زدینم داد گهید یعل

 .کردن قطع رو دستش یکی اون بعد و صورتش یرو
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 ... ضربه کی با و برداره رو ساطور شد یراض باالخره ادوارد

 یجلو آوردنش و سراغش رفتن لذت با. رفت یکنار به و خورد قل یعل سر

 ...ترس ای خودش درد از دونمینم. دیترسیم و دیکشیم غیج بچه ...بچه و من

 ! یبود هوش یب هنوز کاش یا

 رو نم که یا یعل. بشه پدر بود قرار که یا یعل. رفته یعل شدینم باورم هنوز

 ؟کرد اعتماد بهش و داشت اعتقاد خدا نیا به هنوز شهیم چطور. داشت دوست

 !رو مرگ از فراتر ییزهایچ !نمیبیم چشمم به رو مرگ گهید االن من

 یوت دونستمیم رو شدیم گرفته که ییها لمیف. خوردیم تکون جلوم یعل سر

 :گفتم بلند یصدا با یسیانگل به نیهم یبرا. ذارنیم وبیوتی

 ... اتیجنا نیا مقابل د؟ینشست ساکت چرا !ایدن مردم -

 . زد گوشم به یا یلیس ادوارد

 زشیت یچاقو با رو سرش یدرنگ و ریتاخ چیه بدون و رفت سجاد سمت به

 ینجوریا هوی چرا چرا؟. ..کردینم هیگر یحت. نکرد ناله یحت سجاد. کرد جدا

 سجاد؟ یرفت

 نذاشتم و کردم سپرش رو خودم که نیعبدالحس سراغ بره خواستیم

 با ادوارد. شکمم یتو کرد فرو رو ییچاقو گشونید یکی. بشه کشینزد

 دم گهید. نیزم یرو افتادم. سرم یتو دیکوب ،یعوض اون تفنگ ی قنداقه

 .رفتیم یاهیس داشت هام چشم. بود رفتنم یدما

 ور مسلسل و تفنگ چند یصدا هوی که. واقعا دمیدیم رو مرگ داشتم گهید

 پسربچه. شد بلند ها همهمه و ها ادیفر یصدا. کینزد ی فاصله از. دمیشن

 .شد تموم گهید. ..شد تموم گهید. کردیم هیگر بغلم یتو
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 .نیمع خداحافظ

*** 

 دمکر حس عمرم یتو بار نیاول یبرا. داشتم یبار حقارت یزندگ. مونمیپش

... کنم دایپ نجات اگه. گرفتمیم یجد رو یزندگ شتریب دیبا. کردم یکار کم

 ... که خورمیم قسم کنم دایپ نجات اگه ایخدا

 با یعل. ستمین بازنده هی جز به یچیه من اد؟یبرم دستم از کاریچ ؟یچ که

 رو مزخرف یایدن نیا "هدف" و افتخار با ها بچه اون ی همه. رفت افتخار

 ؟یچ رمیبم من اگه یول. کننیم افتخار بهشون هاشون خانواده. کردن ترک

 رشخاط به که داشتم یدرخشان ی گذشته چه افته؟یم یاتفاق چه رمیبم من

 کنه؟ افتخار شهادتم به مادرم

. هیخوار و خفت با رمیبم اگه یحت. ندارم رو اقتشیل من !هه شهادت؟

 .کنم پرواز کبوترا نیا با ستین حقم.. .مهیادیز

. ما مرده که کردمیم نیقی دمیشنینم رو ام نهیس قفسه خس خس یصدا اگه

 باز یخستگ و درد زور از هام چشم. کردم حس رو نیماش هی یها تکون تکون

 .شدینم

 کجام؟... من

 .یبیغ امداد ی هیسا تحت _

 ها؟

 گه؟ید یایدن هی رفتم یجد یجد نکنه زدم؟ حرف بلند

 ؟... یهست یک تو :من

 .رهینم انتظار نیا از شتریب ضیمر و گشنه ریاس هی از خب. یداغون یصدا چه
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 نفر 1 کل از. یشانس خوش یلیخ. یکرد دایپ نجات کن خداروشکر برو _

. میدادیم نجات رم هیبق میدیرسیم زودتر اگه ما البته. یموند زنده تو فقط

 .کشتن روه هم ایعوض

  ن؟یعبدالحس یحت رو؟ همه

 ازب رو هام چشم. دیپر سرم از یهوش یب بود اتفاده که یاتفاقات یادآوری با

 ینعی. بود شده شب... و عقب یصندل بودم نیماش هی یتو. نشستم و کردم

 هوشم؟ یب ساعته 90 از شتریب... من

 و راننده ،بودن نفر دو جلو ...بود شده پانسمان. گذاشتم شکمم یرو دست

 .شیکنار

 :گفت بود تنش سپاه مخصوص لباس که هیکنار

 دکتر؟ یشد داریب -

  نجا؟یا کجاست :من

 .بود کیتار مهین جاده

 . نمونده یلیخ ...تهران سمت به میریم میدار. میشد رد مرز از نجایا :طرف

 ام؟ یتهرون دیدونیم کجا از :من

 یزندگ که گهید یجا انایاح حاال !خب بود مدارک از پر بتیج بابا :دیخند

 ؟یکنینم

 .نه :من

 :گفت

 .شکر خدارو -

 شدن؟ یچ هیبق :من
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 شدن؟ یچ هیبق ویچ :طرف

 ...فواد... سجاد..یعل :من

 آخر که هم نیعبدالحس. همه شدن دیشه. راجعون هیال انا و اناهلل... یهع :اروی

 دهزن خداخواست کال... و کرد سپر خودشو کنن قطع سرتو خواستنیم ،یکار

 .یبمون

 هاشون؟ جسد :من

 یبود اونا با چرا نه؟ ینبودینظام... تو شنیم دفن عراق همون یتو :اروی

 پس؟

 .بودم یعل دوست :من

 من دوست یعل یعنی !بودم یعل دوست منم... یبود یعل دوست... آها :اروی

 . شاد روحش ...بود یخوب و عشق اهل دوست یلیخ. بود

 باشه؟ شنگول نقدریا تونهیم یچجور االن وقت اون... نیا

 د؟یهست یک... شما دیببخش :من

 .میهست پاسدار ...خدا یها بنده :راننده

 خودمون با درمان از بعد بود؟ تو مال هه بچه پسر نیا یراست :یکی اون

 .مشیآورد

 ... من که خواستنیم اولش. کردم مراقبت ازش اونجا یول... نه :من

 :گفتم جاش به و خوردم و حرفم ی ادامه

 م؟یکن کاریچ حاال -

 ات تهران مشیبریم. کننینم رحم نایا ...کشتن ور پدرمادرش احتماال :اون

 .بچه نیا ضهیمر یلیخ. شهیم یچ بعدش مینیبب بشه مداوا کامل
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 دایپ نجات... من ،بود گفته یعل که یهمون طبق قایدق. کردم دایپ نجات... من

 .کردم

 باشم؟ خوشحال دیبا االن

... حاال یول کنم دایپ نجات خواستمیم حاال تا !دونمینم واقعا. دونمینم

 اهاشب تونمینم قبل مثل گهید که یا یزندگ به برگشتم دوباره !دونمینم

 . شده تموم برام زایچ یلیخ. رمشیبگ سخره به و بخندم

 کمی تا گذاشتم نیماش یصندل یرو رو دیترکیم درد از داشت که سرم دوباره

 درخشانش یها ستاره با شب اهیس آسمان دمید که یزیچ نیآخر. بخوابم

 . دیخندیم بهم داشت باال اون از یعل که انگار. بود

 :گفتم خدا به دلم یتو یحال یب با

 ای یآورد سرم رو بال نیا چرا دونمینم. خدا یکشوند منو یا یباز بد یتو -

 !نک ییخدا خوب !باشه ؟ییخدا یلیخ که نیا ؟یکن ثابت رو یچ بهم یخوایم

 !شهیم منم نوبت

*** 

 یبرا اومدن ییها یتراژد چه با ها اون ای. کردم دایپ نجات یچجور دونمینم

 فقط .ام زنده حاال ...ستین مهم یول. بود یچ نجاتم ی فلسفه که نیا ای. نجاتم

 .کنم فراموش هارو صحنه اون. کنم دایپ خودمو... که دارم ازین زمان به

 فراموش دیبا هارو اون مثل یا انهیوحش یها تیجنا کنم؟ فراموش دیبا ایآ

  کرد؟

. ..روزید مثل روز هر. میزندگ از یا گهید روز هر مثل. کردم باز رو هام چشم

 . دمیم انجام رو روزمره یزندگ و باال دمیم هارو کرکره قبل، یها روز مثل
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 دایپ با. بودم شده نهیقرنط مارستانیب یتو روز سه تا من اتفاق اون از بعد

 تربه کمی حالش که مامانم. سرشون ریخ دراومدن ینگران از فهیطا هی شدنم،

 به شدم ادیپ دیفهم محمد یوقت. شدم مفقود من که بودن نگفته بهش بود، شده

 ضیمر هم یکل و اومدم کربال از که کرد فکر اونم. مامان جز به بود گفته همه

 ینگران از یتلفن که هم میرح حاج و میکر حاج. نهیقرنط رفتم که شدم

 .دراومدن

. بود کرده چرک هم پام زخم. بود پهلوم یها عفونت خاطر به شدنم نهیقرنط

 .بودم یا جنازه هی کال

 .ادتمیع ومدنیم ها یهمکالس خونه، برگشتم شدنم، مرخص از بعد یوقت

 که بودم گفته. بودم نزده حرف یکس با کلمه کی یحت روز، اون از من و

 یهرچ .بشه بسته دیبا گهید. بشه بسته دیبا دهن نیا گهید. زنمینم حرف

 رسناکت لمیف هی دنید با که ام ننه بچه ای لوس دینکن فکر. بسشه زده حرف

 دونستمیم. بودم نیخشمگ و یعصبان. بودم شده " خرد " من. زدم جا یواقع

 .دارم یادیز یها حساب هیتسو ایدن با

 نشون یواکنش چیه من و ختیریم اشک و نشستیم جلوم ومدیم مامان

 یدونستیم اگه مامان یا. بودم دهید نیا از تر عیفج یها اشک چون دادمینم

 ... اومده سرم ییبالها چه

 یکل سرم یباال ومدیم هربار سیمهد. خونه یتو بودم خواب بستر هفته کی تا

 کال رو مغزم. دمیشنیم یزیچ نه و دمیدیم یزیچ نه من یول. خوردیم غصه

 .بشه خارج اتفاقات و ها صحنه اون شوک از تا کردم لیتعط

 . دانشگاه برم دیبا بابا، اصرار به. ..گستید یها روز مثل هم امروز
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 لباس ، (خودم) یشگیهم مهم مورد بدون ،یشگیهم یها کار انجام از بعد

 کدهدانش سمت به و شدم ادهیپ. دانشگاه رفتم نشیماش و محمد با و دمیپوش

 یموها و زده غیت صورت اون. بود شده یدنید واقعا ام چهره. برداشتم قدم

 .سرد کامال آدم هی به بود شده لیتبد ،یکِ اِم یِآنچنان یها پیت و دار مدل

 و یمشک ی ساده بلوز و بلند ی نخورده ژل ییموها و شیر ته با یا چهره

 .شدینم ساطح من از یا کننده خفه ادکلن گهید و. یمعمول شلوار

 یجور کی همه. نشستم کالس ی نقطه نیتر کور یتو رفتم هم کالس یتو

 اون شتر،یب هم دمیشا روز، ده یتو. داشت هم تعجب یجا. کردنیم نگاهم

 ( !نیا و نیمع !ساختم شعر . )نیا به بود شده لیتبد نیمع

 هک دونستنیم. کردنیم نگاهم و بودن نشسته تر ور اون کمی ریام و یمهد

 تنها مکی بود گفته هم دکتر. تر کینزد ومدنین نیهم یبرا هیچجور تمیوضع

 .البته فعال. ..بهتره برام باشم

 .بود ومدهین ،کردم شیشگیهم یجا به ینگاه

 یتو که یکس تنها. بودم حرفاش ادی هم مرگ لحظات یتو که یکس تنها

 و خدا از و بود چشمم جلو نحسش چهره هم باز. نکردم فراموشش ترس

 !زدیم حرف عشقش

 کمی خودم تیوضع. دمشیدینم گهید. ..ومدین هم فردا پس. ومدین هم فردا

 سر کایمل دنیند با یول. بود شده بهتر زدنم حرف کمی حداقل. بود شده بهتر

 .شدم نگران... یشگیهم یجا

 .بهیغر بیعج ی معادله هی که الحق

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 258 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :کردم صداش و سمتش به دمیدو

 !یبیحب خانم -

 .سمتم به برگشت و شد من متوجه

 :گفت یلیم یب با

 من که بگم حاال از دیسیبنو جزوه کالس تو دینکرد وقت اگه کرامت یآقا -

 ... که ستمین اوناش از

 .داشتم ازتون سوال هی نیبب ،نه :من

 گشاد هم دیپریم کایمل با یوقت از. بود مد رو و پیخوشت یلیخ شیپ ترم مایس

 کمال .بود شده تر ریز به سه یحت. بود شده کمتر ششیآرا هم دیپوشیم تر

  !کرد اثر او در نیهمنش

 :گفت یحال یب با

 .خونه برم دیبا که دیبپرس زودتر خب -

 .دانشگاه ادینم وقته چند کجاست؟ کایمل بپرسم تونمیم :من

 :گفت و کرد نگاه من یها کفش به یتفاوت یب با مایس

 .داره یفرق چه تو یبرا -

 بپرسم؟ تونمینم سوال هی :من

 یقاط هوی کایمل سفر، یرفت که یروز همون. یکرد تشیاذ یلیخ تو :مایس

. ..خونشون رفتم. بود ختهیر هم به که یبود گفته بهش یچ دونمینم. کرد

. بشه منصرف دانشگاه تو خوندن درس از خواستیم. زدم حرف باهاش

 ... دهیبر گهید ،شده خسته گهید که گفتیم

 خب؟ :من
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 زدم، حرف یکل باهاش !بده هم انصراف یداشت انتظار توروخدا نه :مایس

. هباش دور دانشگاه طیمح از یا هفته دو خوادیم که گفت فقط. کردم قانعش

 . رفت... و گفت هم انیدالور به

 کجا؟ :من

 زا یدار عالقه یلیخ ؟یبدون یخوایم یچ یبرا بپرسم شهیم کرامت :مایس

 عجب خب یبگ بعدش که نگفتم بهت نارویا ؟یببر لذت گرانید یبدبخت

 کال. یشد عوض یلیخ هوی... گرچه !کن درست اخالقتو اون کمی !یا هیقض

 سنگ؟ به خورده سرت ،یزنیم بیعج

 کجاست؟ کایمل پرسمیم ازت دارم مایس :من

 :گفت یحال یب با هم مایس. گفتم حرص با رو جمله نیا

 تونهب نکنم فکر یول. نترس ادیم هم فردا. پدربزرگش شیپ مشهد رفته -

 .ببخشتت

 ببخشه؟ رو من گهید کنهینم فکر ...رفت و گرفت و راهش بعد و

. هببخش راحت رو من داشتم توقع ازش که بود خوب نقدریا کایمل. دونمینم

 .دادمیم حق بهش دیبخشینم اگه بازم

 حرف باهاش دادمیم حیترج روز چند نیا یتو که بود یکس نیآخر باید

 اشهب بود گفته اونم ...دادمینم جواب کال زدیم حرف باهام که هم یوقت. بزنم

 .نیهم. یراحت هرجور

 چه دونستینم. دادیم تکون دست لبخند با برام یچندگاه از هر البته

 حالت ور بودم برگشته انگار من. دونستنینم ها یلیخ. افتاده برام یاتفاقات

 وسل من یافسردگ کردنیم فکر ها یلیخ. کردمیم رفتار ربات مثل !کارخونه
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 خودم یول شه؟ افسرده که ییخدا نداره افت پسر هی یبرا...  و هیباز

 . نداشتم کردن رفتار قبل مثل یبرا یلیدل. دونستمیم

 نه. بودم عرضه یب ی ساله 04 ی بچه پسر هی. بکنم یکار چیه تونستمینم

 برم نه و رمیبگ انتقام داغونم بدن و شده نابود غرور بابت داعش از تونستمیم

 .بشه خورد اعصابم شد باعث ینجوریا که رمیبگ بابامو ی قهی

 که وزر هی تا. شدمیم یا گهید آدم دیبا که بود نیا دونستمیم که یزیچ تنها

 که ینفر 8 اون انتقام. رمیبگ انتقام ها فطرت پست اون از بتونم شدم، یقو

 . بود " انسان " وجود تمام با که بود یعل شونیکی

 روز .گرفته منو اون آه کنمیم حس. بخوام عذر کایمل از دیبا که دونمیم االنم

 بهش ،کردم مسخره رو جانبازش یبابا. "یا هیسهم " گفتم بهش یآخر

 دوشم یرو از یبار ببخشه منو اگه دیشا ...کردم خردش. کردم نیتوه

 .بشه برداشته

*** 

 خوشحال دنمید از. زد حلقه من انگشت دور رو کوچولوش یها دست پسرک

 .داد رو جوابم که زدم بهش یلبخند. ..بود شناخته رو من. بود شده

 فشیکلت تا پرورشگاه نیا اوردنش رو پسر نیا که گفت بهم ینورالله پاسدار

 من ...ودهب نشده خوشحال ینجوریا تاحاال که گفتنیم البته. بشه مشخص بعدا

 .شده خوشحال دهید که رو

 من دادم؟ نجات رو مادرش و پدر دادم؟ نجاتش کردم؟ براش مگه کاریچ من

 مه ها بچه نیا. کهنه ی پارچه کهیت هی با اونم کردم پانسمان رو پاش فقط

 !بنیعج یلیخ
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 :گفت بهم بخش پرستار

 دکتر؟ دیبذار اسم براش شما دیخوایم -

 !ولیا بابا دکترم؟ من گفته بهشون ینورالله دکتر؟

 بذارم؟ اسم من :من

 .داره دوست یلیخ شمارو انگار آره :پرستار

 بذارم؟ دیبا چرا اصال من اد؟یم بهش یچ بذارم؟ براش یچ اسم

 :کردم زمزمه

 .عباس -

 به همسرتون با نیدار دوست !ادیم اش چهره به هم چقدر !آره :پرستار

 کنمن فکر !خوشگله یول هست عرب !هیخوب پسر یلیخ دش؟یریبگ یفرزند

 اگه یول. باشه داشته یبهتر یزندگ تونهیم نجایا. اونجا برگرده بخواد عراق

 ... یبخوا شما اگه یول ...هنوز نداره یمدارک چیه تازه... رتشینگ یکس

 هب بزرگ من نقدریا همسرم؟. نداد ادامه گهید دید که رو ام چهره یتفاوت یب

  ام؟یم نظر

. رمدا زن کنه فکر هم دیبا. شدم رتریپ سال ده ی اندازه به روز ده نیا تو. آره

 ... دارم نگه بچه خوادیم دلم که کنه فکر هم دیبا

 زا دست کردم زمزمه رو عباس اونجا یوقت ادتهی عباس. کردم نگاه عباس به

 .مونهیم خدا کار تو آدم واقعا ؟یدونیم تو هیسر چه برداشتن؟ سرمون

 ... خدا
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 ینامرد یلیخ !خواستمیم زنده رو همه من ایخدا... حاجت نماز رکعت دو

 هی حس االن !من فقط !موندم من فقط !شد کشته نفر نیآخر تا !یلیخ !یکرد

 .موندمینم زنده کاش یا !دارم رو بازنده

 را یزیچ کی کودک کی مثل ها وقت یگاه. ستیبیعج موجود هم یآدم

 .خواهمشینم دیگویم یکم مدت از بعد و کندیم طلب

 امانم شدم وارد که در از. خونه برگشتم یتاکس با و کردم یخداحافظ عباس با

 هگید که خوب قدر چه. کرد سالم و زد لبخند بهم و رونیب اومد آشپزخونه از

 .کرده دایپ بهبود و کنن شیجراح ستین الزم

 :گفت مامان. زدم یلبخند درجوابش

 ؟یدار دوست !کردم درست مرغ با پلو زرشک برات -

. نمک عوض رو هام لباس تا اتاقم یتو رفتم. ..کردم دییتا سر دادن تکون با

 لک لمث الغر و دراز ییپاها بلند، قد با یپسر. افتاد اتاق یقد نهیآ به نگاهم

 یمولمع مدل برگشتنم از بعد که ییخرما لخت ییموها و برهنه ی باالتنه لک،

 یب ییها چشم و دهیکش یا چهره... صورتم. بودم کرده کوتاه ممکن حد تا یا

 .کردیم ییخودنما گندمگونم صورت یرو روشن نسبتا شیر ته کی. روح

 .داشتم رو مصرف یب آشغال کهیت هی حس. دمیشنیم رو هام نفس خس خس

 رو شرتم یت عیسر و اومدم رونیب خودم یهوا و حال از شد باز که اتاق در

 اشاره. ..دادم رو جوابش. کرد سالم. زد بهم یلبخند و تو اومد بابا. دمیپوش

 پس. هدار حرف دونستمیم. نشست کنارم اونم ،نشستم. تخت رو نمیبش کرد

 .انداختم ریز به سر کرده، قالب دست و میشنو حرف پیتر یتو رفتم

 :گفت دادیم غم یبو که ینفس با
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 ر؟یز یانداخت سرتو -

 :گفت و گذاشت شونم یرو دست بابا. نگفتم یزیچ

  ؟یقبل پسر همون یبش یخواینم هنوزم -

 :کردم زمزمه اریاخت یب

 . وقت چیه -

 بشنوم؟ خودت زبون از رو داستان یخواینم هنوزم :بابا

 .وقت چیه :من

 :شد ناراحت بابا

 ؟یناراحت من دست از -

 .وقت چیه... نه :من

. یکنیم تمیاذ یدار !نیمع گرفته گلوم کنمیم حس هنوزم یول :بابا

 هوا به سر پسر کردمیم فکر. کردمینم درکت وقت چیه ...فهممتینم

 وت چرا نیمع. شناسمتینم کنمیم حس... ها وقت یبعض یول. یهستیونفهم

 ؟یستین داداشت دوتا اون مثل

 ستم؟ین یچجور :من

 .یکنینم داد یب داد ،یگینم یزیچ یباش که هم ناراحت دستم از :بابا

 ،داشت حرمت. بود پدر ...شدمیم تیاذ. بشکنه ممکنه لحظه هر کردم حس

 ذبهج جز به که ییبابا. بابا نیا خصوصا. کردیم هیگر اش بچه یجلو دینبا

 . نبودم شکن حرمت یول بودم یشر ی بچه من. میبود دهیند یزیچ ازش

 دستت از. خواهشا نکن ینجوریا. من پدر خب واجبه احترامت شما :من

 شما؟ به داره یربط چه داعش یشعور یب. رفت شد تموم ...ستمین ناراحت
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 یتو دنز داد ینیبیم خودت خوبه واجبه؟ من به احترام که بهت گفته یک :بابا

. الیخ یب اصال کنم، دعوا باهاشون اگه عادیم ای محمد. ستین سخت خونه نیا

 نم خاطر به. یخواستینم که یبکن رو یکار یکرد قبول یحرف چیه یب تو

 .ببخش منو ،نیمع شد ینجوریا

 و ردمک بغلش !هیگر ریز زد بابا. افتاد اتفاق دمیترسیم که یزیچ اون باالخره

 درصد ودن بگم تونمیم. بود موثر. شه آروم دیشا رفتم صدقش قربون تند تند

 کس چیه یول داشت جذبه و غرور. رفتم بابا به رو بودنم یاحساسات

 .نازکه دل قدر چه دونستینم

 رشتیب. ..باشه ناراحت ینطوریا بابا نداشتم دوست. ختیر هم به اعصابم

 شدم من که یوضع نیا با. بودم کرده یرو ادهیز هم من. داشت وجدان عذاب

 یمشکل گهید دنمیکش گاریس با. شدیم ینجوریا دمیبا مار، زهر برج نیع

 از ،داشت دوست یلیخ منو بابا. شدیم نابود ذره ذره داشت یول. نداشت

 ننگ؟ ی لکه هی جز به ام یک بابا؟ ام یک من مگه آخه... میبچگ

 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش و دراومد بغلم از بابا

 خوشبخت که خداکنه. یبرس یخوایم که یزیچ به روز هی دوارمیام... نیمع -

 . یبش

 :گفتم و دمیبوس رو شیشونیپ

 .میبخور ناهار میبر پاشو نخور غصه شما !شمیم خوشبختم باشه -

 آزاد یهوا دیبا. اطیح سمت رفتم آشفته هم من. بشوره رو صورتش رفت بابا

 . له. ..شدمیم له داشتم. خوردیم کلم به
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 یتو رفتم و خونه یتو کردبرگشتمیم اعالم رو ناهار که مامان ادیفر با

 .زیم پشت بودن نشسته هم بابا و عادیم و سیمهد. آشپزخونه

 . دادمیم کوتاه یها جواب فقط... هم من و دیپرسیم دانشگاه از مامان

 :گفت کالفه بابا

 رنقدیا یبرگشت یوقت از هیچ !خب باش تر خلق خوش کمی سرغذا نیمع -

 ؟یشد عنق

 چه بود دهینشن ینورالله دهن از خودش مگه گفتم؟یم بهش دیبا یچ ها؟

 !دنید مانند بود یک دنیشن یول ،چرا اومده؟ سرم ییبالها

 لبخند کردم یسع و گفتم یا " چشم ". چشمش با کردیم اشاره مامان به

 .بزنم

 :گفت پر دهن با عادیم

 کجاست؟ ممد یپرسینم -

 .قاعدتا زنش شیپ :من

 :گفت و دیخند سیمهد

 باال نیآست براش یدیم رخصت خانوم مامان !دادایم حسادت یبو لحنش -

 بزنم؟

 ؟یبزن باال ویچ !باالست حلقت تا نتیآست خدا ی شهیهم که تو :مامان

 . عادیم و من جز به میدیخند همه

 :دیتوپ سیمهد به عادیم

 اپسر ادیم خوشت !زشته. باش تر دهیپوش کمی یبخند که نیا یجا به -

 بزنن؟ دید دستاتو
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 نگاه ادعیم به تیرضا با هم بابا. نگفت یچیه و گفت یظیغل " شیا " سیمهد

 ... یچیه که منم ؛براش دیریبگ زن. گهید شد بزرگ نمیا. ..کرد

 :گفت من به مامان

 برات؟ اول مورد سراغ میبر یا آماده نیمع -

 یخاستگار الیسر شد، تموم ممد داداش یها یخاستگار الیسر ...ابولفضل ای

 االب نیآست... دوبارههه مامان !ینیبب ینبود یممد !یواااا !شد شروع نیمع یها

 .ه ه ه آه... الیواو... و آه... هم رو ها پاچه... زده

 :گفتم محکم و یجد یلیخ

 .ستمین موافق من رینخ -

 !ها ائهیدن :سیمهد

 ارب چند. یراست آه نشدن؟ الشیخ یب هنوز ا؟یدن. موند دهنم یتو غذا قاشق

 نشده دشیعا یزیچ سرد یها نگاه جز به هیبق مثل و بود زده سر بهم هم

 هب خوامینم. شه المیخ یب ایدن کنم جور یمورد هی تر عیسر هرچه دیبا. بود

 .شه جادیا یخلل شیزندگ تو من خاطر

 ؟یدار دوستش ش؟یخاستگار میبر ن؟یمع یگیم یچ :مامان

 :گفتم محکم

 .نه -

 :آورد جوش مامان

 ای !نه گهیم میگیم بهش میهرچ گرفته دپرس هفتست دو !نگمه و نه ده -

 !یندبپس ویکی تا یخاستگار برات رمیم نقدریا نکهیا ای بگو خودت ویکی

 ان؟ه من؟ کنم سکته دوباره یخوایم ته؟یحال
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 نوکرتم اصال من ...کن حفظ و تیخونسرد شما !آرووم !مامان باش آروم :من

 . هستم

 :گفت بعد و خورد آروم آروم رو آب وانیل کی و نشست آروم

 .میریم شب پس -

  !نه :من

 :دیپرس یشاک مامان

 نه؟ ویچ -

 م؟یکن شروع خوامیم من که یمورد از حاال شهیم :من

 :دیخند مامان. دادم یا کله پس هی با و جوابش که کرد یزخندیر عادیم

 ؟یدار سر ریز مورد !عه -

 با که بهم دیبد زمان فقط !هست هم خوشگل یلیخ !دارم سر ریز آره :من

 .بذارم ونیدرم خودش

 :زد یلبخند بابا

 حله؟ پس -

 ... خدا دیام به حاال :من

 که ییحرفا و موندم من و. پرداختن غذاشون ی هیبق به تیرضا با خانواده

 کنه؟ اجرا رو عروس هی نقش تونهیم حد چه تا یعنی. بزنم باید به خوامیم

 نارویا ببرم یخاستگار هی خوامیم فقط من. دیرس ذهنم به باید چرا دونمینم

 هم انیا ینجوریا. یچکسیه گهید باید جز بگم منم و... نه بگه باید هم بعد

 مالیخ یب. ..کنمینم ازدواج گهید کس با و بامید عاشق من شهیم باورشون

 . شنیم
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 .داره رینگ ریبگ نقشم البته

 یکارها به و کنم سرشون به دست تر عیسر هرچه دیبا. باداباد هرچه بازم

 .برسم خودم

*** 

 کچل کله و کچل استاده و دیرس جهینت به کالس اتمام یبرا هام یشمار هیثان

 .بشه لیتعط کالس داد تیرضا کنمون

 سرش. کردم متوقفش و جلوش دمیجه رفت رونیب کالس از نکهیا محض به

 وت اخماش گرفتم رو جلوش من دیفهم یوقت. بود نییپا شهیهم مثل همچنان

 .داشت حق واقعا ...داشت حق. شد ناراحت و رفت هم

 .کایمل سالم :من

 بدش ازم حد نیا تا. کرد کج یا گهید سمت به رو سرش و کرد یکوتاه سالم

 .بود هم حقم خب ومد؟یم

 .بودمت دهیند بود وقت یلیخ ؟یخوب :من

 د؟یداشت یکار :کایمل

 من ،یبود داده بهم که ها نامه اون بابت. یندار حوصله... معمول طبق :من

 .نبودم یخوب دار امانت

 .دمیفهم رید کمی من یول ...بود مشخص کامال بله :کایمل

 رونیب بود شده یخون شییها قسمت که نامه تا سه و کردم کتم یتو رو دستم

 :گفت. کرد تعجب کمی دنشونید با. گرفتم سمتش به. آوردم

 ؟... چرا نایا -
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 – 02 جون، اسکلت مثل نه. تازه دیشه خون. خونِ. ستین آلبالو آب نایا :من

 . مونده سال 22

 .بود مونده رهیخ بهشون همونجور

 خشم با رو سرش. گرفتم رو اش چونه و بردم جلو رو دستم حرص، کمی با

 .کنه نگاه ام چهره یتو کمی تا باال آوردم

 و مدیکش زود رو دستم. کردیم نگاه بهم شده جمع یها اشک حلقه و بغض با

 :گفتم

 رو من وت نینفر کردمیم فکر ییجورا هی. افتاد اتفاقات یلیخ ،ینبود که تو -

 یعوض یموقع هی ممکنه یهرکس. یقادر خانم ببخش که نیا خالصه. گرفته

 .خداحافظ. ..ارهیدرب یباز

 شده رفع وجدانم عذاب. کردم حرکت محوطه سمت به تر، آسوده یروان با و

 .نبخشه خوادیم ببخشه خوادیم. کردم رو میعذرخواه من خب بود؟

*** 

 البته ده؟یم دست بهتون یحس چه دیکنیم حل کامل رو یا معادله یوقت

 مکی د،یکنیم حل رو راحت ی معادله هی یوقت. نه یا معادله هر. داره یبستگ

 رییتغ تونهیم قدر چه ساده ی معادله همون نیدونینم یول ن،یشیم فیخرک

 !کنه

 تازه آخرش و دیشیم سخت ی معادله هی ریدرگ ها مدت برعکس، و

 . دیبزن بُر ونیم دیتونستیم دیفهمیم
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 عدد مثل که رو اشونیبعض. موننیم یاضیر اعداد و ها معادله مثل هم ها آدم

 به زحمت کمی شناختن یبرا رو هاشون یبعض ،یشناسیم ،یمعمول یها

 !است الخلقه بیعج کال نیا یگیم و یکنیم ولشون بعدش و یدیم خودت

 ینتوینم گهید ،یشیم رشونیدرگ یوقت هم رو سخت یها ی معادله از یبعض

 .یکن حلش آخر تا دیبا. یبش الشیخ یب

  کردم؟ حل رو کایمل من ایآ که پرسمیم خودم از حاال و

 " دونمینم ". است کلمه هی فقط جوابم و

 .ستین نقص یب و کامل هنوز اوردم دست به که یعدد چون

 !ام نشده حل ی معادله کی هم خودم... دیشا. کنمیم نگاه نهیآ یتو حاال و

 یبرا میذاریم وقت ها معادله یبعض کردن حل یبرا که قدر اون دیشا

 .میذارینم وقت خودمون شناخت

 ی مسئله کی ه؟یجبر عبارت کی است؟ معادله کی هم خدا چطور؟ خدا

 ه؟یاضیر

 یتاطالعا. ..تینها یب مثل. ستین یآوردن دست به خدا که دونمیم فقط نویا

 . کمه و ناقص شه،یر بدون کالیراد هی مثل میدار ازش که

 چیه .است بافته جدا ی تافته کال. کردم نگاه یادیز یها دید به خدا به تاحاال

 دیشا داشتم ور اش حوصله و حال اگه. زد وندیپ بهش شهینم رو یقانون

 یب دونمیم یول. بفهمم بهش راجع شتریب مختلف یکتابا یتو کمی رفتمیم

 !خداست یادیز یلیخ اون. است جهینت

 یه و گوشه هی نمیبش که. اش دخترخاله تولد رفتم باهاش باید اصرار به

 !بشم شاد که بخورم زعفرون شربت
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 ور ممیتصم که کنم فکر نیا به نکهیا یجا به. کنم مشغول رو فکرم یه و

 زا برم دیندار که توقع. کیمل سمت رفتیم ذهنم یه بگم، باید به یچطور

 بخوام؟ کمک اون

 باید. ..بودن شاد بایتقر همه. باشم افسرده نقدریا یمهمون یتو نداشت سابقه

 یعیفجا یوقت شد شاد شهیم یزیچ چه با شاد؟. باشم شاد من خواستیم هم

 ... مثل

 یچجور که باشم هم فکر نیا هی دیبا وجود نیا با. کنمیم خالء و خفقان حس

 !کنم ازدواجم الیخ یب رو مامان

 . میرح حاج خوشگل یالیو یقشنگ به نه یول. بود یقشنگ باغ خونه

 شه؟ینم پاک افکار نیا ذهنم از چرا. موقع اون دوباره... اونجا دوباره

 رو دوتا نیا شما)بودن، اومده باید دعوت به هم یمهد و ریام که ییاونجا از

 کنار که نقدریا ختیریم هم به کمی اعصابم (نییجونورا چه دیشناسینم

 باید. بودن هم دانشگاه از باید یمیصم یدوستا از دوتا. کردنیم وز وز گوشم

 .شدیم الیخ یب رو پسرا دیدیم اونارو یوقت معمول طبق هم

 .هیعال تشیفیک... کردما حال نجایا ستمیس با ییخدا یول :یمهد

 !که دادن براش پول چقدر ستین معلوم المصب آره :ریام

 گوهابلند نیا از یکی یبرا نایا که ندادم پول نقدریا کنکور برا من واال :یمهد

 !دنیم

 که یدینم پول شکمت یبرا نقدریا تو یگفتیم دیبا گهید نه !هار هار :ریام

 !دنیم ستمشونیس و بلندگوها برا نایا

 ؟یکرد نیتوه کممیش به االن تو :یمهد
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 کردن، قاچاق و مبادله من دماغ با یگاز اتیمحتو کمی شکمت پ ن پ :ریام

 یها نهیگز به. زنمیم موشک بعد ی دفعه من چون کردمیم دشیتهد داشتم

 .ندارم یکار هم زیم یرو

 رو موهاش هم ریام و گفت هم "شعوریب " کی ریام ی کله پس زد یمهد

 داشتن چل و خل دوتا اون که نیا نیح. زد چنگ گلوشو هم یمهد. دیکش

 . ییدستشو برم که شدم بلند جام از دن،یجویم رو گهیهمد

 ... یول شهیم داره دیع کینزد درسته رن؟یگیم یمهمون باغ تو هوا نیا تو آخه

 .نبود نجایا یرسم یمهمون خب یول بودن تو نیا هم عده کی. شدم خونه وارد

 ییشودست دمیپرس و رفتم باشه باید برادر زدمیم حدس که نفر هی سمت به

 . کرد مییراهنما اونم. کجاست

. نشم یکس مزاحم وقت هی بود حواسم که یدرحال رفتم خونه یراهرو یتو

 ارم؟یب باال دیداشت توقع نکنه هیچ. شستم رو هام دست و شدم ییدستشو وارد

 (نداره مصاب اعصاب)/ : بزام؟ پسر دوقلو بعدشم

 هب اومد لبخند با میمستق. ..دمید رو باید. شدم خارج و زدم صورتم به یآب

 :گفت و سمتم

 که؟ یا هیپا... بذارن تانگو مخصوص آهنگ خوانیم ایب ؟یینجایا تو !عه -

 رمک نیآست حلقه راهنیپ. بود شده جذاب معمول طبق باید. دادم تکون یسر

 پله پله و دیرسیم ساق پشت تا پشت از و زانو تا دامنش جلو از که یا قهوه –

 .دیرسینم من گوش تا بازم یول بود دهیپوش یمشک یسانت 7 پاشنه. بود یا

 م؟بذار ونیدرم باهاش دیبا یجد. گرفت رو دستم و سمتم به اومد لبخند با

 ؟یچ بکنه استفاده سوء بخواد وقت هی اگه
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 :گفت لب ریز باید

 که خوشحالم یول. ..نیمع بود کرده عوض رو حالت ینجوریا یچ دونمینم -

 .یشد بهتر

 که دونستمیم من نه و اومده، روزم به چه دونستیم اون نه. نگفتم یزیچ

 تونهیم زمان آره خب دم؟یم نشون نطوریا شدم؟ بهتر واقعا من !شدم بهتر

 یول .بشه خوب کامال حالم مرور به که ممکنه پس. باشه یفکر مشکالت حالل

 شدن خوب به تظاهر فقط هم االن. کنم فراموش هارو صحنه اون بتونم عمرا

 .ننش پاک ذهنم از اتیجنا اون وقت چیه باشه الزم دیشا. تظاهر فقط. کنمیم

 ایارتپ نجوریا اهل. رقص ستیپ یتو کشوند و باغ یتو برد دوباره رو من باید

 یزیچ یا دخترخاله با حداکثر. کردمینم ییخودنما ادیز خب یول بودم

 .تر بزرگ خودم از اونم. ..وسط رفتمیم

 نگاه یرنجویا عتشیطب کال دمیشا دونمینم. کردیم نگاه بهم اقیاشت با باید

 .ومدیم خوشم بودنش شاد از. بود کردن

 و کردمیم نگاه یجور بدنش، یاجزا تک تک هاش، لب اش، گونه به

. اشهب معلوم کمتر تا نداختمیم اونا یرو پارچه کهیت هی ذهنم یتو ناخودآگاه

 دوست قیرف کی عنوان به و. دمیدیم رو روش ز*ی*ه یها نگاه چون دیشا

 .کنه نگاه بهش ینجوریا یکس نداشتم

 نقدریا پسر آخه !نبودن یحساب آدم من مثل همه کردمیم که فکرشو

  روشنفکر؟ نقدریا جنتلمن؟

 که هم هیبق. بزنم حرف باید با تونستمیم که بود یجور کیموز یصدا

 . نبود سکوت ادیز و بودن خودشون مشغول
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 :گفتم مقدمه بدون

 ؟یکنیم یکمک هی باید -

 :گفت لبخند با

 ؟یکمک چه -

 .یکن یباز رو زنم نقش مدت هی :من

 :دیخند

 بپزم؟ میسبز قورمه برات ینقش ینقش -

 :گفتم ...نشه ناراحت تا دمیخند ازش تیتبع به

 هیقض سر. ادینم خوششون من از ادیز خونوادم کنمیم که فکرشو ،یدونیم -

 ... مامانم بود کینزد دنمیکش گاریس ی

 خب؟ :باید

 الیخ یب شناسمیم نارویا منم. رنیبگ زن برام دادن چیپ سه رِیگ االنم :من

 زا خارج یدار دوست شدت به تو دونمیم من که مییاونجا تا. ستنین بشو

 و میکن ازدواج یسور میتونیم. ستنین موافق خونوادت و یبخون درس رانیا

 .میریگیم طالق یتوافق بعدشم خارج میریم

 :گرفت تفکر ژست باید

 !کنم فکر دیبا... امممم -

 :زدم یپوزخند

 !باشه خداتم از -

 هب چه قیرف عنوان به چه. میشناسینم همو ادیز کال تو و من یدونیم :باید

 ... عنوان
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 تحملم؟ قابل ریغ من نقدریا کشه؟یم. .کشهینم طول که ادیز :من

 ... یول بشم، زنت باشه خدامم از من... هارت تییسو !یپرفکت که تو :دیخند

 نه؟. ونهیدرم گهید کس یپا :من

 :نییپا آورد رو صداش و داد تکون مثبت نشونه به یسر

 .نجاستیا االن اتفاقا -

 :دمیخند

 !یاریدرب اونو حرص یآورد فقط منو کال !بگو پس -

 . زد حیمل لبخند و داد تکون مثبت نشونه به یسر

 :گفتم

 بعد باشه هم ینامزد حد در. باشه یسور ازدواج خوادینم هم حتما حاال -

 نیا. شنیم الیخ یب کال بابام ننه کنمیم یبدخلق کمی من بعدش م،یکن کات

 !شهیم شیحسود کمی هم تو مورد

 .نییپا انداخت رو سرش و شد ناراحت کمی باید

 قبول یاخوینم ...نداشتم هم یبد منظور. گفتما رُک نقدریا دیببخش البته :من

 ... هم یکن

 نیهم. شدم دور ازش کنه فکر اون خوامینم ادیز من یدونیم آخه... نه :باید

 تبه یبخوا یا گهید کمک اگه یول !تشهینها گهید رقصمیم دارم تو با که

 .کنمیم بکنم

 :گفتم بعد ...کردم فکر کمی

 !بده نشون متنفر ازم رو خودت یتونیم که ییاونجا تا پس -

 :کرد تعجب
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 ؟یچ -

 وت یول. میایم هم تیخاستگار هستم، تو عاشق که گمیم خونوادم به من :من

 هم خونوادم نامحسوس که یجور یمتنفر ازم که یگیم من یرو یتو یایم

 .نشیم الیخ یب هم اونا دارمیبرم یعشق شکست پیتر کمی هم من. بشنون

 :شد زده ذوق کمی

 وتور اون خاطر به آره که بدم پز اونم یجلو تونمیم تازه !ایگیم راست !عه -

 !کردم رد

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .هیخوب فکر یلیخ !آره -

*** 

 به رو " عشق " ی کلمه راحت نقدریا. دایجد شده راحت عشق به دنیر چقدر

 یا هکلم یراحت نیا به که ام یعوض نقدریا که دونستمینم خودم. برنیم کار

 . کنم خراب رو " عشق " مثل

 واقعا !عشقه مسخرشون روابط کننیم فکر همه. شده یهرک به یهرک کال

 نکنیم فکر ایلیخ. عشق نیهم به زننیم گند خودشون آخرش. احمقن چقدر

 !عاشقن که کننیم ادعا یحت ای. کنن تجربه رو یواقع عشق توننیم

 !دوستان بخوره شماهارو گول که ستین احمق نقدرامیا روزگار گهید خب یول

. شمکیم گاریس تراس یتو رمیم یعلن. گنیم یچ خونواده دمینم تیاهم گهید

. خورهیم حرص مامان یول گهینم یزیچ بابا رمیاخ یها یافسردگ خاطر به

 .کن ولش اصال یچیه... که هم برادرا خواهر

 .مثال یالک برداشتم یعشق شکست پیتر که هم حاال
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 دارم دمید رو پسره که ییاونجا از. پسرشه دوست با باید عقد گهید ماه

 .نشم شوکه طالقشون خبر دنیشن از گهید دوسال تا کنمیم آماده خودمو

 القط بعد دوسال ان ینجوریا که یافراد اکثر. که ستمین تجربه یب گهید

 .رنیگیم

 الیخ یب خوبش یلیخ حُسن. من یعشق شکست و نینماد یخاستگار از نمیا

 .کشور از خارج رفت گذاشت کال هم باید و بود من به نسبت خانواده شدن

 و خودشون فکر به که پولدار یها ادوارد جز به داره؟ یچ اونجا مگه. ..کایآمر

 . منافعشونن

 .ستادیا کنارم ...وونیا یتو اومد سیمهد

 .سرده هوا :من

 .ستین سرد اونقدرام. دهیع گهید هفته دو گهید نه :سیمهد

 .شد تموم سال زود چه... دیع :من

 بود اومده باهات مارستانیب تو که دختره اون... نیمع یراست... آره :سیمهد

 ادته؟ی رو

 کا؟یمل :من

 و شناخت رو من اون. ..دمشید پاساژ یتو شیپ ی هفته. همون آها :سیمهد

 .کرد کیعل سالم اومد

 ... خب :من

 .هیخوب دختر :سیمهد

 ؟... خب :من

 :گفت و کرد هم یتو رو دستاش استرس با سیمهد
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 .هستن هم همسن اد؟یم خوشش ازش عادیم نظرت به -

 :زدم یپوزخند

 ... نرم من تا گفتیم بود یک -

 ستین خوب باید خاطر به تیروح تیوضع االن تو که دونمیم نیبب :سیمهد

. نهک ازدواج زودتر خوادیم محمد و تو برعکس که بود گفته من به عادیم یول

 یدخترا از. رفته که شمیسرباز. کرده دایپ کار شرکت هی یتو که هم االن

 ... ادینم خوشش که جلفم

 .ادینم خوشم ازش من. ..سیمهد نزن رو کایمل حرف :من

 کنم نشونش خوامینم که تو یبرا بعدشم !هیخوب دختر چرا؟... عه :سیمهد

 ... عادیم یبرا

 .هیخودیب و خشک دختر !میبش لیفام اقوامش با یحت ندارم دوست کال :من

 زدم حرف باهاش !گهید دخترم من !دیفهمینم پسرا شما رمیخ نه :سیمهد

 .بود مهربون و اخالق خوش میلیخ

 هب و بازه حانهیمل ششین همش ندارم خبر یکرد فکر مهربون؟ و اخالق خوش

 !گهید نمشیبیم هرروز سعد؟ عُمر شهیم رسهیم که پسرا ما

 .نگفتم یزیچ

 :گفت سیمهد

 بگم؟ مامان به نظرت به -

 سراغ یریم ییهوی ینجوریا که من؟ حق در هینامرد کمی یکنینم فکر :من

 !است بچه هنوز اون ؟یبزن باال نیآست براش عادیم

 :گفت جانب به حق سیمهد
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 !داره کار یهست کاریب که یجنابعال خالف به و است بچه !آره -

 !من به یبپرون کهیت تو بود مونده کم :من

 !بپرونن ها بهیغر که نهیا از بهتر بپرونم کهیت من :سیمهد

 :باال رفت صدام

 !تو با کردن غلط ها بهیغر -

 :شد جمع چشماش تو اشک زود

 !نکن بلند من یبرا صداتو -

 :باغچه تو انداخت و دیکش دستم از رو گاریس و کرد دراز دست

 !اشب مامان فکر به یستین خودت فکر به !کنار بنداز هم رو یکوفت نیا -

 بود مونده کم. بردم فرو موهام یتو دست کالفه. ..خونه یتو رفت هم بعد

 !بگه زیچ بهم روم یتو ینجوریا ادیب سیمهد

 عیرس هرچه که نهیبیم ننگ لکه هی منو خانواده نیا کال دونستمیم اولشم از

 . رونیب بکشم ازش دیبا تر

 خشک ی خونواده با بود مونده کم نیهم !شود چه !وععع عاد؟یم یبرا کایمل

 !میکن وصلت اونا مقدس

 یکش ازدواجه، یبرا پرفکت باید قول به و کامل ی نمونه به کایمل که نیا در

. ..تهسخ. کنم یزندگ باهاش تونمینم کنمیم که و فکرش واقعا یول. ستین

 !یچیه گهید که باشه هام رفتار و ها کار تک به تک مراقب بخواد اگه

 اون آخرش دمینفهم. کنه یخاستگار ازش خواستیم بهرام افتاد ادمی... عاااا

 !شد یچ هیقض

 . ستین مهم ادمیز هرحال به
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 میمندش و حرص یچطور مینکن تشیاذ گرفتم میتصم گهید که حاال دونمینم

 هرچه حداقل و ارمیب رشیگ تنها گوشه هی خوادیم دلم. کنم یخال سرش رو

 !شم راحت که بدم فحش بهش خواست دلم قدر

 گمیم تازه دمیکش یبدبخت یکل !ریخ نه ر؟یخ به ادشی... عه. ریخ به ادشی

 !میاوسکل چه !ریخ به ادشی

 امهن بودم دهیترس یلیخ کیتار و تنگ ی دخمه اون یتو که موقع اون خالصه،

 نماز اون. بخونم رو حاجت نماز اون شد موجب ییجورا هی که بود کایمل ی

 یزدن حرف چه. خودش قول به زدم حرف خدا با که بود یبار نیآخر بایتقر

 آقا برو گفتیم گوشم تو زدیم دوتا بود خدا یجا یا گهید هرکس !بود هم

 !کنه حواله گهید یجا تویروز خدا

 شتننویم ازشون کتاب هی دیبا. بودن ییها نامه چه یلیخداوک. کایمل یها نامه

 سالم جون داعش یستیترور گروهک یها سلول از چگونه ذاشتنیم اسمشم

 !میببر در به

 (خلم همونقدر هنوز نشدم آدم هنوز خدا تورو دینیبیم )

*** 

 :گفتم بهش یشاد با و گرفتم بغلم یتو رو عباس

 ؟یخوریم خوب غذاتو مپل؟ تپل یچطور -

 :گفت اطوار ادا با. بود سادهیوا نجایا معمول طبق فضول پرستاره

 !بود شده تنگ شما یبرا یلیخ دلش !خورهیم خوب هم یلیخ اتفاقا -
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 دستش یتو ی حلقه و شیآرا من مین با پرستاره اون به که نیا بدون لبخند با

 رو دشیسف لپ و کردم نگاه عباس به (نکردم نگاه چقدرم) کنم، نگاه

 .دیخند ...دمیبوس

 :گفتم

 اط؟یح یتو ببرمش تونمیم -

 . سرده هوا ،نکشه طول ادیز فقط. ..البته :پرستار

. اطیح یتو بردمش و کردم عباس تن هم من. داد بهم کیکوچ کاپشن هی

 دل و درد عباس با و نشستم اطیح سقفدار تاب یرو. زدیم یآروم رگبار

 :کردم

 کیش ی خونه هی میرفتیم. بردمتیم خودم با ها، ببرمت که شدیم اگه -

. میکردیم یزندگ توش ییدوتا میرفتیم مردونه و میکردیم اجاره شمال یتو

 ؟یموافق. ..پسر و پدر یحت ای. داداش دوتا مثل

 .بود اومده خوشش بارون از. دیخند بلند یصدا با و زد هم به و دستاش

 :دمیخند

 ادهد بهم بابام که یا هیسرما با یدونیم. شد فیح یول !یموافق هم تو پس -

 نیهم یبرا. ندارم زن من که نجاستیا مشکل فقط. بکنم رو کار نیا تونمیم

 تسین معلوم که مجرد جوون پسر هی به بده تورو کنهینم قبول پرورشگاه

  !هست کارهیچ

 یچ ایدن ستین مهم براشون کال. داشتم دوست هارو کیکوچ بچه یبچگ از

 .ان بامزه و ناز یلیخ هاشون یسن نیا خصوصا. شهیم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 282 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 کی مکرد حس که. میبود نشسته بارون یتو عباس با یا قهیدق ستیب حدود

 (!) مردونه یها صحبت بساط. اطیح یتو ادیم داره ساختمون یپشت در از نفر

 .کردم جمع عیسر یلیخ رو

 .بود صورتش یجلو یکلفت گردن شال که اطیح یتو اومد یچادر دختر هی

 هاش چشم ...سمت نیا به اومد عباس و من دنید با و کرد نگاه رو اطیح کمی

 .شدیم تر درشت یه همزمان هم

 مدید که بدم رو جوابش که کردم بلند رو سرم. کرد سالم و من یجلو دیرس

 :گفت تعجب با و تر نییپا آورد رو شال ی لبه

 د؟یکنیم کار چه نجایا شما !عه -

 !دمیپرسیم اون از دیبا من که بود یسوال نیا. زدم یپوزخند

 :گفتم

 !خوامیم معذرت !رمیبگ اجازه شما از دیبا دونستمینم -

 . من ()!یمیقد دشمن. ستین گفتن به الزم گهید بود یک دیدونیم خودتون

 :گفت و زد یلبخند کایمل

 !شده جور باهاتون خوب عباس نمیبیم -

 ؟یشناسیم کجا از رو عباس تو :من

. زدمیم سر نجایا یها بچه به ومدمیم که شدیم یوقت چند هی راستش، :کایمل

 ونشینگهدار یتو ومد،یبرنم دادم،یم انجام ومدیبرم دستم از یمال کمک اگه

 که نهیا داستانش. هیعراق ی بچه کی هم کوچولو پسر نیا. کردمیم کمک

 هی که بکشن هم رو خودش خواستنیم کشن،یم رو مادرش و پدر یوقت اونجا
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 عراق یروهاین شانسش از. دهیم نجاتش بوده ریاس که یرانیا پزشک

 .رانیا ارنشونیم و کننیم داشونیپ

 دهن از بودم کرده اش تجربه خونم و پوست و گوشت با که یداستان دنیشن

 .بودن "اسطوره" مثل یحس. داد بهم یبیعج حس کایمل

 :گفتم خونسرد

 ادیپ نجات عباس اسم به چون عباس ذارهیم پسرو نیا اسم هم پزشک اون -

 .بودن کرده

 :گفت اقیاشت با کایمل

  !جالبه یلیخ ؟یدیشن داستانو نیا هم شما -

 اون البته. بندهیم رو زخمش پزشک اون. بوده شدهیزخم اونجا عباس :من

 یروهاین نیهم یبرا. بوده بغلش تو بچه نیا که یدرحال شهیم هوشیب پزشک

 شکهپز که راه وسط یول. رانیا ارنشونیب تا سپاه به دنیم رو دوتا نیا یعراق

 تیعموق فوقش نداره بیع گنیم بعدشم !کردن اشتباه فهمنیم ادیم هوش به

 !شهیم جادیا براش بهتر یزندگ هی

 :دادم ادامه دمید که رو کایمل متعجب نگاه

. برهیم در به سالم جون بودن وَن هی یتو که نفر 1 نیب از پزشک، اون و -

 .بودن ینظام همشون که یدرحال

 :دیپرس کایمل

 ... رو اتیجزئ نیا شما -

 .بودم من پزشک اون :من



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 284 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اش چهره دید رو من یجد چهره یوقت یول کنمیم یشوخ کرد فکر ...دیخند

 ؟یبلد تیانسان خودت فقط یکرد فکر. کرد رییتغ

 :گفت بغض با

 ؟یبود شده ریاس شما -

 .دنیبر سر چشمم یجلو درست رو نفر 7 حدود و :من

 یها قطره کنار اشکش ی قطره. نگفت یزیچ و انداخت نییپا رو سرش

 داشت عباس ،کرد دار نینگ رو اطیح کف کیموزائ و افتاد خاک یرو بارون

 .دیخوابیم

 :گفت رلبیز و شد کینزد کایمل

 یجور کی. دمیشن ادیز بوده داده نجاتش که یپزشک درباره ها پرستار از -

. داشتم دوست رو عباس یلیخ من. قهرمانه هی انگار کردنیم فیتعر ازش

 .کنم تشکر پزشک اون از بار هی خواستیم دلم

 :گفت هیگر با. کرد بغلش محکم و گرفت من بغل از رو عباس

 دنشید ومدمیم هروقت !دهیم اصغر یعل یبو !دهیم کربال یبو عباس نیا -

  !ممیتی عباس مثل منم که انگار نه انگار شدیم تر تازه روحم

 کربال به نقدریا که حالش به خوش. شد تر نازک هم من دل اش هیگر با

... نه نه.. .لومترهایک هنوز یول. برگشتم و رفتم کربال قلب تا که من. کهینزد

 سر از دست هم نجایا) !دارم فاصله ازش ینور سال ها ونیلیم. کنمیم اصالح

 (میداریبرنم کیزیف یاضیر

 :گفتم خنده با
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 همب یه اونجا !ستمین هم دکتر مچهین من آخه نه؟ !باشم من یکردینم فکر -

 نداشتم دیام اصال !خوردم ریت شهینم باورت کیمل یوا !بیطب. بیطب گفتنیم

 ... بودم مرده تاحاال خوندمینم تورو یها نامه اگه دیشا. برگردم

 ؟یچ :کایمل

 یداریم نگه باز یه رو غار اون چرا آخه ده !گفتم یچ دمیفهم تازه !شِت

 ؟یروان

 !یچیه... عااا :من

 د؟یخوند رو من یها نامه :کایمل

 :گفتم مسخره یلبخند با  و کردم مون و من

 !یتعال اهلل شاء ان یبل -

 :گفت و دیکش یآه کایمل

 ! " .. اهلها یال االماناتِ تؤدوا ان امرکمی اهلل ان... " -

 وقت؟ اون یچ یعنی :من

 !دیبرگردون صاحبش به رو امانت که کنهیم امر شمارو خدا یعنی :کایمل

 !گهید بهت برگردوندم خب :من

 !دیهست یا یموذ عجب :کایمل

 :گفتم و دمیخند بلند یصدا با

 من؟ ؟یموذ ؟یگفت یچ -

 ه؟یبیعج زیچ :کایمل
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 یتو. کیمل نداره اشکال خب !یبگ نویا بهم تو نداشتم توقع خب یول !نه :من

 زیچ اون و انداخت یزیچ هی ادی منو که یبود نوشته یزیچ هی ات نامه یجا هی

 .بردم در به سالم جون من و کرد اثر کمی

 :گفت و دیخند دشیسف یها دندون دادن نشون با کایمل

 !شدم متوجه قشنگ یلیخ -

 :گفتم یجد

 نفهمه؟ یزیچ من کامل جامع و واضح یها حیتوض از یکس شهیم مگه بله -

 رمیگب باال سرمو من که نیا یجا به حاال. ستادمیا مقابلش و شدم بلند بعدش

 ور چادرش طرف کی ...نکرد که کردیم بلند سرشو دیبا اون نمشیبب که

 .عباس یرو بود انداخته

 گذاشتم رو دستم و دمیخند. شد هول قهیدق هی کایمل. کردم دراز رو دستم

 :گفتم و عباس ینیب یرو

 نوک... که باشه نخورده سرما بچه نمیبب خواستمیم. ییترسو تو چقدر -

 بچه مینکرد منجمد تا تو میبر ...کنهیم رد رو صفر ی نقطه داره دماغش

 .رو ییکربال

 رژ نه فرمش خوش یها لب اون ،بیعج یها لبخند نیا هم باز. زد یلبخند

 یف واقعا هاش لبخند. شدیم کج لبخند به اصول و ادا با نه و داشت قرمز

 .بودمش دهیند خوشحال ینجوریا تاحاال. بود دل ته از و البداهه

 :گفتم

 .من به بده رو عباس یخوایم -

 .داخل برمشیم ...خوبه جاش. نه :کایمل



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 287 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ساختمون وارد ؛سرش پشت هم من. کرد حرکت ساختمون سمت به هم بعد

 :گفت لبخند با و سمتمون به اومد اونجا یاصل سرپرست میشد که

 یلیخ امروز ؟یقادر خانم کمک نیاومد !اومدن دوباره یقادر خانم بَه بَه -

 .میالزم کمک

 :گفت بهشون یجد کایمل

 دیخواست یول اوردمین حواله بار نیا موسسه از واال. زاده نعمت یآقا سالم -

 .درخدمتم کنم یعمل کمک

 که دادمیم خودش به پول یمقدار یچندگاه از هر. شناختمیم رو سرپرسته

 .کنه خرج عباس یبرا

 :زاده نعمت یآقا

 ن؟یشد آشنا که هم دکتر یآقا با بله -

 :گفتم خنده با

 !راتونب ستین مقبول انگار ام دانشجو ستمین دکتر گفتم دفعه چند من آقا -

 رو عباس دیاومد شماهم  !هینفس شکست !هیحرف چه نیا نه :نعمت یآقا

 !داره خاطرخواه ما یآقا عباس نیا قدر چه د؟ینیبب

 است؟ ساخته دستم از یچ یعمل کمک دینگفت :کایمل

 :شد یجد هم نعمت یآقا

 یتو. گهید دهیع کهینزد. یمرخص رفتن روهامونین از تا چند تشیراست -

 . هستن نفر دو کال ها نوزاد بخش

 .که ادیبرنم دستم از یادیز کار ینجوریا. ..بابا یا :کایمل

 باشم؟ عباس مراقب فقط مثال کنم؟ یکار تونمیم منم :من
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 :گفت نعمتزاده یآقا. دنینخند من یشوخ به

 دیخوایم اگه یول. هستن خانوما فقط ما یها بخش یتو کرامت، یآقا واال -

 رفته امروز کارمندمم. هست ختهیر هم به ی پرونده یسر هی دفترم یتو

 .داره ثواب کمک؟ دیایم !تنهام دست کال. مشهد

 :گفتم و دادم تکون یسر

 !دارهن یاشکال باشه یول بزنم سروکله ها بچه با دادمیم حیترج که نیا با -

 .برم هم من تا دفترش تو رهیم که گفت و کرد تشکر زاده نعمت یآقا

 :گفتم لبخند با و برگشتم کایمل سمت به

 ها؟ ستم؟ین قهرمان من گفته یک -

 :گرفتم ژست و زدم کش دختر یچشمک

 بندازم نارنجک نیهمچ !کشمیم هارو پرونده اون ی همه رمیم من -

 ... که کنم رشونیخاکش و پودر وسطشون

. ..کردم نگاهش. شدینم یول رهیبگ رو خندش یجلو کردیم یسع یلیخ

 .بود یداشتن دوست و بامزه

 یتو و میمتنفر گهیهمد از خودمون خلوت یتو جفتمون که افتادم فکر نیا به

 چیه م،ینیبیم همو یوقت یول میکشیم هم یبرا نشون و خط یکل ذهنمون

 سرش موقع اون من که ییبالها اون جز به البته. میکنینم بایتقر یغلط

 ... و کردیم نیا که ییها دیتهد و اوردمیم

 هی اگه .االن تا بود کایمل و من برخورد نیبهتر نیا بگم تونستمیم جرئت به

 چقدر دونستینم ...میجور گهید باهم قدر چه کردیم فکر دیدیم مارو نفر

 .باهم میدار یدشمن
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 حالشو یچجور کردمیم فکر نیا به شیپ وقت چند نیهم تا شد خوب

 !ببندمش فحش رگبار به و !رمایبگ

 :کرد رونیب فکرام از منو کایمل

 .کمک دیبر دیخواستیم یراست -

 !ادایم بهت یدار بچه... کیمل یراست... خب یول !آره... آها :من

 :گفت و رفت هم تو ناله حالت به ابروهاش

 !جاش سر بذارم نویا برم!... دیبر زودتر !شکنهیم داره دستم -

 . ودب بامزه یلیخ رفتارش حالت و لحن. کرد حرکت ها بچه اتاق سمت به بعد

 و برگه همه اون جنگ به. ..زاده نعمت یآقا کمک برم کردم یراض رو خودم

 !پرونده

 روز همان ظهر ی قهیدق 91 و 9 ساعت

 !ساعت دو بعد باالخره !دیگرد تمام...! آاااااه

. میوربخ ییچا هی میبر دیایب حاال !دکتر یآقا ینباش خسته :زاده نعمت یآقا

 !شده سر که من یدستا

 وانیل کی. خونه آبدار سمت به دمیدو و فرستادم حرفش نیا یبرا کیال هی

. بودن یلیر و شهیش تمام که اطیح یها در سمت به رفتم و گرفتم یچا

 .بود سرسبز که هم اطشیح. ..بود قشنگ یلیخ نجایا ساختمون

 .کردمیم نگاه هم رو رونیب و خوردمیم یچا داغ داغ داشتم

 هی که کالس تو وقت چند نیا تو واال بود؟ شده عوض نقدریا چرا هوی کایمل

 شاول از من البته. من مثل هم اون دیشا. بود متنفر ازم. کردینم بهم هم نگاه
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 و کردمیم رو مراعاتش کمی افتاد برام ها اتفاق اون یوقت. نبودم ینجوریا

 .کردمینم تشیاذ

 :اومد زاده حالل

 ن؟یخوریم داغ داغ رو یچا چرا -

 .بود دستش یتو ییچا هی هم اون ...سمتش به برگشتم

 :گفتم

 داغه؟ یگیم کجا از -

 دیداریم نگه باز رو دهنتون بعدش نیخوریم قلپ هی یوقت نکهیا یبرا :کایمل

 .شه برطرف دهنتون یسوختگ که

 :گفتم و دمیخند

 !عجب -

 :داد ادامه و کرد نگاه رونیب به من مثل

 .رسونهیم بیآس یمر به کار نیا دیدونیم و دیپزشک که خودتون -

 .داره یتیاهم چه :من

 . برسونه بیآس خودش به دینبا آدم !داره تیاهم یلیخ :کایمل

 . رمیگیم یمر سرطان خودم. ..بشه ضیمر ستین قرار که یا گهید کس :من

. ادهد بهتون یسالمت نعمت خدا. خداست نعمت یناشکر کارتون، نیا :کایمل

 .دیبگذر کنارش از راحت ینجوریا دینبا

 . ریناپذ فنا منبع اون بازم ...خدا. زدم یپوزخند

 :گفتم

 ؟یچ که ،خب -
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 :سمتم به برگشت کایمل

 .نیبزن بیآس بدنتون به ینجوریا نداره دوست خدا -

 مگه؟ مهمه خدا یبرا :من

 .داره دوست یلیخ و هاش بنده چون آره :کایمل

 یبدبخت یتو اونارو (خورمیم گهید قلپ هی) داشت، دوست اگه :من

 .انداختینم

 :گفت یخونسرد با کایمل

 یبخش ها اون. نداره خدا داشتن دوست به یربط ،یزندگ یها یبلند یپست -

 و. کننیم تر قدرتمند مارو ها یسخت از یلیخ. هستن ما تکامل و یزندگ از

 .فیضع مارو یزندگ یفرازها از یلیخ

 :کردم دییتا

 .آره ییجورا هی -

 که کننیم آرزو االن ها یلیخ. کرامت یآقا بدون رو تیسالمت قدر پس :کایمل

 . سالم بدن کی با. باشن شما یجا

 مسر ییبال چه ستین مهم برام اصال من. ..زدم حرفش به یپوزخند دلم یتو

 هگید !کردمینم تصورشم یحت که دمید رو یوحشتناک اتفاقات چون. ادیم

 .کنهیم تمیاذ هام زخم یها هیبخ یجا هنوزم ها؟ اون از بدتر

 :انداخت ریز و سرش کایمل

 شما گفتنیم هیبق که یپزشک اون و نمیبب نجایا شمارو کردمینم تصور -

 بود؟ افتاده براتون اونجا یاتفاق چه. نیباش

 :گفتم و دمیکش یآه
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 . کنهیم تمیاذ یلیخ خاطرات اون کردن مرور -

 ... خواستمینم دیببخش... پس :کایمل

 کردن، رمونیاس که اول روز همون. بگم رو شیحدود تا بذار اتفاقا ...نه :من

 یرو تخیر خونش. بود نشسته راستم سمت شونیکی. دنیبر سر رو نفر سه

 باهام یکم بعد، نفر و بود میسر پشت یبعد. پام یرو افتاد سرش و لباسم

 طعق رو راستش دست. کردن شکنجه رو دوستم... یعل بعدش. داشت فاصله

 انداختنم بعد. بدم نجاتش کردن مجبورم بعد. کردن شیزخم یکل و کردن

 . گهید نفر 4 با کیکوچ و سرد سلول هی یتو

 دستمال با رو هاش اشک و نییپا بود انداخته سرشو. کردم نگاه رو کایمل

 :دادم ادامه و موندم صورتش یتو رهیخ. کردیم پاک یکیکوچ

 سرد هوا. دادن بهمون سوپ الهیپ دو کال بودم ریاس که یروز چند اون یتو -

 بودم ناراحت که نیا با خوندم،یم تورو یها نامه هروقت. بود مون تشنه. بود

 همب تنگ سلول اون یتو که بودم خوشحال یول ،ضریح یتو ننداختمشون چرا

 که بعدشم !بود دانشنامه !که نبود حرف حرفات هللاماشا دادمیم یدواریام

 اطالعات بهشون و بکشم ینظام یها حرف یعل از دیوع و وعده با خواستنیم

 لخوشگ یدخترا از چندتا حاضره گفت بهم که بود اونجا ییکایآمر هی. بدم

 !بده بهم رو

 :گفتم و دمیخند کمی حرفم ینجایا

 ونبهش اونا خاطر به که دادیم نشون بهم رو ییدخترا داشت !بکن فکرشو -

 !نشم وسوسه که گرفتما خودمو یجلو یلیخ !کنم کمک
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 ستهنشک بغض کی فقط من، یول. کرد پاک و هاش اشک فقط و دینخند کایمل

 . کنم کار چه باهاش دیبا دونستمینم که یبغض. دادیم آزار رو گلوم

 :گفتم

 ک؟یمل یکنیم هیگر که خونمیم روضه مگه -

 همدرد هرحال به. ..کوتاه هرچند. ستین یکم زیچ اسارت هرحال به :کایمل

 !کرامت یآقا دیداشت سعادت یلیخ. دیشد نبیز حضرت

 .شد تر دیشد اش هیگر و

 .نداره اشکال... نخور غصه حاال !یآخ :من

 یبرا افتاد ادمی هوی که شونش رو بذارم که کردم دراز ناخودآگاه و دستم

 .برداشت ها پیتر نیا از شهینم کایمل

 یرتشک ...دادم بهش و درآوردم بمیج یتو از که بود آورده کم دستمال کایمل

 :گفت و کرد پاک رو دماغش و کرد

 با اجرتون... ها یسخت ی همه با... نجف... کربال. بود یسعادت خوش واقعا -

 .کرامت یآقا خدا

 :گفتمو  انداختم ریز سربه

 .شد دو به ربع هی ساعت نشده؟ رتید... یراست -

 نه؟ میندار ظهر بعد کالس که امروز :کایمل

 .کنمینم فکر نه :من

 ناهار؟ کنم دعوتتون تونمیم پس :کایمل

 :زدم ادیفر بایتقر تعجب با

 هااان؟ -
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 :کرد تعجب من از شتریب خودش

 گفتم؟ یبیعج زیچ -

 !کردم هنگ... کمی من فقط یول...! اصال !نه... آخه :من

 کینزد ی هینیحس یتو. بدن غذا موقع نیا هرسال دارن نذر من مادر :کایمل

 .زهراست حضرت نذر. تبرکه ...خونمون

 زهراس؟ حضرت شهادت... عه :من

 :دیخند کایمل

 .امروزه خشیتار یمنته ،گهید هینذر هی !نه -

  ه؟یروز چه امروز مگه :من

 .رجب ماه اول :کایمل

 !عجب رجب؟ مش ی بچه گنیم که همون گه؟ید هیچ رجب رجب؟ ها؟

 :گفت دید که رو من گنگ ی افهیق

 ؟ دیریبگ غذا دیایب دیخوایم. الیخ یب حاال. هیقمر سال یها ماه از یکی -

 .دیببر دیتونیم هم خونواده یبرا

 .کردم دییتا سر دادن تکون با

 :گفت و زد یلبخند

 .میکن یخداحافظ عباس از میبر -

 با داشت نیزم یرو که عباس به ذوق با و اتاق یتو رفت ...افتادم راه دنبالش

 :گفت کردیم یخداحافظ هیبق

 برم؟ گهید من !عباس آقا خب -
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 تک. دیبوس و کرد بغل یکی یکی هارو بچه تک تک و نیزم یرو نشست بعد

 شده پهن قشنگ یلیخ نیزم یرو چادرش. شناختیم اسم به رو تکشون

 .بود

 و کرد بغل رو عباس سر آخر. کردم تماشاش و دادم هیتک در چهارچوب به

 از رو نگاهش و شد مونیپش انگار که بگه یزیچ خواست و سمتم به برگشت

 .شد محو کم کم لبخندشم. نیزم یرو دیکش من صورت یرو

 :دمیپرس

 شده؟ یزیچ -

 ... نه :کایمل

 ست؟ین یزشت کار گفتن دروغ شما مونیا و نید تو وقت اون :من

 :گفت و شد دستپاچه کمی کایمل

  !نشده یزیچ واقعا... آخه -

 یول ودب بغلش یتو بچه. ..مقابلش قایدق نیزم یرو نشستم و سمتش به رفتم

 .لرزهیم دستش وضوح به دمیدیم

 دمیفهمیم نیهم یبرا. صورتش یتو زدمیم زل و نبودم ایح با اون مثل من

 ای هیروح وضع نیا دونستمینم یول. ستین خوب حالش و دهیپر رنگش

 . یجسم

 به خورد دستم یاتفاق که رمیبگ ازش رو عباس تا کردم دراز رو هام دست

 اروک نیا قصد از کرده فکر ای ومدهین خوشش بود معلوم افشیق از. دستش

 .کردم

 :گفتم عباس کردن بغل از بعد پررو پررو
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 افتاده؟ فشارت !سرده دستت چقدر -

 :بگه لبخند با کرد یسع و داد تکون دییتا نشونه به و سرش

 .ستین یخاص زیچ -

 قبول که کرد تعارف هم من به. آورد رونیب آدامس هی بشیج یتو از بعد

 !زنهیم تعارف بازم رهیمیم داره بدبخت. ..نکردم

 .شدم بلند و کردم یخداحافظ عباس با ریس دل کی

 سرپرست و مسئول از. اومد رونیب من سر پشت و شد بلند هم کایمل

 یتاکس دیبا من بار نیا کنم فکر. رونیب میرفت و میکرد یخداحافظ پرورشگاه

 .کنم مهمونش

 :گفتم و رفت یسمت به کایمل

 ؟یریم کجا -

 ؟یدار نیماش شما یراست... آه... خب :کایمل

 :دمیخند

 چیسوئ هی رفتم؟یم ابونیخ سمت به ینجوریا داشتم اگه نظرت به -

 دستم؟ یتو گرفتمینم

 :گفت و دیخند

 .میبر من نیماش با دیایب پس -

 نمم بگم بابام به یزبون چه به من !الناس هایا بابا داره؟؟؟ نیماش نمیا ان؟ه

 خوام؟یم نیماش

 .داشت دیسف پژوپارس هی ...دنبالش رفتم شده سیف پوکر ی افهیق با
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 عجبت با و نشستم راننده کنار یصندل یرو نشست، راننده یجا که اون از بعد

 :دمیپرس

 خودته؟ نیماش -

 :گفت بستیم رو کمربندش داشت که یدرحال

 چطور؟. مشترکه برادرم و من نیب -

 کثرا بایتقر. کردیم دستش نازک و دیسف ییها دستکش ...نگفتم یزیچ

 .ببندم رو کمربندم گفت بهم بعد و ...کرد دستش هم بار نیا. اوقات

 :دمیپرس یطونیش با

 ن؟یماش تو کنارت نهیشیم نامحرم پسر هی باره نیاول -

 . داد حرکت و کرد روشن رو نیماش و کرد نثارم یرنگ کم اخم

 :گفتم

 ؟!من به ینداد جواب -

 :گفت آروم کایمل

 .ستین ادمی -

 شخوش من از که ستین یدختر چیه اصوال ...دشیند که زدم یطونیش لبخند

 !که بودم گفته !ادین

 :فتگ و داشت نگه د،ینکش هم قهیدق ده که یکوتاه مسافت کردن یط از بعد

 .شمیم ادهیپ قهیدق دو من نداره یاشکال اگه -

 نمیبب فرستادم دنبالش رو نگاهم. شد ادهیپ و نشد من جواب منتظر هم بعد

 " قهیدق دو " خودش قول به از بعد و رفت یگلفروش سمت به. رهیم کجا

 .سرخ گل شاخه کی با. برگشت
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 :دمیپرس

 منه؟ برا نیا -

 :گفت و دیخند

 . مادرمه یبرا نیا -

  !قانون تابع بابا. ببنده ور کمربندش تا فرمون یجلو گذاشتش بعد

 . کردن شیوارس به کردم شروع اجازه یب و برداشتم رو گل

 :گفتم

 نه؟ یدار دوست مامانتو یلیخ -

 .شهیستا قابل. هیمقتدر زن یلیخ ...خب آره :کیمل

 :گفتم عیسر یلیخ

 رم؟یبگ برم هم من یکنیم صبر -

 :گفت هیثان چند از بعد و کرد نگاه تعجب با بهم

 .البته -

 مثل قایدق گل کی و یگلفروش همون یتو رفتم. گشتم ادهیپ و شدم خوشحال

 .دادم سفارش همون

*** 

 !داره دوست گل نقدریا دونستمینم. ..کرد نگاه گل شاخه به ذوق با مامان

 :شد شیحسود سیمهد

 !یگرفتیم منم یبرا یکی احساس یب -

 :گفتم پر دهن با خوردمیم ظرفش یتو رو ینذر یغذا داشتم که یدرحال

 !رهیبگ برات شوهرت بگو -
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 :گفت و کلم پس زد ممد

 !نیمع ییپررو یلیخ -

 گم؟یم دروغ مگه !عه :من

 :بابا سمت برگشت حرص با مامان

 !خرهیم گل من برا عقل، نصفه نیا با !ریبگ ادی -

 .اش کله پس زدم منم که خنده ریز زد دستم کنار عادیم

 :درآوردم یباز هم بعد ...گلوش یتو دیپر غذا

 (!کمرش تو ممحک زنمیم دوتا) !هنگا هنگا !اُسکل بخور تر واشی خب عه -

 !نفـــــس...! گاگول بکش نفس

 !افتادن هم جون به یچجور نیبب حاال :بابا

 یآبرودار !ها دیاریدرن یباز عیضا نجایا اومد پونه که شب من جان حاال :ممد

 !دیکن

 .داداش میدیم قول :عادیم

 ینفهم که داداش زن جلو میکنیم کسانتی خاک با یجور هی کن باور آره :من

 .یخورد کجا از

 ؟یبخور یا کله پس ادیم خوشت !هــع :مامان

 گرم دمت !بود یا یمشت ی مهیق چلو عجب ...خوردم رو غذام و دمیخند

 .کیمل

 داشتن؟ ینذر دوستت کدوم ینگفت یراست :مامان

 .شیهمکالس کایمل کنم فکر :سیمهد

 :زد پوزخند ممد
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  !گفتم یک دینیبب !!نگفتم؟ !دختربازه بچه نیا نگفتم -

 :کرد اعتراض سیمهد

 !ستین حرفا نیا اهل اصال کایمل رمینخ -

 دیشا !اوردیم کم من تیجذاب یجلو داشت امروز که فعال. زدم پوزخند دلم تو

 رو غضمب نتونستم که نیا با. بودم شده تر سبک کمی که بود اون خاطر به هم

 .شدم سبک بهش ها حرف اون زدن با کردم حس یول بشکنم، جلوش

 س؟ین مارستانیب یتو شیهمکالس کایمل همون نیا :عادیم

 .نیمع هم زن گل. ..عادیم ی دروازه یتو گهید یگردن پس هی

 یاصل هیقض مگه ن؟یکن بحث من یهمکالس به راجع گفت بهتون یک اصال :من

 نبود؟ جون پونه دماغ رو خال

 . ممد جانب از یگردن پس

 پ:من طرف کرد پرت و کرد لوله رو مجله بابا

 !اقات تو برو یلمبود غذاتو !گهید کن بس !ها توئه گور از شایآت نیا همه -

 شود_یم_اعصاب_یب_پدر# هشتک. کردم فرار عیسر و گفتمیچشم

 :دمیشنیم اتاق تا رو بابا یغرغرها

 شدیم یا هفته سه – دو !شده شنگول دوباره هوی شده یچ ستین معلوم -

 !المصب شد نگرانش شهینم !زدینم حرف

 نگاه بدون که ایدن طرف از امیپ یسر کی هم باز کردم، روشن رو میگوش

 اغلب که یمجاز یدخترها دوست جانب از یسر هی. شدم رد بهشون کردن

 یوقت از. بعد یبرا گذاشتم کردم ردشون که بود اومده بودن ساله 97 – 90

 .تنگذاش سرکار رو مردم و چت سراغ رفتمینم گهید بودم برگشته کربال از
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 ازدواج قرار نفر هی با بودم زده جا دختر هی یجا خودمو بار هی !ریخ به ادشی

 !پسرم دیفهم یوقت داد فحش چقدر بدبخت گذاشتم هم

 .بپردازم آسوده خواب کی به تا دمیکش دراز تختم یرو

 کایمل با مالقات و عباس دنید هاش لیدل از یکی. بود نیریش چقدر امروز

 .کنمینم فکر اد؟یم خوشش من از اون. بود دانشگاه از خارج

 هب گنگ ی معادله هی بازم. شناسمینم اونو کامل بازم هاش، نامه به توجه با

 .ادیم نظر

 تو از یریهندزف. بودم تر جلف یلیخ قبال. کردم فرق یلیخ کنمیم حس

 لشیدل دیشا. شدم زده ها زیچ یلیخ از چرا دونمینم االن. افتادینم گوشم

 چه هوی یزندگ که دمیفهم و برگشتم و رفتم مرگ یقدم کی تا که باشه نیا

 .باشه کوتاه تونهیم قدر

*** 

 قرمز یماه. ..نو سال. کردم یروبوس خانواده یاعضا ی هیبق و مامان و بابا با

 .تنگ یتو

 .باال آوردم و گرفتم دمش از رو یماه و تنگ یتو کردم دست

 :اومد در مامان یصدا

  !بچه داره گناه !بدبختو هیماه اون بنداز -

 !وفتهیب عکس تو خوامیم نکن تیاذ مامان عه :من

 عکس مونینفر 0 ی خونواده از و کرد میتنظ رو یسلف هیپا و دیخند عادیم

 !نکردم حساب رو قرمز یماه! دیببخش عه. گرفت یسلف

 :گفتم و دمیمال هم به دستامو ،یماه نموندن رها از بعد
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 !یبخور هارو سبزه نیا یتونیم حاال عادیم !خب -

 ؟یچ یبرا :عادیم

 ؟ینبود گوسفند تو مگه !عه :من

 :ام کله پس زد ممد

 ن؟یمع یبش آدم یخواینم تو -

 !اومده ایدن به گوسفند چون نه :بابا

 !کن تکرار یدار جرئت اگه گهید بار هی ؟یگفت یچ !عه !عه :مامان

 :شد عمل وارد دوباره سیمهد

  !مامان نداره تیخوب !یسال اول دیکن بس -

 ماهم .کرد ماچ رو لپش طنتیش با و زد خوشگلش اخم و مامان به یلبخند بابا

 و شه منفجر بود کینزد بابا خود که میدیکش " هو " نیهمچ ییچهارتا

 .کنه نصف رو هممون

 لتراو یدیع هرکدوممون به و کرد باز رو قرآن شیطوالن دنیخند از بعد بابا

 .داد یتومن 12

 !بده دوبرابر دارم نامزد من بابا !عه :ممد

 :گفتم و دمیکش رو گوشش

 !خور مفت !چه که یعنی !عه -

 :گفت و ام کله یتو زد یمشت

 !نیمع کنا کم روتو -

 !دینکن دعوا !داداشام ونیآقا :عادیم

 :میگفت همزمان ممد و من
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 !شو خفه -

 . شد الیخ یب و گفت یا " ششیچ " اخم با عادیم

 یها مهمون یبرا که آشپزخونه تو رفت یدیع از بعد کال که هم مامان

 .ارهیدرب دلش از رفت هم بابا ...کنه آماده رو ظروف د،یع اول روز یاحتمال

. ..یالک رفتیم اش صدقه قربون. زدیم حرف قرمز یماه با داشت سیمهد

 !خلن قدر چه دخترا

 2 حافظش نیا بابا ؟یشیم فکر هم قرمز یماه کی با یکشینم خجالت :عادیم

 !اس هیثان

 :گفت و داد نیچ و دماغش سیمهد

 !فهمهیم شتریب که تو از -

 ی خونه میبر میخوایم گهید دوساعت. میش حاضر میبر پاشو نیمع :محمد

 .دیحم عمو

 دمیپوش امو دهیکش اتو یها لباس. اتاق یتو رفتم و شدم بلند و گفتم یا باشه

 .باالخره سهیوا یمدل هی تا زدم ژل و کردم شونه رو حالتم یب و لخت یموها و

 اشآخر گهید که ...مادکلن موندیم فقط. بودم کرده اصالح روزید که صورتمم

 .دمیخریم گهید یکی دیبا و بود

 :گفتم و کردم وصل عیسر. زد زنگ میگوش که بودم آماده بایتقر

 بله؟ -

 .نیمع مبارک دتیع :ایدن



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 314 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 دلشو متونیم نه که هیدختر. ..برام شهیم کابوس داره یلعنت. کردم قطع عیسر

 ،کنم نگاش قیرف هی عنوان به نداره جنبه ه؟ینجوریا چرا یلعنت... نه و بشکنم

 .یزیچ نیهمچ ...آشنا ،دوست

 کارو نیا خوامیم وقته یلیخ. کنم عوض کارت میس دیبا گهید کنم فکر

 .شهیم میتنبل یول ...بکنم

 .بمیج یتو چپوندم و گذاشتم مایهواپ حالت رو رو میگوش

 تا دیکشیم طول کامل ساعت کی معمول، طبق. نشستم ییرایپذ یتو رفتم

 .دادیم کشش یلیخ که سیمهد مورد در خصوصا. میبش حاضر هممون

 . برداشتم. ..زد زنگ خونه تلفن

  :زد داد ریام

 خاموشه؟ تیگوش چرا یروان-

 !سالم کیعل :من

 نوروزتان !نوروز هرروزتان !مبارک نو سال !قصاب جناب سالم !بَـــــــه :ریام

 خوبن؟ خانواده احوال؟ و حال دیچطور !روزیپ

 من؟ به یزد زنگ یتند یندار لیفام و فک !ور ور بسه بسه :من

 گامبو؟ یبگ کیتبر دینبا !تولدمه امروز احمق :ریام

 :راه اون به زدم خودمو یول. ..بود ادمی اتفاقا چرا. زدم یپوزخند

 نبود؟ روزید تولدت مگه -

 دوستش تولد کادو طرف !میدار قیرف مام دارن قیرف ملت !که واقعا :ریام

 کیک یایم که امشب !هیک تولدم یدونینم تو وقت اون !داده رهیجز بهش

 !برات دارم !یبلمبون
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 !یریگیم جا هی هرسال !که تولدت کجاست ینگفت تو خب :من

 .اونجا برمتونیم خودم خونه، انیم یمهد و تو !زهیسوپرا :ریام

 !میکن زتیسوپرا دیبا ما !خنگه :من

 از امون امون کنن زمیسوپرا ملت خواستمیم سال همه نیا گهید نه :ریام

 !کنم زتونیسوپرا خودم مجبورم !توجه نقدریا

 .دمیخند

 !خداحافظ !گامبو قصاب نمتیبیم امشب !نخند !کوفت :ریام 

 !پسر نیا هیروان ...کرد قطع و کنم یخداحافظ نذاشت

 :گفت و نشست کنارم اومد عادیم

 بود؟ یک -

 ریام :من

 .شد ساکت و گفت یا " آهان "

*** 

 خیتار در شده ثبت یها مکان نیتر مزخرف از یکی دیحم عمو ی خونه

 که نه ه،باش بد ساختمونش که نه باشه،یمیقد که نه. ومدیم حساب به تیبشر

 با جرح عهد مثل !نداره المپ ضمنا، و !نهیسنگ یلیخ جوش فقط باشه، کیکوچ

 !خوابنیم 8 ساعت سر هم شبا !کننیم یزندگ شمع

. میزدیم یحیمل لبخند فقط و میکردیم نگاه ها پسرعمو و ها دخترعمو به

 زحمت رفع زود نیهم یبرا بخورن ناهار خوانیم نایا و صبحه 92 ساعت

 .میکرد
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 یکاریب به که هم عصر. میداشت یماه چلو هم ناهار و خونه میرفت که بعد

 . ریام ی خونه رفتم و پاشدم که 0 ساعت تا. گذشت

 .تولدش محل یتو برد رو یمهد و من ور اون از اونم

  !استخر یتو بود؟ گرفته تولد کجا دیزنیم حدس

 باز رو خونه در. خونه برگشتم شب 90 ساعت گذروندن، خوش یکل از بعد

 بود رفته که هم ممد. ..عادیم جز به بودن دهیخواب همه ،شدم وارد و کردم

 .پونه شیپ

 هم عیسر یلیخ. دمیخواب تختم رو لباس کردن عوض و مسواک بدون و رفتم

 شده ادیز کمی امشب یول میخوردینم ادیز اصوال یشنگول آب. برد خوابم

 رگبز نیا اتفاق، اون از بعد. نبودن داریب مامان و بابا که خدا شکر باز. بود

 .کشهینم طول ادیز شیخوش مطمئنم... اونم که بود میخوشگذرون نیتر

 . دیع اول روز از نمیا

 . کنندست خسته بعدش. ..خوبه یلیخ اول روز اصوال

 .روزید مثل روز هر ...دوم ی هفته ،بعد روز ...بعد روز ...دوم روز از نمیا

 یبدبخت و خوندن درس .میزندگ شده کننده خسته یلیخ کنمیم حس

 .گرفتم فاکتور گهید هم رو خوندن درس همون و دهیع االن البته. دنیکش

 دمید من فقط که ینفر 8 اون. شده هدف یب شدن، کننده خسته از شتریب

 خاطر به دنیجنگ. هیبق جون دادن نجات. داشتن هدف یهمگ شدن، کشته

 پیت و درس و لمیف و آهنگ بود شده میزندگ ی همه من ؟یچ من. وطنشون

 .کنمیم یپوچ احساس... فقط. نکرده یفرق نیهمچ هم االن. یدخترباز و زدن
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 .معتقد...  و خون نماز چقدر. بود یخوب پسر چقدر. شده تنگ یعل یبرا دلم

 .بشم خوب اونقدر بتونم وقت چیه من نکنم فکر

 . دارم یخاص حس هی ،شبه جمعه

 .عباس دنید بودم نرفته هنوز من و بود دیع روز نیدهم امروز

 شب قهیدق 1 و 8 ساعت

. نستین نجایا یادیز افراد. کنمیم نگاه رو شهر و. سادمیوا یآزاد برج یباال

 .خورمینم تکون و ستادمیا نجایا آفتاب غروب از که منم فقط

 هب بار کی چون. بذارم کنار رو غرور و یستیرودربا بذار. ارمیدرم رو میگوش

 یختس کار شب کی یبرا گذاشتنش کنار پس. بودن شده نابود یعیفج طرز

 .ستین

 شه؟یم یچ بعدش خب؟. رمیگیم تماس " سخت ی معادله " با

 ور گرفتم و سرم غرغر حالت به و دمیکش یعرضگ یب سر از یآه. کردم قطع

 :گفتم ناله با و دادم فشار دستم یتو رو میگوش. آسمون به

  ؟!خدا هیتیوضع چه آخه -

. هباش یهمکالس هی از فراتر برام اون خوادیم دلم. بزنم حرف باهاش دیبا من

 اخالقش هم افکارش هم. ارزشمنده... که هیآدم واقعا چون ...دوست هی مثل

 دهیند کینزد از نقدریا رو ییآدما نیهمچ تاحاال عمرم تو. تشیشخص هم

 .بودم

 باهاش دیبا یطرف از. بودم مستاصل. کردم نگاه میگوش یرو اش شماره به

 .بشکنم رو غرورم خواستمینم هم یطرف از و زدمیم حرف
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. نمک گوش یزیچ هی تا درآوردم بمیج از رو ممیس یب یریهندزف یکالفگ با

 نگاه هم خودشیب ی موزه به. نییپا رفتم برج یها پله از هم نیح همون در

 . بود دلچسب و خنک هوا. نکردم

 هام قدم کردمیم یسع. بود آروم آهنگ تمیر. زدن قدم به کردم شروع

 !شدیم مضحک کمی گرچه.باشه هماهنگ باهاش

 هی و برسم یفالفل نیاول به تا کردم یط رو یمسافت. بود شده ام گرسنه

 مثال یالک. رفتیم سر داشت واقعا حوصلم. بال خندق تو بندازم چیساندو

 مسافرت؟ میبر ینفر 0 که هیتوقع چه البته. اه !مینرفت مسافرت هی !دهیع

 یتادوس خوشه، دوستاش با که هم عادیم ،یتیصفاس رهیم نامزدش با که محمد

 ردهک گرم سرشو معمول طبق که هم بابام !شیک ای شمال رفتن ای که منم خله

 .ادینم خوشش مسافرت از کال که سمیمهد. مختلف یکارا به

 !کردم؟؟؟ یگناه چه وسط نیا من بگه یکی شهیم

 بهم یبزن زنگ ادیب شیپ کار هی هوی شهیم یچ خوب. کردم نگاه میگوش به

 ک؟یمل

 که هیجور هی شانسم یول نشه ایمرداد به یاحترام یب. ..ستین که شانس. یهع

  /: توالته کاسه سنگ من تولد ماه سنگ انگار

 زرق و رشه داشتم که همونطور. برسم یا یآباد هی به بلکه گرفتم دربست هی

 از. بزنم سر هی هم پرورشگاه برم که دیرس ذهنم به کردمیم نگاه و برقش و

 . بودم نرفته دیع از قبل

 اخم کمی ماون. بده ریمس رییتغ پرورشگاه سمت به گفتم راننده به فکر نیا با

 !است مشکالت حالل پول خب یول کرد تخم و
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 یکی !کرد حساب گرون نامرد گرچه. کردم حساب راننده با و شدم ادهیپ

 و یادد گاز دوتا !ذوق از کنهیم سکته یبد گدا به پولو نیا داداش بگه ستین

 ؟یریگیم یچ گهید یگرفت کالج

 به .نکردم توجه نشیماش غرش به و هم به دمیکوب محکم یتالف یرو از رو در

 !بود ستهب مواقع اکثر البته ...بود بسته درش. کردم نگاه پرورشگاه ساختمون

 !داره خود یجا گهید که ها شب

 و رخوارگاهیش " بود شده نوشته روش که یرنگ یالجورد یآب یتابلو

 " (عج) قائم یدولت پرورشگاه

. کردم تعجب ...نداد جواب یکس کردم صبر یهرچ یول. زدم زنگ

 پرستار چندتا شهیهم هم هاش بخش یتو تازه !که بود شهیهم دارشیسرا

 .بودن شبانه

 مهاش المپ. شدمیم نگران داشتم کم کم. سادمیوا اونجا یا قهیدق ستیب هی

 .تمنداش هم رو نعمتزاده شماره. کنم کاریچ دونستمینم. بود روشن اشیبعض

 که برگردم گرفتمیم میتصم داشتم کم کم ...ساکت و بود کیتار هم کوچه

 :تمگف ،کردم تعجب. شد ادهیپ کایمل ازش و کرد ترمز جلوم و اومد نیماش هی

 !مبارک دتونیع !خانم کیش لکیم سالم بَه -

 عدشب " سالم " گفت فقط و زد کمرنگ یلبخند نشیماش کردن قفل از بعد

 :گفت ینگران با و کرد نگاه ساختمون به هم

 ن؟یسادیوا رونیب چرا -

 .کردنینم باز درو زدمیم زنگ یهرچ :من
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 یول. زدم زنگ نجایا ثابت به چندبار خونه از. داشتم واجب کار کی منم :کایمل

 . اومدم خودم شدم نگران !دارهیبرنم یکس

 و ودب کوچه برِ ساختمون ...کردم نگاه ساختمون به. ترسوند کمی منم لحنش

 طرف اون از کنم فکر. ساختمون یتو رفتیم میمستق شیاصل یورود در

 .کنم باز کیمل یبرا رو ور اون در بعد. اطیح یتو بپرم بتونم

 :گفتم کایمل به

 .داخل بپرم بتونم دیشا ور اون از -

 :گفت و دیپر رنگش کایمل

 !نیبگذر رشیخ از !خطرناکه -

 :گفتم و دمیخند

 !بودم وارید از رفتن باال عاشق یبچگ از !الیخ یب -

 :گفتم کایمل به. کنم یبررس رو تشیموقع تا رفتم تر جلو کمی بعد

 .برم نیماش یرو از دیبا وار؟ید کنار ور اون یاریم نتویماش -

 :گفت ...افتاد مون و من به کایمل

  !ستمین مطمئن !نه -

.. .خوندن قرآن به کرد شروع. زد زنگ بار چند و رفت ساختمون سمت به بعد

 :زدم غر

 !یخونیم قرآن یبخور یخوایم آب تا که توهم !بابا یا -

 زا بعد. زد زنگ گهید بار چند خوندیم قرآن که همونطور. انداخت ریز به سر

 :گفت قرآنش شدن تموم

 . بشن دور یمنف یها یانرژ کنهیم کمک و دهیم آرامش آدم به قرآن -
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 :شلوارم بیج یتو کردم دستامو

 .اس دهیفا یب که من نظر به -

 ن؟ینکرد امتحانش تاحاال :کیمل

 :زدم یپوزخند

 .ادینم خوشم ،ستمین زایچ نیا اهل اصال بکنم؟ کارو نیا دیبا چرا -

 :گفت و درآورد رو شیگوش

 زیچ که شهینم لیدل یول. ادینم خوشمون ازشون ما که هستن زایچ یلیخ -

 .نباشن یخوب

 عقان رایبس اش جمله. شدم الشیخ یب منم و. گوشش دم گذاشت رو یگوش

 .اصال الشیخ یب ...هه !بود کننده

 نگز چندبار من ستن؟ین پرورشگاه داریسرا. نعمتزاده یآقا سالم الو :کایمل

 تادهاف یاتفاق ترسمیم. ..دنینم جواب. کننینم باز درو. درم پشت االنم. زدم

 .باشه

 :دمیفهم یسخت به رو نعمتزاده یصدا

 بعد. بزنم زنگ اصغر حاج لیموبا به من دیبذار نداره اشکال خب. عه -

 .رمیگیم تماس باهاتون

 .خداحافظ ...ممنون باشه :کایمل

 :گفت من به رو. کرد قطع بعد

 .میباش نیب خوش، قطع تلفن ای. شده خراب زنگ دیشا -
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. نشد یخبر بازم هیثان چند از بعد. یفلز در به دمیکوب پا با بار چند و دمیخند

 ییداص تونستمینم بود، تر یداخل قسمت یتو ها بچه یها اتاق که ییاونجا از

 !که ادیب تونستیم هیگر یصدا هرحال به وگرنه. بشنوم

 :گفتم

 چویوئس وارید به بچسبونه رو نیماش تونهینم ات دخترونه فرمون دست اگه -

 .تو میبر دیبا. زنهیم شور دلم. من بده

 چیسوئ دیترد با بعد. کرد بدل و رد ساختمون و من صورت نیب رو نگاهش

 ؛رول پشت رفتم و زدم زیآم طنتیش یلبخند هم من. بهم داد رو نشیماش

 هب و کردم روشن رو نیماش. سومه – دوم دست و ستین نو بود معلوم نیماش

 .دیجویم رو لبش ینگران با داشت که زدم لبخند کایمل

 که دادم گاز یجور و شدم رد کایمل کنار از و گاز پدال یرو گذاشتم رو پام

 !بردم نویماش کنه فکر

 یوا !گذاشتم سرکارش دوباره !یوا !دمیخند چقدر لحظه اون دونهیم خدا

 !افشویق !بود یدنید چقدر نهیآ یتو از دنشید

 !یآخ !بسته رگبار به مو عمه کیمل االن دونستمیم. عقب دنده زدم و ستادمیا

 من که شهیم فرستاده مرحمت روحت به یلیخ کال عمه کن حاللم! عمه چارهیب

 !هستم شیبان

 و نخورد بهش هم خراش کی یحت که یطور وارید به چسبوندم رو نیماش

 ردکیم نگاه بهم لرزون یها دست و دهیپر رنگِ با که کایمل به. شدم ادهیپ

 :گفتم خنده با و زدم یچشمک

 نه؟ !یدیترس -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 313 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفت هیگر حالت به

 !من با نینکن ها یشوخ نیا از گهید -

 االب آوردم رو دستش و رفتم سمتش به کردمیم قفل رو نیماش در که یدرحال

 تراضاع حالت به و دیکش رو دستش عیسر. دستش یتو انداختم رو چیسوئ و

 :گفت

 !کرامت یآقا -

 :کردم اخم

  !ستمین والیه که من کیمل بابا الیخ یب -

 :گفتم لبخند با و دمیکش رو لپش

 بگو بهش ریبگ برام زن هی زحمت یب مُردم شکست سرم و نییپا افتادم اگه -

 !داشتم دوسش یلیخ

 :گفت تیعصبان و اخم با و لپش یرو گذاشت عیسر دستشو

 !نینکن تکرار رو کارتون نیا گهید -

 :گفتم نیماش یرو رفتمیم عقب صندوق از که یدرحال

 !باشه یچ قسمت تا حاال باشه -

  !بشنوم رو پرحرصش یها نفس یصدا تونستم یول نگفت یچیه

 فتمگر رو وارید لبه. سقف یرو بعد و عقب صندوق یرو رفتم نیماش پشت از

 کجنگول کمی با و بود ارتفاع کم خداروشکر یول داشت حفاظ. روش رفتم و

 !شد حساس هیقض اوه اوه. ورش اون بذارم رو پام هی تونستم یباز

 :گفت ینگران با دفعه نیا شیقبل تیعصبان رغم یعل کایمل

 !نیباش مواظب خدا تورو -
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 !دهیم یحال چه یوا. کنم اجرا نجایا هم گهید نقشه هی زد سرم به ...دمیخند

 !بود رفته سر حوصلم واقعا مدت هی از عدی !جووون ایخدا

 چیه. کردم نگاه رو اطیح داخل ور، اون بردم هم رو دومم یپا که نیا از بعد

 که ییاونجا از. کنم دایپ فرود یبرا یزیچ هی تا کردم نگاه کمی ...نبود یخبر

 !گرفت قدرت دوباره یزیر کرم میتصم افتم،ین یمناسب زیچ

 !کنم شیخفم کیمل از تونستم فقط. رمیبگ امو ثانهیخب لبخند یجلو نتونستم

 :گفت کایمل

  شد؟ یچ !کرامت یآقا -

 :گفتم

 .برات کنمیم باز درو نییپا رمیم االن... عا -

 نسبتا ادیفر زمان هم. نییپا دمیپر پا جفت و کردم ول رو حفاظ هم بعد

 :شد بلند کایمل یصدا. دمیکش یبلند

  کرامت؟ یآقا خوبه؟ حالتون -

 بود هشد یقو پام ساق یها تاندون بالیوال و سیتن خاطر به ...دمیخند صدا یب

 با ارانگ کردم وانمود یطور یول. نییپا بپرم تونستمیم یمتر دو ارتفاع از و

 یغزم ضربه اگه که برسه ذهنش به کیمل نکنم فکر البته. اومدم فرود کله

 .تره دیشد " بااام " یصدا باشم شده

 .بترسه کمی کیمل تا نگفتم یچیه هیثان چند تا

 :بود شده یقاط هیگر با صداش. شد لیتبد تیواقع به حدسم

 االح الزمان صاحب ای خوبه؟ حالتون !نینکن تیاذ منو !نیبد جواب خدا تورو -

 کنم؟ کاریچ من
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 یرنجویا بودم نتونسته بود ها مدت !خنده از رفتمیم سهیر داشتم صدا یب

 !بخندم

 :شد تر بلند کایمل یصدا

 ن؟یشنویم صدامو ن؟یا زنده !نیبگ یزیچ هی !دمیم قسمتون !کرامت؟ یآقا -

 باز رو در و رفتم در سمت به ...سوخت دلم. شدیم نرم داشت دلم لحنش از

 از شده سرخ صورت من یول. دیند منو و بود آسمون روبه سرش. کردم

. کردیم نگاه ور اون ور نیا به. دیلرزیم هاش دست. دمید رو اشکش

 ورتشص هوی دید منو و برگشت که من سمت به ،کنه کار چه دیبا دونستینم

 :گفت ینگران با اولش. بهم زد زل و شد باز

 بود؟ شده یچ -

 یانعصب کم کم. سادیوا جلوم اومد و کرد پر رو نمونیب فاصله قدم چند عیسر

 :شد

 ترسم؟یم من نیگینم -

. اخلد رفت و شد رد کنارم از حرص با و شد تر یعصبان دنمیخند با ...دمیخند

 یهرکس اطیح سبز یفضا. شدم اطیح وارد سرش پشت و بستم رو در هم من

 رد سمت به !تیموقع اون تو جز به. اوردیم سرحال بود که یتیموقع هر تو رو

 اه المپ. بودن قفل هم یا شهیش – یلیر یها در. بود قفل. میرفت ساختمون

 .نداد جواب یکس میکرد صدا یهرچ. روشن

 :گفت ینگران با کایمل

 شده؟ یچ یعنی -

 باشه؟ کرده نشت گاز نکنه !افتاده یاتفاق هی حتما :من
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 :کرد زمزمه زده وحشت و کرد نگاه صورتم به کایمل

 !عباس -

 چشمم دبع. کردم نگاه باال طبقه یها پنجره به. افتادم وحشت به منم لحنش با

 یلو بود کهنه و یچوب نردبونش. بود اطیح ی گوشه که افتاد ینردبون به

 .کرد استفاده ازش شدیم

 :گفتم کایمل به

 .میاریب رو نردبون اون ایب -

 :دیترس کایمل

 باال؟ میبر -

 !گهید باال برم خوامیم !چاه تو برم باهاش خوامیم پ ن پ :من

 مشیدبر و میکرد بلندش میرفت یدونفر. اومد باهام و گفت یا "باشه" کایمل

 از یکی وونیا یسنگ حفاظ به دادم اش هیتک و کردم مشیتنظ. ساختمون کنار

 122 – 422 متراژش کنم فکر !بود بزرگ یلیخ ساختمونش ماشاهلل. ها اتاق

 .شدیم یمتر

 :گفتم

 .باال برم من ریبگ رو نشییپا تو کایمل -

 :فتگ

 .باشه -

 شروع و گرفتم رو نردبون یها کناره هم من. گرفت رو اش هیپا هم بعد

 بدجور دلم .باشه وفتادهین یبد اتفاق خداکنه. دمیترسیم. ..رفتن باال به کردم

 .زدیم هارو بچه هیبق و عباس شور
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 :گفت کایمل که داخل برم تراس در از خواستم. وونیا یتو دمیپر

  !نیکن صبر -

 :کردم نگاه رو نییپا و برگشتم

 شده؟ یچ -

 :گفت یزار با و گرفت باال رو سرش

 !ترسمیم من -

 .نشده یچیه که شاءاهلل ان خودت قول به نباش نگران :من

 .یچیه... من !نه :کیمل

 :گفتم و کردم اخم

 !یریو و ریه نیا تو بزن کامل ای نزن حرف ای -

 :گفت مستاصل و دیجو لبشو

 ام؟یب منم شهینم!...  ترسمیم ییتنها از -

 :گفتم. ..زدیم یابر کمی هوا. کردم نگاه آسمون به و دمیکش یپوف

 .کن اطیاحت فقط باال ایب آروم ،رمیگیم رو نردبون باال نیا از من. باشه -

 :گفت یخوشحال با

 !باشه -

 .اومدن باال به کرد شروع و کرد جمع رو چادرش. گفت یا "اهلل بسم" هم بعد

 هی بود یهرچ خب. ..گفتم " اهلل بسم " دلم یتو هم من افتادنش ترس از

 .کردیم دلگرمم حداقل. گهید داشت یریتاث

 تشر و گرفتم رو دستش. دیلرز نردبون که برسه بود مونده پله کی کایمل

 :زدم
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 !گهید باال ایب احمق !باش زود -

 یلو !یراحت نیهم به. تراس یتو دیپریم و سنگ یرو ذاشتیم رو پاش دیبا

 یرو و شد شل نردبون و بود شده دستش رهیگ دستم. کردیم اجتناب یه

  !افتادیم داشت نردبون ...زد غیج کایمل. دیچرخ اش هیپا کی

. داشتم نگهش و کردم قالب کمرش دور رو دستم دو و کردم ول رو نردبون

 کینزد کیمل یه. داد یبلند یصدا و اطیح کف افتاد نردبون لحظه همون

 !یبش امرزیخداب بود

. دیچسب رو گردنم یدست دو هم اون.. .وفتهین تا گرفتم تر محکم رو کایمل

 که سنگ یرو. باال دمشیکش یسخت به. آوردیم فشار کمرم به وزنش فشار

 تند تند و کرد جور و جمع و خودش زود یلیخ اونم. کردم ولش نشست

 .کرد یخواه معذرت

 وگرنه !کردیم حساس هم رو من ناخودآگاه که بود حساس نقدریا خودش

. بهش زدن دست از دادمینم خرج به تیحساس نقدریا بود یا گهید دختر اگه

 ولاص خوامینم ادیز وگرنه !کنم تشیاذ خواستمیم دمیکش رو لپش که اونم

 مبکش سرش از رو چادرش که مونهیم نیا مثل. رمیبگ دهیناد رو شیاعتقاد

 ندارم دوست گهید یول کردم کارو نیا بار هی درسته. ادینم خوشم چون

 .کنم تکرارش

 .میزدیم نفس نفس جفتمون

 :گفتم خنده با

 !بده نجات خودمونو یکی !میبد نجات هارو بچه میاومد مثال -



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 319 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تیموقع گهید خب یول. شدمیم ناراحت بودم منم. ..بود کرده اخم. دینخند

 ام هثانیخب لبخند از انگار یول کنم تشیاذ بازم خواستمیم. بود یاورژانس

 .کرد عوض بحثو زود و دیفهم

 :گفت و تراس یتو دیپر عیسر

 .داخل میبر دیبا -

 .نبود قفل خوشبختانه که کرد باز رو تراس در هم بعد

 تاراپرس استراحت اتاق ییجورا کی. بود یخال و کیتار اتاق نیا ،داخل میرفت

 زا یبعض هیگر یصدا. میشد دوم طبقه یراهرو داخل میرفت. شدیم محسوب

 یبرا قهطب نیا و بود ها رخورهیش یبرا نییپا طبقه البته. میدیشنیم هارو بچه

 و خواب همه ها بچه. میگشت رو دوم طبقه یها اتاق یتو. ها خردسال

 ی هیگر یصدا. شدینم دهید بزرگ آدم از یاثر و بودن سالم خداروشکر

 .اومدیم نییپا طبقه از فیخف

 دمید رو رنف کی ده،ینرس راهرو به. نییپا میرفت بدو بدو و پله راه سراغ میرفت

 !بود داریسرا !نیزم یرو دهیخواب دراز به دراز که

 !خون ...زد غیج کایمل

 !زدینم ...گرفتم نبضشو و شدم خم

 :گفتم دیناام

 !کشتنش -

 :گفت هیگر با کایمل

 خبره؟ چه نجایا -
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 یاه پرستار ها اتاق از یبعض یتو. ها اتاق یتو رفتم سرعت به و شدم بلند

 یوقت که. بودن خواب اشونیبعض هم ها بچه. بودن افتاده نیزم یرو یخون

 با نوزه هم اشونیبعض !شدن هوشیب که کردن هیگر اونقدر دمیفهم جلو رفتم

 . اتاق یتو اومد سرعت با هم کایمل. کردنیم هیگر فیضع یصدا

 :گفتم

 .نجایا اومده قاتل -

 آخه؟ یچ یبرا... یول :کایمل

 :گفتم. کردم مشت هامو دست غضب با و کردمیاخم

 .بردن یچ نمیبب رمیم من ...برس ها بچه نیا به -

 وجار همه. بود شده یخال گاوصندوق. رفتم یدفتردار سمت به دو به هم بعد

 کردمیم فکر. سیپل به بزنم زنگ تا برداشتم رو میگوش. بودن ختهیر هم به

 میشونیپ یرو یا اسلحه گرفتن قرار با که. میپرورشگاه یتو کایمل و من فقط

 .شد لیتبد باطل الیخ به فکرم نیا

 :گفت باشه خالفکار خوردیم صداشم به که اروی

 !میدار مهمون !بَه بَه -

 نیزم یرو افتادن با میگوش یرو 992 شماره. باال بردم دستورش به رو دستام

 !کثافت بودم دهیخر نویا تازه من آقا. شکست گلوله یصدا و

 

 یتو. میبود زده زانو آدمکش تا چهار اون یجلو بسته دست کایمل و من

 و هاشون چهره. ادیدرن کمونیج تا بودن کرده دمونیتهد اسلحه با راهرو

 .نبود کرده رفعالیغ هم هارو نیدورب دم،یفهم که ییاونجا از و بودن پوشنده
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 :گفت و دیخند شون دسته سر

 !شه نیتضم جونمون که میدار هم گروگان دوتا !یعال قدر چه -

 :گفت شیدست بغل

 ست؟ین بهتر مشونیبکش. دارن دردسر !مشونیگرفتینم کاش یا -

. شهب یخبر ممکنه میببر هارو بچه و برسه ونیکام تا ،نه :شون گهید یکی

 .بهتره میباش داشته گروگان

 ببرن؟ کجا ببرن؟ هارو بچه

 ن؟یگرفت و الشونیموبا :سشونیرئ

 .آره :شیبغل

 .نیکن قفل روشون درم. ..یدفتردار یتو نشونیبندازا خوب :سهیرئ

 .چشم :یکی اون

 هشونب یزبون یب زبون با و شد بلند خودش کایمل. اومدن مادوتا سمت به بعد

 به کردن ییراهنما رو اون و کردن قبول اونام. نزنن دست بهش کرد اصرار

 یول. رمیبگ آروم زدن کتکم. کردم مقاومت یلیخ من یول. یدفتردار سمت

 ها رضهع یب مثل گهید بار کی ذاشتمیم دینبا !ذاشتمیم دینبا. کردم مقاومت

 !نکنم یکار چیه و نمیبش

 :زد تشر شونیکی. یدفتردار یتو انداختنم و نداشت یا دهیفا هام تالش

 نده میندار پهن چسب نینباش احمق !ادیدرب صداتون اگه حالتون به یوا -

 !کنمیم حرومتون گوله دوتا نیکن سروصدا اگه !میببند گشادتونو

 . بست درو هم بعد
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 کایلم یها دست. ..بود بسته پشت از هام دست. نشستم درد زور از یسخت به

 .نطوریهم هم

 رمس مدام من یول. کردیم نگاه جلو به و بود نشسته دفتر گوشه دیناام اون

 اریس تلفن سراغ رفتم یسخت به. خروج یبرا یراه کردن دایپ یبرا دیچرخیم

 دکمه و گرفتم رو 992 شماره یبدبخت با. گرفتمش دستم یتو پشت از و

 یاه بوق. کردم کینزد رو گوشم و زیم یرو گذاشتم رو تلفن. زدم رو اتصال

 :خانمه اون ی دهنده آزار غامیپ و دیرس بار ستیب به یگوش متمد

 .دییننما تماس به اقدام مجددا لطفا. است قطع شما، یمخابرات سیسرو -

 گهم ...غامیپ همون بازم. گرفتم رو بابام شماره و کردم نثارش یا " یلعنت "

 ندادن؟ تلفنو قبض چندوقته

 :تمگف یناراحت با. نشستم کایمل کنار رفتم دیناام هم من بعد قهیدق چند

 وابخ هی خداکنه. ..وحشتناکه یلیخ یچارگیب و بودن بسته دست دوباره -

 !باشه مزخرف

 :گفت کایمل

 .کنهیم کمک خودش خدا ،نیباش آروم -

 :کردم اعتراض

 نجایا یها بچه سر ییبال چه قراره ستین معلوم یوقت باشم آروم چطور -

 ؟یچ بشه رید اگه ارن؟یب

 :زد پلک کایمل

 و نجایا ادیم نعمتزاده یآقا. نباش نگران یول. ان یقاچاقچ ها اون احتماال -

 . کنهیم خبر رو سیپل
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 ما ات ادیب زودتر ننش ارواح خداکنه. شدم دواریام کمی نعمتزاده یآقا فکر با

 !مینشد نفله

 . گذشت منوال همون به گهید ی قهیدق چند

 :گفتم کایمل روبه

 .کایمل... زهیچ... ام-

 :داد رو جوابم

 بله؟ -

 :گفتم یشرمسار با

 ،هرحال به. نه ای یدیبخش منو دونمینم و دونمیم. کردم تتیاذ یلیخ... من -

 ،یبود دشمنم شهیهم ییجورا هی که نیا با تو دم،یفهم که شد یچ دونمینم

 .یبود خوب دوست هی همزمان

 دیعب اونم. نبخشم بخوام که باشم یک من. خداست با شما دنیبخش :کایمل

 .نبخشه که دونمیم

 .بخشهینم رو من مثل یکس یول :من

 چرا. رسنینم خدا عظمت به باشن بزرگ ما اشتباهات هم قدر هرچه :کایمل

  ست؟ین شدن دهیبخش ستهیشا شما مثل یکس دیکنیم فکر

 وبخ یآدما مثل ستم،ین تو مثل !باشم دیبا که ستمین یآدم اصال چون :من

 .ستمین

 ن؟یباش که خوادیم دلتون خوب :کایمل

 !دونمینم خب،. اِه :من

 .یچ ی درباره د؟یبدون رو یچ دیدار دوست االن :کایمل
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 .تو ی درباره. ..بدونم تر قیدق و شتریب خوامیم :من

 :گفتم تاسف با ،کرد نگاه تعجب با و سمتم به برگشت

 .موقع یب صداقت نیا از امان -

 چرا؟... خب :کایمل

 .یدرک رقابلیغ و بیعج برام چون :من

 چطور؟ :کایمل

 منو یخال و خشک دیببخش هی با بعدش و آوردم سرت بال همه نیا که نیا :من

 .یدیبخش

 :گفت و زد یلبخند

 .بشم دهیبخش تا دمیبخش خوب -

 ؟یبود کرده بد من به تو مگه :من

. بگذره من گناهان از هم خدا تا گذشتم شما از من که نهیا منظورم نه، :کایمل

 .گفته ینجوریا خودش

 مگه؟ یدار گناه توهم په نه :من

 .میستین گناه یب و معصوم که ما. ..کننیم خطا یگاه ها انسان همه :کایمل

 :گفتم و دادم تکون یسر

 ه؟یچ عشق یکرد فکر تاحاال -

 :گفت و زد یلبخند

   !آره -

 :گفتمو  زدم یخند تک

 ؟یدیرس هم یا جهینت به پس -
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 :گفت بعد. کرد فکر کمی و دیکش یقیعم نفس

 دوننینم ادیز ها یلیخ خب یول. وجود تمام با داشتن دوست یعنی عشق -

 به عشق کتاب، به عشق ...عشق ذارنیم هارو زیچ یلیخ اسم. هیچ شیمعن

 ... به عشق مادر، به عشق ،یمجاز دوست کی به عشق ل،یموبا

 ؟!هیچ یواقع عشق !دونمیم رو نایا ی همه آره آره :من

 :شد جا جابه کمی. دیکش یآه

 کت تک که یداشتن دوست .برگرده آدم ذات به و باشه یفطر که یعشق -

 .باشه کرده احاطه رو فرد بدن یها سلول

 !خداست به عشق هم البد :من

 ها یعضب دیشا بره، و ادیب یهرکس که ستین سرا کاروان ها انسان قلب :کایمل

 شکر خدارو من... خب یول بدن، راه داخلش رو یهرکس و کنن یلوح ساده

 فقط من، احساسات همون ای قلب. بودم بلد رو قلبم از ینگهدار درست راه

 آدم ی همه یبرا من، فقط نه. خداست اون و داره جا تیابد تا نفر کی یبرا

 .کننینم حسش ها یبعض یمنته. نجورهیهم ها

 :گفتم و دمیخند

 !کال یستین ینیزم یعشقا فاز تو تو پس -

 نیا با. دتشیند یکس یول زننیم حرف ازش همه. هیبیعج زیچ عشق :کایمل

 بازم مکن هم فراموشش یوقت یحت که یکس تنها که کنم حس تونمیم من حال

 .خداست داره دوستم و مونهیم یباق قلبم یتو

 :کردم لوس خودمو کمی

 هست؟ منم مثل ییآدما قلب تو یحت خدا یکنیم فکر تو... یعنی -
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  ست؟ین دیکنیم فکر چرا :کایمل

 !ندارم دوستش اصال من چون... خب !دونمینم :من

 ونعمرت یتو هم دیشا ...دینکرد حسش. دینکرد داشیپ هنوز تو چون :کایمل

 .خودشه که نیدینفهم یول ن،یکرد حسش اوقات یگاه

 !شهیم دایپ خوندن نماز با هم البد :من

 و دیدار پا به نماز "...  تُحشرون هیال یالذ هو و واتقوه الصالة مویاق...  " :کایمل

 .دیشویم بازگردانده او یسو به که ست یکس او. ..دیکن شهیپ اورا یتقوا

 فاز تو رنیم همش. زد حرف ادیز شهینم آدما نجوریا با کال. دمیکش یپوف

 !بشم حفظ دستش از و قرآن جزء یس آخر ترم تا کنم فکر !حتینص

 92. ردمک نگاه ساعت به. شد سکوت نمونیب یا هیثان چند. نگفتم یچیه گهید

 .زوندسویم رو قلبم ته تا هنوز ها بچه از یبعض ی هیگر یصدا. بود شده مین و

 :دیپرس ییهوی یلیخ کایمل

 اد؟یم بدتون نماز از چرا -

 :گفتم و کردم مکث کمی

 بهش ندارم، رو حوصلش چون (!یجواب چه) !ادینم خوشم ازش اصال چون -

 به رو یتکرار یها حرف و حرکات یسر کی که نیا از... و ندارم اعتقاد

 .ادینم خوشم بگم یعرب

 یروح آرامش یول. هیا کننده خسته و یتکرار فعل نماز. یدار حق :کایمل

 .شده قرارداده اون یتو انسان

 .شو الیخ یب شمینم یراض اصال !ها یبباف منطق هرچقدرم :من

 .نیش وارد احساسات راه از کنهینم تونیراض منطق اگه :کایمل
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 احساسات؟ :من

 بهش .دیکن احساسات ابراز خدا به دیخوایم دیکن فکر. احساسات. آره :کایمل

 نوانع به بهش. کنه کمک بهتون دیخوایم ازش و. دیدار دوستش چقدر نیبگ

 . نیبندازا قلبتون ته به ینگاه. ..دیکن نگاه گاه هیتک و دوست

 :گفتم موشکافانه و صورتش یتو کردم زیر چشمامو

 ؟... باشه داشته دوست رو من خدا که معلوم کجا از -

 هب خدا !دادینم یزندگ فرصت بهتون نداشت دوستتون خدا اگه چون :کیمل

 و رشد ریمس خوادیم که داره محبت دهیم یزندگ فرصت که ییکسا ی همه

 .برگردن خودش شیپ بعد و کنن تجربه رو عشق کنن، یط رو کمال

 وستمد اگه. بهیعج برام باشه داشته دوستم خدا که نیا ...دونمینم. کردم فکر

 لهحوص اصال که یا مخمصه هی تو فرستادمینم مقدس خشک هی با االن داشت

 !ندارم شو

 :گفت حسرت با دید رو سکوتم که کایمل

 .کرد ناراحتش که دادم ییکارها با رو داشتنش دوست جواب من البته -

  داره؟ دوستت خدا که یدیفهم کجا از تو، خود :من

 نگاه ها هایگ به کنم، تنفسش بتونم که ییهوا ...کردم نگاه آسمون به :کایمل

 ایدن به کنم، استفاده غذا ای دارو عنوان به تونمیم که یمختلف انواع کنم،یم

 ازش کهیسالم بدن. شدم بزرگ و گرفتم قرار اون در که یآغوش اومدم،

 حرکت ها ناو با بتونم که ییپاها نم،یبب بتونم که یروشن چشم کنم، استفاده

 رشک یتو هرچند رو هاش نعمت بتونم باهاش که یقلب تر، مهم همه از و کنم،

 .بشم تر کامل و رمیبگ ادی و کنم شُکر باشم، ناتوان



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 328 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !خداست ی فهیوظ !هیعاد یلیخ که ها نیا :من

 یعضب هستن، نایناب ها یبعض. نهیآفریم مادرزاد فلج هارو یلیخ خدا !نه :کایمل

 .ندارن مادر ها

 دوست رو اونا اگه !داره دوست رو همه خدا یگفت خودت خوبه خوب :من

 رو و جانباز بابات تو، خود مثال نداد؟ بهشون کامل نعمت چرا پس داشت

 !بده بهت سالم یبابا هی تونستیم خدا !بود تخت

 شدن رت کامل یبرا ییها امتحان اکثرا ها، یزندگ یها یکاست و اتفاقات :کایمل

 یبهتر زیچ جاش به نداره، یزیچ که یهرکس هم، بعدش. هستن ها انسان

 خواستیم خدا. بود مهربون یلیخ عوض در بود، تخت یرو پدرم اگه داره،

 . بشه تر یقو من مانیا پدرم یماریب با که

 هی نده تو انداختتم کربال تو که داشته دوست یلیخ هم رو من البد پس :من

 !دارم فیتشر بدبخت گروگان هی االنم !گرگ مشت

 رو کار نیهم هم االن !رانیا گردوند بر سالم و حیصح شمارو یول :کایمل

 .کنهیم

 !نه ای میبمون زنده ستین معلوم هم االن !شدن کشته گهید نفر 8 یول آره :من

 نیقی نیا هی د،یکن باور و حس خدارو قلبتون ته از دیبتون اگه د،ینیبب :کایمل

 یحت یول مینکن درک ها انسان ما دیشا. داره یحکمت هرکارش که نیرسیم

 !داره حکمت هم درخت از برگ افتادن

 من .گهیم راست یادیز حدود تا دمید یول بزنم پوزخند حرفش به خواستمیم

 یتو. ..ندارم عادت بهش. ستین هم رخودمیتقص. دارم شک خدا به یادیز
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 الکام اسارت یتو خوندن نماز شب هی با که کنمینم یزندگ هم ها قصه شهر

 . اصال میندار یزیچ نیهمچ !مثبت بچه بشم و کنم اعتماد بهش

 :گفت یخونسرد با و دیکش یقیعم نفس

 شوندوست که شهینم لیدل بده قرار یسخت یتو هارو انسان خدا که نیا تازه، -

 شیآزما رو انسان ها یسخت با که گفته قرآن یتو خودش. باشه نداشته

 یدککو در که یدرحال بود، خدا شیپ انسان نیتر محبوب خدا امبریپ. کنهیم

 ای. شدنیم ماریب شونیا یمتعدد دفعات به هم سال هر بود، ریفق شد، میتی

 چرا. منه هیشاد فاطمه یشاد فرمود خداوند که بود یکس زهرا حضرت مثال

 و داد دست از رو مادرش نداشت شتریب سال چهار – سه یوقت زهرا حضرت

 به یربط ها انسان تیوضع دهیم نشون ها نیا ی همه کرد؟ یزندگ فقر در

 .نداره خدا داشتن دوست زانیم

 :گفتم پوزخند با

 ستدو شتریب رو یهرک یعنی... که باشه نیا بر بنا اگه !مسخرست یلیخ-

  !برم و عشق ابراز واقعا !هه!... ده؟یم عذاب شتریب باشه داشته

 :داد جواب آرامش با

. ..نمِجه عذاب یواقع عذاب. داره فرق یسخت با عذاب. دینکن فکر اشتباه !نه -

 آزمون یهمگ ایدن یها یسخت نیا. دردناک و میال عذاب گنیم بهش که

 مشیتسل. کنن مقابله ها آزمون نیا با یجور چه افراد که داره یبستگ. هستن

 اشنب داشته یشتریب مانیا که یکسان ...کنن توکل خدا به که نیا ای بشن

 یاله ریقدت میتسل شهیهم معصوم ائمه البته. رنیگیم قرار امتحان مورد شتریب

 .بودن
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 مارو چون ارهیب ما سر خواست ییبال هر داره حق خدا یگیم یدار تو :من

 ده؟یآفر

 :دیخند

 شدست از انگار نیگیم یجوری !که میفتیب فالکت به ما خوادینم که خدا -

 !نیهست یشاک

 !ام یشاک که معلومه خب :من

 :گفت یخونسرد با

 یبرا هاش یبعض یول. ماست صالح به همه که. داره ادیز قَدَر و قضا خدا -

 بهش چقدر ما که دهیم نشون نیا ...میبخوا کمک ازش و میکن دعا که نهیا

 .میدار اعتماد

  ا؟یدن روز دو واسه باشه پود و تار همه نیا الزمه حتما !دهیچیپ قدر چه :من

 ما. هیموقت ایدن یتو ما یزندگ نیا درواقع. آخرته یبرا یا مزرعه ایدن :کایمل

 آخرت در یاله ی وعده به یول. میکن یزندگ سال هفتاد سال شصت فوقش

 . هستن جاودانه ها انسان

 !ستین یبدبخت همه نیا یبرا یخوب حیتوج بازم :من

 اه انسان ی همه به. مهربونه و عادل خداوند !ظالمه خدا که دینکن فکر :کایمل

 و رنج. کافر یبرا هم و داده قرار مسلمون یبرا هم رو ژنیاکس. ..داره لطف

 در مقاومت باشن داشته مانیا که یکسان یمنته. طور نیهم هم رو یسخت

 .شهیم آسون براشون ها یسخت برابر
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 یتو ها یلیخ مثال ان؟ هیبق از تر بدبخت عده هی چرا پس عادله، خدا اگه :من

 عده هی و. دارن یچ همه...  و خونه و پول !کشنینم یا یسخت چیه عمرشون

 .ندارن یچیه عمرشون یتو هم

 خدا عدل هم باز یول داره یبستگ ها انسان خود به هم یحدود تا نیا :کایمل

 آرامش معلوم کجا از داره، زیچ همه ما اصطالح به که یاون. رهینم سوال ریز

 که هیکس یواقع بدبخت گنیم باشه؟ داشته هم اخالق باشه؟ داشته هم یروح

 به رو دو هر که هیکس خوشبخت و. رو آخرت نه و باشه داشته رو ایدن نه

 ضرر خودشون بزنن، حرص ایدن اموال و مال یبرا که ییکسا. ارهیب دست

 به داخ .کننیم ضرر بازم کنن، قناعت خودشون فقر به که هم ییکسا. کننیم

 به یربهت یزندگ و کنن تالش و کار تا داده سالم یپا و دست ها ریفق از یلیخ

 هک یکس. داره ییها انتظار هم ازش داده، زیچ همه یکس به اگه و ارنیب دست

 ییوانات که ییکسا و بضاعت یب یفقرا فکر به دیبا. بده خمس دیبا داره پول

 .کنه کمک ندارن یروح ای یجسم

 اریفق نیا از یلیخ !کردیم کمک رایفق اون به خواستیم خدا اگه خوب :من

 یلیخ !ییگدا سراغ رنیم بازم یول !ارنیدرب پول و کنن کار توننیم خودشون

 !نداره یربط ما به اون و نیا یها یبدبخت از

 امعهج ثروتمندان دست یتو مردم از یبعض یروز که قرآنه حیصر هیآ :کایمل

 تونستینم کس چیه نبود، واجب ها اون به کمک و نبودن ها ریفق اگه !ست

 هک خداست عدالت نیا !بکنن دل پولشون از که کنه قانع رو پولدارا آدم نیا

 یوزر کی همه هرحال به. دیبش وابسته اموال و مال به دینبا گهیم ها انسان به
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 از ریغ !ایدن اون ببره خودش با رو اموالش و مال تونهینم یکس چیه. میریمیم

  نه؟یا

 !بشر نیا شدیم تر یخواستن دادیم حیتوض یوقت قدر چه

 :کرد تر مهربون رو لحنش کایمل. کردم سکوت

 قدم دص اون تا برداره سمتش به قدم کی یا بنده هیکاف. مهربونه یلیخ خدا -

 نه. ترهباال پله کی خدا باال، یبر یبخوا که یا پله هر گنیم که یدیشن !برداره

 عدالت از یکی و !رهیبگ تورو دست که نیا یبرا. خداست که نیا خاطر به

 بهش یبهتر زیچ جاش به ره،یبگ یا بنده از رو یزیچ اگه که نهیا خدا یها

 .دهیم

 ؟یکرد حسش تو :من

 سخت برام دنیکش نفس گهید کردم فکر رفت ایدن از پدرم یوقت !آره :کایمل

 گرفت ازم پدرمو که ییخدا همون خب یول ...رمیبم خوامیم فقط گهید. شهیم

 عملوا و امنوا نیالذ یال. خُسر یلف االنسان ان " گفته خدا. داد هم رو صبرش

 بدبخت قطعا ها انسان یعنی " باصَّبر تواصَو و بالحق تواصَو و. الصالحات

 و صبر از و. دادن انجام صالح عمل و آوردن مانیا که یکسان از ریغ به. هستن

 مه صبر. آسمانه به عروج یبرا دوبال صالح، عمل و مانیا ...گرفتن کمک حق

 رو خودت یاخالق یها ضعف که دیفرمایم یعل امام. هیبزرگ ی معقوله یلیخ

 ... خدا از اطاعت یرو کردن صبر نوعه، سه کردن صبر. کن برطرف صبر با

 :حرفش وسط دمیپر

 صنق که نیا بدبخته؟ نداشت مانیا یکس هر یگیم یعنی !کن صبر کن صبر -

 !عدالته
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 :گفت و دیخند

 !هست جواب ها سوال ی همه یبرا ما، کامل نید یتو !دیکنیم عجله نینیبب -

 جلالع من خلق االنسان ان ". بره ها جواب نیا دنبال بخواد فرد که هیکاف فقط

 به را ماتیآ. شده دهیآفر عجله از انسان قطعا ) " فالتستعجلون یاتیآ کُمیسأُر

 کردن صبر !برادر گهید کن صبر ( دینکن عجله پس داد خواهم نشان شما

 یرو صبر و ت،یمعص یرو صبر خدا، از اطاعت یرو صبر قسمته، سه خودش

 .بتیمص

 شه؟یم یچ خانم کیش لکیم یها حرف یرو صبر و :من

 :داد ادامه ...دمیخند هم من. دیخند

. هیسخت کار خوندن نماز مثال. خدا از اطاعت یرو صبر شهیم که شیاول -

 هیکسان یبرا دادنش انجام. ..واجبه عمل کی یول. کنندست خسته و یتکرار

 سخته، خمس و حج سخته، گرفتن روزه. کننیم کار خودشون صبر یرو که

 .سخته سرما و گرما یتو من یبرا داشتن حجاب

 ماشااهلل دونهیم که خودش بکشن؟ یسخت  آدما خوادیم خدا چرا خب :من

 هزور یلیخ واقعا مثال ای !نداد انجام رو باحال یکارها یسر هی که سخته چقدر

 .هاش یلیخ ندارهیلزوم اصال من نظر به !میریبگ روزه تموم ماه کی که

 امانج رو یکار گفته اگه. خوادینم اش بنده یبرا رو بد وقت چیه خدا :کایمل

 مازن به که خدا باهلل اعوذ وگرنه. الزمه ما جسم و روح یبرا کار اون قطعا م،یبد

  !نداره ازین ما ی روزه و

 ول مارو خدا چرا که کنمیم فکر نیا به وقتا یبعض... کیمل یدونیم :من

 .میبکن مونویزندگ کنهینم
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 :شد ناراحت

 ودمب گفته !میمونینم زنده که کنه ول مارو خدا اگه د؟یزنیم حرفو نیا چرا -

 و مانیا با یها بنده تک تک به حواسش که هست توانمند نقدریا خدا که،

 ادیب وجود به سالم جسمش مطلق، نید یب کی که مراقبه یحت. هست کافرش

 یآقا یهست یپزشک یدانشجو که شما. نشه تیاذ کردن یزندگ موقع تا

 یتو یمشکالت چه بشه کم دهان بزاق از میآنز هی اگه یدونیم کرامت،

 .هست ها زیچ نیا ی همه به حواسش خدا !ادیم شیپ گوارش

 !شهیم جادیا یا ان ید طبق تکش تک یول :من

 که ییها مورد ستنین کم یپزشک علم تو !یکیژنت مشکالت همه نیا :کایمل

 بشه ثابت هیآ نیا که نهیا یبرا نایا ی همه !دارن مهین نصفه ییها بدن

 پس.  ( ستین سخت خدا یبرا وجه چیه به نیا و ) "زیبعز اهلل یعل وماذلک"

 ام از خدا لحظه کی اگه داره؟ یبستگ اون به ما یزندگ قدر چه که ینیبیم

 !وفتهیم یاتفاق چه ستین معلوم بشه غافل

 نکرد؟ کف دهنت نظرت به :من

 .نگفت یزیچ و دیخند

 دهیپوش یا ساده یطب یها کفش ...کردم نگاه هم من. کرد نگاه پاهاش به

 !بودم آورده هاش کفش سر ییبال چه... یهع. بود

 :گفتم بهش دلم یتو

 لبخندتو زدن حرف ی بهونه به همه نیا ،یزد حرف آرامش با همه نیا -

  ؟یباش ینجوریا شهیهم که شدیم یچ. دمید

 . ام یتیوضع چه تو که بود رفته ادمی ...انگار بودم کرده فراموش رو زمان
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 :زد لبخند من روبه. ستادیا و شد بلند کایمل

 ودترز میکن دعا دیایب !کنهینم کارو نیا هم وقت چیه !کنه ولمون خدا دینبا -

 .بدن نجاتمون و برسن

 :نییپا انداخت سرشو غم با بعد

 دیانب ...بود کرده عقد تازه دخترش اصغر حاج. ها پرستار و داریسرا چارهیب -

 .یزود نیا به رفتیم

 . نگفتم یزیچ و دمیکش یآه

 استرس هم. دیچیپ گوشمون یتو سیپل ریآژ یصدا که بود نگذشته یا هیثان

 دیتهد مارو و سراغمون انیب ممکنه میکرد فکر. میشد خوشحال هم میگرفت

 .رفت شیپ میکردیم فکر که یزیچ اون از بهتر هیقض یول. کنن

. 

 :گفت متانت با و جلومون نشست هست یهرچ ه؟یچ سرهنگه؟ سرگرده؟

 !خب -

 :گفت و زد مرموز یلبخند بعد

 .نیکن فیتعر برام اول از رو داستان خب -

 :گفتم و کردم سرفه چندتا

 در و میزدیم زنگ یهرچ. پرورشگاه در پشت میدیرس یقادر خانم و من -

 اطیح در. داخل میدیپر وارید از. میشد نگران. دادینم جواب یکس میزدیم

. میشد ساختمون وارد و دوم طبقه تراس یتو میرفت نردبون با. بود قفل هم

 .کردن ریدستگ مارو نفر چهار... و میدید جنازه چندتا نییپا طبقه میرفت یوقت

 :گفت و کرد هم یتو اخماشو
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 بودن؟ یشکل چه نفر چهار اون -

 ن؟ینکرد رشونیدستگ مگه :کایمل

 . میکرد گمشون و بودن کرده فرار بوم پشت از متاسفانه نه :سرگرده

 !ومدنیم شب نصفه دیبا که بودن دزد اگه بودن؟ اونجا اصال چرا :من

 اونا که نهیا میدار کهیکم اطالعات. میدونینم قیدق ما راستش :سرگرد

 یارهمک باهاشون پرورشگاه یپرستارا از یکی. ان شهیش و نیروئیه یقاچاقچ

 قرار. دادهیم ها بچه به رو مواد یحاو هضم قابل ریغ یها کپسول. کردهیم

 خارج کشور از خاص افراد همراه یمعمول یها بچه قالب در ها بچه اون بوده

 ... رو بدنشون داخل مواد و بشن

 لرزه هم یا انهیوحش عمل نیچن تصور از ...رفت توهم کیمل و من یها اخم

 .افتاد بدنمون به

 طبقه هک ییها خردسال. بکنن کارو نیا تونستنینم ها نوزاد با البته :سرگرد

. بود شده داده آور خواب بهشون چون بودن خواب همه بودن دوم

 رو عده هی اجبارا اونا یول. بودن شده هوشیب آور خواب با هم شترپرستارایب

 . کشتن هم

 :گفت نگران کایمل

 بردن؟ هارو بچه -

 تا ادیب ینیماش که بودن منتظر معلوم قرار از. آره رو شونیتعداد هی :سرگرد

 از یکی ادیز احتمال به. موند نصفه کارشون ما دنیرس با یول. ببرن رو همه

 نبهمو نیبود مشکوک یکس به اگه. بوده همدست باهاشون اونجا یکارمندا

 . دیبگ
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 :گفتم یناراحت با

 کنن؟یم استفاده خودشون ثیخب اعمال یبرا گناه یب بچه چندتا از دیبا چرا -

 کردن، استفاده مخدر مواد حامل عنوان به ازشون که نیا از بعد :اروی

 و ییاروپا یها شهر یتو برنشونیم. بچه یها یقاچاقچ به فروشنشونیم

 . زننیم نشون دو ریت هی با. کننیم استفاده جوارحشون و هیکل از احتماال

 :داد ادامه و دیکش یآه

 ن؟یبد ما به نیتونینم یسرنخ چیه دینیبب دیکن فکر حاال -

 :گفتم دیترد و مکث با و کردم فکر کمی من

 ()...  مارکش گرونه هم یلیخ. بود خاص مدل ساعت هی شونیکی دست -

 .اهیس یها نینگ با بود ییطال. هست

 !داشت یصورت... یموها. بود کرده فشن بدجور هم شونیکی :کایمل

 هب مربوط یایقضا درصد نود یتو !هیموز یلیخ هیموصورت نیا. اوه :سرگرد

 ... ای چشم؟ رنگ ن؟یندار یا گهید اطالعات !شده دهید پرونده نیا

. ..بود ساقش یرو برعکس بیصل عالمت ها، رفت باال که شلوارش پاچه :من

 .هیپرست طانیش نماد

 :گفت بعد. فکر یتو رفت سرگرد

 .نیببر فیتشر دیتونیم ...اطالعاتتون از ممنون خب -

. میشد خارج سیپل اداره از و میکرد تشکر ازشون من و کایمل. میشد بلند

 هک بود زده زنگ خونوادش به پاسگاه یتو کایمل. بود شده شب 99 ساعت

 !خونه برم رید داشتن عادت من یبابا ننه خب یول نشن نگران

 :کردم کیمل روبه
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 خونه؟ برسونمت یخوامی-

 :دیخند

 .پرورشگاهه یجلو هم من نیماش !یندار نیماش که شما -

 :کردم اخم

 !هست هم خانتون داداش نیماش دارم خبر من که ییتاجا -

 :گفت و انداخت ریز و سرش

 .آره -

 :گفتم هم بعد

 یاپ رفت بود بمیج تو پول یهرچ امروز. فعال رمیبگ یتاکس هی ایب خب -

 !یتاکس

 نیا از ومدیم شیپ کم. بود جور و جمع یلیخ هاش خنده. ..دیخند هم باز

 چشما همه که یطور. خندنیم بلند یصدا با دخترها معموال. نمیبب ها خنده

 . بودن کم واقعا ینجوریا یدخترا !رنینم رو از یول طرفشون رهیم

 !رمیبگ یتاکس دیبا یجد یجد افتاد ادمی که بودم ها فکر نیهم یتو

 گهید ممکنه عباس یجا که کردم فکر نیا به پرورشگاه سمت به رفتن نیح

 یجور هی. کنم یفکر هی دیبا !خب بودم دهیترس !دونمیم چه. نباشه امن

 .خودم شیپ ارمشیب

 یعاد ایباز جنگولک نیا گهید. نگم یکس یبرا رو شب اون هیقض دادم حیترج

 !رنمیبگ گروگان دیبا بار کی ماه چند هر بعد به نیا از !انگار بود شده

 .شدنیم نگران فقط گفتمیم نایا مامان به هم اگه خب یول

  دارم؟ من هیشانس چه یسال اول یلیخداوک



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 339 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

*** 

 :گفت و زد یلبخند مامان

 !یشد خل دوباره -

 میتونیم !هیخوب ی بچه یلیخ. ماهشه ازدهی – ده. گمیم راست خدا به نه :من

 مش؟یریبگ یفرزند به

 !میشد ریپ یدار بچه یبرا !بکن مامانت و من سال و سن به نگاه هی :بابا

 درنقیا !کنمیم بزرگش خودم خدا به !دیبکن یکار هی داداش زن و تو ممد :من

 ... که هیماه ی بچه

 قبول رو هه بچه نیا باهاش ریبگ زن برو خودت !نکنا باز حساب من رو :ممد

  !هم تو یدار یاصرار چه. دیکن

 ی چهب ییجورا هی. کردمیم دایپ عالقه عباس به شتریب روز به روز. شدم کِنِف

 شب چند اتفاق با. واقعا هییایدن عجب !نداشت  مامان فقط. بود شده خودم

 . خودم شیپ ارمشیب تر عیسر هرچه شدم مصمم واقعا که هم شیپ

 .تخت یرو نشستم. ..خودم با باشم تنها کمی تا اتاق یتو رفتم دیناام

 . خدا داشتن دوست ی درباره. کردمیم فکر کایمل یها حرف و شب اون به

 از شتریب مارو و ماست ی نندهیافر خدا دونم،یم و دمیشن یادیز یها منطق

 با زدن حرف خوندن نماز مراقبمونه، داده، ادیز نعمت شناسه،یم خودمون

 ...  و اونه

 ... یول دارم یحدود تا ...ندارم من که هیزیچ... باور خب، یول

 و صلح و ادیم بدم تیجنا از من دارم؟ یاحساسات جور چه من. احساسات

 همش... یول کنمیم دعوا یادیز داداشام با که نیا با. دارم دوست رو آرامش
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 یافتاد یریسراز تو کردم پنجر رو ممد دوچرخه من که یاون جز به. هیشوخ

 .شکست دستش

 دارم؟ دوست قلبم ته از خدارو واقعا من ایآ دارم؟ دوست خدارو من

 .نه ای دارم دوستش دونمینم جدا. دونمینم

 از ارهیم سرمون که ییها یبدبخت و. داره دوست رو همه اون که گهیم کایمل

 .ستین نداشتنش دوست یرو

 یهمگ که خواهر، کی اسکل، برادر دو مادر، و پدر داده؟ یچ من به خدا

 هی نچو نویا) دارم تیامن نم،یبیم کشم،یم نفس. مامان جز به سالمن بایتقر

 درس خوب ی رشته هی تو ستم،ین ماریب، (فهممشیم واقعا شدم ریاس بار

 ندارم، یمشکل دنیشن یتو دارن، هوامو که دارم اسکل یدوستا... و خونم،یم

 یبرا اغذ و آب !سین اسکلت ای جانباز بابام ستم،ین شیروانپر سالمن، پاهام

 رانیا شهر، امکانات، ل،یموبا ن،یماش م،یدار خونه م،یدار پول م،یدار خوردن

 دجنسب برادرام خواهر ستم،ین مادر پدر یب ستم،ین یعمل ستم،ین معتاد، آزاد

 ... ستنین

 ... عجب ،شنیم یلیخ که سمیبنو همرو بخوام

 سجده رفتم و درآوردم مهر هی عیسر. اتاق یتو رفتم عیسر و گرفتم وضو

 !ندم دست از رو نعمت همه نیا که نیا یبرا صرفا شکر

 رفح باهاش نجوریهم دلم یتو. نشستم قبله به رو و برداشتم سجده از سر

 .زدمیم

 یها صحنه همه اون نکهیا با !یهست یباحال یخدا... گرم دمت ایخدا :من

 خوابشم راستش. کردم دایپ نجات من...  و سخت تیوضع و وحشتناک
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 یبد یخدا کردمیم فکر که اونقدرام... دیشا ؛کنم دایپ نجات که دمیدینم

 !ینباش

 ؟!نخونم بخونم؟ رو عصر و ظهر نماز ...ظهره کینزد. کردم ساعت به ینگاه

 .دونمینم

 م،یدار ینیحس امام م،یدار یابولفضل حضرت ما خوبه قدر چه ک،یمل قول به

 دعام اگه عمرا ختم؟یریم سرم تو یخاک چه دیبا اونجا من مینداشت اگه

 هاگ دیشا. گهید دارن آبرو خدا شیپ نایا ائمه نیا باالخره !شدیم مستجاب

 .میکردینم دایپ نجات عباس و من نبود عباس حضرت

 اهر دنم،یکش نفس. خدام ونیمد هنوزم که آورد ادمی هم شیپ شب چند اتفاق

 ... و رفتنم

 :گفتم. ..محمده دمید و چرخوندم سرمو. شد باز اتاق در

 ممد؟ یدار یکار -

 :دیخند

 ؟نیمع ییبالرک ممد؟ یگیم من به یشد دستم به عصا ؟یشینم آدم تو -

 .در اون به نیا. نداره بیع ...ادینم خوشم ادیز دونستیم خودش

 :گرفت در به رو دستش محمد. نگفتم یزیچ

 (/: هدشیجد غهیص) !نیکبلُع نگفتن اذون که هنوز ؟یخوندیم نماز یداشت -

 .یزنیم بیعج ؟ ممد شده یزیچ :من

 برادر؟ بهم یدیم ور یداشت که خفنه ادکلن اون... اممم :ممد

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !خان شانس خوش شد تموم -
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  !نیکبلُع ها توئه ریتقص !شانسم نیا به دنیر !غافل دل یا :ممد

  !اسکل اسکله. ..رفت هم بعد

 درس ماهم بله. میخونیم درس... خب میخونیم درس مینیشیم کمی

 نه؟ هیبیعج زیچ یلیخ !میخونیم

*** 

 :زدن غر به کرد شروع سیمهد

 باور !ها یریبگ یخوایم ادکلن هی !داداش گرفت درد پاهام گهید بسه آقا -

 هی دخترا همه !یدیم تو که میدینم خرج به وسواس نقدریا دخترا ما کن

 !طرف هی تو طرف،

 .کنم دایپ و همون قایدق دیبا. ها نرو راه من اعصاب رو نزن غر نقدریا :من

 رامب ادکلن اون کردن دایپ واقعا که نه. کشوند دنبالم و خودش و کرد یا ناله

 .کنم فرار افکارم از که ام بهونه هی دنبال یول. باشه مهم

 آدم نیازا عدد هی. بود تر یفانتز ونشیدکوراس که مغازه هی یتو میرفت

 !اش ینیزم بایتقر همکار با همراه بود فروشنده هم (پسرنماها) ها ییفضا

 مدل چه نیا !داده فنا به پسره یهرچ یآبرو !گوشش خیب بزنم برم یعنی

 !اهلل یال اله ال... که ابروهاشو ؟ آخه هییمو

 تا شد پاهاش دادن ماساژ مشغول غرغر با و نشست هیچهارپا یرو سیمهد

 یعطر چه دنبال گفت هم فروشنده. بزنم دید رو هاشون شهیش و ها عطر من

 !بدم صیتشخ رنگش رو از نمیبب دیبا خودم گفتم منم. ام

 بدجور. زنهیم دید رو سیمهد داره هییفضا آدم شدم متوجهیچشم ریز

 ،یمعمول مانتو ساده، شیآرا. کردم نگاه سیمهد به. المصب بود ز*ی*ه
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 ورشع یب براش؟ بود نکرده ممنوع رو ساپورت ممد مگه اپورت؟ــس... شلوار

 !کرده استفاده سوء کنمینم دقت بهش من دهید

 نه یلو زنمیم دید نمیبب منم خوب یلعنت. کردیم ییخودنما بدجور پاش ساق

 !عیضا نقدریا

 !هبپوش اومد رشیگ یزیهرچ شدینم لیدل خب یول. بود الغر نسبتا سیمهد

 کنمس هی خوامیم که یاون دنبال گشتن و ها ادکلن به کردن نگاه که نیا با

 :زدم تشر سیمهد به یول بود برام

 .میبر پاشو -

. دش دستپاچه بدبخت که رفتم غره چشم چنان. کردم ییفضا آدم بهیاخم و

 .دخترمه دوست کرده فکر دیشا

 جبتع کمی که یدرحال رونیب میرفت مغازه از باهم و گرفتم رو سیمهد دست

 . بود کرده

  م!یبر میبر چته؟ :سیمهد

 :گفتم تشر با

 حواست حداقل خوب یاومد شیآرا و نازک ساپورت با ؟!وضعشه چه نیا -

 قورتت چشماش با داشت پسره یدیند !نینش هیچهارپا رو ینجوریا باشه

 !دختر باش آدم داد؟یم

 :داد نیچ و دماغش سیمهد

 !نیمع یبود روشنفکر که تو -

 درسته بذارم یچ پس. نکن رفتار آدم نیع که گهینم یروشنفکر :من

 ... اه !خب کن مالحظه کمی خودتم بدن؟ قورت و خواهرم
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 یگاهن. زد زنگ شیگوش . گرید سمت هی به کشوندم و گرفتم و دستش بعد

 .کرد قطع عیسر من ی رهیخ نگاه دنید با و کرد بهش

 :دمیپرس مشکوک

 بود؟ یک -

  !دوستم :سیمهد

 ...!من به ویگوش اون بده !عمت جون آره :من

 :شد یشاک سیمهد

  ؟یشد خر دایجد نیمع چته -

 یگوش یرو اسم دنید با بار نیا. زد زنگ دوباره رم،یبگ رو شیگوش اومدم تا

 !هبد رتیخ خدا " بگه بخواد که انگار و گرفت چشماش یتو یشاد برق هوی

 !کرد نگاه شیگوش به "

 :داد جواب و دیکش دستم از و یگوش سیمهد. باال دادم رو ابروم یتا هی

 خبر؟ چه ؟ یخوب !سالم الو -

 رمنتظ نهیس به دست و شد راحت المیخ دمیشن خط ور اون از که دختر یصدا

 رو نداختها دیخر کیپالست هی االن تا خوبه باز. بشه تموم صحبتش تا سادمیوا

  !میقد یخواهرا خواهرم !زنهیم غر نقدریا و دستم

 :خط پشت طرف به سیمهد

... آها... ساعت گه؟ید امشبه !نه ای برسم خدمت تونمیم دونمینم... آه -

 .گهیم یچ نمیبب گمیم داداشم به. خب یلیخ

 یگناه چه ایخدا !برگردونش و ایب !برسونش و ایب حاال !دییزا گاوم !وععع

 شدم؟ بزرگه داداش من کردم
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 :گفت من به و کرد قطع باالخره رو شیگوش

 ... نیمع -

 !خستم !شو الیخ یب من جان :من

 :گفت و رفت هم تو اخماش

 !کنمیم خواهش -

 ؟!چنده ساعت نیبب !میباش خونه 7 ساعت ما بود قرار نیبب :من

 چه؟ من به !خودته ریتقص خوب :سیمهد

 !برمتینم من  :من

  !رمیم خودم پس !باشه :سیمهد

 کجا؟ :من

 مه دور که نیا یبرا. کرده برگذار شاپ یکاف یتو گپ کی دوستم :سیمهد

 خوادینم فعال رو نشیماش که محمد. بگرد برو اونجا بذار منو تو خب. میباش

 نظرت؟ ها؟. دنبالم ایب مین و 1 ساعت ...امشب

 .سیمهد شو الشیخ یب :من

  !جوون نیمع :سیمهد

 باشه؟ دختر دوستت نیا معلوم کجا از اصال :من

 !ایدیم ریگ یدار :سیمهد

 ... شرط هی به یول باشه :من

 ؟یشرط چه :سیمهد

 .پرورشگاه یایم من با بعدش :من

 :گفت غم ای و رفت هم تو افشیق
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 عباس؟ پرورشگاه همون -

 :دمیخند

 یبدخلق کمی ارهیدرم دندون داره تازه چون !عباس پرورشگاه همون آره -

 .باشم ششیپ دیبا. کنهیم

 ناو شاپ یکاف یرسونینم خواهرتو تو ؟!یچ یعنی ه؟یدیبا نیهمچ :سیمهد

 ته؟ بچه مگه ؟یسوزونیم دل ینجوریا یعراق ی بچه هی یبرا وقت

 :وگفتم دمیخند

 ؟یباش اونجا دیبا چند ساعت. ادکلن الیخ یب -

 .گهید ساعت مین :سیمهد

 گهید. بود تومن 21 که میریبگ رو تلخه ادکلن همون میبر کن صبر پس :من

 .بدم سفارش ینترنتیا دیبا. کرد شیکار شهینم

 هینجوریهم دیخر تو اصوال. هیاول مغازه همون به میرفت باهم و داد تکون یسر

 هیاول مغازه همون یگردیبرم آخرش یگردیم یگردیم یگردیم نه؟ مگه

 !یریگیم رو بود اومده خوشت که یهمون

 :گفت ک،یپالست یتو من ادکلن گذاشتن از بعد فروشنده

 ...داره یخاص حس. ..پسندمیم خودم .آوردمش تازه هست هم یعطر هی -

 د؟یکن تست دیخوایم

 است؟ زنونه :سیمهد

 :انداخت باال شونه فروشنده

 .پسندتشیم کس همه -

 .مینیبب دیاریب :سیمهد
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 ؟یریبگ یخوایم :من

 .گرفتم دیشا اومد خوشم اگه نمیبب حاال :سیمهد

. ..بود جالب. اومد خوشم من یول. ومدین خوشش سیمهد آورد، که رو عطره

 .گذشته سال نیچند به بردیم و کردیم مسخ انگار رو آدم

 !جالب. بود 90 ال کنم فکر اسمش. گرفتم هم رو عطره اون

*** 

 خوش باهم چقدر کافه یتو. شدم رهیخ دخترونه جمع اون به نیماش یتو از

 هیقب و داد نشون رو من شاپ یکاف ی شهیش پشت از سیمهد دمید هوی. بودن

 ... اه !کنهیم منو بتیغ داره یموذ ی دختره. خنده ریز زدن دوستاش

 :دادم امیپ سیمهد به و درآوردم رو میگوش

 .فعال. ..بزنم سر عباس به رمیم من -

 که شب اون. رفتم پرورشگاه سمت به و کردم روشن رو نیماش هم بعد

 که مبش مطمئن و بزنم بهش سر هی امشب حداقل. نمیبب رو عباس نتونستم

 .حالش خوبه

 حس هی بهت که هستن ها زیچ از یبعض. بود دستم یتو هنوز عطر اون یبو

 کی صحنه، کی حرکت، کی خاطره، کی ،یباز کی. کننیم منتقل رو خاص

 ... عطر

 غلشب تونستم دوباره. دیرس انیپا به عباس به دنیرس یبرا هام یشمار هیثان

  !عمو بگو ای ...نیمع بگه بدم ادی بهش خواستیم دلم. کنم

 .اومد زاده نعمت یآقا که بودم مشغول عباس با اتاق یتو

 :گفت و داد و جوابم. کردم سالم
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 !دکتر یآقا ایشیم وابسته بهش یدار یلیخ -

 !دیدیم خجالتم !ستمین دکتر من بابا یا :من

 :دادم ادامه ...دیخند

 ... خب یول گرفتمشیم یفرزند به تونستمیم اگه. هیخوب ی بچه عباس -

 د؟یتونینم چرا خب :نعمت یآقا

 !دنینم بچه که مجرد آدم هی به :من

 :گفت و دیخند

 که یوقت تا بگم بهتون امیب دمید بهتر یول. ..ادهیز فرصت. نداره اشکال -

 و. کنهیم عادت بهتون. دینشیمیصم باهاش دشیریبگ یفرزند به دیتونینم

 یچ که دیفهمیم. نهیبیم صدمه نیبش جدا ازش شما ندهیدرآ اگه بعدش

 گم؟یم

 .دادم تکون سرمو

 .هینجوریا شدم دلخوش توش که زمیچ هی به. هیخود یب یایدن عجب

 رو عباس. دارم دوست رو خونوادم من. یبیعج ی واژه چه... داشتن دوست

 قول به هم دیشا. واقعا دونمینم خدا؟. داشتم دوست رو یعل. طور نیهم هم

 .دمیم بروز کمتر یول ...دارم دوستش قلبم ته از کایمل

 ... کایمل

 ودمخ به عباس توسط دستم شدن گرفته گاز با. بود رفته نعمتزاده یآقا

 . اومدم

 :گفتم ذوق با

 !پسر ستین یدرست کار آقا رینگ گاز !انایدرم دارن دندونات -
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 یب و میتی نجایا یها بچه ی همه ...طفلک. کردم نگاه درشتش یها چشم به

 دنش کشته کمش سن نیا با که ستین معلوم... عباس نیا یول ان سرپرست

 خودش. دهید خون چقدر. دهید چشمش به رو خونوادش از نفر چند

 ... شدهیزخم

 :دیچیپ سالن یتو کایمل شاد یصدا

 (بزرگسال کی به خطاب) !ها آوردم عروسکا اون از براتون !حانهیر !مهتا -

  کجاست؟ عباس

 نجا؟یا ادیم روز هر. ومدیم اتاق نیا سمت به داشت

 اضرح شهیهم دختر عجب نمش؟یبب امیم هروقت دیبا چرا. شدم دستپاچه کمی

 !هیا صحنه در

 من دنید با که کردیم صدا رو عباس ذوق با و اتاق یتو ومدیم داشت

 ادد آروم رو جوابم ...کردم سالم. دمیخند. نییپا افتاد سرش و جمع لبخندش

 :گفت و

 ؟...نجاستیا عباس -

 !که ینیبیم یدار یستین کور :من

 :کرد ذوق کایمل دنید با عباس. دینخند

  !ایم ایم -

 ا؟یم :من

 :گفت و من یجلو نشست و شد کینزد کایمل

 .ایم گهیم من به -
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 مقاومت. رهیبگ ازم رو عباس خواستیم خشونت با بایتقر کایمل. دمیخند

 :گفتم و کردم

 ش؟یریگیم چرا عه -

 :گفت یخونسرد با

 .من به دشیبد لحظه چند -

 !چارهیب. بود مونده معلق آسمون و نیزم نیب عباس بدبخت

 :گفتم کایمل به یتند با یول نهیبب بیآس بچه دمیترسیم

 (!عجب) !بودم کرده بغلش اول من !نکرده الزم -

 بدبخت. اومد عباس با هم کایمل یها دست ...خودم بغل تو کشوندم رو عباس

 !بدبخت !بود کرده ریگ عباس و من نیب هاش دست. شد هول

 از شدیم آب داشت بود کرده ریگ یستیرودربا تو خودش. دمیخند طنتیش با

 .خجالت

 :گفت بعد و دیکش رو هاش دست

 ... یآقا -

 !کنمیم رو تتیشکا ونسکوی به رمیم وگرنه رو بچه نکن تیاذ... نچ :من

 :بود شده ناراحت کایمل

 !بدم نشون رو دمیخر براش که ینیماش بهش خواستمیم -

 دمیفهم که بود نجایا تازه یول. شدیم ناراحت زود من مثل هم کیمل... یآخ

 !میکرد دراز قد فقط. میا بچه قدر چه جفتمون

 یاین یخواستیم خب. هنوز ناراحته شب اون خاطر به دیفهم رفتارش از شدیم

 !چه من به !نردبون یباال
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 یلبخند. شد مشغول دستم یتو چیسوئ به اونم. پام یرو نشوندم رو عباس

 :گفتم و زدم کایمل به روزمندانهیپ

 !شهینم فعال -

 . بود شده دلخور

 ؟یزنیم 90 ال عطر... کایمل یراست :من

 !خجالتزده ات شتریب بود شده یعصبان. بشه لبو مثل تا بود یکاف جمله هی نیهم

 :گفتم و دمیخند

 عباس یخواستیم یوقت فقط. ینزد ادیز نباش نگران البته !هیخوب یلیخ عطر -

 .یزد عطر دمیفهم یریبگ ازم رو

 :گفت غم با و کرد نگاه عباس به

 . زدمیم دینبا هم رو ذره هی نیهم -

 نشده ینجوریا یکس ی هیگر از تاحاال. ختیر دلم ته و کردم بلند رو سرم

 کرد؟یم هیگر چرا ...بودم

  ؟یکنیم هیگر چرا بپرسم؟ رو یچ. بپرسم تونستمینم یحت یول

 سوخت دلم. بود گرفته اش غصه هرحال به. دونمینم کردم؟ عشیضا من

 . براش

 یکرتش. ..دادم کایمل به و درآوردم بمیج یتو از یدستمال و دمیبوس رو عباس

 :گفت و کرد

 .دارم خودم -

 دهیم دست بهش بودن جیهو حس آدم ازم؟ یریبگ یریمیم یلعنت خوب

 !ینجوریا
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 :گفتیم ذوق با همزمان و زدیم دست اش بامزه لحن با عباس

 !ایم ایم -

 :گفتم یا بامزه لحن با و آوردم نییپا رو سرم. افتاد دستش از چیسوئ

 !ایم خاله نَتُن هیگر !نَتُن هیگر بگو بهش آره؟ کنه؟یم هیگر داره ایم -

 :گفتم بهش و کایمل یجلو بردمش و گرفتم رو عباس یها بغل ریز

  !کن بوس !رو ایم کن بوس -

 .نییپا انداخت رو سرش ...گرفت اش خنده کایمل

 رو هاش لب آروم هم عباس. کایمل ی گونه یجلو بردم رو عباس صورت

 رو عباس کیکوچ یها دست و دیخند کایمل. گذاشت کایمل ی گونه یرو

 :گفتم که کنه بغلش خواستیم. گرفت

 !برات دارم ؟یقادر خانم یاریدرم یباز حَوو !خودمه یبرا !گهید نشد !عه -

 !نیبب حاال

 .شدم باهاش کردن یباز مشغول و دوباره خودم بغل یتو کشوندم رو عباس

 :گفت کایمل

 داره؟ ثواب قدر چه کار نیا که دیدونستیم -

 کار؟ کدوم :من

  !میتی کردن خوشحال :کایمل

 :زدم یلبخند

 نه؟. داره گناه یلیخ کردنشم ناراحت -

 .آره :کایمل

 .کردم ضرر یلیخ کردنت تیاذ با من پس :من
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 :گفتم و کردم نگاه بهش تیجد با ...گرفت باال رو سرش

 دهیبخش منو دارم شک هنوز... یول. کردم یعذرخواه بار هی که دونمیم -

 .ادیم بدت ازم... کنمیم حس ینیبیم رو من هروقت. یباش

 :گفت و داد تکون یمنف نشونه رو سرش

 .ستین نطوریا -

 .هست چرا :من

 .ستین :کایمل

 ه؟یچ پس ستین اگه :من

 !یچیه :کایمل

 .الیخ یب پس باشه :من

 :گفت هیثان چند از بعد

 . داشتن دوست هارو میتی یلیخ هم یعل امام -

 .نگفتم یزیچ

 :داد ادامه

 هک شما. فهیح یول. کار نیا خوبه یلیخ نیرالمومنیام ی عهیش عنوان به -

 د،یکنیم یباز نجایا یها بچه با دیایم د،یذاریم وقت و دیکنیم ریخ کار نقدریا

 د؟یدینم انجام رو واجبات یسر کی چرا

 :گفتم و کردم یمکث

 است؟ روزه و نماز منظورت -

 .داد تکون یسر

 :گفتم باشه دلخوش که نیا یبرا
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 .کنمیم یتالش و یسع هی... یا -

 .داد بهش و درآورد عباس یبرا کیکوچ نیماش هی فشیک یتو از یشاد با

 :گفت من به بعد

 !شدن مستجاب دعاهام باالخره -

 هاان؟ شم؟ تیهدا راست راه به من کرده دعا ؟یچ

 !برادرم و مادر با !کربال برم شده قسمتم دوباره باالخره :کایمل

 :گفتم ترس با ...نشست صورتم یتو ترس

 ؟ چرا -

 :کرد تعجب

 چرا؟ یچ -

 اونجا؟ یریم یدار چرا :من

 !نمیحس امام عاشق من !رو اونجا دارم دوست چون. ..خوب :کایمل

 :گفتم یتند با اریاخت یب

 آدمکش عده هی اونجا !کردم دایپ نجات اونجا یها مهلکه از تازه من !احمق -

 مه تورو !بکشن رو نیا امثال و (عباس) نیا بلدن فقط که هستن خونخوار و

  !نرو !ارنیب سرت بدتر یبالها هم دیشا !کشنیم

 :گفت ...کنه تعجب ای بخنده دونستینم کایمل

 .وفتهینم یاتفاق شاءاهلل ان و میریم کاروان با ما دینباش نگران -

 :دمیپرس. بودم گرفته استرس اریاخت یب

 ؟یبر یخوایم یک حاال -

 .کنم یخداحافظ نجایا یها بچه از بودم اومده. پروازه فردا :کایمل
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 !نه... اونجا رهینم اون... نه !نه

... سجاد... یعل دنیسربر. چشمم یجلو ومدنیم وحشتناک یها صحنه

 تحمل تونمینم !نه... ادوارد یهایرحم یب ...یعل یها ادیفر... نیعبدالحس

 !گردهبر ازش مهین نصفه جسد هی بعد و اونجا بره کایمل بذارم تونمینم !کنم

 :گفت کنش خرد اعصاب یِخونسرد با کایمل

 ظلم اب دیبا چرا که نیباش دهیفهم دیبا ن،یدید اونجارو تیوضع شما که حاال -

 همون. شد جانباز چرا من پدر. شد دیشه چرا من یعمو نکهیا و. دیجنگ

 داشتن. بود ما خوزستان یتو یزمان هی هست، عراق تو االن که یتیوضع

 رو یک دارن بدونن نکهیا بدون کشتنیم. کردنیم غارت مارو مملکت

 دم از رو همه. ..فارس. ..عرب و جوون ...ریپ. ..مرد... زن... بچه !کشنیم

 !ینظام ریغ وینظام !کشتنیم

 کر و گنگ انگار رفتنش خبر دنیشن با. بود نامفهوم برام انگار هاش حرف

 .بودم شده

 :داد ادامه

 بارشون جهالت اهداف به تا کشنیم فقط یا عده. تهیوضع نیهم هم االن -

 شتهک هیبق تا شنیم کشته. بدن نجات رو مردم تا جنگنیم یا عده و برسن

 عده و بکشن، آدم داعش همراه تا هیسور رنیم یا عده افغانستان، از. نشن

. کنن دفاع نبیز حضرت حرم از و بشن کشته خدا راه در تا رنیم هم یا

 ه؟یجور چه ایدن دینیبیم

 :گفت کایمل. کرد هیگر و مالوند رو هاش چشم عباس

 .بخوابونمش من به دشیبد گهید بار نیا -
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 و دز لبخند بهش. داد تکونش و کرد بغلش. بهش دادم رو عباس اریاخت یب

 :کردیم زمزمه بخوابونتش کردیم یسع که همونطور

 یکل. خرمیم یسوغات برات !ها خوب یلیخ یجا هی رمیم دارم من عباس -

 نیمع عمو مراقب. باش یخوب پسر برنگشتم، اگه یول. کنمیم دعا برات هم

 باشه؟. باش هم

 !تگرف گردنم که آوردم باال صورتش سمت به و سرم چنان اسمم دنیشن با

 .نشد متوجه خودش

 . اوردیم زبون به رو اسمم که بود بار نیاول

 ... برنگشت اگه یجد یجد ؟یچ برنگشت اگه. برنگشت اگه

 :آوردم زبون به رو فکرم

 !ها یبرنگرد گهید ینر وقت هی کایمل -

  :گفت من به و دیخند کایمل

 چه باشه نجایا چه. رهیمیم باشه دهیرس اجلش یکس اگه... کرامت یآقا-

 بمونم نجایا چه. نداره یفرق رم،یبم باشه قرار اگه ...نداره یفرق. اونجا

 شیپ رمیبم اونجا اگه که نهیا فرقش یول. رمیمیم باشم هم اونجا رم،یمیم

 ناراحت رو خودتون چرا پس !یارزش با یجا چه دینیبب !مردم نیحس امام

 د؟یکنیم

 !اصال. نه !کنمینم ناراحت خودمو من کنم؟یم ناراحت خودمو من من؟

 ه؟یک کایمل مگه !هه نگران؟

*** 

 ... کاش یا. یدار نگه خودت شیپ شهیهم یبرا هارو آدم شدیم کاش یا
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 دایب و کنه یخداحافظ دوستاش از داد تیرضا باالخره سیمهد. بودم کالفه

 !اومدم رید من گفتیم تازه پررو خب یول. زدم غر بهش یکل. نیماش یتو

 ... وگرنه برگشتم و پرورشگاه رفتم من که آورد شانس !شعور یب

 ن؟یمع یا کالفه چقدر :سیمهد

 :دادم تکون یسر

 ... یلیخ... آره -

 خب؟ چرا :سیمهد

 باشه؟ داشته لیدل دیبا یچ همه :من

 !آره قاعدتا :سیمهد

 .که مرگمه چه دونمیم چه :من

 تناراح برنگرده و بره کایمل که نیا از من !دونستمیم من دونستم؟ینم من

 ... میهمکالس !بود میهمکالس اون خب چرا؟. بودم

 کنم قانع رو خودم خواستمیم یه هم من. خوردیم وول یه یزیچ هی دلم ته

 یانرستیدب بچه من مگه. بشم دور ازش دیبا که مزخرفه حس هی فقط نیا که

 !کنمیم بحث و جر خودم با دارم !شدم خل آره شدم؟ خل ام؟

 کار آقا. ..گفتن دوستاش و خودش مزخرف یها بحث از کرد شروع سیمهد

 .بشر نیا نداره یزندگ

 .مدیخواب گرفتم مامان ی خوشمزه شام خوردن از بعد و خونه میدیرس باالخره

 صبح ی قهیدق 24 و 4 ساعت

 :داد تکونم کمی عادیم

 .شو داریب نیمع... نیمع -
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 :گفتم و کردم باز رو هام چشم

 ه؟یچ -

 ؟یش داریب لطفا شهیم :عادیم

 چرا؟ :من

. ..یاشپ کنم دارتیب امیب گفت نفر هی هوی بعدش. دمید ترسناک خواب :عادیم

 .نگفت چرا دمیپرس ازش یهرچ دونمینم

 .نداشت یفیتعر البته خودمم یصدا. ..بود گرفته وحشتناک صداش

 :گفتم

 .یشب نصفه مارو یکرد اسکل بابا بخواب ریبگ برو. رهیخ یدید خواب -

 .باشه :عادیم

 .دیخواب گرفت رفت هم بعد

 دفعه دص !مزخرف !هه. چرا دونستهینم نمیا کنه داریب منو گفته بهش نفر کی

 گوش !مینک جمعت دیبا ما یشیم خوابنما تو !نینب ترسناک لمیف نقدریا گفتم

 !خر کره که دهینم

 اشنب داده بهم دیشد شوک هی که نیا مثل هوی بشه، گرم دوباره اومد چشام تا

 گاهن راستم سمت به. بود بسته در. شدم رهیخ رو روبه به !سرجام نشستم

 .بود دهیخواب عادیم. کردم

 شدم؟ داریب چرا

 نور با مامان. بخورم آب وانیل کی آشپزخونه یتو رفتم و شدم بلند اریاخت یب

  گفتن؟ اذون یعنی. خوندیم نماز داشت هال یتویکم

 .خوردیم وول یه وانیل یتو آب
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 :کردم زمزمه آروم

 هم آبه نیهمچ شدیم خوب مگه؟ یدار مرض ؟یخوریم تکون نقدریا چرا -

 !برادر نداره یربط من به یشد خل یحصب اول گفتیم گشتیبرم

 من انزَلتموه أنتُم أ.  تشرَبون یالَذ الماءَ تُمُیاَفَرأ ". ینیریش واژه چه... آب

  " تشکُرون فلوال اُجاجاً لجعلناهُ نشاءُ لو.  المنزلون نحنُ أم المُزنِ

 دیکنیم نازل آسمان از را آن شما ایآ د؟یکنیم دقت دینوشیم که یآب به ایآ )

 پس میدادیم قرار تلخ و شور را آن میخواستیم اگر م؟یهست کننده نازل ما ای

  ه{واقع} (د؟یکنینم یشکرگذار چرا

 یور ...محمد اتاق یتو رفتم. گفتنیم اذون داشتن تازه. گرفتم وضو رفتم

 .شا شونه یرو گذاشتم رو دستم آروم رفتم. بود برده خوابش رشیتحر زیم

 :دیپر ها جنزده مثل هوی

 شده؟ یچ ها؟ -

 .ریبگ وضو پاشو :من

 داریب منو یاونجور ادیم که عادیم. میبود شده خل داداشا تا سه یحصب اول

 !کنمیم داریب رو ممد ینجوریا امیم که من از نمیا و کنهیم

 :گفت بعد کرد نگام هیسف اندر عاقل کمی ممد

 !یشب نصفه منو یکرد اسکل بخواب برو رهیخ یدید خواب -

 !دادم عادیم به من که بود یجواب همون هیشب چقدر !اع

 دشبع. خوندم صبح نماز و عادیم و خودم اتاق یتو رفتم باز مهین یچشمان با

 سکلا دینکن برداشت بد البته. بودم نشسته جانماز یجلو ها اسکل مثل هم

 !نداره نماز به یربط من بودن
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 . ادینم بدم خدا از نقدریا گهید حداقل که بودم خوشحال دلم یتو

 . کربال رهیم داره کایمل

 :دادم امیپ بهش و کردم روشن رو میگوش رفتم فکر نیا با

 ؟یدار پرواز چند ساعت -

 :داد جواب و شد نیآنال قهیدق چند از بعد

 نائب. میهست فرودگاه یتو االن. گهید ساعت کی. کرامت یآقا سالم -

 .بود میخواه ارهیالز

 :یبغل اتاق یتو رفتم 

 شب؟ید گذاشتم کجا و چتیسوئ داداش !ممد -

*** 

 . ها دارهیعالم هم کردن نگاه دور از

 .هستن مامانش و داداشش و کایمل با کردن یخداحافظ درحال خونواده تا چند

 خشک و اریدرب حرف لیفام و فک که بودم نخونده هاش نامه یتو اگه

 .کنم یخداحافظ ازش تا جلو رفتمیم دیشا مقدسن،

 .دهیپر سرم از خواب اومدم یوقت از یول ومدیم خوابم شدت به

 ونا رفتن کربال. حالش به خوش ...کربال رفتیم داشت. بود خوشحال کایمل

 .کجا من رفتن کربال و کجا

. کردمیم بغلش ذاشتیم هم اگه. کنم یخداحافظ باهاش خواستیم دلم

  !بود یخوب قیرف...! فیح
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 و باید که یهمونطور کردم؟یم نگاه قیرف چشم به بهش واقعا... من ق؟یرف

 رو دخترا هیبق و ها دخترخاله که یدید همون به دم؟یدیم رو ایدن و سیمهد

 نم؟یبیم

 و زنمب خوابم از صبح از ساعت نیا یتو یقیرف چیه خاطر به تاحاال ادینم ادمی

 البته... هم یمهد و ریام خاطر به یحت. کنم نگاهش دور از فقط تا امیب

 .کردم یخداحافظ یحساب و جلو رفتم بوده اگه ای. نبوده تشیموقع

. بود هکرد عادت بایتقر من گفتن خانم جوجه و کیش لکیم و کیمل به کایمل

 فکر نیا به وقت چیه اون یعنی. بود کرده عادت فقط واقعا دیشا دونمینم

 اون که جالبه... یول. کرده فکر حتما خب ام؟ یخطرناک آدم من که نکرده

 . است بچه هی مثل کنهیم رفتار من با که یطور

 منظورم. شناسهینم رو یواقع من ...ام بچه کرده فکر واقعا دیشا. دونمینم

 ...  رو خونواده هی روز هی بتونم من که کنهینم فکر که نهیا

. نبود بچگونه یلیخ تاحاال من اهداف خب آره ام؟یم نظر به بچه نقدریا واقعا

 .ادیم نظر به که ام یزیچ اون از تر دهید آب یلیخ واقعا حاال یول

 دمید من و. رفتن کردنیم یخداحافظ ازشون داشتن که نفر چند اون باالخره

. رفتن بار لیتحو قسمت سمت به کاروان با داداشش و مامان و کایمل

 من انتظار، سالن یتو نشستن یوقت. شدم دهیکش سمت همون به ناخودآگاه

 یبیس که انگار. بود هشیشب چقدر برادرش. دمشیدیم دور ی فاصله از هم

 !کنمینم فکر بودن؟ قلو دو. شدن مین دو وسط از که باشن

 تهشناخ که انگار و کرد نگاهم نامحسوس. سمتم به افتاد نگاهش لحظه کی

 کایمل. بود شده تفاوت یب ام چهره کال که هم من. شد عوض اش چهره باشه
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 استرس چقدر هوی یعل ای ...سمت نیا به اومد بعد و گفت یزیچ مادرش به

 !شد وارد بهم

 :گفت و ستادیا جلوم اومد کایمل

 د؟یکنیم کار چه نجایا شما. سالم -

 . بود خوشحال همچنان اش چهره

 . نداشتم یحرف. ومدین رونیب دهنم از یزیچ هوا جز یول بزنم یحرف اومدم

 کردم یخداحافظ که شبید !نجایا دیایب صبح موقع نیا نبود الزم :کایمل

 .باهاتون

 .بهم داد و درآورد یکاغذ دستمال کی و دیکش رو فشیک پیز

 ه؟یچ یبرا نیا :من

 !گهید نیکن پاک ور اشکاتون :کایمل

 هیگر دارم واقعا دمیفهم بعدش یول. گهیم پرت و چرت داره کردم فکر

 ! بفهمم ذارهینم صورتم یداغ و کنمیم

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک تعجب با

 هم تب. ادیم آب چشام از خود به خود خوردم سرما... نشدما یاحساسات -

 .اومده آب چشام از فهممینم نیهم یبرا... دارم

 :گفت و زد یلبخند کایمل

 یاتاحساس کربال رهیم داره یکی نمیبیم یوقت شهیهم هم من. نداره یاشکال -

 به. دیدار خود یجا که شما حاال. رمیگیم رو خودم یجلو یسخت به و شمیم

 نیحس امام االنصاف و الحق یول. دردناکه خاطرات از پر براتون اونجا هرحال

 .گردوند برتون سالم که داشت دوستتون یلیخ
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 .کردم دییتا سر دادن تکون با

 یتو ها ساعت میتونیم ما ...نجایهم بمون. نرو کایمل بگم خواستیم دلم

 بچه ی همه. میبزن قدم سرسبزش اطیح یتو و میکن یباز عباس با پرورشگاه

 ییجا یبر یخوایم. میکن محبت بهشون و میباش داشته دوست اونجارو یها

 برگشتم؟ ازش زنده یبدبخت با من که

 :دادیم جواب کایمل دلم یتو و

 .هدار و زائرهاش یهوا. یکنیم فکر تو که ستین بد هام نقدریا نیحس امام -

 غر جز به من. خب آره کرد؟ رونیب رو من نیهم یبرا بودم؟ یبد زائر من

 . نبودم بلد یا گهید کار کردن یتنبل و زدن

 :گفت و زد یا گهید لبخند کایمل

 مخصوص دیخوایم ای دیدار یخاص حرف اگه !میبر دیبا کنم فکر گهید خب -

 . دیبگ بهم کنم دعاتون

 :مگفتو  شدم مونیپش که بدم تکون یمنف نشونه به رو سرم خواستمیم

 .گفت نیمع که یهمون بگو نیحس امام به -

 :گفت و دیخند

 .چشم -

. ..گرفتم ساعد از رو هاش دست دوتا که بره خواست و کرد یخداحافظ

 . شد متوقف

 :گفت هول و متعجب

 ... یآقا شده؟ یچ -

 :دمیغر هام دندون یال از
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 انگار که یجور. باش خودت مراقب !خطر سراغ نرو !اونجا نکن حماقت -

 ؟یدیفهم !است گهید نفر هی جون

 .داد تکون دییتا نشونه به تند تند و سرش

 رو هام چشم. کنم حس رو فیخف عطر اون تا بردم تر جلو کمی رو سرم

 که نیا از متنفره دونستمیم. ..کنم حس رو عطرش تا دیکش طول یلیخ. بستم

 . کنه توجه جلب

 ورد ازم عیسر یلیخ دمیفهم یول بود بسته هام چشم. کردم ول رو هاش دست

 .شده

 تتدس به بانمیگر مروت، یب یوفا یب یا بگو، خلوت به مرا اری یدید اگر "

 " امتیق روز تا دوخت نخواهم و، چاک چاک

 من یول. ام یقبل یعوض نیمع همون کنهیم فکر هنوز. متنفره ازم اون

 وشت من مثلیآدم یول مهربونه قلبت. ستین خودت دست. کایمل شناختمت

 .خودمه ریتقص ...ستین تو ریتقص نمیا. نداره جا

 ست؟ین معادله کی گهید شناسم؟یم رو کایمل من

 لبخند. دونمیم رو اخالقش و احساساتش یول. نشناسمش قیدق هنوز دیشا

 نیا ش؛یمهربون وقتش، اول نماز اش،یح و حجاب سر هاش وسواس زدنش،

 . نمیبیم روز هر هارو

 .کرد حسش قشنگ شهیم و است فاصله قدر چه

 ... کجا رم؟یم کجا به دارم من و. تره خلوت کمی صبح اول ها ابونیخ

 .دونمینم
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 دلم فرهس که ییجا. دیکش نفس بشه که ییجا. کرد هیگر بشه که ییجا دیشا

 نیا دوباره اه نگه و کنه استقبال ازم نواز مهمون کی که ییجا. کنم پهن رو

  !ادیم داره هیک نیا بابا یا نگه !اومد

  ؟یدار دوستم ؟یکنیم نگاهم یچجور تو ایخدا

 !ام ات بنده من !نیمع !منم

 نصفه عقل کی و !یداد دغدغه یب یزندگ. یداد خونواده بهم !یدیآفر رو من

 !کنه درک تورو محبت نتونست که مهین

 ... قدر چه. بودم یعوض قدر چه. ..بودم احمق قدر چه. بودم بد قدر چه من

 شهینم چرا بغلت؟ یتو دیپر شهینم چرا رو؟ من یصدا یشنویم ایخدا

  شه؟یم درست نداره، اشکال یبگ و یکن نوازش

*** 

 :گفت عادیم به ریام

 سرماخورده؟ یکرد کارشیچ باز !بگو راستشو -

 :گفت معترضانه عادیم

 آقا غذاش؟ تو ختمیر سرما مثال ای !خورده منو که ام سرما من مگه بابا -

 !دیکن مالحظه کمی انصافا

 :گفتم و باالتر دمیکش رو پتو

 !رمیبم بذارم ور مرگم ی کپه دیبذار دیش خفه جفتتون -

 !هدف تو یزد صاف !یگفت آخ :ممد

 ومد؟ین یمهد چرا ریام یراست :عادیم

 .شده دایپ کم وقته چند کال !دونمیم چه :ریام
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 !گفتم یک دینیبب !ها یخرخون نخ تو زده نیبب :عادیم

 :گفت و نشست پام یرو اومد محمد

 ... یخرخون از امان... یهع یهع -

 !سرش ریخ ضهیمر !روش نینش :ریام

 که نداره یربط من به. نمیشیم تختش رو امیم شهیهم من !چه من به :محمد

 !االن دهیکش دراز

 .ممد داش کرد ریگ حلقم تو ات برادرانه محبت واقعا آقا اوخ اوخ :عادیم

 !عمته ممد گوساله؟ نیا از یگرفت ادی توهم :ممد

 . دیخند ریام

 رفته؟ ادتی ...من نه ییتو گوساله. نخند :من

 .یقصابشون تو نبود ادمی عا :ممد

 سرباز مثل پاشدن همه حادثه، نیا وقوع محض به. کرد باز رو اتاق در مامان

 .شده یعصبان قدر چه دمیدیم هم پتو ریز از. سادنیوا صاف

. ..اه اه...! رونیب دیبر !زود !دینکن تیاذ و بچم نقدریا رونیب دیایب :مامان

 !کشنینم خجالت گندن خرس

 !کثافته یلیخ. درآورد زبون برام رفتیم که یدرحال ممد. دمیخند زیر

 :گفتم منم و گذاشت کنارم رو سوپ ظرف مامان

 .خوامینم -

 سوپ امیب همش یضیمر که هفته هی تا نوکرتم من مگه !یکرد غلط :مامان

 خوام؟ینم یبگ که نجایا بذارم

 !من مادر یکن درست سوپ خوادینم خوب :من
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 یزندگ کار از منو یبخواب نجایا یخوایم دوهفته تا یاونجور !آرههه :مامان

 !یندازیم

 !که ندازمینم کار از شمارو !من مادر دارم شما به کاریچ خوب :من

 گوب حاال یچ یعنی بودن مامان یفهمینم گمیم !تشکرش یجا نمیا !ایب :مامان

 !نه

 !نه گفتم یک من :من

 :شد یعصبان

 !بخور سوپتو نکن بحث من با قدر نیا -

 !چشم :من

 چقدر دونمینم. شد گرم هام چشم کم کم مامان، رفتن و سوپ خوردن از بعد

 .اتاق یتو اومد سیمهد که بود گذشته

 :گفتم یعصبان

 نجا؟یا ومدهین ریام مگه -

 .آره خب :سیمهد

 بچه؟ کو تیروسر لباسه؟ طرز چه نیا وقت اون :من

 :کرد اعتراض سیمهد

 ... یدار کم کم نیمع -

 !گمیم خودت خاطر به :من

 ؟یندار اعتماد دوستت به نقدریا تو یعنی :سیمهد

 اخصوص !ندارم اعتماد جسمش به که نهیا بحث. دارم کامل اعتماد ریام به :من

 .چشمش
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 :گفت و کردیاخم

 .یزنیم بیعج یلیخ وقته چند -

 ؟یداشت یکار. حاال الیخ یب :من

 بهت امیب گفتم رو یزیچ هی. مهین و 90 ساعت !رفت ادمی... عاه :سیمهد

 !رفت ادمی یول !بودا یجالب زیچ یلیخ... بگم

 ... پس باشه. آهان :من

 ... نیمعــــــ داداش :سیمهد

 .بله:من

 .یخودت تو یلیخ ن؟یمع شده یچ :سیمهد

 .ساکتم جور نیهم اصوال. ..یچیه :من

 .بگو بهم. چشمته تو یبیعج غم روزه چند :سیمهد

 االن؟ بزنم یحرف دیبا. کردم نگاه هاش چشم یتو

 ؟ییجا یآورد باال گند. ..نگم یکس به دمیم قول بگو :سیمهد

 .آره :من

 :باال رفت ابروهاش

 آرهههه؟ -

 .خودم احساسات تو زدم گند. آره :من

 :شد ناراحت

 ن؟یمع مگه شده یچ -

 .شهیم درست. ..ستین مهم :من

 .یبگ من به یخواینم فقط ،مهمه چرا ست؟ین مهم :سیمهد
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 .کنم اعتراف هم خودم شیپ ندارم جرئت یحت :من

 :گفت باشه گرفته مچ که انگار و نییپا آورد رو صداش تُن سیمهد

 ؟یشد عاشق -

 :گفتم و دمیخند

 خلم؟ مگه -

 نه؟ لهگخوش یلیخ طرف !ستین انتظار از دور جماعت خل از واال :سیمهد

 اونم بدال یوا رون؟یب یایب فکرش از یتونینم کنندست؟ وونهید که ناستیازا

 نقدریا... نگاه منو... واقعا شانس بده خدا !داره پیخوشت یلیخ پسر دوست هی

 خوشگلن قدر چه ملت نیبب وقت اون !میخاستگار ادینم هم پشمک زشتم

 بائه؟ید از بهتر هیدیجد نیا... و باید از اون. کننیم تور مارو داداش

 :گفتمو  دمیخند

 !یاومد خوب رو پشمک قسمت اون -

 :کردیاخم

 گهیم !یخوشگل هم یلیخ شما !یآج ریخ نه بگه نکهیا یجا به !کوفت -

 یک طرف حاال !میدار داداش ماهم دارن داداش ملت !یاومد خوب و پشمک

 هست؟

 نماما شینجوریهم نگو پرت و چرت نقدریا ببند دهنتو سیمهد نیبب :من

 .باید سر کنهیم تمیاذ

 .فعال رمیم من. ..باش ،خب یلیخ :سیمهد

 زا رو نماز بذارم دینبا... دینبا گهید. گرفتم وضو شدم بلند هم من و رفت

 .بدم دست
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 *** 

 هیثان و بزرگ، ک،یکوچ. داره عقربه تا سه. دهیم نشونمون رو زمان، ساعت

 از رو ییها زمان چه کهیفهمیم تازه تو و گذرهیم زمان... تاک... کیت. شمار

 نه و کنهیم استراحت نه. گذرهیم داره رحمانه یب همچنان و یداد دست

 . شهیم متوقف

 " ...من یپا یصدا بشنو رومیم عمر، گفتیم عقربک زبان با و "

 نشناختمش اول. زدیم صدام که یدرحال شد کینزد بهم دانشگاه یتو یپسر

 !شده تر بزرگ فقط. بهرامِ همون دمیفهم بعد

 :گفت و نشست کنارم اومد

 ن؟یمع یچطور -

 .ستمین خوب ادیز :من

 چرا؟ !عه :بهرام

 ؟یبرد لذت التیتعط از ...یجور نیهم. یچیه :من

 !باشم تهنداش خوندن درس به ازین که ستمین نخبه تو مثل که من بابا نه :بهرام

 !بخونم یکل بودم مجبور

 ؟ینگرفت زن آخرش. یایم نظر به شنگول یلیخ :من

 که هم یقادر ی خونواده... خب یول. میرفت ادیز ور اون ور نیا... واال :بهرام

 .بدن رو یخاستگار جواب خواستنیم بود چندماه. یستیرودربا یتو موندن

 خب؟ :من

... و برگشتن کربال از تازه که االن. کردن موافقت گهیم کایمل مامان :بهرام

 .کنه دستش رو یانگشتر مامان شد اگه گهید میبر دوباره قراره امشب
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 آخر آدمک !هار هار هار. مرد... نیمع ،ـــــــــــبیبـــــــــ. تموم گهید

 !بخند !بخند استیدن

 ؟یخندیم چرا :بهرام

 کرده نامزد االنم. یخاستگار میرفت ادیز داداشم یبرا ماهم آخه !یچیه :من

 .باالخره

 نا تا کن دعا فعال نداره بیع !اینداد رو شینیریش !باشه مبارک خب :بهرام

 !بهت بدم و خودم ینیریش فردا شاءاهلل

 هانیوحش ...هیرحم یب ماه چه بهشتیارد. زور به دمیکش رو پاهام لبخند با

 که نیا بدون ها نفره تک تا کنهیم نیزم ی حواله رو دونفره یها بارون

 باشه؟ یدیاس تونهیم یدیاس بارون فقط گفته یک. بسوزن باشه، درکار یدیاس

 استجب یادعون " گفته خودش و. داشت دوست دیبا را خدا... خدارا... خدارا

 ؟دهیم رو جوابم اون کنم دعا من اگه یعنی (بدهم جواب تا دیبخوان مرا) " لکم

 مباز ؟یچ بزنم ادیفر !کردم رییتغ چقدر یدونیم خودت ایخدا !باشه !باشه

 کنم؟ دعا یخوایم تر بلند

 :شونم یرو زد بهرام

 ،اخالقه خوش یلیخ دختره ...گهید بشه خداکنه گهید. نیمع کن دعا برام -

 .سرکالسم برم من... برادر فعال. شهیم دایپ کم نیا مثل

 ی معادله که کنم دعا کنم؟ دعا براش دیبا چرا... چ آره؟ اون؟ یبرا کنم دعا

 من یعنی رو؟ من نیریش و سخت ی معادله بکنه؟ خودش مال رو من یجبر

 !دا؟یجد شدم اقتیل یب نقدریا

 . زایچ یلیخ قیال ...نبودم قیال وقت چیه من کال. نه
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 ... هیبزرگ نعمت چه. دنیدو

 قدر هرچه. خوردمیم غبطه ها پسر به شهیهم. خورمیم غبطه او به یگاه "

 او، ثلم نه حتما. ببرند لذت یزندگ از کنند طنتیش توانندیم بخواهد دلشان

 یتو کند، هوس وقت هر منصور، برادرم مثال !ها یرشرعیغ یها طنتیش

 را کار نیا دیگوینم او به هم یکس و. دنیدو به کندیم شروع آزاد یفضا

 ".هستند آزاد یلیخ !دانندینم را خودشان قدر واقعا پسرها. نکن

 هگید !دومیم دارم بارون یتو !کایمل کن نگاه حالم به دارم؟ خوردن غبطه من

 یکل بودنم دخترکش یرو ادته؟ی رو من یمچ ساعت !چنده ساعت دونمینم

 بلق که ییجا همون قایدق !گذاشتمش جا شد؟ یچ یدونیم بعد !کردیم اضافه

 احتنار شدت به تو و گرفتم رو ساعدت. دمتید بار نیآخر رفتنت کربال از

 موقع اون از گهید. شکست و نیزم یرو افتاد همونجا من یمچ ساعت. یشد

 . نداره یتیاهم من یبرا زمان بعد به

 کنهیم یادآوری بهم ادیم میرمستقیغ نفر کی بگن اذان خوانیم هروقت فقط

 برگردم دوباره. ندم دست از رو نمازم دادم قول خودت و خودم یخدا به من

 .بودم قبال که یاون به بشم لیتبد و

 داره؟ خوردن غبطه من یچ !دومیم دارم حاال

 حل مشغول ماه نیچند که نیا درد !کنم فراموش رو هام غصه تا دومیم من

 !بودم کردنت

 وقت چیه. یگرفتیم راحت رو زیچ همه. یبود راحت قدر چه دمیفهم بعد و

 . یبود آروم رودخونه کی مثل شهیهم. ینگرفت سخت رو یزندگ

 . کنمینم دایپ تورو مثل کس چیه. ..دونمینم. ینبود خوب نقدریا کاش یا
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 روتو و است بخشنده خدا بگه من مثل یآدم به که شهینم دایپ یچکسیه

 احساسات و افکار به ادیم یک گهید !داره دوستت خدا بگه ادینم !بخشهیم

  بده؟ تیاهم من مثل یآدم

 ؟یدار دوستش چقدر بگو خدا به برو که بگه من به ادیم یک

 قدر هچ کنه یادآوری بهم یک گهید بزنم، حرف باهات نتونم گهید یوقت... بگو

 قدر چه !دارم رو خدا که خوشبختم قدر چه خوشبختم؟ میزندگ یتو

 و مزخرف اعداد همه نیا نیب که قدرخوشبختم چه. دمید رو تو که خوشبختم

 قدر نیا کردنش حل از بعد که معادله کی سراغ رفتم کن خرد اعصاب

 !بشم خوشحال

 ... تاک... کیت

 چنده؟ ساعت دیببخش_

 " کلمه. نیزم وفتهیم و خورهیم سر لختم یموها یرو از بارون یا قطره

 .کنمیم زمزمه رو " دونمینم

 بهیغر من با زمان که !من حال از یدونیم چه تو. رهیم و گذرهیم کنارم از

 هی من !کنمیم کردنش حل به شروع من و جنگنیم دشمناشون با همه. شده

 !ام یروان

 .رهدا رو کاربرد نیبهتر ها وقت یگاه که هیمنف فعل کی " دونمینم " کلمه

 .دونمینم ه؟ینجوریا کایمل چرا

 .دونمینم خونه؟یم نماز کایمل چرا

 .دونمینم زنه؟یم لبخند کایمل چرا

 .دونمینم است؟ بخشنده کایمل چرا
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 مگفتیم " دونمینم " کلمه کی سواالتم ی همه به اول همون از اگه ؟ینیبیم

 نیهم. دونمینم بگم نتونم شد باعث غرورم !غرور !نبود نیا تمیوضع االن

 .شد نابود معادله حل از بعد هم غرورم

 عدد کی من و. تمومه یچ همه اون. مثبتِ یلیخ اون و ام یمنف عدد هی من

 شهیهم رو افکارش. کنهینم درکش یکس. تنهاست اصوال که یکس. ام یمنف

 .بود شده کور براش احساس. کردیم سرکوب

 . لبخندش هم باز

 خوشم دنشیفهم شتریب از یچ یبرا زدم؟یم حرف باهاش یچ یبرا من

 !کنم حل رو معادله اون که دارم وقت شهیهم یبرا کردم فکر من چون اد؟یم

 .اتمامه به رو من وقت حاال و

 رو زایچ یلیخ. شناسمشینم یول. شناسمیم رو کایمل که کردمیم فکر من

 .دونمینم دربارش هنوز

 خوامیم !بدونم خوامیم که نهیا خورهیم مخمو داره االن که یزیچ تنها یول

 هروقت !بگذرونم وقت نمیریش ی معادله نیا با خواست دلم قدر هرچه

 حرف باهاش. رمیبگ ادی زیچ ازش خواستم هروقت. کنم تشیاذ خواستم

 . بزنم

 نیا از حداقل !دیشا !دونمینم بود؟ یشدن نیا بود یعل مثل پسر هی اون اگه

 !کیمل بگم بهش نتونم گهید و کنه ازدواج که دمیترسینم

 . براش ام یهمکالس هی فقط من

 .هه قبوله؟ من یدعا مگه اصال بهرام؟ ای کنم دعا خودم یبرا دیبا من

 . خاک یبو ...بارون یبو ...بارون نم. کشمیم وارید به رو دستم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 375 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 اصال؟ مهمه مگه نداشتم؟ داشتم؟ کالس شدم؟ خارج دانشگاه از من

  !کنم کنترل رو خودم تونمینم !بده نجات کابوس نیا از رو من نفر کی

 ... ایخدا

 :گفت و گرفت رو دستم یمهد

 !طرفه اون از دانشگاه برادر یکنیم کاریچ نجایا !نیمع سالم -

 .زدم یلبخند یزورک

 چته؟ !بارون ریز یاومد نشده خوب کامل تیسرماخوردگ هنوز :یمهد

 .عباس شیپ میبر. ندارم رو دانشگاه ی حوصله امروز ن،یبب :من

 :گفت و دیخند یمهد

 !عباس سراغ یریم یتند شهیم یهرچ تا -

 شیپ مرفتیم بود سجاد اگه ،یعل شیپ رفتمیم بود یعل اگه. خب یدونینم تو

 یچ من دونهیم که هیکس تنها عباس ...ستنین که حاال یول... اگه. سجاد

 .دمیکش

 بازم یول ها، فهمهینم. ..داره احساس. داره روح یول است بچه هنوز که نیا با

 با یقتو که نهیا حداقلش. کنم هیتک بهش تونمیم که هیکس تنها کنمیم حس

 .بگذره خوش عباس به خوامیم فقط. کجام رهیم ادمی مشغولم، عباس

. فتمگر دربست یتاکس و ابونیخ کنار رسوندم رو سمیخ بدن یمهد کمک با

 .ور کایمل هم و نمیبب رو عباس هم گهید بار کی دیشا تا پرورشگاه رفتم

 :دمیپرس سرپرستار از

 چنده؟ ساعت دیببخش -

 :گفت تعجب با
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 !شده زده وارید یرو اونجا -

 .بخونمش قیدق تونمینم کنم فکر :من

 :گفت

 ظهر قهیدق 22 و 99 -

 ممنون :من

 .کنمیم خواهش_

 دیجد داریسرا. بودم نشسته اطیح یتو نیهم یبرا. بود خواب عباس

 . شد کینزد بهم پرورشگاه

 :گفت

 بهتره هم االن. نجایا دیایب دیتونینم گهید بگم بهتون گفتن زاده نعمت یآقا -

 هرحال به دکتر، آق یدونیم... و نیستین نجایا یها کارمند از شما. دیبر

 و نجایا ادیم بار کی یا هفته هم یقادر خانم یحت. داره یقانون و نظم ییهرجا

 دینیبب رو یقادر خانم دیخوایم اگه. شونه موسسه و ما روابط خاطر به اونم

 نینش نجایا پاشو. ..پسرم پاشو. دیدار دوستش که دیبگ خودشون به خوب

 .یخوریم سرما

 .کردن رونمیب هم نجایا از

 .متحرک یها مرده مثل خونه برگشتم دوباره

. کردمیم رد رو همه من و خوردیم زنگ مختلف یها بهونه به میگوش

 هم اگه. گهید هرکس ای باشه، یمهد خواستیم باشه، ریام خواستیم

 رفح تا بمونم تلفن پشت ساکت تونستمیم فقط دیشا زدیم زنگ خودش

 .نیهم. ..بزنه
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 .یکن فراموشش دیبا ،نیمع الیخ یب

 اطرافم که یدختر همه نیا نیب من. سازه سرنوشت و مهم جمله نیا قدر چه

 !کنم فراموشش مجبورم... وقت اون و دارم دوست رو شونیکی هستن

 نه؟ ای امیب کنار خودم با دیبا هرحال به

 .شهیم پخش طیمح یتو 90ال عطر

 من؟ یعطرا سراغ یرفت تو عاد؟یم :من

 ؟یعطر یگدا مگه؟ هیچ :عادیم

 .یلعنت ...دمیکش یپوف

 . کنم کمک مامان به زیم دنیچ یتو تا رفتم آشپزخونه سمت به

 :گفت و نشست زیم پشت اومد بابا

 !کنم فکر یچوندیپ کالس هی امروز ن؟یمع خبر چه -

 :گفتم و دادم تکون یسر

 . پرورشگاه نرم گفتن گهید بحمداهلل -

 خب یدار دوست کیکوچ بچه. یاریدرم یباز جنبه یب ...گهید حقته :مامان

 ربع بچه با رهیم احمق. کن یباز باهاش بعد شو دار بچه ریبگ زن برو زودتر

 !کنهیم یباز

 :شد آشپزخونه وارد هم سیمهد

 گرفتنه؟ زن بحث عه -

 تورو آخه !وسط نیا شده آش از تر داغ کاسه !نزن حرف گهید تو :مامان

 !داداشام برا رمیبگ زن (ارهیدرم ادا) سَنَنَ؟
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 یبرا نهیزم که دوتا نیا به بندازه و پسراش دوست خواهرِ خوادیم البد :ممد

 !گفتم یک نیبب !بشه جور خودش

 .رفت غره چشم ممد به بابا و دنیخند همزمان ممد و عادیم

 .کردم خوردن به شروع خونسرد و آروم یلیخ و زیم پشت نشستم

 !گفتم یک دینیبب ...هست شیزیچ هی امروز نیمع نیا :سیمهد

 !خدا به ستین میزیچ :من

 ردهک ناراحتت پرورشگاه یبر ذارنینم گهید که نیا !نخور قسم یالک :مامان

 هی میبر یایم امشب. خودته ریتقص. کرد شهیم چه گهید خب یول دونمیم

 ؟ییجا

 .امینم ییجا من :من

 !که ادین خودش یخاستگار مراسم تو آدم شهینم :سیمهد

 !نیش الیخ یب من جان :من

 گها بعدشم ،یخونیم یدار که درستو ...یکاریب و پالس همش. گهید نه :بابا

. گهید کن راحت خودتو ریبگ زن االن ،یزنیم مطب یشیم دکتر کرد خداقبول

 .باشه گرم سرت کمی حداقل

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .استقالل اعالم یبرا زوده االن. خب دارم ییها نقشه هی دیبش الیخ یب اگه -

 :زد پوزخند بابا

 !یریبگ یبیج تو پول من از دیبا یبش عصام به دست تو -

 رمب پاشم. کارمیب یادیز خوب گنیم راست. نگفتم یزیچ و دمیکش یپوف

 /: نداره؟ ازین کار جهت دانشجو کی به یزیچ یشرکت ،یا موسسه نمیبب
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 ... امشبو هی. ادهیز وقت حاال :مامان

  !دارم مشکل امشبش نیهم با اتفاقا :من

 چرا؟ یبگ یکن لطف شهیم وقت اون :مامان

 هقرار نمیریش ی معادله ستین معلوم امشب بگم من؟ مادر آخه بگم یچ. نه

 !نه ای بره دستم از

. شدم خارج آشپزخونه از ساده، تشکر کی با و کردم تموم رو غذام

 .ستین یا چاره خب یول ناراحتن دستم از دونستمیم

 – یفرهنگ یها هیتوما ...دونمینم. باشم یحساب درست کار هی فکر به دیبا

 . یسرگرم ضمن فقط. باشه یاجتماع

 ادهد یهمکار شنهادیپ بهم انجمن هی شیپ وقت چند. رونیب زدم خونه از عصر

  !هست... بله... که باشه بمیج یتو اش برگه هنوز کنم فکر. بود

 هژیو یهنر یفرهنگ انجمن هی !دیپرسیم سواال !آدمخوارا انجمن ه؟یانجمن چه

 و بودمن مثبت امیاونجور دیشناسیم که رو من البته !سخته اسمشم. زمانه امام

 .شناسمیم بهتر رو خودم یخدا حاال فقط من. ستمین

 بخش یتو خواستن هم من از. هستن توش یآدم جور همه انجمنه نیا

 تهداش خوانیم نایا و تیسا. کنم کمک بهشون یمجاز یها اکانت و یابیبازار

 . هیسیتاس تازه نانجم. باشم یبانیپشت میت و ییجورای خالصه. باشن

 .بشم عضوشون بتونم هفته چند بعد هم هنوز کنم فکر

 .کردم یریگ شماره و دستم یتو کاغذ یرو رقم و درآوردم رو لمیموبا

 .هستم نژاد کرامت. سالم الو _

*** 



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 381 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تعجب هم من. کنه یمخف رو استرسش کردیم یسع .دیلرزیم هاش دست

  باشه؟ نجایا االن دیبا چرا. بودم کرده

 .دمشید نجایا که ریام ی خونه رفتمیم داشتم. کیتار هوا و شبه 8 ساعت

 شده؟ یچ :دمیپرس

 .ستین یچیه :کایمل

 .معلومه آره :من

 . شده ضیمر. ..مایس شیپ رفتمیم داشتم :کایمل

 هم اش خونه .بودن مشهد خونوادش. کردیم یزندگ تنها تهران یتو مایس 

 تنها؟ اونم نجا؟یا ادیب ادهیپ دیبا کایمل چرا... یول. بود محله نیهم یتو

 .برسونمت بذار پس :من

 .ستین الزم نه :کایمل

 !شده تیزیچ هی تو :من

 .ششیپ برم تر عیسر دیبا بود بد حالش یلیخ مایس :کایمل

 شب خوادیم که گفت بهم امروز. بوده من یمیقد یدوستا از یکی بهرام :من

 اونه؟ خاطر به. خونتون ادیب

 :گفت و کرد مکثیکم تعجب با کایمل

 .درصدش 42 -

 ؟یاومد نجایا تا یچطور :من

 بره دیبا و داره عجله گفت و کرد ادهیپ منو راه وسط. اومدم یتاکس با :کایمل

 هم یخاص زیچ. مایس ی خونه رمیم دارم ادهیپ هم من. بود یاورژانس ...ییجا

 .ستین
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 .یدیترس ییتنها معلومه یول :من

 :گفتم و دادم تکون یسر هم من. داد تکون یمنف نشونه به یسر

  !یراحت هرجور !باشه -

 هب نقدریا !بسوز غرور یتو !باشه ...رفتم و شدم محمد نیماش سوار هم بعد

 !من مثل !بشکنتت ییجا هی تا بده ادامه غرور نیا

 .ستین امن طشیمح ادیز نجایا. شدم مونیپش که بودم نرفته یادیز مسافت

 هبزن غیج هرچقدرم کنن یزندان و یکی بخوان اگه که بزرگه اونقدر ها خونه

 .شنوهینم یکس

 ذاشتمگ اسمشم سرم ریخ. ذاشتمیم تنهاش دینبا. دمیترس کمی فکر نیا با

 !من نیریش ی معادله

 تشیاذ ندار نفر دو گردمیبرم یوقت لمایف نیا تو مثل دیشا گفتم. برگشتم

 یول (!کلمیه نیا با ننم جون آره) دم،یم نجاتش رمیم وار جنتلمن منم کنن،یم

 رو نیماش تر جلو کمی بار نیا. رفتیم مایس خونه سمت به داشت کایمل خب

 :گفت و دیکش یپوف دنمید با بار نیا. سمتش به رفتم. شدم ادهیپ و داشتم نگه

 ... که ستین یازین که بودم گفته-

 !ادیدرنم کتمیج ینیشیم نیماش یتو یریم االن نیهم :من

 :زدم داد ،کردیم نگاهم داشت شده باز دهن با

 !االن -

 !اخالقم وضع نیا با توسرم خاک یا. کرد گم رو پاش و دست. ..دیترس

 دیتاک که نهیبش عقب خواستیم. شد سوار و رفت نیماش سمت به آروم کایمل

 .نیبش جلو کردم
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 وارید تو رفتمیم نیماش نیا با ذاشتا،یم ممد اگه. شدم سوار هم خودم رفتم

 !کنم راحت رو کیمل هم خودم هم

 .دادم حرکت رو نیماش و بستم رو کمربندم

 زدم ینطایش یلبخند. کرده فروکش کایمل استرس کردم حس بعد قهیدق چند

 یلیخ یلیخ بنده داداش نیماش که ییاونجا از. دادم فشار رو یمرکز قفل و

 از یوقت تا کال گهید که هیجوری هم شیداخل قفل باالست، متیق و مدل یلیخ

 !داخل از یحت شهینم باز ینکن استفاده چیسوئ

 !دهیترس چقدر اوه اوه دمید برگشتم کایمل سمت به

 :کرد زمزمه آروم

  !میکرد رد رو مایس ی خونه... اِه -

 !مایس ی خونه میبر ستین قرار :من

 :دیپرس تیمظلوم با

 ؟یچ -

 !هه هه :من

 راونقد میروح وضع اصال االن !کرامت یآقا دینکن یشوخ بامن شهیم :کایمل

 ... که ستین خوب

 :دمیکش ادیفر

 خوبه؟ یلیخ من یروح وضع یکرد فکر -

 م؟کنیم کاریچ دارم شده؟ چم من. بود افتاده نفس نفس به قشنگ ترس از

 از نقدریا تو اگه !ممد تو به لعنت. ..گاز پدال یرو کردم یخال رو حرصم

 ... و ومدینم بدت نیماش
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 اون ور نیا بره دوچرخه با دهیم حیترج. ستین دوست نیماش ادیز محمد آره

 یخال روش حرص ینجوریا و بردارم رو نشیماش دیبا من و حاال یحت. ور

 !کنم

 :گفت استرس با کایمل

 ... مجاز سرعت از دیدار -

 !دونمیم آره :من

 تادهاف یاتفاق چه دونمینم !دیکن حفظ رو تونیخونسرد کرامت یآقا :کایمل

 ... یول

 :کردم زمزمه

 .باش ساکت فقط -

 ... یول :کایمل

 یدیآ به توجه با) ؟یالله حزب ینذاشت و خودت اسم مگه سرت ریخ :من

 !یبترس یزیچ از دینبا خدا از ریغ پس (شیمجاز

 منو نامعلوم یجا کی به دیدار درساعت لومتریک 981 سرعت با یوقت :کایمل

 بترسم؟ دینبا دیبریم

 !بترس !آره :من

 !دیبکش قیعم نفس !دیکن لعنت رو طونیش توروخدا :کایمل

 شهر از قهیدق چند از بعد سرعت همون با. بود دراومده نیماش موتور یصدا

 بدونم؟ کجا از دیبا رم؟یم کجا دارم. میشد خارج

 . باشم خونسرد که کنه متقاعدم خواستیم و زدیم حرف یه کایمل

 :گفت سر آخر
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 نیبب !من صورت تو بزن یکن هیتخل دیبا حتما رو تتیعصبان اگه نیمع آقا -

 شه؟یم خنک دلت

 و کردم کم رو سرعت هم سر آخر. کردیم تمیاذ بغضش پر و نیغمگ یصدا

 اآق بگه فردا مون خونه در دم ادیب یرانندگ و ییراهنما کنم فکر. کنار زدم

 ییاونجا زا البته !دیبمون شب دو نگیپارک تو دیایب خودتونم... یچیه که نیماش

 !ادیدرم خجالتم از بعدا یحساب ممده، منا به نیماش که

 خواستیم و درآورد رو شیگوش ...شدم ادهیپ هم من. شد ادهیپ دلهره با

 992 ی شماره. گرفتم ازش زور به رو لیموبا. سمتش رفتم که رهیبگ شماره

 .کردم قطعش. بود انتظار درحال و شدیم وصل داشت

 :گفتم و کردم نگاه صورتش به خشم با

 رسم؟یم نظر به یوحش نقدریا یعنی کا؟یمل یبود ینجوریا -

 :گفتم غصه با. گرفت فاصله ازم قدم چند زنان نفس نفس

 و عدل درباره همه اون !ادینم خوشت من از !یقادر خانم دمیفهم !باشه -

 گناهکارِ جوون هی من یکنیم فکر هم هنوز یول ،یزد حرف خدا یمهربون

 !کردم مست هم االن البد که خورم عرق

 :گفت مون و من با

 !ستین نطوریا... یا -

 :دمیکش داد

 تلف رو وقتم هودهیب من و !ادینم خوشت من مثل ییآدما از تو !هست چرا -

 ددع هی تو !رفت باد به االن نیهم همش چون !بشناسمت کردم یسع که کردم

 کا؟یملیفهمیم !یمزخرف
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 . برداشت سمتم به قدم هی

 نداختمشا و کندم رو ام یبیصل زیآو و شرتم یت ریز بردم رو دستم یکالفگ با

 .نیزم

 و افکار که یبود یکس تنها چون... یدار احساس توهم کردمیم فکر :من

 !بود مهم برات من احساسات

 دهیترس نم دیکن قبول !شمیم دارم جیگ من !افتاده یاتفاق چه دیبگ بهم :کایمل

 حسابش اون یول دیبخوا کمک خدا از دیبا همه از اول که درسته !بودم

 !کنم کمکتون تا دیبزن حرف من با. جداست

 :زدم ادیفر و برداشتم زیخ سمتش به

 فکارا بتونه که نداشت وجود ایدن نیا تو کس چیه !یفهمینم تو !یفهمینم -

 و افکار !بده رییتغ هامو میتصم تونستینم کس چیه !بده رییتغ منو

 !شد دایپ تو ی سروکله که نیا تا !بود تیاهم یب کامال من احساسات

 :گفت اشک یا پهنه با

 ... خدا یول -

 تورو خودش اصال !جداست حسابش اون !آره !جداست حسابش اون :من

 !کردمیم رو میزندگ داشتم !یبش آوار بدبخت من سر یایب که بود فرستاده

 یزیپش کدوم چیه. بودن ختهیر برم و دور مختلف یها دختر یکل ؟یفهمیم

 از تونمینم که یشد من یزندگ وارد یجور کاره هی !نداشتن ارزش برام

  !بودم احمق هی فهممیم حاال !رونیب امیب فکرت

 :شد مسلط خودش به و کرد پاک رو هاش اشک عیسر یول. بود دهیترس

 ... یآقا میبرگرد دیایب -
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 :گفتم وار زمزمه

 !یبزن صدا رو اسمم یتونینم یحت ینیبیم -

 :گفت که دیشن کنم فکر

 یحل راه یمشکل هر یول. اوردمیسردرن یزیچ حرفاتون از من ن،یمع آقا -

 شتهفر که من !ستین من در شییتوانا قطعا کنم کمک تونمینم من اگه. داره

  !ستمین غمبریپ که من !ستمین

 !کنم التماس خدا به برم دیبا هم البد :من

  داره؟ یاشکال مگه :کایمل

 برمیم صدامو) خوند؟ نماز براش دیبا چقدر کرد؟ التماسش دیبا چقدر :من

  ه؟یکاف یک تا ؟یشیم الیخ یب بدم چقدر بگو ایخدا (باال

 :داد جواب خونسرد کایمل

 که ییها وقت یحت. میمحتاج خدا به شهیهم ما نیمع آقا !شهیهم یبرا -

 ونا. ..کمه هم باز ،یشکرگذار و میبکن یبندگ هم قدر هرچه. میندار یمشکل

 یکس. میباش متصل بهش یزندگ یتو میدار ازین که مییما نیا. نداره ازین ما به

 ایدن مشکالت ی همه. نداره غم یچیه گهید باشه، داشته خدارو پشتش که

 کالتو و یسرپرست یبرا خدا و) " الیوک باهلل یکف و ". شنیم کیکوچ براش

 )ست یکاف[ انسان]

 نداشتم دوست. کردم نگاه خاک به. نیزم یرو زدم دوزانو و دمیکش یآه

 براش که یکس یجلو مرد کی شدن خرد. ارمیب کم ینجوریا کایمل یجلو

 .باشه کایمل فرد اون که خصوصا. نهیسنگ یلیخ قائله احترام

 :گفت و من کینزد اومد کایمل
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 خدا عظمت و یبزرگ به باشن، بزرگ هم هرچقدر ها یسخت. نیش بلند -

 نه؟یا از ریغ !رسنینم

 تبهشیارد هنوز که نیا با ...بود سرد هوا. دادم تکون یمنف نشونه به سرمو

 .بود

 برعکس زمونه الزمون آخر گنیم. من به داد و درآورد رو پالتوش کایمل 

  !بود من مال الوگید نیا یلعنت !ها شهیم

 :گفتم

 ؟یکنیم یلطف هی -

 ؟یلطف چه :کایمل

 .نبود خودم دست. کن فراموش رو افتاد که یاتفاق نیا :من

 :انداخت نییپا رو سرش

 .نداره یاشکال -

*** 

 کارت دوباره انیدالور که بود نیا ریاخ ی هفته نیا خوب اتفاق تنها

 /: بود گرفته بازم قبال خب آره. برگردوند بهم رو مییدانشجو

 .شهینم هم تموم یلعنت ...درس و درس هم باز

 سهعط. مزخرفه یلیخ. هست هم یفصل تیحساس البته. بودم سرماخورده باز

 . شهیم اسکال مثل آدم افهیق شهیم مونیپش راه وسط هوی بعد اد،یم یه هه

 از کیعل سالم بدون دیشا قبال که دمیدیم رو دانشگاه یها بچه از یلیخ

 و بشم رد نداشت امکان که ییها دختر یسر کی ای. شدمینم رد کنارشون
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 اب یکرد چه روزگار یه. شمیم تر آدم دارم یه مرور به. نندازم کهیت بهشون

 من؟

 :گفت و گردنم دور انداخت دست ریام

 نه؟ شده تنگ عباس یبرا دلت. نیمع نخور غصه -

 .یعل یبرا شتریب :من

 ؟یکنیم ور فشیتعر نقدریا که بود یک مگه یعل نیا :ریام

 ... بود یباحال بچه نقدریا !که بود یک یدونینم :من

 یقتو بعدا دیشا. باشه اومده ایدن دیبا االن تا. افتادم اش بچه ادی یعل ادی با

. ..ودب شجاع قدر چه باباش که کردم فیتعر براش و ششیپ رفتم شد بزرگ

 .رمیدرگ یلیخ االن

 مدیشن... یراست. شدیم شیحسود آدم یکردیم فیتعر ازش یجور هی :ریام

 !یکنیم ییکارا هی اهلل یال قربة

 ها؟ :من

 .یخونیم نماز دانشگاه مسجد یریم گفت یمهد :ریام

 خب؟ :من

 سنگ؟ به خورده سرت !خب و زهرمار !خب و مرگ :ریام

 .دیشا :من

 که منم یها یسوغات... ها یکربالرفت هی !رفت شد خل نمیا... یا یا یا :ریام

 !دیدزد انگار تورم عقل. بشه کوفتش کرد یهاپول داعش

 :سمتمون اومد یمهد

 داشت؟ عقل نیمع مگه -
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 برادر؟ یچطور !خان گوشتاله سالم به به :ریام

 ن؟یچطور شما. ام یعال :یمهد

 هک یینایازا یسنت رستوران تو داشتم قرار ایرو با شبید نیهم من :ریام

 . میکرد صفا یکل. داره قیآالچ

 ؟یکرد هم ها حال اون از !بابا نه :یمهد

 .هیا هیپا دختر ایرو نیا ادیم خوشم یلیخداوک نه !هر هر هر :ریام

 .بوده نفر چند با قبلش ستین معلوم آره :من

 ده؟یم تیاهم یک :ریام

 . یش عمل وارد ییدخترا نیهمچ هی با که محضه حماقت نظرم به :من

 .هیحیتفر بابا نه رمش؟یبگ خوامیم یکرد فکر !یک هه ده :ریام

 به الاص ،یکن حیتفر اون با فردا ،یکن حیتفر نیا با امروز !کل عقل خوب :من

 ؟یوفتیم گرفتن زن فکر

 !ستین ریبگ زن نیا. گفتم یک نیبب. عمرا. نچ :یمهد

 .خب رمیبگ زن بخوام دیشا من گهینم راست :ریام

 یکی با تو از قبل ،یریگیم روز هی که یزن همون اگه ستین مهم برات :من

 یکرف چه خواهرت سراغ بره یکی اگه یکرد فکر اصال ریام باشه؟ بوده گهید

 ؟یکنیم

 .داره فرق دخترا جور نیا با من خواهر :ریام

 .نداره یفرق که یظاهر نظر از :من

 !گهیم پال و پرت داره شده؟ چش نیا یمهد :ریام

 . خب گهیم راست انصافا :یمهد
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 خرج به یالک رتیغ ادینم خوشم اصال. ستین مربوط من به من خواهر :ریام

 . میروشنفکر آدم من. بدم

 رفتح سر واقعا اگه. ..دیببخش یلیخ دیببخش یلیخ. روشنفکر رخانیام :من

 هی ثلم هم بعد رمیبگ یباز به رو خواهرت احساسات برم من اگه نیبب ،یهست

 ای یزنیم حرفارو نیهم هم جوب کنار بندازمش شده استفاده یکاغذ دستمال

 نه؟

 :آورد جوش کم کم ریام

 !احمق رسونهیم تورو یشعور یب نیا خب -

 . تو میبر ایب. یگیم ونیهذ ،یدار تب نیمع :یمهد

 :گفتم ریام به و زدم یپوزخند

 گمب رو یزیچ هی بهت بذار یول. خورده سنگ به من سر یکنیم فکر تو آره -

 تاحاال یحت تو که دمیفهم و دمیشن و دمید رو ییزهایچ مدت نیا من ر،یام

 !باش " وونیح " مثل کمتر کمی !وفتادهین فکرش به هم روحت

 :گفت یمهد به بعد. نییپا ارهیب رو فکم نزنه تا برد کار به رو شیسع همه ریام

 !شهیم خوب بخوره ییچا هی. ایتر کافه تو ببرش -

 و چرت دارم کردم داغ دیشا. بشم خوب بخورم ییچا هی اگه واقعا دیشا !آره 

 سرم ییبال چه کنم؟یم رفتار یالک تعصب یرو از دارم چرا. گمیم پرت

 ام؟ یک من. هه اومده؟

*** 

 با و برگشت. ..وفتهیب طرف بود کینزد و کرد ریگ چادرش یرو نفر کی یپا

 :گفت بهش یگر یوحش
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 !سوپرمن شنلتو نیا کن جمع !هووو -

  :گفت دختره. بشه رد خواست و کرد یکوتاه یعذرخواه

 !کنم ردت ابونیخ از امیب کن صبر !جون ننه یه-

 به اش قهوه وانیل با و نگفت یزیچ کایمل. خنده ریز زدن دختره یدوستا

 غشیج. ..نیزم خورد محکم سر با. گرفت پا پشت براش یریمن. رفت یسمت

 .زد زنگ گوشم تو

 .کرد پر رو کافه ها بچه ی خنده یصدا همزمان

 نیتر مهم از یکی !شدمیم له درون از داشتم من !نه نشستم؟یم ساکت دیبا

 ... ینجوریا داشت... من یزندگ یها آدم

 نیزم نظرم به چون. رمیبگ پا پشت دختر کی یبرا ومدمینم وقت چیه من

 نیمز پسر یوقت. بود تر زیانگ غم پسر کی خوردن نیزم از دختر کی خوردن

 رو دستش نفر کی داره دوست دختر هی یول شهیم بلند خودش خورهیم

 .شکنهیم یبدجور قلبش وگرنه. ..شه بلند تا رهیبگ

 چه هک دونستمیم یول. تکوند رو خودش و شد بلند خودش. سمتش به رفتم

 انینم که یموضوع تنها از هم ها خواننده. است خسته خودش ییتنها از قدر

 به رو ها اون یها غصه ادینم کس چیه. هیچادر دختر هی یها غم و هم بخونن،

 ظلحا نیا از چقدر اونا که شهینم گفته مهم، یها یسخنران یتو. بگه هیبق

 .ارنینم خودشون یرو به و ...خورنیم غصه. ننیبیم صدمه

 خیش ردخت مثل. بگن یزیچ بهش کردنینم جرئت نبود تنها نقدریا اگه دیشا

 ... واقعا کیمل یول. دونمیم چه. ها گنده کله و ها

 ... پس... کنم بلندش نتونستم که حاال
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 :گفتم آرامش با و یجد و برگشتم یریمن سمت به

 بود؟ یکار چه نیا -

 :گفت و کرد نگاه بهم پوزخند با

 ؟یدرآورد شاخ باز هیچ -

 :گفتم یریمن به بهش کردن نگاه بدون. سمتم به برگشت کایمل

 داره یحس چه بودن قورباغه. تازه یاریدرم دُم یدار تو که نیا مثل نه -

 چلمنگ؟

 شیعصبان داشت شتریب من یخونسرد. ومدیدرنم خونش یزدیم کارد

 کرف بدون یول. امیدرنم سالم کتکش ریز برم اگه دونستمیم اصوال. کردیم

 دوما ک،ی نیا. داره حراست طرف از اخطار دوبار تاحاال یریمن. کنمینم یکار

 یحت یعوض ی پسره. حراسته جاسوس و لق دهن شدت به کافه صاحب که

 !دونهینم خودش البته. ازش دارم هم آتو

 :گفت من به رفقاش از یکی

 کرده؟ یادیز تنت به سرت کرامت -

 با و کنمیم اشاره کیمل به. )نجایا بشن دار دُم ملت ندارم دوست فقط. نچ :من

 یدیفهم. نداره رو کردنش تیاذ حق یکس من جز به (گمیم نییپا ولوم

 قورباغه؟

 :گفت و زد یپوزخند

 نیا کرامت؟ میباش داشته مردونه گپ هی یاینم دانشگاه از رونیب چرا -

 .ندازهیم خطر به رو تتیامن داره کارت

 :زدم ضربه شیشونیپ به انگشت با و دمیخند
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 تیا دو !هه ؟... من با شدن ریدرگ. لهیتعط من مال برعکس تو مال که فیح -

 .)یدار جرئتشو اگه بده انجامش) !ریدِ دو فیا

 :دیخند بود نشسته یکنار زیم پشت که یدختر

 (احمق یعنی یژاپن به باکا) !کرامت ییباکا یلیخ -

 :گفتم هیکنا با منم

 (!راسو متشکرم اریبس یعنی) !یتاچیا ماسیگزا گاتویآر -

. ..ستین یبیعج زیچ. نهیبیم یژاپن مهیان خودش فقط کرده فکر چل و خل. هه

 . ستنین هدفمند که نهیا ها مهیان مشکل تنها

 :گفتم یریمن روبه هم بعد

 .بعد تا -

 نگاه بهم داشت بهت با که کایمل کنار از. رفتم و دمیکش رو راهم هم بعد

 . شدم خارج کافه از و گذشتم کردیم

 :گفت وار زمزمه و دنبالم اومد بدوبدو کلشیه اون با یمهد 

 رونیب یبذار دانشگاه محدوده از پاتو ؟یکرد بود یکار چه نیا وونهید -

  !اس دهیجو ات خرخره

 ...  بود ریام اگه. یکرد نگاه کافه تو ینشست ساکت هم تو معمول طبق :من

 .هیشاک دستت از ریام که فعال :یمهد

 کنهیم  یغلط چه دختره اون با داره ستین معلوم. ام یشاک منم خوب :من

 ... که

 ؟یشد حساس دخترا رو نقدریا دایجد چرا :یمهد
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... دختر دوتا اون ...ادوارد. بود تر آور عذاب خودش از برام شیآور ادی

 ایعوض نیا همه نیا. شرافتتون به بزنن گند یلعنت... یرانیا خوشگل یدخترها

 خواست دلشون یهرغلط و کننیم یپرست هنیم و یپرست کوروش یادعا

 نهیس هب رو باستان رانیا و کوروش سنگ که همه نیا بگه ستین یکی !کننیم

 ن؟یبرد ییبو ها موقع اون فرهنگ از اصال نیزنیم

 و انداخته گردنش به رو (عقاب) انیهخامنش پرچم نماد سرش ریخ که ریام

 رتیغ دوزار ها یرانیا زمان اون دونهیم د،یخندیم من بیصل به همش

 و زن هاش، سردار که بود یآدم کوروش نیهم. االن از شتریب یلیخ داشتن؟

 بهش حد نیا تا. جنگ رفتنیم و سپردنیم امانت دستش رو هاشون بچه

 !نبود یکس کم !بود شاه. باشه نداشته چشم ناموسشون به که داشتن اعتماد

 و االب موقع یرانیا زنان که نیا یبرا داره کوتاه ییها پله دیجمش تخت نیهم

 النا درسته. نشه معلوم پاشون یرو و نره کنار رداشون پله، از رفتن نییپا

 و مرس اون... و یاتمسفر پاشنه کفش و پوشنیم پا رنگ جوراب هی ها یلیخ

 دمآ. نیاریدرن یباز احمق نقدریا گهید یول. ادیم نظر به یمیقد یلیخ رسوم

 تسین یکی !میبدار پاس را یرانیا یها اسطوره و رانیا گنیم همش. نیباش

 ... بگه

 یترکوپیهل دمیشا !رهیم برهیو داره قبر یتو کوروش االن، وضع نیا با یعنی

 .ندارم خبر زنهیم

. ادینم خوشم ریام اخالق نیا از دونستیم خودش. نگفتم یزیچ یمهد به

 ... که نبودم حیوق نقدریا یول بودم دخترباز هم خودم درسته
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 کی مثل رو دختر که دمید رو تیوضع اون من. شهیم شرمم هم گفتنش از

 دمخو دست. بود جهان ی گوشه هی فقط نیا باز. کردنیم معاوضه پول ای کاال

 هم یارک دونمیم که نیا با. باشم الیخ یب گذشته مثل تونمینم گهید. ستین

 .زهیریم هم به اعصابم یه خب یول اد،یبرنم دستم از

*** 

 از مبهرا یخاستگار که بود نیا دمیشن که یخوش خبر حداقل. بودم خوشحال 

 عالقه مورد دختر نکردن ازدواج از است احمقانه قدر چه .خورده هم به کایمل

 .یش خوشحال ات

 به حواسم یحت که ام یاون از تر عرضه یب اصوال من... خب بودم؟ یک من

 قطف رو کایمل یول. کنم استفاده سو دخترا از که نبودم نمیا اهل. باشه خودم

 .خوردمینم اون درد به من... که بود نیا مشکل تنها. خواستمیم خودم یبرا

 . ارمد دوستش بفهمه شب اون اتفاق از که نبود یفانتز هام اونقدر اون اصوال

 .کجا من... و کجا اون. نداشتم رو داشتنش اقتیل من

 ولدارهپ بابام درسته. ندارم فعال هم یحساب درست کار هستم، که ام عرضه یب

. باشه خودم بیج تو دستم دیبا گرفتم زن یوقت داره اعتقاد شدت به خب یول

 .مونده یکل که هم شدنم دکتر و یلیالتحص فارغ تا

 م،کن یهمکار باهاشون تونمیم ماه کی تا گفتن. ام انجمنه اون دلخوش االن 

 نانجمنشو کار. رمیبگ حقوق و بشم یرسم عضو تونمیم بود خوب کارم اگه

 خاص، یها یطراح با اءیاش یسر کی پخش و دیتول. بود گسترده یلیخ

 جور کی انجمنشون. هاشون کتاب یبرا انداختن راه تازه که هم انتشارات

 .بود جمکران مسجد تیتول ی رمجموعهیز ییها
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 یتو و رمیبگ سر از رو یطراح دوباره تونمیم. بود خوب هم میطراح من خب

 رشته یلیخ ییتنها به یپزشک هرحال، به. بدم ارائه بهشون مختلف یها بخش

  !هیخشک ی

 ییاونجا از. انهی کنم شرکت تابستون ترم دونمینم. شهیم تموم داره ترم گهید

 درس. کنم شرکت دادم حیترج بود تیاولو در برام دنیرس شغل به که

 .کنم فکر اتفاقات اون به ذارهینم و کنهیم عوض رو هوام و حال کمی خوندن

 بدا تا. ستین یآوردن دست به اون دونمیم. سخته کایمل از کندن دل... فقط

. نداره دهیفا کردن و هاش خاستگار ینابود یآرزو و کردن نگاهش هم

 (/: دالور ینباش خسته)

 که ها بچه از یکی منتظر و بودم ستادهیا راهرو یتو آخر، کالس از بعد 

 گهید کالس هی یبرا. بده پس بهم رو ها درس از یکی ی جزوه خواستیم

 اعتس سر تا قایدق که بود داده چیپ سه ریگ هم استادشون من شانس از. بود

  !بده درس

 همون. آورد خودم به رو من ییصدا که بودم دوخته هام کفش به رو سرم

 :گفت که بود مهربون لحن

 .سالم -

. ..نبود خودم دست. ..بودم ریدلگ ازش. دادم رو جوابش و کردم بلند رو سرم

 یلیخ هاش رفتار که کردیم درک دیبا. دارم یحال چه کردیم درک دیبا اون

 .ادیز یلیخ. بود یادیز انتظار خب یول. کنهیم تمیاذ

 :گفت کایمل

 ... کافه یتو اتفاق اون بابت -
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 .نیزم یخورد بدجور کنه؟ینم درد سرت :من

 :داد جواب ربط یب اونم. ..دمیپرس ربط یب

 . کنن تتونیاذ ممکنه -

 .ستین مهم :من

 ... لتونحا نظر به م؟یبزن حرف باهم دیباش داشته ازین دیکنینم فکر :کایمل

 . امیب کنار احساسم و خودم با تونستم. خوبم من :من

 !دیبود ترسونده رو من واقعا... چون ؟یزیچ چه احساس... خب :کایمل

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .یبود کرده فراموشش مثال -

 که بوده یا گهید زیچ مقصر دیشا. دونمینم مقصر شمارو من :کیمل

. ستین مهم حاال. دیکن کنترلش دیبود نتونسته شما و بوده کرده ناراحتتون

 .کنن جادیا مشکل براتون دانشگاه از رونیب داره امکان

 ود هی منم ره،یم رهیگیم یتاکس که هم یمهد رفته، که ریام. ستین مهم :من

 دادیب داد مکی منو، بزنن خواستن اگه. ستین راه شتریب خونمون تا لومتریک سه

 .فوقش کنمیم

 اعتس کی د؟یایب دیدار دوست. پدرمه رفتن سالگرد امروز... قتشیحق :کایمل

 تهگرف مراسم کی خونمون کینزد ی هینیحس یتو. زهرا بهشت میریم گهید

 .شده

 :گفتم و زدم یلبخند زور به

 .گمیم تیتسل یول ره،ید. ..ممنون. نه -

 :گفتم که. بره خواست و کرد یتشکر
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 عباس؟ شیپ یریم یک یبعد دفعه -

 :گفت و برگردوند سمتم رو سرش

 .فردا د،یشا -

 اجازه هم گهید .شده تنگ براش دلم. کن بوسش یحساب من طرف از :من

 .اونجا برم دنینم

 .شد دور کم کم هم بعد ...کرد قبول و زد یلبخند

 صداش. شدم خارج دانشگاه از کایمل دنبال به و شدم ام جزوه الیخ یب

 :سمتم به برگشت ...کردم

 شده؟ یزیچ -

 خونه؟ یریم یچجور :من

 مگه؟ چطور. مترو با... خب :کایمل

 نفهمه یکس کنمیم حفظ باهات رو یمنیا فاصله نترس. امیم منم :من

 .کنم شرکت پدرت مراسم یتو خوامیم. میا یهمکالس

 .برم باهاش کرد قبول دیترد با و انداخت نییپا رو سرش

 خودم دنبال و گرفتم رو چادرش از یا گوشه و گذاشتم جلو به یقدم هم من

 رو ارک نیا یول بکشه رونیب مشتم از رو چادرش ممکنه کردم فکر. کشوندم

 .نکرد

 

 زهرا بهشت همون ای. قبرستون

 خوشحال؟ ن؟یریبم قراره یچجور نیکرد فکر تاحاال. هیبیعج یجا عجب

  شاد؟ ن؟یغمگ ناراحت؟
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 عموق هم دیشا ای ؟یمست نیح... ای... رفتن راه موقع خواب، یتو ؟یحالت درچه

 نه؟. هیبیعج فلسفه مرگ. نماز

 ام الهدخترخ قبر سمت به تنها کا،یمل یبابا سالگرد مراسم شدن تموم از بعد

 هخوند یا فاتحه هی خواستم کل در البته. مرد یسالگ 92 یتو که یهمون. رفتم

 .نداره یگناه که یاونقدر ی بچه گرچه،. باشم

 . خوندیم قرآن نفر کی قبر سر داشت یرمردیپ

 تِ؟یهدا کتاب گنیم چرا داره؟ ثواب خوندنش چرا شه؟یم خونده چرا. قرآن

 شهیاند قرآن در ایآ ) " اغفالها قلوبهم یعل اَم القرآنَ تدبرونی افال "

 (است؟ شده زده قفل شانیها قلب بر نکهیا ای کنند؟ینم

 رو کردم که ییغلطا همه اون یراحت نیهم به کردم؟ یآشت خدا با من ایآ

 رفته؟ کجا احساس پس !اشک قطره کی یحت بدون کردم؟ فراموش

  هست؟ هم مهم یکس یبرا مگه احساس؟

... جا نیا به دمیرس هم آخرش و. درآوردم یگر یعوض همه اون من

 . یسردرگم

 :دمیشن یا زمزمه

 دلم، ی یتسل بهر... بخوان قرآن... ینِ نوک از. من قرآن...  ــــِیقار یا -

 . یاخ یَات... هل تو بخوان

 :گفتم تعجب با. برگردوندم رو سرم

 ؟ینرفت هنوز تو -
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 :فتگ. کردیم نگاه خوندیم قرآن داشت یعال یصدا با که یرمردیپ به کایمل

 من .بمونم داد اجازه مامان. رفتن هیبق ...کنم یخداحافظ بابام با اومدینم دلم

 ... حاال ،موندم هم

 :داد ادامه. یسنگ یا پله ی لبه یرو کنارم نشست

 یتاکس هی داره شارژ تونیگوش نمیبب که اومدم. دیاومد طرف نیا از دمید -

 .نه ای برام دیریبگ

 ایب بگم ها جنتلمن مثل تونستمینم نیهم یبرا. اومدم یتاکس با خودمم من

 !رسونمتیم

 . دمیکش یآه

 :گفتم

 بود؟ یچ یگفتیم یداشت که یزیچ اون -

 که بود نیا منظورشون. نیحس امام به خطاب نبیز حضرت زبون از :کایمل

 هب، زهین یباال رفت یوقت نیحس امام سر چون. بخونن رو " یات هل " ی هیآ

 .خوندیم قرآن خدا ی معجزه

 یپا نشستمینم وقت چیه من خب !دونستمینم رو نیا. دادم باال رو ابروهام

 .شهیم دهیشن ها روضه تو فقط هم زایچ نیا !روضه

 رو؟ قرآن یدار دوست :من

 .یلیخ :کایمل

 .بخونش برام پس :من

 :گفتم دمید که رو تعجبش ...سمتم به برگشت

 ؟یندار دوست -
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 :گفت آروم

 .ادیدرنم آب از یجالب زیچ من نازک یصدا با قرآن خوندن. نه -

. ..بخونه قرآن دختر هی ستین درست گفتیم یعنی. بود هیسو دو لحنش

 . دیشا

. ادیدرم قشنگ یبزن هم یبلبل سوت صدا نیا با تو بگه بهش نبود یکی یول

 .داره خوردن غبطه ارزش واقعا تو مثلیآدم. هیعال زتیچ همه

 :گفتم

 خونم؟یم قرآن یچجور من نظرت به... پس -

 :گفت

 .دونمینم -

 . نبود بد قرآنم که مدرسه دوران یتو :من

 داد و آورد در یبیج قرآن کی فشیک یتو از و زد کنار رو چادرش دیترد با

 .داشت یقشنگ یا قهوه جلد. دستم

 :گفتم

 ... ها ندارم وضو -

 .دیبخون رو ازش هیآ کی. نداره یاشکال :کیمل

 یداص با. کردم انتخاب یتصادف رو هیآ هی و کردم باز یتصادف رو قرآن یال

 :خوندنش به کردم شروع رسا یول آروم

 بما . علمونییقوم تَیالی قال الجنة الدخل لیق.  فاسمَعون بربکم آمنتُ یان "

 {نیاسی}  " نیالمُکرَم مِنَ یجَعَلَن و یغَفَرَل

 :کرد زمزمه کایمل
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 د؟یخونیم... هم رو اش ترجمه -

 او به. دیکن گوش مرا حرف پس. آوردم مانیا پروردگارتان به من :خوندم

 که. دانستندیم را قیحقا من قوم کاش یا گفت او و شو بهشت داخل شد گفته

 قراریگرام و ارزش با یها انسان ی زمره از و دهیآمرز مرا من پروردگار

 .است داده

 :گفت کایمل. دمیپرس رو رشیتفس و یمعن

 . بوده شده فرستاده قومش تیهدا یبرا که هیامبریپ درباره هیآ نیا -

 ن؟یهم :من

 دوست یلیخ رو آخرش کهیت نیا ...ممنونم. شد خونده قشنگ یلیخ :کایمل

 .داشتم

 ؟ " نیالمکرم من یوجعلن یغفرل بما " :من

 .آره :کایمل

 :دمیکش یآه

 بخشه؟یم راحت خدا نظرت به -

 .یبود نکرده یبد کار چیه قبال انگار که بخشهیم یجور :کایمل

 :گفتم لکنت با

  ـــــعا؟... واقـ... و -

 :کرد بلند رو سرش کایمل

 . واقعا آره -

 لورب. ..دمیدیم تار. بندازم چشمش یتو چشم کردم فرصت که بود بار نیاول

 . بودن کرده کم رو دمید اشک یها
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 :گفتم و کردم بغل رو زانوهام

 .کایمل -

 :داد رو جوابم

 .بله -

 ؟یکرد کمکم چرا :من

 . کرد سکوت

 :دادم ادامه

 یول .خونمیم نماز رهیگیم دلم که ها وقت یگاه کردم، فکر شتریب یوقت از -

. ودب یعل اسمش که داشتم یدوست عراق، یتو اونجا. هیدلتنگ خاطر به همش

 رو نم رونیب از نفر کی دیشا کا،یمل یدونیم. بود خلوص با یلیخ... هاش نماز

 اما. افکارم هم ...احساساتم هم روحم هم. درسته زمیچ همه کنه فکر نهیبب

 ... نشدن دهیبخش مثل یحس. سردرگمم هنوز

 ... یول :کایمل

 رو یواقع یایدن !هستن یا شهیکل همه... و خدا و قرآن. االن نزن حرف :من

 وت کس چیه. داره فرق یلیخ تو یایدن یها آل دهیا با نمیبیم کنمیم نگاه

 هک کنهینم فکر نیا به کس چیه. نشه قضا هاش نماز که ستین نیا فکر

 و روز مد و موهاشون مدل فکر تو همه !کننیم کاریچ عراق یها جنگزده

 لبج شتریب یچطور که کننیم فکر نیا به همه. دنیجد یها میگ و ها لمیف

 .شن تر پولدار یچطور. کنن توجه

 چطور؟ شما... خب :کایمل
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. ..نداشتم میزندگ از تر بزرگ یهدف واقعا قبال. کایمل دارم وجدان عذاب :من

 ونمتینم االن. بود مهم یلیخ برام ادکلن و کیش لباس و یوودیهال یها لمیف

 چیه من !کردم یکار کم کنمیم حس. کنم دور چشمم جلو از هارو صحنه اون

 .بدم انجام نتونستم نفر 8 اون نجات یبرا یکار

 ستن؟ین یضرور قرآن و خدا یکنیم فکر و :کایمل

 :تمگف. کردم نگاه دستم یتو یبیج قرآن به و کردم پاک اشک از رو صورتم

 .ندارم رو کردنشون درک ی جنبه من یول. نه -

 یوقت. شهیم پاک یعدالت یب و ظلم از جهان روز کی که داده وعده خدا :کایمل

 ... کنه ظهور (عج) عصر امام

 :گفتم و زدم یلبخند

 .باشه داشته وجود ها قصه قهرمان مثل واقعا اگه -

 به که ییاونا یحت هاش عهیش ی همه اون !مطمئنم !داره وجود اون :کایمل

 اسم به مارو تک تک. کنهیم دعا براشون و داره دوست رو ستنین فکرش

 .شناسهیم

 مونده زنده زمان امام سال همه نیا که فرض به !کایمل یالیخ خوش یلیخ :من

 کنه؟ درست رو جهنم نیا خوادیم یچجور. باشه

 سدر. ستین لیدل یب زمان امام یطوالن عمر دیدونیم که دونمیم اوال، :کایمل

 شهب انجام یکار بخواد خدا یوقت بعدشم، !بود نیهم یبرا مدرسه یتو ینید

 ممرد. استیدن مردم خواستن الزمه، االن که یزیچ تنها !ستین سخت براش

 . بخوان رو رهبر و امام نیا دیبا

 :گفتم و دمیکش یآه
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. ندارن خبر شون هیهمسا کشور از یحت... نمیبیم من که یجماعت نیا -

 . ستین مهم براشون و دوننیم ای. شهیم کشتار داره یچطور دوننینم

 . کرد سکوت کایمل

 :گفتم

 یداد ور فرصت نیا تو البته. میبزن حرف باهم میداشت فرصت مدت نیا تو -

 . کنهیم بهتر آدمو حال واقعا باتو زدن حرف. دونمینم. بهم

 :گفت که برگردونم بهش خواستمیم رو یبیج قرآن

 .دیدار نگهش. ..نه -

 یوت بودم دنبالش که یزیچ اون که نیا با. کردم نگاه باشیز یها چشم یتو

 رو هاش چشم که بود بیعج. دادیم آرامش بهم هم باز نبود هاش چشم

 ... دیشا. ازم گرفتینم

  .شد تر تند قلبم ضربان. بگم یزیچ نتونستم یول کردم باز رو دهنم

 :گفت کایمل

. زهیمت و سالم یول یمیقد یحدود تا که دینیبیم. بود پدرم ادگاری قرآن نیا -

 تونیروح حال شدن بهتر دیام به زدم،یم حرف باهاتون اگه مدت نیا ی همه

... دیخواست یکمک اگه... بعد به نیا از. کردم کمک یحد تا که خوشحالم. بود

 .اشم بنده فقط من. ..دیکن مراجعه خودش به (کنهیم اشاره قرآن به)

 یتو از نویا ،کردیم یخداحافظ داشت. دیچک چشمم از یا گهید اشک قطره

 . خوندمیم هاش چشم

 :کردم زمزمه

 ؟یهست یک واقعا تو -
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 :گفت وار زمزمه و کرد بغض. شد دهیچروک اش چونه

  !ریحق ی بنده هی -

. ..هندار یا فاصله باهاش روحم کردمیم حس یول بود فاصله نمونیب متر مین

 .دیفهمیم رو دردم

 :کرد زمزمه

 .تمسین یخوب ی بنده من !ستمین کننیم فکر هیبق که یاونجور اصال من -

 رم؟س یتو زمیبر رو عالم خاک دیبا... کنم کاریچ گهید من یبگ نویا تو :من

 :گفت و داد تکون یمنف نشونه به رو سرش

 ممعلو کجا از ؟یستین تر زیعز من از خدا شیپ تو که یدار نانیاطم کجا از -

 ... که

 :گفتم معترضانه

 ،ینیبیم که نهیهم ایدن !یشد ینجوریا که یکرد فکر ینجوریا که نقدریا -

 ... من کایمل

 :گفت یجد

  باشه؟ !دینکن صدا کایمل منو -

 مدت همه نیا. بود نطوریا من نظر به هم دمیشا. ..بود دیبع ازش. خوردم جا

 ... االن چرا. نداشت من گفتن کایمل با یمشکل

 با هن و دیکن صدام کایمل نه گهید که دمتونیم قسم !کنمیم خواهش :کایمل

  . یشگیهم الفاظ اون

 هشنگا و نداشتن دوست رو کایمل. بود سخت برام. بزنم که نداشتم یحرف

 .بود تر راحت ینطوریا اون یول. نکردن
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 :داد ادامه

 گهید یول. دیکن رفتار انهیعام همه با نیکرد عادت که کنمیم درک -

 ناراحتم کارتون نیا بگم خواستمیم بود ها مدت. دینکن صدام ینجوریا

 ... کرامت یآقا ...گفتمینم یول .کنهیم

 بود؟ تو دنید من ریتقد که کردمیم حس همش چرا :من

 :گفتم باز. شد ساکت

 بهتر که حاال و. ومدیم بدم ازت اولش من و. متفاوته ما یاهایدن -

 ...  من... یقادر خانم... کــیمل یدونیم... شناسمتیم

. بزنم هم عموم به سر کی رفتن از قبل. ..برم دیبا. شده رمید :کایمل

 (جونه اسکلت منظورش)

 :گفت و شد بلند

 نه؟. باشن یتاکس تا چند دیبا در دم -

 ابتث بهم. شده تموم گهید یول. برم دنبالش خواستمیم. کرد حرکت هم بعد

 . باشم داشته رو بهش دنیرس فکر تونمینم که شد

 .من نازک دل و مهربون یکایمل... کایمل

 رو نیا... واقعا. کردیم جلوه بایز چقدر .کردمیم نگاه رو دستم یتو قرآن

 من؟ به دادشیم دیبا چرا. بود پدرش ادگاری که یقرآن من؟ به داد

*** 

 :گفت و ریام گردن پشت زد یکی یمهد

 !بخور تر واشی خب !کنن خرت سر بر خاک -
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 بستم رو هام چشم ...کردیم سرفه یه اونم. کمرش یتو زدن کرد شروع بعد

 . کنم کنترل رو اعصابم کمی تا

 مدید دانشگاه یجلو رو یدختر که میبود نشده خارج دانشگاه از کامال هنوز

 ارک چه نجایا اون. زدیم لبخند بهم و بود گرفته دستش یتو رو فشیک که

 کرد؟یم

 . شدن رهیخ ایدن به و برداشتن یباز مسخره از دست هم یمهد و ریام

 یول. دادن رو جوابش هم یمهد و ریام. کرد سالم جلوش دمیرس کامال یوقت

 :گفتم و کردم تنگ رو هام چشم فقط من

 نفرمت خونوادم و من از داداشت و تو کال که فکرکردم ؟یکنیم کار چه نجایا -

 .نیشد

 . انداخت ینگاه مشنگ دوتا به ایدن

 :گفتم

 .بزن حرفتو. ..ستنین بهیغر نایا -

 . نیمع ستین زدن حرف یجا نجایا نه :ایدن

 تهتونس وشیدار یعنی. شده بهتر حالش نکهیا مثل. بود کرده رییتغ چقدر

 پزشک؟ روان شیپ بره کنه شیراض

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .دارم کار ،بزن جا نیهم ستین مهم حرفت یلیخ اگه -

 یب. ..مرامشون به رفتم یا غره چشم. رفتن و کردن یخداحافظ یمهد و ریام

 !شعورها

 :گفت شمرده و خونسرد و زد تر قیعم یلبخند ایدن
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 گها ببخش. نبود خوب اصال حالم. بشم بهتر کردم تالش یلیخ ،یدونیم -

 .شدمیم مزاحمت... ای زدمیم زنگ تیگوش به یلیخ

 دارم دوستت سیمهد مثل که، بودم گفته. یشد بهتر که خوشحالم :من

 . یباش ناراحت هم ذره کی خوامینم

 :دیکش یآه ایدن

 یبفهم یستین عاشق. یندار دارم دوستت که یاونجور رو من که دونمیم -

 .گمیم یچ

 :گفتم تفاوت یب

 دارم دوستش که هم یدختر و یگیم یچ فهممیم و عاشقم. عاشقم اتفاقا -

 .رسمینم بهش وقت چیه که هیدختر

 :گفت وامونده دهن با ...شد پنچر. دیخواب شدت به بادش

 ؟یشد شکسته همه نیا وقت چند نیا که نهیهم خاطر به... نیمع -

 بودم شده ها ستیترور ریاس که یروز چند اون ،ستین اون خاطر به. نه :من

 اشتباه سال همه نیا که دمیفهم االن ،یکل طور به. اومد سرم یادیز یبالها

 من ایدن. کردمیم سرگرم مختلف یزایچ با خودمو یالک یالک. کردمیم فکر

 که نیهم. دمیدیم مزخرف یاحساسات موجود مشت هی چشم به رو دخترا

 چیه و. بودن خونوادم که بود نیا خاطر به داشتم دوست رو خواهرم و مامان

 خوامینم ،یدونیم... نفر هی اون دنید با یول. کردمینم درکشون هم وقت

 .ندارم اقتشویل من که هیمقدس ی کلمه چون عشق، بذارم ور اسمش

 :بودن دراومده هاش اشک راحت یلیخ
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 با. نمتیبب ینجوریا ندارم تحمل !نیمع شو خوب کنمیم خواهش... تو نیمع -

 . یباش خوشبخت دیبا ،ینش من یبرا اگه یحت گفتمیم خودم

 :گفتم رحمانه یب

 هب بتونم که شمیم خوشبخت یوقت شم؟یم خوشبخت یچجور یدونیم -

 ازم حداقل ای. نیهم !باشه داشته دوستم اون مثلیآدم که برسم یا مرحله

 .نباشه متنفر

 :گفت بغض با

 ... یول... یول !هیک دونمینم. نداره تورو اقتیل اصال اون -

 :کردم زمزمه

 ...کن تمومش ،کننیم نگاه دارن هیبق -

 رو جلوم ایدن که رمیبگ شیپ رو خونه ریمس تا رو ادهیپ یتو رفتم هم بعد

 هک بود موقع همون قایدق. نشیماش سمت کشوند و گرفت دستمو. گرفت

 و من دست یرو نگاهش که دمید یا لحظه. رونیب ادیم داره هم کایمل دمید

  !ماهرم دخترباز هی کنه؟یم یفکر چه من به راجع االن. شد قفل ایدن

 .رفت و گرفت راهشو و نداد یتیاهم هم اون. ندم یتیاهم کردم یسع

 رو هاش حرف ی ادامه تا شدم منتظر ...نشست اونم. ایدن نیماش یتو نشستم

 تشر با بودم یقبل نیمع اون اگه. بزنه حرف ذاشتینم هق هق. بشنوم

 خوامب که محضه هینامرد که کنمیم فکر االن یول کنه، تمومش که گفتمیم

 .رمیبگ ازش هم رو کردن هیگر حق

 :گفت دهیبر دهیبر ایدن
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 به !کنهیم تر دور من از تورو داره دونمیم فقط... هیک دختر اون دونمینم -

 خاطرم به ندارم ارزش هم من یحت باش مطمئن !نداره رو ارزشش اون خدا

 .داشتم دوست رو یانرژ پر نیمع اون من !بشه گرفته تیشاداب ینجوریا

 .باش متنفر نیمع نیا از پس :من

 !نیمع :ایدن

 به خودتو ینطوریا ندارن ارزش !ندارن ارزش هم پسرا ایدن خدا به ه؟یچ :من

 خاطر به نجایا یاومد یپاشد شیآرا نیبهتر با االن !یکن تیاذ خاطرشون

 هی نیا یدونیم که خودت بشم؟ شوهرت قراره م؟یک من یکرد فکر من؟

 ... تو ایدن ؟ یزنیم گول خودتو چرا طرفست هی عشق

 هبزن بهت حرفارو نیهم ادیب هم دختر اون اگه !شو خفه نیمع شو خفه :ایدن

 که تو !یکنیم یخال من سر یدار تو و زده !زده هم دیشا ای ؟یگیم نویهم

 !ینبود یا عقده

 متیمال با کنه هم ردم بخواد اگه یحت که هست مهربون اونقدر اون... نه :من

 به که هست ارزشمند نقدریا !ایدن ستین آشغال من مثل اون !کنهیم ردم

 .کنم رییتغ خاطرش

 :دیپرس ایدن

 ؟یرییتغ چه -

 .نباشم یعوض گهید ...بشم یبهتر آدم :من

 ؟یرسیم بهش یکنیم فکر :ایدن

 . دونمینم واقعا. دونمینم :من
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 گهید ،نباشم افسرده گهید تا. ..دکتر رفتم. کردم رییتغ تو خاطر به من :ایدن

 ؟یخواینم منو که ستین نیا خاطر به مگه. نباشم شیروانپر

 ییحرفا !شده تموم زیچ همه یفهمینم چرا ایدن زدم؟ یحرف نیهمچ یک :من

 من وگرنه !بودن یجوون الیخ همشون !بودن دروغ زدمیم بهت مایقد من که

 بهت کهیظلم بابت ازت هم یعمر. ایدن کردم غلط من. میدار فرق یلیخ تو و

 !کنم کار چه برات دیبا دونمینم واقعا یول. کمه کنم یخواه عذر کردم

 مونیپش یول بذارم اش شونه یرو رو دستم خواستم. شد تر دیشد اش هیگر

 . شدم

 :گفتم

 نکن فکر. نزنم حرف باهات. نشم رودررو باهات ممکن حد تا کردم یسع -

. مدونیم چه. یکن فراموشم خوامیم فقط !یستین مهم برام ای ندارم دوستت

 ؟یباش داشته یبهتر یزندگ من بدون که ستین یراه چیه

 :گفت هاش هق هق نیب

 .یشیم بخت خوش تو شدمیم مطمئن الاقل کاش یا -

 ارگیس !ام یبد آدم من ایدن باشه؟ مهم برات دیبا چرا شم؟یم خوشبخت :من

 مختلف یها یپارت یتو. ام یعوض. چرونم چشم !ندارم یزندگ و کار !کشمیم

 اعمال دیبا. بازم قیرف. بشن دور ازم مزاحم افکار تا خورمیم مشروب و رمیم

 رابخ شتیپ یدار دوست آره؟ فم؟یکث چقدریبفهم تا بگم هم رو ترم حیوق

 !رفته در دست از شمارش شکستم؟ رو دختر تا چند دل من یدونیم بشم؟

 ایدن !کردم یلیخ تیخر هم تیواقع یتو یول بودن یمجاز درصدشون نود

 !یبفهم تا بدم نشونت رو وقاحتم عمق نکن یکار
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. مصورت یتو بزنه محکم ایدن شد باعث نیا که. بود رفته باال دوباره صدام

 :گفتم اومدم در یلیس یمنگ از یوقت

 !حقمه اش همه !بخورم دیبا یتر محکم یها یلیس. حقمه. ..آره -

 . کردم ترک مداومش یها هق هق با رو ایدن و شدم ادهیپ هم بعد

 افظهح تا بدوم اونقدر ...دنیدو. داشتم ازین یطوالن دنیدو کی به بعدش دیشا

 . میخطاکار یها لحظه تک تک. بذاره تنهام میلعنت ی

 ... که ییها لحظه

 . نکردم کایمل با رو حانهیوق یکارها اون از یبعض که کرد رحم بهم خدا دیشا

 !نمووید کردن فکر شدن رد کنارم از که ینفر چند ...یطوالن و بلند. دمیخند

  !وانهید !وونمید آره

. نیزم بخورم باالخره که بدوم قدر اون ،بدوم دیبا. دنیدو به کردم شروع

 .بشم خالص یزندگ نیا از و بشه یمتالش مغزم دیشا

. کردم رهاش و آوردم درش مهابا یب. ومدیدرم تنم از داشت شرتمیسو

 ...دمیدویم فقط. کجاست سمت به دنمیدو ریمس که دادمینم تیاهم

 .دمیدویم

 هب ؛بود سرد هوا ،دمیلرزیم. بودم افتاده نفس نفس به. ستادمیا باالخره

 .شدیم کیتار داشت هوا. کردم نگاه آسمون

 .فرستادم خودم به یلعنت و کردم نگاه اطرافم به

 ارفش شدت به رو میگوش و کردم فرو بمیج یتو رو دستم. زد زنگ میگوش

 .هیک بدونم که نیا بدون. دادم جواب و آوردم درش یمدت از بعد. دادم

 :گفت ییصدا
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 !نیمع آقا سالم -

 :گفتم و دمینفهم ...هیک بفهمم آوردم فشار ذهنم به

 شما؟ ،سالم -

 :گفت

 .یشناسینم منو -

 ؟یشناسیم کجا از رو من شما که نهیا هیقض !واضحه که نیا خوب :من

 :گفت و دیخند جوون پسر

 !ادیم خوشم یلیخ ملت کردن تیاذ از من !بماند -

 :گفتم یعصبان

 .ندارم اعصاب... نشو مزاحم -

 :گفت که کنم قطع اومدم

 از یکی برادر من. بدم حیتوض کن صبر. نیمع آقا ستمین مزاحم من -

 .ماست ی خونه االن خواهرتون که بگم خواستمیم. هستم هاتون یهمکالس

 یزیچ خونوادتون یاعضا هیبق ای پدرتون به خواستینم. نینباش نگرانش

 نجا؟یا دیایب دیتونیم. بگم

 :زدم داد

 ؟!شده؟ خبر چه -

 رو آدرس ...لطفا دیاریب فیتشر خودتون !نیشیم یعصبان چرا !یچیه :گفت

 .فرستمیم براتون

 ؟یهست یک :من

 .کرد قطع و یخداحافظ فقط و نداد یجواب
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  افتاده؟ یاتفاق چه یعنی ...شدم یعصبان. دمیکش قیعم نفس چند

 .بود شده فرستاده برام که یآدرس به برم تا گرفتم یتاکس

... و من؟ یهمکالس ی خونه بره دیبا سیمهد چرا. دادم فشار رو خونه در زنگ

  ؟یهمکالس کدوم

 هب. بودم اومده دوبار که یا هینیحس همون کینزد بود ییآشنا ی محله نجایا

 هم حق. ام بهیغر کی انگار کرد وانمود یطور اون هم هربار و کایمل خاطر

 .اشمب گذاشته احترام بهش تا اومدم من خب یول. شناختنشیم نجایا. ..داشت

 زج به من یها یهمکالس از سیمهد ؛خب آره باشه؟ کایمل ی خونه نجایا نکنه

 .شناسهیم رو کایمل فقط یمهد و ریام

 کپ لحظه هی بود ستادهیا جلوم که یجوون پسر دنید با و شد باز خونه در

 یها دکمه. بود کایمل هیشب یلیخ اش چهره. داشت لب به یلبخند. کردم

 . دوشش یرو هم هیچف هی... و بود بسته خرخره تا و راهنشیپ

 . ومدیم نظر به من سن هم ...کردم سالم زحمت به

 .داخل برم کرد اشاره و داد رو سالمم جواب

 :گفتم 

 . نجایا ادیب دیبگ سیمهد به لطفا فقط نه -

 :کرد دراز و دستش و دیخند

 خونواده !میخوب ما !نیاومد خوش یلیخ !تهران از ساله 00 هستم منصور -

 ؟یچطور شما !خوبن هم
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. ادهس دیسف شرت یت و یآب نیج. کرد نگاه افمیق و ختیر به. زدم یپوزخند

 هک نبودم ییفضا آدم نمیهمچ. نداشت یخاص مدل شهیهم برعکس که موهامم

 !کردیم نگام ینجوریا

 :گفتم

 گفتم؟ یچ که نیدیشن -

 دتونخو تو دیاریب فیتشر شما خب یول !بود مفهوم کامال !برادر بله :منصور

 هومدین هنوز االن اونم !خواهرمه ستمین من مسئولشم !دیکن صحبت باهاش

 .خونه

 !بود افتاده راه من از زودتر که اون ومده؟ین

 ومدیم نظر به یایمیقد ی خونه. شدم خونه وارد و رفتم بهش یا غره چشم

 . بود باصفا و زیتم یول

 :گفت اطیح تو از بلند ییصدا با منصور

 !اهلل ای -

 و درآوردم رو هام یکتون آروم. داخل برم که کرد تیهدا رو من هم بعد

 و استقبالم به اومد منصور مادر. بود شده بلند اذان یصدا همزمان. شدم داخل

 :گفت لبخند با

 !نژاد کرامت یآقا سالم -

 یها بچه یجلو چقدر کردم؟ کاریچ دخترش با دونستیم زد؟یم لبخند

 کردم؟ خوردش دانشکده

 :گفتم و کردم یکوتاه سالم

 کجاست؟ سیمهد -
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 :گفت و کرد جا جابه رو چادرش مادرمنصور

 .کنم داشص برم من تا دینیبش فعال شما. نهیبش کایمل اتاق یتو گفتم بهش -

 منصور؛ مبل یرو افتادم و داد هل منو منصور. شدم منتظر و دادم تکون یسر

 :گفت

 ؟یدیفهم !یخورینم جم ینیشیم نجایهم هم تو رم،یبگ وضو رمیم من -

 . بود ریام مثل اخالقش شدت به. ..گرفت خندم لحنش از

 :گفت بعد

 ضوو اشتباه اگه !کنمیم نظارت منم یریبگ وضو دیبا تو بعدش !عه !نخند -

 زا ماه کی تا !کنمتیم خیتوب !دمیم گزارش ثیدارالحد مجتمع به یریبگ

 !یشیم محروم ادکلن

 تا شدم منتظر و دمیخند. رفت خونه یراهرو سمت به خندون لب با هم بعد

 که، ودمب گفته. کنم رفتار یچطور باهاش دیبا دونستمینم واقعا. ادیب سیمهد

 بچه تیترب و یدار بچه هم من !بود ممد ی عهده به سیمهد سر رتیغ

 !که ستمین بلد (دختر خصوصا)

 :گفت من به و رونیب اومد (کیمل و)منصور مامان قهیدق چند از بعد

 .رونیب ادیب کنم شیراض تونمینم من. دیکن صحبت باهاش دیایب -

 ردکیم اشاره که یسمت به فیبالتکل. شدم سرد کمی مستاصلش لحن از

 . کردم باز و زدم رو داد نشون که یاتاق در ...رفتم

 وارید. کردم یوارس رو اتاق کل کنه دایپ رو سیمهد نگاهم که نیا از قبل

 و ابخانهکت و وتریکامپ زیم. دیسف موکت انیم یا قهوه یا چهیقال و دیسف ییها

 . بود نشسته تخت یرو سیمهد که ...تخت
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 . بود نشسته من به پشت شال و مانتو با. رفتم سمتش به

 :گفتم سالم بدون و ستادمیا جلوش

 س؟یمهد یکنیم کار چه نجایا -

 :گفت و زد کنار صورتش یرو از رو اشک یا گوله

 !خونه گردمیبرنم گهید من !برو کنمیم خواهش نیمع. ام کایمل منتظر -

 مگه؟ شده یچ :من

 :شد تر دیشد اش هیگر

 بگم؟ بهت یچجور آخه -

 یکار خودت کردن؟ کارت چه زدن؟ گولت ؟یخورد یعشق شکست :من

 !گهید چته بگو خب ؟یکرد جرم ؟یکرد

 :شد تر دیشد اش هیگر

 من نگو !نیهم امنه جام بگو مامان به فقط !گمشو چشمم یجلو از نیمع -

 !کجام

 یگفتیم من به یومدیم شهیهم !یبود یعاقل دختر سرت ریخ تو سیمهد :من

 پاشو !یبدتر که خودت !ارمیم درد به و قلبش !کنمیم تیاذ و مامان من که

 .شهیم درست هست یهرچ !نکن تیاذ. میبرگرد

 دل شه؟یم درست یچجور رفته یآبرو شه؟یم درست یچجور :سیمهد

 شه؟یم درست یچجور من ی شکسته

 .آورده باال یگند چه ستین معلوم. ..زدیم شور دلم هنوز. دمیکش یآه

 تتیاذ یکس هم ذارمینم ،دمیم قول شمینم یعصبان. شده یچ بگو بهم :من

 .خونه میبر ایب. کنه
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 :داد تکون سرشو

 !بذار تنهام !تونمینم نیمع تونمینم -

 زیر زیر داشت قلبم. بکشم آه و کنم سکوت کرد وادارم هاش دادیب و داد

 .بودم متنفر وضع نیا از. انگار شدیم

 . کاستیمل اتاق نجایا ...گذروندم نظر از رو اتاق

 اقات شده که هم بار کی من تا افتاده اتفاقا نیا ی همه کردم فکر لحظه کی

 که یسامسونگ توریمان. رو اش کتابخونه یتو یها کتاب. نمیبب رو دختر نیا

 طرفدار بَه. شده زده اتاقش وارید یرو که " آقا " از یعکس و زشهیم یرو

 !هست که هم هیفق تیوال

 !ستین یصورت یدختر اتاق دمیدیم که بود بار نیاول

. زدم پس شدت به رو میفضول حس. کردم نگاه ها کشو و یوارید کمد به

 .کنم ناراحتش گهید خواستمینم چون

 درحال بود معلوم و بود باز درش که. اتاق ی گوشه چمدون یرو افتاد نگاهم

 ره؟یم ییجا داره اون. شدنه دهیچ

 بهش ایدن یها دست شیپ یساعت که ییها دست. کردم نگاه هام دست به

 دهید روز اون رو ایدن کیمل. نه... من کنهیم فکر کایمل یعنی. بود خورده گره

 .مارستانیب اومد باهام که یروز.. .بود

 یحت ای. نمیمع همون هنوز من کنهیم فکر هرحال، به. نداره یربط خب یول

 !ام یبدتر آدم

 که منصور به و شدم خارج اتاق از. آورد خودم به رو من سیمهد یها هق هق

 :گفتم بود اومده رونیب ییدستشو از
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 شده؟ یچ یدونیم تو -

 .ادیبرم پسش از کیمل دونمیم فقط. دونمینم واال :منصور

 یادیز انتظار پس گهیم ینطوریا که داداشش !عجب ک؟یمل گهیم نمیا ک؟یمل

 !رهینم من از

 :گفتم و انداختم نییپا و سرم

 کنم؟ کار چه دیبا من حاال -

 که هیمادر همون. کردم نگاه خوندیم نماز داشت اتاق یتو که مادرشون به

 .مهربون و وفادار صبور،. گفتیم ازش هاش نامه یتو کایمل

 :گفت من به منصور

 !ادیب کیمل تا مینیبب ترسناک لمیف مینیبش باهم ایب -

 :سمتش به برگشتم

 هان؟ -

 :گفت طنتیش با

 یایم !ترسناکه یلیخ باال اون. دوبلکسه مهین خونمون !باالس طبقه من اتاق -

 (گهیم رو احضار) !دارما هم رو 2 نگیکنجر ده م؟ینیبب رو آنابل لمیف

 :گفتم و دمیخند

 .داره فرق خواهرت با اخالقت قدر چه جالبه -

 :گفت منصور

 نهوگر نداره فرصت وقته چند نیا. میندار فرق باهم اصال برعکس، اتفاقا -

 .دمیدیم لمیف خودش با نشستمیم

 ؟ییجا رهیم داره. ..بود چمدون اتاقش یتو :من
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 یتو. احواله ضیمر کمی.پدربزرگم شیپ مشهد رهیم داره آره... آه :منصور

 کایلم. سخته دارن کار که هاش بچه یبرا ازش مراقبت و کنهیم یزندگ روستا

 .بمونه اونجا شتریب دمیشا ماه سه قراره

  برداره؟ تابستون ترم نداره قصد ؟یجد :من

 پدربزرگم اونجا. هیاضطرار هیقض گهید خب یول. خواستیم دلش :منصور

 بخوام شدم استخدام شرکته نیا تو تازه. برم تونمینم که منم. بود الزم کمک

 !رونیب ندازنمیم نباشم ماه سه

 ه؟یچ رشتت :من

 !میخودمون یبنّا همون. میخوند ساختمون یمهندس !ستین قابلدار :منصور

 دوست که ییاونجا از ...نه ای بمونم بودم دل دو. شدم ساکت و گفتم یآهان

 ارجخ شون خونه از و کردم یخداحافظ منصور از بشم رو روبه کایمل با نداشتم

 .افتاده یاتفاق چه بدونن اونا احتماال ،خونه برم دیبا. شدم

 یحت تونستمینم وقت چیه که یزیچ برعکس. دمید رو کایمل اتاق من

 هشیهم هاش چشم. هاش چشم مثل. داشت ابهت خودش مثل بکنم، تصورشو

 .شیشگیهم یخونسرد برعکس. زدنیم ادیفر

 .بود بیعج برام کارهاش تک تک چون بود؟ معادله کی من یبرا کایمل چرا

 یتابلو اتاقش، وارید یرو یا خامنه عکس. کرد بدتر حالمو هم اتاقش دنید

 سعک هی. اش کتابخونه یتو یها کتاب و " اباعبداهلل ای کیعل اهلل یصل "

 .باشه باباش زدم حدس که بود زشیم یرو هم خندون

 .تاس ناشناخته یادیز حدود تا برام هنوز یول دارم دوست رو کایمل که نیا با

*** 
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 !شدم مونیپش یثانو اطالع تا سوال دنیپرس از خونه اوضاع دنید با

 آخه؟ وضعشه چه نیا

 چیه ونبد بود نشسته کاناپه یرو مامان. بود شده دهیکش گند به آشپزخونه

 کم. رفتیم راه فقط یعصب هم بابا. کشهیم نفس که دمیدیم فقط. یحرکت

 !شدمیم نگران واقعا داشتم کم

 .نبود خونه هم محمد

 .اتاق یتو کشوندم رو عادیم آروم

 :گفتم وار زمزمه

 شده؟ خبر چه -

. کردیم دادیب داد داشت بابا خونه اومدم یوقت فقط !دونمینم قایدق منم :عادیم

 یوا !زدیم " یستین من دختر گهید " مثل ییها جمله و زدیم داد سیمهد سر

 گهید یچیه !سیمهد به برسه چه !کردمیم هیگر یها یها داشتم من نیمع

  !دهینم جواب شمیگوش !رونیب رفت خونه از کرد جمع پالسشو و جور

 .کجاست دونمیم :من

 ؟یدونیم :عادیم

 .زد زنگ بهم یکی. ..آره :من

 کجاست؟ :عادیم

 .من یدخترا دوست از یکی ی خونه :من

 :زد داد

 !باش یجد نیمع -

 !گمیم یجد خوب :من
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 کنه؟یم کاریچ تو دختر دوست ی خونه سیمهد :عادیم

 یاتفاق چه میبفهم دیبا. ..فقط !شده تر قیرف باهاش من از. دونمیم چه :من

 . افتاده

 خونه؟ یاوردین و سیمهد چرا خوب :عادیم

 یها یها داشت اونجا سمیمهد خود !بکن نگاه هی نظرت؟ به تونستمیم :من

 ذارب تنهاش گفتن بهم میهمکالس داداشه و مامان بکن فکرشو. کردیم هیگر

 !ادیب کنار خودش با کمی

 !خوامیم منم گرم دمت بابا ؟یدار دخترا دوست نیازا یجد یجد تو :عادیم

 :زدم یپوزخند

 . هیجیبس خواهر دختره. ..بابا گفتم چرت -

 شده؟ یچ دونهیم محمد نظرت به. الیخیب حاال :عادیم

 بهش؟ یزد زنگ. نکنم فکر :من

 .نه هنوز :عادیم

 :گفتم و دادم فشار هم تو دستامو. زدم قدم اتاق یتو و دمیکش یآه

 ؟یچ مامان -

 یه تاحاال عصر از. کردم هنر داشتم نگهش زنده که نیهم که مامانم :عادیم

 .کنهیم هیگر فقط زنهینم یحرف چیه نمیا. دمیم بهش قند آب

 !افتاده شور دلم :من

 !بخوابم نتونستم خونه اومدم یوقت از یلعنت !شده خورد اعصابم :عادیم

 هشب بابا شرکت تو رفته نفر کی که اومد عمل به کاشف دوساعت از بعد

. ودهب پسر چندتا نیب ناجور یها لباس با سیمهد توش که داده عکس چندتا
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 مشد متوجه نگاه کی با. میکرد دایپ کتش یتو از عادیم و من عکسارو اون

 (سرم ریخ ام کاره نیا خودم. )فوتوشاپه

 باشه؟ تونهیم یخر کدوم کار نظرت به :من

 نیا یتو بار سه دو. شناسمیم رو پسرا نیا از یکی من !دونمیم چه :عادیم

 .بودمش دهید محله پرمارکتیها

 هرحال به. خورهینم درد به سرنخا نیا یواقع یایدن تو بابا الیخ یب :من

. دهش ینجوریا که کرده یاشتباه هی ییجا هی البد ...ستین گناه یب سیمهد

 .بپرسم خودش از دیبا

 !ستین راه روبه خونه اوضاع اصال. نیمع زودتر فقط :عادیم

 .شب 99 ساعت. گرفتم رو منصور شماره باالجبار و دادم تکون یسر

 :گفت آلودش خواب یصدا

 بله؟ -

 شیگوش کنم؟ صحبت سمونیمهد با تونمیم. کردم دارتیب دیببخش عه :من

 .دهینم جواب رو

 با ارهد اتفاقا. دارهیب بزن زنگ کیمل به. خوابم االن من !نیکبلُع سالم :منصور

 .کنهیم صحبت شما خواهرجون

 . کرد قطع یخداحافظ کی با هم بعد

 شد؟ یچ :عادیم

 !بزنم زنگ دخترم دوست به مجبورم کنم فکر. یچیه :من

 :بگه و برداره تا دیکش طول. گرفتم رو کایمل شماره هم بعد

 .دییبفرما سالم -
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 کنم؟ صحبت سیمهد با دیبد رو یگوش لطفا شهیم. یقادر خانم سالم :من

 .کرامت یآقا خوابه :کیمل

 .یوا یا :من

 هم مادرتون و پدر با. ..خونتون ارمشیم فردا. کردم صحبت باهاش :کیمل

 .بشه حل مشکلش اهلل شاء ان. کنمیم صحبت

 یقیدق اطالع من بوده؟ یچ قایدق مشکلش که نیدونیم شما وقت اون. بله :من

 .مینگرانش واقعا االن برادرم و من !ندارم

 یا یجد مشکل دینترس. کرده یاطیاحت یب یکم فقط جان سیمهد :کیمل

 تدوس رو گهیهمد نفر کی و سیمهد که بوده نیا هیقض. ومدهین شیپ براش

 یرو از برسه سیمهد به فرد اون خواستهینم که یکس ،یمنته. داشتن

 پدرتون به برده و کرده درست مستهجن عکس چند سیمهد از یحسود

 بعدا حاال. است ساده تفاهم سوء کی. کردن باور هم پدرتون. داده نشون

 .دمیم حیتوض براتون شتریب

 :گفتم و دمیکش یآه

 .شد یزحمت اگه دیببخش. ..متشکرم -

 .یزحمت چه کنمیم خواهش :کایمل

 که نیا از. کرد وادار سکوت به هم رو اون من یناگهان سکوت. کردم سکوت

 بهش یادیز یها حرف ذهنم یتو یول. کردم هول کمی نگفت یزیچ گهید

 . زدمیم

 یتونستیم کاش یا " و " دارم دوستت تینها یب " و " باش خودت مراقب "

 " یهست که ممنون " و " دارم یاحساس چه یبفهم
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 :گفتم باالخره

 .خوش شب. ..شدم مزاحم دیببخش خوب، -

 :گفت

  ریخ به شب -

 :تگف بهم عادیم تا کردم گوش رو یگوش پشت یها بوق قدر اون. کرد قطع و

 گفت؟ یچ خوب؟ -

 . دمیکش دراز رفتم بعد و گفتم بهش رو کایمل یها حرف از یا خالصه

  :گفت طنتیش با عادیم

 !نیمع ایبود نزده حرف ینجوریا یدختر با تاحاال-

 .داره فرق یکی نیا :من

 !کردم باور منم یگفت تو !آها :عادیم

 .هیچادر دختره نیا ...که گمینم جهت اون از احمق :من

. یکرد فرض خر منو بازم یول !یگیم جهت کدوم از دونستمیم منم :عادیم

 .یترکوند الو قدر چه خانوم حاج نیهم با که بود گفته ریام

 .درآوردم و اشکش بس از آره :من

 :دیخند عادیم

 خوادت؟یم نقدریا یعنی -

 .بگو پرت و چرت کم :من

 . گذاشت تنها آشوبم دل با رو من و شد خارج اتاق از پوزخند با

*** 
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. شد خارج هم مامان .خودش بعد شد خارج کایمل اول و شد باز بابا اتاق در

 :گفت من به رو کایمل

 . نیاریب نیماش یتو از رو جون سیمهد دیبر دیتونیم حاال -

 !یخوشمزگ و یسادگ نیهم به !هه !شد تموم مذاکرات

 . شدن شرمنده کمی و هیچ هیقض دنیفهم که دادیم نشون بابا و مامان چهره

 کایمل که جالبه یلیخ. داخل ارنیب رو سیمهد تا رونیب رفتن منصور و عادیم

 .باشه ینجوریا ادیم بهشم !یونیپادرم ادیم

 نگاه بهش کدوممون چیه. کردینم نگاه سیمهد به اصال اولش مامان

 :گفت کایمل که اتاقش سمت بره خواستیم. میکردینم

 .کن یعذرخواه خونوادت از اول نه، -

 عادویم عه بابا و مامان و محمد و من مقابل. دیکش جلوتر رو خودش زحمت به

 !نکردم حساب

 :گفت سیمهد

 به. مشد تونیناراحت باعث و کردم یانگار سهل که نیا بابت. متاسفم... من -

 ی همه یتو مامان به ماه کی تا که دونمیم موظف رو خودم مه،یجر عنوان

 از استفاده و یگوش داشتن از رو خودم اون، بر عالوه و. کنم کمک کارهاش

 ... و. کنمیم محروم تلفن

 سیمهد. زد بهش بخش نانیاطم یلبخند کایمل. انداخت کایمل به ینگاه مین

 :داد ادامه

 شتباها نیا گهید نیباش مطمئن و باشه بهتر حجابم دمیم قول بعد به نیا از -

 .شد نخواهد تکرار
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 .شد ریسراز هاش اشک گفت که رو آخر جمله نیا

 :گفت منصور به کایمل

 .میبر ایب -

 یها یهند لمیف الیخ یب. شد خارج ساختمون از و کرد یخداحافظ بعد و

 :گفتم کایمل به و دمیدو رونیب ساختمون از س،یمهد و مامان

 ... یقادر خانم -

 و برادرش دنید با که هم من. بزنم رو حرفم موند منتظر. ..سمتم به برگشت

 .افتادم مون و من به و کردم گم رو پام و دست هاش چشم

 :گفت کایمل

 شده؟ یزیچ -

 !دیببر فیتشر یزود نیا به ستین الزم خب گمیم :من

 شگاهدان برم دیبا هم االن. دیببخش دیبا. میشد مزاحم یلیخ گهید نه :کایمل

 . بدم انجام رو انتقالم یکارها

 :گفتم تعجب با

 ؟یچ -

 :گفت منصور

 !یزود به یشیم راحت شرش از! بدم بهت و خوش خبر نیا خواستمیم آره -

. انتهر گردهیبرنم گهید سال کی تا هرحال به نه؟ هیخشک یهمکالس یلیخ

 !میخالص دستش از ماهم

 :دیغر لب ریز کایمل

 !منصور -
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 که بودم زده شوک نقدریا. شد خارج در از یخداحافظ با و دیخند هم منصور

 .ارمیب زبون به رو " سال؟ کی شد ماه سه یچطور " ی جمله نتونستم یحت

 :گفت و اومد سمتم به قدم کی کایمل

 که ییها یتلخ دوارمیام. میندار سعادت نیا از شتریب گهید. بود یخوب ترم -

 ییها یکالس هم نیتر یپرانرژ از یکی شما هرحال، به بشه، فراموش بود

 به. میدیند رو گهیهمد گهید دیشا. دیکن حالل گهید !داشتم تاحاال که دیبود

 ... و بود یا یبداخالق اگه هرحال

 :کردم زمزمه

 .یقادر خانم شهیم تنگ براتون دلم -

 :گفتم ...بود متاسف واقعا لحنم. نگفت یزیچ و گرفت باال سرشو

 رو ایدن اون نشد فرصت یول. نیداد نشون بهم رو یبیعج یایدن شما کایمل -

 .شدم سردرگم وقته یلیخ. دیکن یمعرف بهم کامل

 :گفت و زد بایز یلبخند

 !کردگار معرفت ستیدفتر ورقش هر ار،یهوش نظر در سبز درختان برگ -

 دیبدون درموردش دیبخوا که یهرچ !هست خدا دیکن نگاه که ییهرجا شما

 .است ابندهی ندهیجو !دیکن دایپ دیتونیم

 :گفتم و دمیخند

 .ممنونم -

 :گفت و انداخت نییپا رو سرش کایمل

 .دیباش موفق دوارمیام. ..کنمیم خواهش -

 :گفتم که کنه یخداحافظ خواست
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 .دمید عمرم تو که یهست یدختر نیبهتر شما -

 .شد خارج در از آروم ییها قدم با هم بعد. نگفت یزیچ و زد یلبخند

 کالغ. من زیعز سخت معادله. برد خودش با هم رو من روح از یا تکه و رفت

 . دونستمیم و قدرش کاش یا. بود باحال بشر نیا چقدر... خوشگلم اهیس

 بودم گرفته میتصم زهرا بهشت یتو روز همون من. دادم قورت رو بغضم

 واقعا. ..هیرفتن واقعا دمیفهم گهید حرفش نیا با یول. نکنم فکر بهش گهید

 .ستین من یبرا

 و کردیم حتینص رو سیمهد داشت محمد. خانواده گرم کانون به برگشتم

 بدون. بود کرده سکوت هم عادیم. زدنیم حرف باهاش هم بابا و مامان

 . اتاق یتو رفتم ،یا اضافه حرف

 یادع روال میزندگ که شدم متوجه تازه دم،یکش دراز تختم یرو دوباره یوقت

 یختس اون گهید. ستین اسکلت گهید. ستین ییکایمل گهید. داره رو خودش

 .رنبینم سر رو یکس چشمم یجلو گهید. ستین دمیکش عراق یتو که ییها

 . یعاد یزندگ

 از المث دیبا من و مونه؟یم یباق یعاد شهیهم یزندگ نیا ایآ که کنمیم فکر و

 دره کی ای قله کی منتظر مدام که نیا ای ببرم؟ لذت بودنش یعاد نیا

  باشم؟

 . مونهینم یباق یعاد عتایطب

 بعدش. استراحته وقت االن داشتم، که یسخت یماجراها همه اون از بعد و

 !دونمینم وفتهیب یاتفاق چه قراره
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 اب خدا که نهیا مهم وفته،یم یاتفاق چه ستین مهم گفتیم بود کایمل اگه

  !ماست

 .منه با خدا. بگه خوادیم یچ یطیشرا هر تو اون دونمیم بایتقر گهید !آره

 باشه؟ من مثل مصرف یب آدم هی با ادینم فشیح خدا واقعا حاال

 خدا ". زد زنگ گوشم تو کایمل یها حرف هم بعد. دمیخند خودم فکر به

  " !هست هاش بنده ی همه به حواسش

 " !دهیآفر آدما ی همه تنفس یبرا رو هوا !کافرش یها بنده یحت " و

 چون. دارهیبرنم سرمون از دست و. هست همه به حواسش خدا. زدم یلبخند

 هاگ. میبکش نفس میتونینم گهید. میریمیم برداره سرمون از دست اگه

 شهیم پاره افراگممونید. پاشهیم هم از صفاقمون ی پرده نباشه ما به حواسش

 نخو مغز به آئورت نباشه ما به حواسش خدا اگه. شهیم ممکن ریغ تنفس و

 رو یپزشک یدانشجوها زیعز یشبا نیا حق به ایخدا. )میریمیم و رسونهینم

 (بده شفا

 دیبا چرا ؟یداد یزندگ فرصت من به که خدا؟ باشم متشکر ازت دیبا و

 کنم؟ یزندگ

 . معلوم نا هدف کی دنبال به کنمیم یزندگ من

 " !نیکن یزندگ دیبا یچ یبرا نیدونینم اصال که نهیا مشکلتون شما "

 یدگزن دیبا نیا یبرا دوننیم فقط تو مثل ییآدما گفتم بهش موقع اون من و

 استخون دونه چهارتا یبرا و کنن گوشزد ملت به و حروم و حالل که کنن

 .کنن هیگر نقدریا
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. هبش پزشک کی که کنهیم تالش اون. نه نه؟یهم فقط کایمل هدف واقعا ایآ

 برعکس. کنه کمک همه به خوادیم هم کنارش و باشه شاد خوادیم اون

 صحبت اون زنه،ینم حرف هم کلمه کی نامحرم با که کردمیم فکر که یزیچ

 و چرت نه و زنهیم حرف ادا و ناز با نه. داره گفتن یبرا نیریش و گرم یها

 .ارزشن و یمعن از پر هاش حرف ی همه. گهیم پرت

 رو شیزندگ اعظم بخش دیشا. کنهینم یزندگ ائمه و خدا یبرا صرفا اون

 که ...انوسیاق یبزرگ به. داره قلب هم خودش یول اونا، یپا باشه گذاشته

 .بخشهیم راحت

 .دونمینم بایتقر خب. ..کنم یزندگ دیبا یچ یبرا دونمینم من گفت اون

 نجات رو مردم که نیا یپا. هدفش یپا گذاشت رو شیزندگ ،یعل مثل یکی

 ،ینکیم یزندگ یچ یبرا یبپرس یهرکس از. شد دیشه شرافتمندانه و بده

 !داره بردن لذت یبرا زیچ همه نیا یزندگ !ام زنده چون گهیم

 .خب آره

 که یزیچ تنها کردنه؟ یجوون فقط یزندگ ایآ. کردم یجوون یکاف اندازه به من

 .هستش " نه " سوالم جواب که نهیا دونمیم

  کنم؟ یزندگ دیبا یچ یبرا

 و جن من و ) " عبدونیل اال االنس و الجن خلقت ما و " بوده؟ یچ خلقت هدف

 ( دمیافرین کردنم عبادت یبرا جز را انس

 ؟یشگیهم ی کننده خسته یکارها همون فقط؟ کرد عبادت دیبا یعنی

 به یفرق ما نکردن و کردن عبادت و نداره؟ ازین ما به خدا که نیا نه مگه

  نداره؟ حالش
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 همم براش تو احساسات و افکار که یکس. نیمع کن بس گهیم دلم ته یزیچ

 و کنهیم دایپ یعال شوهر هی مشهد یتو کایمل ادیز احتمال به. رفته گهید بود

 .شیزندگ خونه یپ رهیم

 یتو مرفت. بودم خمار. ..ییرایپذ یتو رفتم شدم بلند. گرفت دلم فکر نیا از

 .بکشم گاریس تا تراس

 .شدیم یتداع برام دوباره و دوباره کایمل رفتن صحنه

 ودوج با. کردم آرزو براش قلبم ته از " یباش خوشبخت " کی و دمیکش یآه

 تمداش دوستش واقعا من. تونستمینم یول گرفت،یم رو گلوم بغض که نیا

 نچو. بدم خودم به رو " عاشق " لقب دینبا گفتم، ایدن به که همونطور یول

 .ندارم رو اقتشیل

. بشه رت باز هام چشم شد باعث افتاد برام که ییها اتفاق کنم،یم فکر که حاال

 فدا رو جونشون ها یبعض چرا. جنگنیم ها یبعض چرا که فهممیم تازه

 .کننیم

 مه اتفاق نیا زنن،یم گره خدا حکمت به رو زیچ همه که یینایا قول به دیشا

 .بود خودش حکمت

*** 

 داشتم واقعا. برسونه رو 0 سوال جواب بهم گفتم یمهد به نامحسوس یلیخ

 امتحان وضع چه !شمینم هم 1 کردم حساب من که نجوریا !اوردمیم کم

 گرفتنه؟

 یعنی. برسه مین و 92 به نمرم کنم فکر ریام و یمهد هیاری به و یبدبخت با

 !واقعا سرم بر خاک
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 و رفتمگ باال مو برگه "! باال ها برگه " مبارک جمله اعالم از بعد و دمیکش یپوف

 .گرفتش ازم یرحم یب با هم استاد

 یسر کی تا انیب هم ریام و یمهد شدم منتظر کالس، از شدن خارج از بعد

 .زدم گند یلیخ بار نیا یلعنت. نوشتم درست بشم مطمئن هارو سوال

 هک کنهیم جمع لشویوسا داره عتایطب خوب ...کالس سر ومدین کایمل امروز

 .بره

 بپرسم؟ ازش برم خوادینم دلم واقعا دمیپرس خودم از

 نه؟ ای یدار دوستم هم تو که بپرسم ازش

 هربونم یلیخ یپرسیم یسوال نیهمچ نفر کی از یوقت بپرسم؟ دیبا چرا یول

.. .یول !دارم دوستت منم خب آره گهیم کنهیم ریگ یستیرودربا تو باشه

 .نیهم ..ندونه یزیچ خودش فعال بهتره کنم فکر. فهممینم

 داوم قبل ترم یها بچه از یکی. محوطه یتو رفتم.شدم ریام و یمهد الیخ یب

 تهتخ سر ببرن مو حافظه ...نبود ادمی اسمشو. دادم جوابشو. کرد سالم و جلو

 .اه !بشورن

 :گفت لبخند با

 خان؟ نیمع یکنیم کارایچ -

 طور؟ چه تو. میریدرگ... یچیه :من

 یجور نیهم شهیهم. اس ییحی اسمش افتاد ادمی تازه. شد تر باز ششین

 .بامزه ...دیخندیم

 ؟یکن کمکم یکار هی تو یتونیم یراست. میریدرگ ماهم :ییحی

 کار؟ چه :من
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 هب متن هی ترجمه یبرا !ایپرسیم سواال چه یا !شکار میبر میخوایم :ییحی

 .دارم ازین کمکت

 .ستین حسش اصال متاسفم :من

. بهم بده و ترجمش یتونست هروقت فرستمیم تلگرام تو برات خوب :ییحی

 باشه؟

 هست؟ یمتن چه حاال. ندارم حال وقته چند نیا جدا. نه :من

 :گفت و شد دواریام کمی

. دارمن اعتماد هم تیترانسل گوگل نیا به. بشه یسیانگل خوامیم هیفارس -

 ییاروی هی با. مییپسردا شیپ کایآمر برم کنمیم جمع و بساطم دارم راستش

 .کنم هماهنگ دیبا

 :گفتم و زدم یپوزخند

 اونور؟ یبر یخوایم یکاریب -

 هم شترهیب امکاناتش هم اونور !یچیه داره؟ یچ ور نیا مگه آخه :ییحی

 !فراوونه هم یآزاد تازه !تر یقو لیتحص

 فساد؟ یبرا یآزاد :من

 :دیخند

 !فساد یبرا آره -

 :دمیخند

 !یدلخوش ییزهایچ چه به -

 :کرد اخم

 ه؟یزیچ کم مگه -
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 هب خودم که یوقت. یزدینم یحرف نیهمچ یکن درک منو یتونستیم اگه :من

 هک توهم... سوال ریز برد منو تیانسان یچطور ییکایآمر هی که دمید چشم

 درد هب واقعا ،یکن ترجمه متن هی یستین بلد یا یپزشک یدانشجو سرت ریخ

 !یخورینم هم وارید یال جرز

 " اباب مینیب برو " به و گذشتم کنارش از یا گهید حرف چیه بدون هم بعد

 .نکردم توجه گفتنش

 راچ. چرا که ارمیدرب توهشو و ته. بفهمم دیبا افتاد، ادمی موضوع اون که حاال

 سر ماهه 8 بچه هی چشم یجلو دیبا چرا ؟ وفتهیب اتفاق کشتار یاونجور دیبا

 ... دیبا چرا ببرن؟ انسان

 ؟یکس چه بده؟ جواب بهم تونهیم یکس چه... جواب کی... جواب کی

 ی همه از هرحال به. کردم کج انیدالور آقا حاج دفتر سمت به راهمو

 خیتوب هشیهم نیهم یبرا دیشا. بودم تر راحت نفر هی نیا با دانشگاه نیمسئول

 . رهیگیم عهده به خودش منو

 تورشیمان یتو سرش که همونطور. کردم باز درو آروم و زدم رو دفترش در

 :گفت بود

 .دییبفرما -

 مثل) درآورد رو نکشیع من دنید با. گرفت باال رو سرش. کردم سالم آروم

 :گفت و (لمایف نیا تو

 ما از یادی ن؟یمع آقا ورا نیا از خبر چه !نژاد کرامت یآقا نیمع! بَه بَه -

 ؟یکرد

 .ها یصندل از یکی یرو نشستم اش گفته طبق. بستم رو در و تو رفتم آروم
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 یکن گوش حرف ی بچه ...احوالت و حال شده بهتر که نمیبیم خب :یدالور

 !یشد

 :داد ادامه ؛نگفتم یزیچ. ..دمیخند

 ؟یساکت چرا حاال -

 :گفتم و کنار گذاشتم عیسر رو تعارف و خجالت

 رو جوابش کردمیم فکر... که بپرسم سوال یسر کی اومدم راستش -

 .نیدونیم

 :زد صورت یپهنا به یلبخند

 .پسرم خدمتم در -

 افتاد؟ یاتفاق چه بودم کربال که یروز چند اون نیخبردار شما :من

 نجا؟یا ای اونجا :یدالور

 .اونجا :من

 عاقل؟ آدم باشم داشته خبر دیبا کجا از :یدالور

 :کردم یکوتاه خنده

 .بودم شده ریاس من -

 : باال داد رو ابروهاش

 خب؟ -

 ماون. بردم در به سالم جون من فقط میبود شده ریاس که ینفر 1 نیب از :من

 .وار معجزه

 ه؟یچ درباره سوالت... خب... عجب :یدالور
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 سر شون همه من چشم یجلو بشه؟ انجام تیجنا همه اون دیبا چرا :من

 !کننینم رحم هم ماهه هشت بچه به یحت اونا. شدن دهیبر

 :گفت و کرد تورشیمان به بعد و من به ینگاه

 .هاست مسلمون یکش نسل... ها اون از یکی. داره وجود یادیز لیدال... خب -

 چرا؟ خب :من

 نیا پشت حرف یکل !من پسر که ستین هیثان دو هیثان کی بحث :یدالور

 یحت. برسن خودشون اهداف به تا کشنیم هارو عهیش اونا. دهیخواب مسائل

 نیا که یدید یچ دونمینم. کشنیم هم هارو یحیمس !کشنیم هم هارو یسن

 تنها ها مسلمون. ستین هدف یب اونا کار هرحال، به یول. یدیپرس سوالو

 حدهمت االتیا که یدرحال. بازه گوششون و چشم که هستن ایدن یتو ییکسا

 .خوادینم رو نیا

 !کننیم رو خودشون یزندگ دارن نایا داره؟ کایآمر به یربط چه :من

 :گفت بعد. دیکش یقیعم نفس و بست هاشو چشم

 دبع و کنن نابود رو فیضع مسلمون یها کشور اول که نهیا هدفشون اصل -

 وت شه بلند کشور هی خوانینم. مییما شون یاصل مشکل. برسن رانیا به

 .دینکن ظلم بگه و سهیوا روشون

 نیا از دست ستین بهتر !کننیم ظلم دارن شتریب که ینجوریا خوب :من

 !افتهینم اتفاق هم جنگ همه نیا ینجوریا بشن؟ میتسل و بردارن مقاومت

 و نید یب ما خوانیم خوان؟یم یچ اونا یدونیم باشه، اونا به اگه :یدالور

 به وانخیم ...مینرس شرفتیپ به. باشه خودمون الک تو سرمون. میباش مونیا

 . بهمون بگن زور. کنن حکومت ما



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 439 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 آدم دستگاه نیا دیبا چرا فهممینم فقط !ها نیا برام ستین مهم اصال :من

 سر آدم چشمم یجلو نبات و نقل مثل نجوریهم !باشه داشته وجود یکش

 ... آقا حاج!رنینم کنار چشمم یجلو از ها صحنه اون هنوز !دنیبر

 :گفت و دیکش یآه

 ... تیوهاب از امان -

 ه؟یچ تیوهاب :من

 هب و ختیر برام یآب وانیل. رفت کن سرد آب سمت به و شد بلند یدالور

  .درد از ...گرفته گلوم دونستمیم. کردم قبول تعارف یب. گرفت سمتم

 :گفت

. شهیم تیحما عربستان یتو لیاسرائ و کایآمر توسط که هیا فرقه تیوهاب -

 گوش و حرفشون خرتر یآدما یسر کی و دنیم فتوا هم خر آدم یسر کی

 هشتب تو دیبکش اونارو اگه و حالله ها عهیش خون که نیا مثل ییفتواها !دنیم

  !نیشیم نیهمنش امبریپ با

 اهلل؟ یال اله ال شده نوشته داعش یها پرچم رو نیهم یبرا :من

 هدف. کننیم خراب و اسالم چهره دارن. کنه لعنتشون خدا آره :یدالور

 به که باشن داشته دست یتو احمق مشت هی که نهیا ها ییکایآمر یاصل

 . شدن یمغز یشستشو همشون. داعش نیهم مثل. کنن عمل دستوراشون

 :گفتم حسرت با

 !وحشتناکه -

 :گفت و دیکش یآه اونم
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 ونمسلم ینجوریا نداشته سابقه خیتار یجا چیه تو. وحشتناکه از فراتر -

 !کنهیم دادیب داره ظلم ؟ ینیبیم. کننیرحم یب... ببرن سر. کنن کشتار هارو

 :گفت و کرد یمکث

 ؟یگرفت و سوالت جواب -

 .هنوز نشدم قانع :من

 درک کس چیه رو ظلم و جهالت نیا لیدل. شهینم قانع کس چیه :یدالور

 .یکنیم فکر تو که هیاون از تر دهیچیپ یلیخ هیقض که گفتم !کنهینم

 باشه؟ ینجوریا دیبا تیوهاب چرا آخه :من

 از دبع که بود گفته امبریپ خود. آخرالزمان. کرامت گهید آخرالزمانه :یدالور

 و عهیش فقط درواقع. حقه به فرقه کی فقط که شد خواهند فرقه 70 امتم من

 نیرت کامل. نطوریهم هم ها یسن. دارن یبند دسته هم ها عهیش. ستنین یسن

. ادیب خودش (عج) آقا که میمنتظر ما اونم که. هیامام دوازده عهیش مذهب

 ش هیعل بر یحت ها عهیش از یا عده کنه ظهور آقا یوقت یحت که گنیم چون

 !شنیم

 مذهب نیب هست فرق قواعد و اصول چندتا همش داره؟ یفرق چه مگه :من

 بشه؟ کشتار ینجوریا دیبا چرا !ها

 برات وقت سر سایوا !حاال ارین جوش !ستمین مقصر من خدا به آقا :یدالور

 …ستین یمناسب وقت االن دمیم حیتوض

 .یدالور یآقا نیبگ بهم !مناسبشه وقت االن نیهم قایدق چرا :من

 :دیکش یآه یدالور



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 441 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ما لحا نیا با. داره فرق اونا با ما دیعقا. ستین قواعد و اصول نیب فرق فقط -

 .دارن مشکل ما با که هستن ها یوهاب. میندار ها یسن با جنگ سر وقت چیه

 ور تیب اهل چرا که نیا ای. میکنیم سجده مهر یرو چرا که کننیم متهم مارو

 . میکنیم یتلق معصوم

 فهممینم یول دارم دوستش هم من. داشت ارادت نیحس امام به شهیهم کایمل

 نید بودم گفته هم قبال. نداره یفرق ادیز هم برام امام؟ بگم بهش دیبا چرا

 ،ینس چه باشم عهیش چه مسلمون، چه باشم یحیمس چه. ستین مهم برام ادیز

 !گهید هیکار اصل خدا !هست هم یی یسیع حضرت درهرحال !نداره یفرق

 به دیبا چرا وقت اون. باشن داشته فرق باهم ادیز نکنم فکر هم لیانج و قرآن

 بکشن؟ آدم و بجنگن دیعقا یسر کی و امام تا 90 خاطر

 :داد ادامه شدم ساکت دید که یدالور

 "... نکمید کمیعل اکملت ومیال " !داره نکته ما نید واو به واو که یدرحال -

 نماو. نهیتر کامل ما نید یعنی[ بقره] (...کردم کامل شما بر را نتانید امروز)

 هب السالم هیعل نیرالمومنیام که یموقع شد؟ نازل یوقت چه هیآ نیا یدونیم

 .شدن دهیبرگز امامت

 :گفتم و دادم تکون یسر

 من که بشن میتی بچه همه اون خاطرش به که نداره ارزش نظرم به هم باز -

 اعتقاد؟ مشت کی خاطر به جنگ همه نیا. دمید رو شونیکی فقط

 یزندگ راه بهشون ها انسان اعتقادات. دهیم هدف آدم به اعتقاد :یدالور

 یکس اعتقادات اگه. داره تیاهم حد نیا تا که نهیهم یبرا. دهیم نشون

 الکته باعث بلکه کنه، نابود ور خودش یزندگ تونهیم تنها نه باشه، نادرست
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 تدرس یکس اعتقادات اگرهم برعکس، و. ها یوهاب نیهم مثل. شهیم هم هیبق

 هم هیبق سعادت به تونهیم شه،یم سعادتمند خودش تنها نه باشه، محکم و

 هاتن نه کنه، عمل اونا طبق و باشه درست اعتقاداتش که یکس !کنه کمک

 .رسهیم یخوش و ریخ به هم ایدن یتو بلکه ارهیم دست به رو آخرتش

 شهیهم هم خودش و کنهیم کمک همه به. نجورهیهم اونم نه؟. کایمل مثل

 یبزرگ به هم قلبش. داره فکر وسعت و بخشهیم راحت و زود. داره آرامش

 .استیدر

 یراب. دهیم هدف ها یزندگ به که اعتقاده. شدم متوجه بگم بتونم حاال دیشا

 یچهر حاال. کنه عمل بهش تا گردهیم یاعتقادات دنبال به یهرکس که نهیهم

 . گهید زیچهر ای باشه، یپرست بت تونهیم باشه، یگاوپرست تونهیم !باشه که

 یبرا قانون و قاعده یسر کی هم نداره اعتقاد یزیچ به که یکس یحت

 پول و قدرت آوردن دست به شیزندگ ی قاعده که. ادوارد مثل. داره خودش

 یفیکث یجا نیچن به بود شده حاضر. خوندمیم هاش چشم یتو نویا. شترهیب

 .برسه خودش لذت و قدرت به تا بده انجام رو یاتیجنا نیچن و ادیب

 هدف؟ کی کردن دایپ یبرا زدم؟یم درجا داشتم تاحاال هم من و

 :دیکش یقیعم نفس یدالور

 منم تا رونیب برو. بمونم عقب اول نماز از کنم فکر کرامت؟ یشد راحت -

 !نماز برم

 . ظهره اذان کینزد شدم متوجه تازه



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 443 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 نشیتیمد به فقط که نیا یبرا ؟یچ یبرا یول. خوندمیم نماز مدت هی هم من

 فقط... نه و هیچ شدن راست دوال از هدفم دونستمیم نه !نیهم. داشتم ازین

 .خدا با زدن حرف یعنی نیا که دونمیم

 .گشتم خارج یدالور دفتر از کوتاه یتشکر با و شدم بلند

. رمندا بهش یاعتقاد اصال... نه یول بخونم؟ نماز و رمیبگ وضو برم دیبا ایآ

 مگه؟ ادیم کجا از اعتقاد

 مدل بدجور. ..بخورم یزیچ هی ایتر کافه سمت به رفتم و شدم الشیخ یب

 .رفتیم ضعف

 زا هدفش... یول. دادیم هدف بهش اعتقاد نیا چون داشت اعتقاد خدا به کایمل

 مثل تونستیم برسه؟ خواستیم یچ به بود؟ یچ من دربرابر یخونسرد

 .هبش خنک دلش و بده فحش بهم ندازمیم کهیت بهشون که ییدخترا ی همه

 .شجا سر ادیب اعصابم تا گرفتم یچا وانیل کی شهیهم مثل و دمیکش یآه

 معادله " اسم. زد زنگ میگوش که بودم نخورده هم رو مییچا نصف هنوز

 .کردیم ییخودنما روش " سخت

 نشون یواکنش و کردمیم نگاه میگوش صفحه به ینجوریهم. گرفتم استرس

 . دادمینم

 :گفتم و کردم وصل رو تماس ناخودآگاه قهیدق چند از بعد

 ... الو -

 :گفت نفس نفس با ییصدا

 ن؟یهست نژاد کرامت نیمع شما... سالم -
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 به .بودم خورده جا کایمل نیریش یصدا یجا به بهیغر کی یصدا دنیشن با

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب یسخت

 .بله -

 ن؟یهست خانوم نیا نامزد شما :طرف

 :کردم کنترل و خودم یسخت به

 شده؟ یزیچ -

 ... آدرس نیا به دیبرسون رو خودتون عیسر :طرف

*** 

 زنن؟یم حرف آدم با که نیکرد دقت. ها ینقاش... ها طرح

 مثل. چرخهیم و چرخهیم کاغذ صفحه یرو رقص حالت به میطراح مداد

 . هستن سرم یتو که ییصداها

 ور خوامیم که ییها قسمت و دارمیبرم رو رنگم ییآلفا یآب یفسفر کیماژ

 رنامهب چند با که انجمن یبرا دیجد یستیگراف طرح کی. کنمیم تر رنگ پر

 .کنم لشیتکم تونمیم یوتریکامپ

 " الزمان صاحب ای " شده نوشته پرچمش یرو که یا روزهیف گنبد کی

  دارن؟ مختلف یمعان ها واژه که بودم گفته

 دهینش هم یاکبر اهلل. سنینویم ها بهیکت یرو که ییها اکبر اهلل نیهم مثل

 سر از نه. شد بلند نیزم یرو دهیبر سر کی افتادن محض به که بودم

 !شده انجام تیجنا از یخوشحال سر از بلکه. یبرادر و یدلسوز

 .یزنیم صدا رو عصرت امام یدار یعنی. الزمان صاحب ای
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 استفاده واژه نیا از یچ یعنی بفهمم نکهیا بدون که بودم احمق قدر چه و

 یعنی الزمان صاحب ای من یبرا االن که یدرحال !دیتقل یرو از فقط. کردمیم

 داخ یبزرگ به !خدا به کردن التماس یبرا ندارم آبرو من آقا یعنی !زیچ همه

 !برسون خدا به رو من یصدا و کن یبزرگ دمیم قسمت

 چروک. کرد نفوذ کاغذ یتو آروم و. دیچک میطراح کاغذ یرو یاشک ی قطره

 .من قلب مثل ...شد

 کردن هیگر حق گفته یک زده؟ یحرف نیهمچ یک !کنهینم هیگر که مرد و

 پس؟ کنم کار چه دیبا ندارم؟

 از یامکیپ. شد روشن رمیتحر زیم یرو میگوش صفحه کوتاه یصدا کی با

 از همه کنمیم آل تو سند نویا! اومده هوش به کایمل سالم ". بود منصور طرف

  " انیدرب ینگران

. آب از یخال وانیل کی یناگهان شدن پر مثل درست. دمیکش یقیعم نفس

 . گذشت ریخ به که خداروشکر

 .رهیبم بود کینزد !خوشه دلتون گذشت؟ ریخ به ویچ یچ گذشت؟ ریخ به

 .مارستانیب ایب پاشو بگن بهت که هیاسترس پر لحظه چقدر

  !بود شیگوش تو شماره همه اون ...اول زدن زنگ من به چرا دونمینم البته

 صادفت از قبل آخر لحظه دیشا که دیرس ذهنم به مثبت افکار یسر هی البته

 دستش یگوش فرمون پشت آدم احمق آخه. بزنه زنگ من به خواستهیم

 قح یول !بوده احمق وزیپف اون هم مقصر !بغل یبود زده درسته حاال ره؟یگیم

 (/: اصال ندارم یحرف من ) !یریبگ دستت یگوش ینداشت

 چرا؟... یول... بزنه زنگ من به خواستهیم
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 نشسته انجمن یطراح یپا و بودم داریب شب ی همه من و صبحه 7 ساعت

 دبو یمعمول مسابقه هی فقط و نبود یاجبار وجه چیه به که یا یطراح. بودم

 .اعضا نیب

 .کجا روحم و بود کجا جسمم که دونهیم خدا یول

 کردمینم درک هنوز ...شناختمشینم هنوزم. بود ییخدا عجب هم خدا نیا

 دل و کردیم تصادف کایمل االن دیبا چرا افتاد؟ برام ها اتفاق اون چرا چرا؟

  انداخت؟یم شور رو من

 .هه !زندس هنوز اون که باشم هم شاکر خدارو دیبا من و

 جلد به. آوردم در شلوارم بیج یتو از رو گاریس پاکت. بود بد یلیخ حالم

 یول. نه خودم نظر از شدم؟یم محسوب معتاد من. کردم نگاه بشیغر بیعج

 یلجباز یرو از منم البته. زننیم زبون زخم بهم نیا خاطر به روز هر خونوادم

 ... وگرنه. کشمیم یه

 .رمیبگ دستم گاریس من که نداره دوست مامان مثل هم کایمل احتماال

 تا بخورم ییچا وانیل هی رفتم. آشغال سطل انداختمش و کردم اش مچاله

 .بره نیب از گهید جور هی ام یخمار

 اشتمبرد رو بابا نیماش چیسوئ. شدم آماده مختصر، صبحونه هی خوردن از بعد

 چه. مکرد حرکت بودم رفته روزید که یمارستانیب همون سمت به مهیسراس و

 دهنش وارد بهم یشوک نیچن بود وقت یلیخ. روزید بود یزیانگ وحشت روز

 .بود

 و بود اورژانس تخت یرو خون غرق کایمل مارستانیب دمیرس یوقت روزید

 قطف نشده شیزیچ گفتنیم مدام که شدیم دهیشن که ییها پرت و چرت بازم
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 ساده یجراح هی االنم. مغزش نه دهید صدمه قلبش نه !شکسته هاش دنده

 .بخش تو برنشیم و شهیم

 وشامدخ الکل یبو با یا آشفته مهمون به دوباره و. جلوم شد باز مارستانیب در

 زدمیم حدس که تصورم برخالف. رفتم بود کایمل که یقسمت سمت به. گفت

 قدرنیا شهیهم چرا. بود سرش باال منصور فقط باشه، پلوغ شلوغ برش و دور

 بشر؟ نیا بود مظلوم

 رهیش با یول. ستین مالقات زمان گفتن ...بخش یتو برم ندادن اجازه اولش

 ارک مارایب یهمراها از یکی با و ام یپزشک یدانشجو من که سرشون دنیمال

 .بخش تو رفتم دارم

 .دیشنک طول انتظارم نیا هم ادیز. رونیب ادیب منصور تا موندم منتظر در پشت

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 خفن؟ بچه یکنیم کار چه نجایا تو !سالم -

 یرو خواهرت یجا به من خواهر اگه. بود اعصابم رو شتریب شوخش لحن

 دمایم خودم به رو حق نیا االنم !کردمیم رتیخم و خورد من االن بود تخت

 !چله و خل که الحق. نشده یچیه کرده فکر !داشتم نگه و حرمتت فقط

 چهب " گفتیم بهم یعل که یاونجور. انداخت یعل ادی منو گفتنش لحن یول

 دیشه که هیینایا از هم منصور یعنی. افتاد وجودم یتو یترس. " یتهرون

 دوران کل تو !کن رحم من به یکنینم رحم خونوادش به ایخدا یوا شن؟یم

 مهیضم نمیا و !دمید ماه چند نیا یتو که بودم دهیند مرده نقدریا مییدانشجو

 .ونج اسکلت اش نمونه !بودم دهیند شهادت عشق خره کله نقدریا تاحاال کنم

 ؟!کنمیم کار چه نجایا من. بود جواب منتظر
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 :کردم باز لب

 .ادتیع اومدم -

 شما که واجبه سالم جواب !ستین واجب سالم " شد اکو مغزم یتو یا جمله

 " !نینداد

 :کردم اضافه نیهم یبرا

 !سالم و -

 :گفت و دیخند

 البته. دارهیب فعال تو یبر یتونیم... اممم !ادیم خوشم ازت یهست یباحال بچه -

 !ادین یزیچ یمرستار پرستار مراقبم منم. نکن صدا و سر

 دمش خشک چقدر که کردم فکر نیا به و. دادم تکون دییتا نشونه به یسر

 خشک ی دختره اون دنید شیدلخوش تنها که روبات هی. ..وقته چند نیا

 .روحه یب و مقدس

 هرسه دور که بود اتاق یتو تخت سه. شدم داخل آروم و کردم باز رو اتاق در

 .بود شده دهیپوش کن خرد اعصاب دیسف پرده با تا

 :کردم زمزمه بودن، بواخ ها ماریب احتماال و بود صبح که ییاونجا از

 ؟یقادر خانم -

 :داد رو جوابم که دمیشن تر آروم یا زمزمه

 .بله -

 :گفتم و رفتم سمت اون به خوشحال

 هست؟ اجازه -
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 و کردم سالم کنم نگاه بهش که نیا بدون و زدم کنار آروم رو پرده. ..داد اذن

 .داد رو جوابم آرامش با هم اون. نشستم کنارش یصندل یرو

 یور رو نگاهش ینیسنگ یول کردمینم نگاه اونو من. بود برگشته ورق حاال

 بود؟ شده چم من بود؟ شده چش. کردمیم حس خودم

 .نیاریب فیتشر نبود الزم. نیدیکش زحمت :شکست رو یا هیثان چند سکوت

 فقط. بود خوب شهیم بهتر و سالمه دمیدیم که نیهم. نگفتم یزیچ

 .بشنوم رو صداش گهید بار کی خواستمیم

 :گفت و کرد یکوتاه خنده

 هم االن. بودم یناراض مشهد به رفتن از من !بهیغر بیعج کاراش واقعا خدا -

  !مشهد نرم که داد دستم یخوب بهونه

 :کردم دییتا

 .رهدا یخاص عالقه و تبحر شما یها خواسته یبرا کردن جور بهونه یتو بله -

 نرفت من مامان شیپ موندن بهونه به مارستانیب یتو که موقع همون مثل

 البته !ومدمیبرن پسش از کلمیه نیا با من که یکار !چوندیپ خاستگار. خونه

 .دمیکش مکافات یکل یول براومدم

 با اومد سرم بال نیا یوقت که دمیشن. ازتون خوامیم معذرت واقعا :کایمل

 .شد زحمتتون ای نیشد نگران اگه دیببخش. زدن زنگ شما به من یگوش

 .نگفتم یزیچ

 :دیپرس یکنجکاو با

 .دیدار آرامش یلیخ -

 .افتاد اتفاق تصورم حد از تر واضح یلیخ که زدم یپوزخند
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 :دیکش یآه کایمل

 گهیهمد ادیفر به توننیم فقط ها آدم که گفتن راست. فکرم بود اشتباه پس -

 .است هنر دن،یرس یکس سکوت به. برسن

. بود نجوریهم هم خودش که نیا با. کردم کیال و حرفش نیا دلم یتو

 .داره غم چقدر که دونستمیم من و ...آروم شهیهم

 :داد ادامه و کرد یمکث

 میتصم عباس درمورد که بگم و. رمیبگ تماس باهاتون خواستمیم روزید -

 .عراق به بشه برگردونده شده گرفته

 :داد ادامه رو اش زمزمه آه با. بده ادامه موندم منتظر و کردم بلند رو سرم

. مونهیم نجایا بشه درمان تا گرفته که یویر مشکل خاطر به البته -

 ... نه ای نیدار یحل راه که بپرسم خواستمیم

 یجلو. ..بشکنم و کنم باز دهن که دمیترسیم نیا از. نگفتم یزیچ بازهم

 نه .باشم داشته براش رو "مرد" هی جلوه کردمیم یسع داشتم تازه که یکس

 شمچ به بهش رسهیم یهردختر به که یکس نه. خوشگذرون و اشیع پسر هی

 .کنهیم نگاه یباز لهیوس هی

 فقط و. ستین زن یبرا فقط حجاب که. بود داده ادی من به خودش کایمل

 از نویا. دهیم ارزش هم من به بلکه. رهیم باال باهاش که ستین زن ارزش

 همه وجود با. گذاشتیم احترام من به اشیح و حجب با اون. دمیفهم اخالقش

 هم اگر !بود نگفته " تو " بهم. بودم کرده بهش که ییها یحرمت یب

 .گفتیم یشوخ به بگه یزیچ بهم خواستیم میرمستقیغ
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 هک نبود حقش. ..نبود حقش یول. کنهیم تشیاذ داره سکوتم کردمیم حس

 . کنه فیتعر اونم کنم سکوت من

 رشس چادر و بود نشسته زیخ مین دار بیش تخت زور به که کردم نگاه بهش

 رو حجابش مارستانیب یروسر همون با و بود تنش مارستانیب لباس. نبود

 .بود کرده حفظ

 یمعمول پارچه کهیت کی اون. کن سر رو چادرت بزنم داد خواستیم دلم

 رچمپ !هیستادگیا نماد تو یبرا یول ستین چادر به بودن خوب آره،. ستین

 هرچقدر. سرافراز و یکرد بلندش بازم یخورد نیزم هربار کهیپرچم !توئه

 یراب ینقاب پرچم اون بدون کنمیم حس چرا. ینگفت یزیچ بازم کوبوندمت

 ؟یندار هات غم

 م؟بد امان بهت و بفهمم؟ رو ها غم نیا بتونم که ستمین یقو اونقدر من چرا و

 ی غصه و غم اون خوامیم من باشم؟ دیشا و دیبا که اونجور تونمینم چرا

 گلوت یتو بغض خوامیم. ببرم نیب از رو هات چشم نازک ی پرده پشت

  ؟یچ از ؟ینیغمگ نقدریا یچ از. نباشه گهید

 :کرد روحم مهمون رو آرومش یصدا دوباره

 نه؟ ...ام دهنده آزار من -

 .بود روحش یب یها دست به شده دوخته نگاهش

 :دمیپرس

 ؟یزنیم یحرف نیچن چرا -

 . بود ناراحت. ..نگفت یزیچ



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 452 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 به و کرد مچاله رو مارستانیب روح یب ی مالفه بار نیا. کردم تکرار رو سوالم

 :گفت و گرفت یباز

 ینجوریا خودم تنها نه. امیم نظر به یا کننده کسل آدم. دونمیم خودم -

 ذشتهگ در که یاتفاقات کنمیم حس. دیبش ینجوریا هم شما شدم باعث بودم،

 .دیباش ینجوریا بهتره دیکن فکر شده باعث افتاده

 ؟یچجور :من

 د؟یناراحت دیباش یرسم باهام خواستم ازتون که نیا از :کایمل

 و کنم یطونیش تونمینم یوقت خمارم چقدر دونستیم خودش. دمیکش یآه

 .بذارم سرش سربه

 :داد ادامه آروم یهمونجور

 .نکردم که مجبورتون یول -

 بخوام یبگ یهرچ تو چل و خل بود؟ نکرده مجبورم !نه بود؟ نکرده مجبورم

 !دمید خودمو که بودم دهیند لیذل عاشق !کنهیم مجبورم نخوام

 :گفتم یدلخور با

 مهه برگشتم کربال از یوقت از !یقادر خانم... ــیمل کنهینم درک چکسیه -

 و نیزم به همش چته !یخودت تو همش چته !گوشه هی یکرد کز چته گنیم

 و ینجوریا بود من یجا اگه هم یا گهید هرکس که یدرحال !یدیم ریگ زمان

 هی و مبذار سرتون سربه امیب که بود نیا میدلخوش اوج !شدیم بدتر هم دیشا

 بهتون گهید نیگفت بهم نیبرگشت نمیهم که بشنوم سلمبه قلمبه یحرفا مشت

 و دستم داشت دختره هی دیدید که روز اون !گهید زیچ هی و! "تو" نگم

 !بودم یناراض کامال تیوضع اون از من و نبود من اریاخت به دیکشیم
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 !کردم تعجب خودم که گفتم عیسر یجور کی حرفارو نیا همه

 و دیشک قیعم نفس چند رهیبگ شو خنده یجلو کردیم یسع که یدرحال کایمل

 :گفت

 !یعصبان چقدر -

 :گفتم نهیس به دست و دمیکش یپوف

 !بله -

 :دیپرس آرامش با

 بچه من چون د؟یکن تیرعا من یجلو حتما دیبا دیکنیم فکر چرا ...چرا -

 ام؟ یمذهب

 من. شناسمتیم چون. بشم خراب جلوت خوامینم دارم دوستت چون. نه

 یکس دل وقت چیه هرچند. یحساس دستوراتش و خدا یرو چقدر تو دونمیم

 .عهیوس قلبت... و یشکنینم رو

 :گفتم

 !دیکن فکر بد من به راجع خوامینم فقط !ایپرسیم سواال !دونمیم چه -

 کردمینم فکر راستش. دیهست یمهربون انسان شما. نژاد کرامت یآقا :کایمل

 درمورد !دیبذار احترام نظرم به دیبردار کاراتون از دست بخوام ازتون اگه

 ،کرامت یآقا... یول. نبود یزیچ کم هرحال به. کنمیم درک هم کربال داستان

 گر از یحت که ،ییباال اون بلکه. نیند قرار داور هارو انسان درست، کار یبرا

 به هم خودمون از و هست زیچ همه به حواسش تره کینزد هممون به گردن

 تمهس دلخور تون گذشته یکارها از یکنیم فکر شما اگه. تره آگاه درونمون

 ... دیبود خونده رو من یها نامه هم اگه. دیکنیم فکر اشتباه
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 براش بود معلوم. بست رو هاش چشم و انداخت نییپا رو سرش

 :داد ادامه. ..نهیسنگیکم

 ادیم نظر به که یاونجور من افکار دیشد متوجه شما. داشته یحکمت حتما -

 رو کارهاش حکمت اگه. تره آگاه خدا یول. شدم ناراحت یلیخ گرچه. ستین

 . دینکن متهمش د،یدونینم

 ای و ستنین یکاف برام ای ها جواب. گشتم هام سوال جواب دنبال یلیخ :من

 . اگر و اما و چرا از پره ذهنم همش !کنم درک تونمینم من هم دیشا

 :گفت و زد صورت یپهنا به یلبخند

 خدا مورد در فقط. هیا یقو بحث یلیخ اعتماد بحث !کرامت یآقا اعتماد -

 عمل به یدرست به دیتونینم د،یباش نداشته اعتماد هم علم به اگه ست،ین

 . دشیاریب

. ردک آروم رو قلبم. سلول یتو شب همون. کایمل کردم اعتماد قبال خدا به من

 .هدف و اعتقاد، اعتماد،. خوادیم رو اعتماد اون هم باز دلم

 عمل جامه اعتقادات به خدا به اعتماد و دن،یم جهت ها هدف به اعتقادات

. کایمل ازت ممنونم. شنیم یحالج مغزم یتو پازل، یها کهیت مثل. پوشوننیم

 درس ازت دیبا و. امیدرب میعرضگ یب نیا از تا یداد دستم یا گهید سرنخ

 خودت یپا رو یتونست ینجوریا و یا خانواده آخر فرزند که نیا از. رمیبگ

 !نالمیم میعرضگ یب از همش دومم ی بچه که نیا با من و یسیوا

 :گفتم و زدم یلبخند

 .نیدیبخش دیام بهم ...ازتون ممنونم -

 :دیخند
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. خداست نیا !هستم خدا ی بنده فقط من !کرامت یآقا ستمین من نیا -

 هب قدم صد من برداره، سمتم به قدم کی بنده اگه گفته خودش که ییخدا

 .دارمیبرم سمتش

 :کرد زمزمه بعد

 بعق به ماه چند یبرا حداقل ای !مشهد برم ستین الزم گهید که خداروشکر -

 !وفتهیم

 :دمیپرس

 مشهد؟ یبر یندار دوست چرا -

 :کرد زمزمه غم با و شد جمع لبخندش

 .ستین یخاص زیچ -

 یشنگول داداش اونقدر !پرسمیم منصور از رمیم !باشه ست؟ین یخاص زیچ

 !یشد دپرس هوی ینجوریا چته بگه بهم که هست

 :داد ادامه شو زمزمه بعد

... شما یانرژ. برمینم ادی از وقت چیه که نیبود ییها یهمکالس از شما -

 شهیهم دوارمیام. نیبود منصور برادرم مثل. بود من نیتحس مورد شهیهم

 نیاشب داشته آخرت و ایدن یعال یزندگ شاءاهلل ان. دیباش شاد و روزیپ و موفق

 . نیبش ریخ به عاقبت و

 هک یبود معجزه کی تو که گهیم عقلم. کردم تکرار رو " شاءاهلل ان " کلمه

 وقت یلیخ که هیزیچ عشق. کنهیم طلب تورو قلبم اما. یریم یدار و یاومد

. یچ یعنی " بهشت از یا تکه " دمیفهم دنتید با یول. کردمیم انکارش ها

 که دونمیم و یباش من یبرا خوادیم دلم. یچ یعنی " فرشته " دمیفهم
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 یسادگ به رو عشق نیا هیبق نه و شدم ساخته تو یبرا من نه. یتونینم

 . رنیپذیم

 خوامینم من و. ستهیم یوا حرفش و عشق یپا باشه " مرد "، مرد اگه گنیم

 رضهع یب وجود و ناپاکم گذشته ریدرگ. کنم ریدرگ تورو و بزنم بهت یحرف

 . بمونه یباق برات من از یبد ی خاطره گهید خوامینم. ام

 :گفتم شده نشکسته یبغض با

 دهکر ادب عرض و باشم زده یسر هی خواستمیم فقط. شدم مزاحم دیببخش -

 !دیبخشیم دیبا !اوردمین که هم کمپوت و گل. باشم

 :گفت و داد تکون یسر لبخند با. شدم بلند

 . کرامت یآقا شدم خوشحال -

 گهید یعنی !رفتن یبو !دادیم رفتن یبو بار نیا لبخندش، هاش، حرف لحنش،

 !خداحافظ

 عنوان در داره ها حرف نیا با دونستمیم چون کردم؟یم حس ینجوریا چرا

 راه به و اون مزخرف و طونیش برادر کی با ییآشنا از که مهربون خواهر کی

 یخوشبخت یآرزو براش داده، قرار یواقع یزندگ ریمس در و کشونده درست

  !برو !خودته با راه هیبق گهیم و کنهیم

 کینزد بهم گردن رگ از ک،یمل قول به و کنارمه خدا که درسته. تنهام من و

 همب خواستمیم ...داشتم ازین رو کایمل من. داشتم ازین راهنما به من یول تره

 .بده ادی

 .دونمیم
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 یول ...آرومه قلبم. دارم اعتقاد دارم، اعتماد بهش االن. دارم اعتماد خدا به االن

 بار کی چون. ام یادیز یها سوال ی تشنه. دارم هم یادیز یها سوال هنوز

 وابج براش میبپرس یسوال هر که کامله اونقدر ما نید بود گفته نفر کی

 چون !نائهاستث خدا بازم البته. کنه دایپ رو جواب بخواد یکس هیکاف فقط !هست

 خدا چون. انگار تره سخت یشناس نید از یشناس خدا. دونستمیم شهیهم

 .ستین محدود ...ستین جسم

 نویا من. ها یکیتار عمق در یحت کرد حسش شهیم جا همه. هست جا همه

 اون ی همه یحت و نذاشت تنهام هم مرگ یقدم کی در یحت که ...کردم درک

 . بود باهام هم کردمیم خواست دلم یغلط هر که ییها لحظه

 یزندگ کجا کجاست؟ ابتداش و انیپا کجاست؟ یبپرس اگه خدا مورد در

 است؟ زنده شهیهم یچطور کنه؟یم

 فقط یورمجب تو و !هیچ کتانژانت بپرسه ساله سه بچه کی که مونهیم نیا مثل

 یوابج یتونینم تو کنه، سوال بچه هم چقدر هر !هیاضیر مبحث هی یبگ بهش

 که جفاست دونم،یم فقط یول. ..محدوده هم ما عقل. یبد بهش کننده قانع

 . نشناسم خدارو هم محدود عقل نیهم حد در یحت

. یچ یعنی هست جا همه خدا گنیم یوقت دمیفهمینم. کردمینم درکش االن تا

 یلو رهیبگ ازش رو ادوارد نفس تونستیم که نیا با. هست جا همه خدا یعنی

 یبرا ژنیاکس بدش و خوب یها بنده ی همه به خدا. کردینم رو کار نیا

 هم خدا اسارت، یسخت اون یتو اونجا،. کنن یزندگ تا دهیم زمان. دهیم تنفس

 ،نکردم حسش دیشا و دیبا که اونجور دیشا من. ادوارد کنار هم و بود من کنار
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 رو جوابم هم اون و. خواستم یاری خدا از من. کردم حسش بهتر ادوارد از یول

 . داد

 :گفت باالخره. بود کرده سکوت بودم کرده که یمکث جواب در کایمل

  مونده؟ یباق یحرف -

 یباق عشق از حرف. ادیز یلیخ. مونده یباق یادیز یها حرف. یلیخ. آره

 ،یداشت دوستش اندازه اون تا که ینیحس امام اون از. مونده یباق خدا از. مونده

 .رو لشونیدل فهممینم من و یدیم انجام روز طول در که ییها کار تک تک از

 :بگم تونستم فقط

 ... یقادر خانم -

 بجوا تونهیم. داره رو خودش یایدن هم گفتن بله. گفت یا " بله " جوابم در

 یادع گفتن بله کی معشوقت گفتن بله کاش یا. باشه یادیز یها پرسش

 سه مهکل نیا پشت حرف چقدر یبفهم قلبت ته از یتونستیم کاش یا. نبود

 . یکن حسش ...دهیخواب یحرف

 :دادم ادامه

 . ادیز یلیخ ،دارم ادیز گفتن یبرا حرف -

 :گفت

 مورد؟ در -

 رو اعتماد بحث د،یشا. امیب کنار خودم با کمی که دارم ازین... فقط. بماند :من

 ... که هست ییها حرف ،یول. گرفتمینم یجد

 نامه ثلم اونارو یتونیم شما. نشن گفته بهتره که هستن ها حرف یبعض :کایمل

 !بخونتشون یند یکس به من مثل البته. یسیبنو
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 :گفتم و زدم یلبخند

   !هیفکر نمیا !آره -

 :دادم ادامه و کردم جمع رو لبخندم

 دیباش داشته نظر در که گفتم. دارم شما شخص با که هست ییها حرف -

 عالف. گفت خواهم بهتون اومدم کنار باخودم هم من و شد مساعد حالتون یوقت

 .اجازه با

 . مکرد تشکر ()! دادنش ینگهبان بابت منصور از و شدم خارج اتاق از هم بعد

 تا دو حرفش پاراگراف هی تو که ینیمع همون بودم؟ نیمع همون واقعا من

  ومد؟یم در چشمک و کهیت کتاب

. شدم همرنگ باهاش کردمیم حس. داد دست بهم یآرامش چه انصافا یول

 ... خودش مثل. دارم اعتماد خدا به خودش مثل. دارم آرامش خودش مثل

. ینیزم ی فرشته اون کمک به. بودم کرده دایپ رو خودم من. بگم بهتر... ای

 رو من ،من جان نه ن؟یدید رو من !زدمیم حرف احترام با خودش مثل

 عرضه یب گهید که ینیمع !دمیجد نیمع هی من !نه !نم؟یمع همون ن؟یدید

 ... گهید... گهید !ستین

 توسط بگم، بهتر ای م،یشدیم خارج مارستانیب از منصور با که یدرحال

 :دمیپرس ازش م،یشدیم رونیب مذکور پرستاران

 اد؟یم بدش پدربزرگت شیپ رفتن از خواهرت نقدریا چرا منصور، یراست -

 :گفت و دیخند زیر

 دیس عقد به زور به خوانیم. است بهونه پدربزرگ یماریب که دونهیم چون -

 ... و گذشته بابامون سال از که خصوصا. ارنیب درش طاها
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 از آه ...من از قلبم ی پاره شدن جدا از زدیم حرف ساده چه. دیخندیم هنوز

 !ها دهیقص نجوریا دهیبع من

 .اس هه پسرخاله همون احتماال طاها دیس

 :گفت یشنگول با

 نه؟ یهست یباحال بچه. ..گفتیم خونه تو ادیز تو درباره کایمل -

 :داد ادامه طنتیش با. دادم تکون یالک دییتا و یتفاوت یب نشونه به یسر

 نامرد؟ یزد ور دلش آب ریز دمیشا ای -

 :گفتم و انداختم نییپا و سرم و دمیخند

 هدف به رمیت که ییجا تنها یول دارم مهارت یلیخ کار نیا تو که نیا با -

 .بود دانشکده ی سهیقد نیا قلب نخورد

 یرتیغ یحرف نیچن دنیشن با آدما نجوریا کردمیم فکر. ..بود بیعج. دیخند

 !کنن پار و لت آدمو بزنن و بشن

 ونبد. گذاشت ام شونه یرو دست مردونه بعد و دیخندیکم منصور برعکس،

 :گفت بشه محو لبخندش که نیا

 مردونه؟ م؟یبزن حرف کمی یدار وقت -

. دمیترسیم کمی یول بود آروم لحنش که نیا با. افتاد شور دلم چرا دونمینم

 !نداشتم یا سابقه یب ی گذشته هرحال به

 :گفتم و دادم تکون یسر

 . مینیبش من نیماش تو میبر دیایب -

 که داد صیتشخ شدیم. نیماش یتو مینشست هم با. ..اومد دنبالم و کرد دییتا

 .باشه یجد خوادیم و کنار گذاشته رو شیباز مسخره اون
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 :گفت متانت با

. ..میکینزد هم به یلیخ قتایحق یول. ندارم یکار کایمل به ادیز ظاهر به من -

 که نیا با. شناسمشیم دونم،یم رو افکارش فهمم،یم رو احساساتش

 چیه با. نبودن برام کایمل مثل کدوم چیه یول دارم هم بزرگتر دوتاخواهر

 . نبودمیمیصم کدومشون

 :گفت و دیکش یآه

 م،یدار وتریکامپ کایمل و من م،یدار نیماش. نکن نگاه رو االنمون تیوضع -

 از لقب. مینداشت یزیچ واقعا ما شیپ سال سه – دو دستمونه، باال مدل یگوش

 نیا. دادینم مارو کفاف واقعا مامانم کردن کار کنم کار به شروع من که نیا

 کار به یدیام لیاوا من. بود کرده هنر واقعا داد شوهر رو خواهرام دوتا که

 و خدا از برام. داد یدواریام بهم مدام کایمل یول. بود کم درامدم. نداشتم

 رو ردماویدرم که یپول. باال دمیکش و خودم... و کردم توکل منم. گفت محبتش

 کرف به که گفت کم کم یول گفتینم یزیچ لیاوا. مامان به دادمیم یدودست

 چندوقت. کردنینم قبول یزیچ ازم گهید کایمل نه و مامان نه. باشم خودم

 یکی یوت یاتفاق و کردم باز رو یجاکفش. کار سر برم خواستمیم صبح ش،یپ

 به و کاستیمل مال دمیفهم یسخت به. دمید داغون کفش جفت کی ها طبقه از

 تهنخواس من از چرا گفتم و دمیکش ادیفر سرش !نداره یا گهید کفش نیا جز

 .بخرم براش

 دونهیم یعنی گفتمیم دلم یتو ...دمیترس. شد یجور هی قلبم ته کهیت نیا با

 !خواهشا نبر منو یآبرو ایخدا بود؟ من کار اون

 :داد ادامه
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 خراب رو هاش کفش تو که کرد فیتعر نشست یخونسرد با کایمل و -

 حیترج که گفت هم بعدش. یداد رو خودت یها کفش بهش و یکرد

 کمی باالخره بتونم تا کنم انداز پس خودم یزندگ یبرا من دادهیم

 حیترج که گفت بهم. داد یجواب کی کردم اعتراض یهرچ. رمیبگ سروسامون

 فتگ چرا، دمیپرس. نخره یدیجد کفش تونهیم که یوقت تا. کنه قناعت دهیم

 ریش و نان به شهیهم. بودن نجوریهم هم نیرالمومنیام. کنهیم یخودساز داره

 .نبودن تجمالت اهل. کردنیم قناعت

 .رهینم یانتظار نیا از شتریب کایمل از ...زدم یلبخند

 :گفت منصور

 کمی فقط یدار یمهربون روح گفتیم. کردیم فیتعر یلیخ تو از اون البته -

 .خوردیم غبطه بهت یلیخ ...یدار یادیز یانرژ و یگوشیباز

 آخه؟ داره خوردن غبطه من یچ من؟

 :گفت و دیخند، دید که رو من متعجب نگاه

 مثال. کنهیم زده شگفت یلیخ وقتا یبعض منم !زهیسوپرا نخ تو کال دختر نیا -

 التشح. کردیم هیگر و دیخندیم همزمان گنبد روبه کربال، میبود رفته یوقت

 یچ به دمیپرس ازش که بود یدفعات معدود از ییجورها کی. بود بیعج یلیخ

 دادم اجازه بهت یچجور یبپرس خودت از دیشا. نداد ور جوابم و کنهیم فکر

 یآدم با زدن حرف که بودم دهیشن خودش از یول. یبزن حرف باهاش یبر

 .شنیم دایپ کم تو مثل ییها آدم که گفتیم. شهیم شیترق باعث تو مثل

 من رهدربا کایمل دونستمینم. شدم حرفش هیبق منتظر و انداختم ریز رو سرم

 !کنهیم فکر ینجوریا
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 :داد ادامه یول. بود شده معذب کمی انگار سکوتم از 

 به .ستینیآدم نیهمچ اون. ادیم بدش ازت اون ینکن فکر تا گفتم نارویا-

 یشوخ .کنه صبر تونسته ها یدشمن و ها نهیک نیبدتر درجواب که دمید چشم

 هت از کایمل. براش نبودن یادیز زیچ یکردیم باهاش تو که یکیکوچ یها

 و چرت دارم نکن فکر. ها یِواقع نیا. کنهیم آرزو رو یخوب همه یبرا قلبش

 قا،آ نیمع !که مخت رو برم نداشتم مرض وگرنه. کنم گرم سرتو گمیم پرت

 روزید که یدید. دهیم گواه بد دلم. ستین ییایدن دختر نیا بگم خوامیم

  !بده مون سکته بود کینزد یچطور

 :گفت و دیکش یآه

 یخوایم اگه یول. یا دلباخته دونمیم. ..ستین بهیغر برام رفتارت و نگاهت -

 .نکن فکر دختر نیا به ،یکن یزندگ

 از زودتر یلعنت اون خواستمیم فقط. کردم سکوت و بستم رو هام چشم

 چراغ ریت یتو برم و کنم یخال پدال یرو دوباره و حرصم تا رونیب بره نیماش

. کرد راحتم اشک قطره چند دیشا... نه !شدم راحت و مردم دیشا !برق

 ... دمیشا

 ور صورتم و کردم رد و دستش محترمانه. گذاشت ام شونه یرو دست منصور

 .پوشوندم هام دست با

 :گفت آروم

 یحال هچ بفهمه اگه. شهینم دلبسته دختر نیا. خودت با نکن ینجوریا پسر -

 غصه !شده ینجوریا نیا چرا که رهیگیم بغل غم یزانو. شهیم ناراحت ،یدار

 حرف باهات اگه هم االن. عشق یرو از نه. ترحم یرو از یول خورهیم تو
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 یلیخ. تر کینزد خدا به و یشیم بهتر یدار کنهیم فکر چون نگرانته و زنهیم

 . یشد یبهتر آدم قبلت به نسبت تو که خوشحاله

 .یبردار یخوایم دهنت از تر بزرگ لقمه گفتیم داشت رسما

 و رمکنا اومد که بود ییکایمل من یکایمل. نبود ینجوریا من یکایمل نه، یول

  !ریحق ی بنده هی گفت یهست یک تو دمیپرس ازش یوقت

 بهم که بود برادرش حاال یول !گرفتینم باال دست و خودش من یکایمل

 هک هیچطور ؟یچجور چرا؟ یول. کنهیم ریس آسمونا تو. فراتره اون گفتیم

 دارن؟ وجود هم من مثل ییها بنده و دارن وجود اون مثل ییها بنده

 :گفت یسخت به منصور

 نم یکنیم فکر ...کردم قبولش یسخت به من. ها هیراحت حرف نکن فکر -

 دوستش که همونقدر... یول. دارم دوستش. خواهرمه ستم؟ین کایمل عاشق

 .ترسمیم ازش دارم

 فقط گهیم بهم گردهیبرم بگم بهش ینجوریا اگه که هییکایمل من یکایمل اون

 .بترس خالق خشم از. نترس خلق هیتنب از !ریوالغ !یبترس خدا از دیبا

 :گفتم ملتمسانه

 .کن بس لطفا -

 ... خواستمینم من نیمع :منصور

 .دیبذار تنهام لطفا بسه :من

 دمبو گرفته ادی که. محبوبم یبانو.. .گرفتم ادی بانو همون از رو ادب نیا و

 .باشم داشته ادب ها نیتوه نیبدتر یازا در یحت

 . " رونیب گمشو شو خفه " نکشم ادیفر بودم گرفته ادی
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 من که یفحش نیبهتر. بودن کلمات نیهم من معمول اتیادب که یدرحال

 اون مقابل در. درآورد زانو به رو من کایمل. بود " الشخور " بدم تونستمیم

 .بکنم تونستمینم یا گهید کار واقعا صبر کوه

 اتنه غصه و غم کوه کی با رو من و. شد ادهیپ نمیماش از یعذرخواه با منصور

 .گذاشت

*** 

 .نداشتم کالس بحمداهلل و بود پنجشنبه. شدم خونه وارد و انداختم دیکل

 .بود صبح 92 ساعت کنم فکر

 یورق داشت هم مامان. ..کنارش هم ممد و بود نشسته صبحونه زیم پشت بابا

 .دیسابیم

 :گفت مامان. برگشت سمتم به ها نگاه که. کردم سالم بلند

 .یدار کالس کردم فکر ؟یبود رفته کجا صبح !نیمع سالم !بَه -

 :گفتم

 .ادتشیع رفتم بود ضیمر دوستام از یکی -

 ض؟یمر :بابا

 !است زنده گذشته ریخ به خداروشکر. ..بود کرده تصادف روزید. آره :من

 رو جوابش ریز به سر. کرد سالم و اومد هم داداش زن. بابا کنار نشستم رفتم

 .بمونه ما ی خونه بود ومدهین شیپ ادیز تاحاال. دادم

  .بود قشنگ یلیخ. دمید رو رتیتحر زیم یرو طرح اون !نیمع یراست :مامان

 ؟یندار دانشگاه و درس تو مگه :بابا

 :رفت تشر مامان
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 !گهید خوبه براش هنر کمی بچم؟ بخونه درس چقدر !عهه -

 الزمان؟ صاحب ای... و گنبد چرا حاال !خوب :محمد

 :گفتم یلیم یب با

 .داده ستیگراف استودرخ. انجمنه کی یبرا -

 :شد یعصب باز بابا

 که؟یگراف رشتت مگه آخه ده -

 :گفتم آروم

 هم. برام داره یدرآمد جنبه کار نیا یمنته خونم،یم رو درسم من من، پدر -

 ادیز وقتمو. کیگراف هم کمی و دمیم انجام رو تشونیسا یکارها یسر کی

 .رهیگینم

 !سرش ینبود داریب صبح تا شبید دمید !بله :محمد

 :گفتم خانم پونه روبه

 .شمیم ممنونتون ن؟یباش تر دهیپوش دیینجایا یوقت لطفا شهیم داداش زن -

 بد رو شالش و بود کوتاه نشیآست یول بود دهیپوش ساده شلوار و کیتون هی

 مشکل من نظر از حاال یول نداشت یمشکل ما خانواده نظر از. بود انداخته

 .داشت

 :گفت محمد که بگه یزیچ خواست کردیم نگاهم داشت تعجب با که پونه

 !شده خل دوباره !شهیم درست ستین شیزیچ -

 :گفت مامان. زد یپوزخند بابا

 !هگیم ونیهذ !افتاده گود چشمش پا نگا !زدن چشمش !بچم برا رمیبم یاله -

 !برات رمیبم !؟ینکرد ضعف بشم فدات
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 . هیچ حرفا نیا ...مادرم خدانکنه :من

 با .دادم جوابشم که کرد کوتاهیسالم دنمید با و آشپزخونه یتو اومد عادیم

 :گفت و شد خودش یبرا ختنیر یچا مشغول تعجب

 !زنهیم بیعج یلیخ امروز نیمع -

 .نیهم یبرا دهینخواب شبید :محمد

 :گفتم و دادم تکون یسر

 !که نشده میزیچ -

 اومد هک دستش. ندارم تب بشه مطمئن تا گذاشت میشونیپ یرو یدست بابا

 از یا گهید حرف بدون و شدم بلند بعد. کردم احترام و دمیبوس ن،ییپا

 قتایل که یکس بشم دیبا. کنم رییتغ دیبا من آره. شدم خارج آشپزخونه

 .داره رو کایمل داشتن

 مهه بتونم که ستمین یقو اونقدر من. خدا به کردن اعتماد. ..اعتماد. ..اعتماد

 حداقل تونمیم من یول. بزرگه یآدما کار اون. خودش دست بسپارم زویچ

 هتب دم،یم امانت بهت رو کایمل عشق و من قلب ا،یخدا. بهش بسپارم رو قلبم

 . شترتیب شناختن یبرا بندمیم رو همت کمر و کنمیم توکل

*** 

 باسع یبرا نهیهز کمک تونستم پول یمقدار. کردم صحبت نعمتزاده یآقا با

 ولدمت هرحال به. گرفت ور جلوش شهینم... رفتنش هیقض یول. بهشون بدم

 . وطنشه. ..خورده وندیپ خونش به اونجا خاک. اونجاست

 . نمشیبب ها مدت از بعد که گرفتم اجازه
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 پاش و دست کردو ذوق دنمید با و گرفت باال رو سرش شدم اتاق وارد یوقت

 بهشت یبو ها بچه. دمشیبوس و کردم بغلش رفتم یشاد با. داد تکون رو

 !جالبه یلیخ. ..دنیم

 :زدمیم حرف باهاش کردمیم نوازشش که همونطور

 خوب کن دعا براش. کرده تصادف ایم عباس؟ شده ییایدن عجب یدید -

 حاال برام هکن یباز یپارت بگو نیحس امام به. آره !یهست ییکربال بچه تو. بشه

 باشه؟. ..وصالم به برسم بشه جور

 .گرفتم یباز به رو دارش حالت یموها و دمیخند

 .بهیغر بیعج خدا عدالت

 انداخت من دل به یجور رو محبتش اما گرفت، ازش رو بچه نیا مادر و پدر

 از من که یدرحال. باشم داشته و هواش و باشم داشته دوستش جوره همه که

 چرا خدا عدالت بشه؟ میتی دیبا سن نیا تو بچه چرا که پرسمیم خودم

 ه؟ینجوریا

. ستین حکمت یب کارش چیه که دونمیم یول. نرسم یخاص جهینت به دیشا و

 یول. زدمیم پوزخند راحت بهش دمیشنیم رو یحرف نیهمچ اگه قبال دیشا

 به یول باشن خودیب و بیغر بیعج دیشا حکمتاش. کنمیم درکش االن

 ما اگه !چشمه تمام اون م،یدار چشم دوتا ما اگه !گهید گفتن ییخدا هرحال،

 .ارهانک رقابلیغ یقتیحق نیا. دونهیم رو زیچ همه اون م،یبدون هارو زیچ یلیخ

 کردن اعتماد خدا به مادرش و پدر هم دیشا ای. کرده اعتماد خدا به هم عباس

 ... یهع. بهش سپردنش و
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 به شیآت خشکش یها سرفه. ..گرفت اش سرفه که دادم قلقلکش کمی 

  !من یطفلک. زدیم جونم

 هیر افتاده براش عراق یتو که ییاتفاقا خاطر به که بودم دهیشن نعمتزاده از

 .گرفته کودکان آسم. شده ینجوریا اش

 باهاش تا رفتم نعمتزاده یآقا دفتر سمت به. شدم بلند و کردم بغل رو عباس

 .بزنم حرف

 یوقت که. رمیبگ عباس یبرا کیکوچ تولد هی خواستمیم. بود ساده حرفم

 یدوستا همه دعوت با حداقل ای. بدم نشون و هاش عکس بتونم شد بزرگ

 .کنم آشنا کمیکوچ همسفر نیا با اونارو ل،یفام و دانشکده

 .رفت فرو فکر یتو گفتم نعمتزاده یآقا به یوقت

 :دمیپرس مشتاقانه

 ن؟یکنیم موافقت -

 :نعمتزاده یآقا

 نکهیا. هیعراق تشیمل چون !دردسره برامون شیسرپرست االنشم نیهم واال -

 ... رونیب دشیببر پرورشگاه از

 دلم !رمیگیم خودمون ی خونه یتو. رمیگینم باز یفضا یتو خوب :من

 .بمونه براش شیبچگ از خوش ی خاطره هی خوادیم

 :گفت و زد یلبخند

 یها سرپرست همش هرحال، به. داره اثر هم اش هیروح یتو !هیخوب فکر -

 توسط یگاه چند از هر هم ها بچه هیبق. است کننده کسل دنید نجارویا
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. داره تیمسئول یلیخ اون البته ،ییجا ،یپارک رون،یب رنیم ها مددکار و نیریخ

 ... فقط... هیخوب فکر نمیا

 ؟یچ فقط :من

  ؟یکن مشخص رو یخیتار چه یخوایم فقط :نعمتزاده

 !دونمینم... خب. فکر تو رفتم

 ه؟یچ خودتون نظر :من

 تولد براش روز اون دیتونیم. ..شعبانه ی مهین گهید ی هفته :نعمتزاده

 !نیریبگ

  شعبان؟ مهین :من

 :دیخند

 !گهید گمیم رو (عج) زمان امام والدت روز -

 .آهان :من

 روز همون نیتونستیم وگرنه ...گذشت ابولفضل حضرت تولد البته :نعمتزاده

 . نیریبگ رو

 موافقت که ممنون یلیخ. کنم هماهنگ رمیم !خوبه زمان امام تولد نیهم :من

 !نیکرد

 !ها داره یشرط هی البته :نعمتزاده

 :دمیپرس

 ؟یشرط چه -

 :گفت طنتیش با
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 زنت اب بعد دفعه !نمیبب و عباس اومدم یکن کج سرتو نجایا یاین بعد دفعه -

 !فرم کردن پر یبرا یایم

 :گفتم و دمیخند

 !شهیم یچ مینیبب بعدا تا فعال، رمیبگ براش مامان بدون تولدو نیا !باشه -

 تمخواسیم که نیا با. بود دردناک. نبود یدار خنده زیچ اصال یول. دیخند اونم

 بازم یول کنم، اعتماد بهش و بزنم گره خدا به دلمو هست یهرجور

 !بودن من عشق هیعل مدارک و شواهد همه ...نبود هم خودم دست. دمیترسیم

 .هینشدن که گفتنیم همه

 که رونیب رفتمیم داشتم. کردم یخداحافظ نعمتزاده از یخداحافظ کی با

 :گفت

 ؟!یبریم کجا و عباس -

 یخواه معذرت با و دمیخند خودم یپرت حواس به !بغلمه تو هنوز که نیا !عه

 .اتاقش یتو بذارمش که رفتم

 !بابا و مامان کردن یراض مونهیم حاال

 کالس کی االنم نیهم. برسم کالسام به تا دانشگاه برم دیبا فعال که االن البته

 !چوندمیپ

 کار یلیخ هرحال، به. هیخیتار چه قایدق گنیم که شعبان مهین نیا بفهمم دیبا

 خودشون بر و دور به فقط ایدن کننیم فکر که ییکسا از یلیخ. نظرم به هیخوب

. مدهاو سرش ییبالها چه که. ننیبب هم رو عباس مثل یکی دیبا شهیم محدود

 لممسا که کردن خداروشکر اشونیلیخ خب یول دنید البته !دنیند که رو من

 !نیهم !کربال نرو گهید گفتن بهم و
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 از ونمتیم و سفر رفته روزه چند نیا. دانشگاه رسوندم رو خودم بابا نیماش با

 .کنم استفاده نشیماش

 زا یناش نفس نفس با. بود شده شروع کالس، کالس در دم دمیرس یوقت

 :گفتمیمیرح استاد به دنمیدو

 تو؟ امیب شهیم. استاد سالم -

 :گفت مضحک یلبخند با و کرد بهم ینگاه مین

 !هیچجور من قانون که یدونیم !ریخ -

 :گفتم ملتمسانه

 .بود اومده شیپ یکار !آخرمه ی دفعه -

 :گفت و زد یپوزخند

 !ادیب جا حالت تا فعال کن زیتم هارو پله برو... برو -

 .بست بروم رو کالس در هم بعد

 اواقع بره شیپ جور نیهم اگه !کنم کار چه شدم مستاصل مونده، بهت یتو

 !هیحتم افتادنم ترم نیا

 نوزه. اومد رحم به دلش دیشا بزنم در گهید بار کی گفتم و ایدر به زدم و دل

 که یمرد به و برگشتم ...نشست ام شونه یرو یدست که بودم نزده در

 .زدیم لبخند بهم. کردم نگاه شناختمشینم

 ... و حیتسب و هیچف. باشه یزیچ یا یجیبس خوردیم وضعش و سر به

 :گفت آروم

 ؟یدار وقت قهیدق چند !برادر سالم -

 شما؟ !بله :من
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 :گفت و شد تر قیعم لبخندش

 که مآورد شانس. شتونیپ امیب بود گفته یقادر خانم. ام درزادهیح یرعلیام -

 !بزنن صدا برام رو اسمتون بگم و برم خواستمیم. دمتونید نجایا

 ؟یشناسیم منو کجا از :من

 . داد نشونم تورو ها بچه از یکی :یرعلیام

 دست نماو. ..نمیبب رو ییحی تونستم یسخت به. کرد اشاره سالن طرف اون به و

 .داد تکون

 :گفتم پسره به

 هست؟ یامر -

 بهم هدمش برن رنیبگ یانتقال نکهیا از قبل یقادر خانم راستش... آه :یرعلیام

 درسته؟. یدار ازین کمک به شما که گفتن

 :گفتم و کردمیاخم

 جهت؟ از -

 :نشد محو لبخندش

 !یشناس نید جهت از -

 :گفتم و زدم محو یلبخند

 !جالبه -

 :گفت یرعلیام

 ود؛ب کرده سفارش یقادر خانم که ییاونجا از یول رمیگینم رو وقتتون ادیز -

 :داد ادامه. بهم داد و آورد رونیب کتاب تا چند و فشیک یتو برد دست
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 و دیکن مطالعه دیخواست اگه که بدم بهتون رو کتاب تا چند نیا گفتم -

 !باشم نشده هم مزاحمتون

 و کوشک نرم یها خاک دا، شاور،یپ یها شب. کردم ها کتاب به ینگاه

 . میابراه بر سالم هم کتاب نیآخر

 :گفت یرعلیام

 ای نیدار خوندن کتاب ی حوصله دونمینم. هستن یمعروف یها کتاب نایا -

 کتاب یبرا که یا هربهونه گفت که یاون گفت خوش چه هرحال، به !نه

 دیتداش که یسوال هر و دیبخون هارو نیا !دیکنیم فکر اشتباه د،یدار نخوندن

 . خدمتم در من

 داد و نوشت شو شماره و درآورد کاغذ کی و خودکار بشیج یتو از هم بعد

 .کردم یتشکر. ..بهم

 :دمیپرس

 ... رو یقادر خانم یچجور... شما -

 :گفت لبخند با

 .هستم دوست هم برادرشون با البته. میهمکار باهم جیبس یتو -

 متناسب، قد. ادیم خوشش ازت یلیخ حتما ...حالت به خوش گفتم دلم تو

 یمهربون که خودشم مثل !تموم یچ همه اخالق، خوش ،یمذهب چهارشونه،

 !یعوض

 .بخورم رو افکارم شد باعث دستش یتو ینیپالت ی حلقه البته

 ازش گرم و دراومدم بودنم عنق اون از و اومدم خودم به شیخداحافظ با

 !اشهب محبوبم و اون نیب تونهینم یزیچ که شد راحت المیخ. کردم یخداحافظ
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 و اریب رخ حاال. گذاشتم فمیک یتو کردنیم ینیسنگ دستم یتو که هارو کتاب

 !بخونم کتاب نمیبش دیبا یریو و ریه نیا تو !کن بار یباقال

*** 

 !ماریب دووم دیبا. ترمه یآخرا گهید. خونه یتو انداختم مو خسته تن دوباره

 .بردارم هم تابستون ترم دارم قصد گرچه

 ونریب هم پونه و محمد نبود، که بابا رفت،یم ور آشپزخونه تو داشت مامان

 به شقبل البته و کنم در یخستگ کمی تا اتاق یتو رفتم نیهم یبرا. بودن

 .بودم کرده سالم عادیم و مامان

 یبرا !بخونم هارو کتاب نداشتم حال. کردم باز رو فمیک و نشستم تختم یرو

 میخستگ الیخ یب یناچار از. ام قفسه یتو گذاشتم و آوردم درشون نیهم

 .بدم انجام رو انجمن تیسا کار تا کردم باز رو لبتاب و شدم

 سالم. داخل اومد سیمهد من، ی " تو ایب " گفتن با و خورد در به یا تقه

 .نشست کنارم اومد. داد رو جوابم یرلبیز. کردم

 وقت چند نیا ...دونستمینم رو نیا من و. بود یشکستن چقدر من خواهر

 البته. من جز به کرده فیتعر همه یبرا رو زیچ همه اتیجرئ که دونمیم

 .بود خانواده یاعضا، "همه " از منظورم

 .شد رهیخ کردنم کار به و لبتابم صفحه به زد زل معمول طبق و نشست کنارم

 .بزنه حرف اول خودش گذاشتم معمول طبق منم

 :کرد زمزمه

 ... نیمع -

  بود؟ زده صدام ینجوریا یک بار نیآخر
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 :گفتم

 .بله -

 .ممنونم ازت :سیمهد

 ؟یچ یبرا :من

 هک اتفاق نیا دم،یدینم رو کایمل وقت چیه منم ینبود تو اگه چون :سیمهد

 . شدینم تموم خوب نقدریا زیچ همه دیشا و شش،یپ رفتمینم افتاد،

 .نبود من دست که نیا خوب :من

 .یشد ریخ مسبب هرحال به :سیمهد

 برم که کنهیم کمکت اون بدونم نداشتم بیغ علم که من من، خواهر نه :من

 خواستهیم و داشته دوستت. بوده خدا حکمت همش !بشم شیهمکالس

 .بده بهت یا گهید فرصت ینجوریا

 .یزنیم حرف خدا از نمیبیم که باره نیاول :سیمهد

 .انداخت خنده به و من اش زده ذوق لحن

 :داد ادامه

 ورج هزار ای کردم،یم یخودکش رفتمیم کا،یمل شیپ رفتمینم اگه دیشا -

 مکمک گفتم التماس با و زدم زنگ بهش که هم یوقت. ومدیم سرم گهید یبال

 . برسونه و خودش تا خونشون برم گفت کنه،

 :گفتم و دمیکش یآه

 .گذشت ریخ به که خداروشکر -

 بود؟ افتاده یاتفاق چه قایدق یبپرس یخواینم ن،یمع :سیمهد

 .ندارم یاصرار من ینخوا خودت تا :من



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 477 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 مک کم بعد. بود چت فقط اولش. بود دوستام از یکی داداش پسره :سیمهد

 یدونیم... یول !باشما نیسرسنگ باهاش کردمیم یسع من. میدیدیم همو

 قلبمه یحرفا !گذاشتیم احترام بهم !هیخوب آدم کردمیم فکر من نیمع

 دونستمیمه چ. بود اومده خوشم شیسادگ از منم. زدینم یآنچنان و سلمبه

 یورنجیا شیقبل دختر دوست یول. نداشت یربط من به البته !هیآدم نیهمچ

 نشون یواکنش من. بود یمعمول یها دیتهد اولش. کرد درست پاپوش برام

 .کرد دادیب و داد و داد فحش من چشم یجلو دختره به حامد یول ندادم

 :نگذاشت منتظرم اونم. بده ادامه تا دمیکش یآه

 ایدن انگار دستم کف گذاشت عکسارو اون و خونه اومد بابا که روز اون -

  !دیچرخیم سرم دور داشت

 :گفتم سشیخ یچشما به توجه با. کردم بهش ینگاه

 یبزرگ درس که نهیا مهم ،رفت شد تموم ...گذشت بود یهرچ. گهید بسه -

 . یگرفت

 :گفتم و کردم یمکث

 !ینکن اعتماد پسرا به که نیا -

 :گفت آروم بعد. ..دیخند

 . کنهیم دییتا رو حرفم هم عادیم !هیخوب دختر یلیخ کایمل نیا که بودم گفته -

 سیمهد. دادم نشون مشغول لبتابم به رو خودم. نگفتم یزیچ و کردمیاخم

 :گفت و دیخند

 ؟یناراحت رمیگینم نظر در تورو که نیا از هنوزم -

 :داد ادامه. ..نگفتم یزیچ
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 بدت ازش خوب. مشیگرفتیم خودت یبرا ومدیم خوشت ازش اگه خب -

 .گهید ادیم

 :گفتم. ..دمیکش یقیعم نفس و بستم رو هام چشم

 .ندارم یشوخ حوصله م؟ینزن حرف بهش راجع شهیم سیمهد -

 .گفت "باشه " و دیخند

 :گفت بعد

 ؟یشد ینجوریا هوی شده یچ حاال -

 شدم؟ یچجور :من

 یخروس ،یزنینم مو ژل ،یندازینم غیت گهید !گهید ینجوریهم :سیمهد

 ... یکنینم کوتاه

 :داد ادامه خواهرانه

 ؟یناراحت کربال هیقض اون از هنوز -

 :گفتم و دمیکش یآه

 با هک کنمیم فکر نیا به. ستین اون موضوع یول. نبود شهینم که ناراحت -

 ان،یمهم یزایچ کردمیم فکر که ییزهایچ از یلیخ ،یسخت همه اون وجود

 دنیفهم قابل من احساسات !ان یسطح یها باور یسر کی فقط درواقع

 کنم فیتعر برات هم ییایدن. نبود یکیکوچ زیچ اتفاق اون س،یمهد. ستین

 . یشینم متوجه ینکن درک و ینینب خودت تا بوده یچجور اونجا تیوضع که

 :گفت و داد تکون یسر
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 میکردیم فکر همش ...میبود ناراحت یلیخ ما. نیمع ینبود نجایا توهم یول -

 یعل و تو گفت بهمون میکر خیش یوقت. هیگر بود شده کارمون. یمرد تو

 .انگار بود شده خراب سرم رو ایدن نیشد ریاس

 :گفتم و کردم پاک و اشکش

 .موندم زنده یول -

 :دیخند

 !بود معجزه واقعا موندنت زنده !آره -

 ام؟ زنده چرا پرسمیم خودم از روز هر که است معجزه همون خاطر به :من

 موندم؟یم زنده دیبا من فقط نفر 1 نیب از چرا مردم؟یم دینبا مگه هم من

 :گفت اریاخت یب سیمهد

 ... خدا حکمت -

 اومد بدم خدا از یلیخ اوالش س،یمهدیفهمیم !خدا حمکت !نیهم !آره :من

 یدرحال !داشته نگهم زنده هم بعدش و انداخته تیوضع اون تو رو من چرا که

 گها دیشا. کنمیم خداروشکر االن یول !بمونم زنده خواستمیم فقط اونجا که

 .یچ یعنی یزندگ دمیفهمینم وقت چیه... بودم مرده

 ؟یکردینم یزندگ قبلش مگه !وا :سیمهد

. تمنداش اعتقاد و دیام. ..نداشتم عشق. نداشتم هدف میزندگ یتو قبلش :من

 ی مرده کی. بود کرده لیتبد ینبات یزندگ کی به رو میزندگ زیچ همه

 یول. بود باال مدل نیماش و لباس مارک و مو مدل و مد فکر به که یعمود

 ... حاال

 :دیخند



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 481 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .عباسه حتما هم عشقت -

 .است کلمه از فراتر عشق گرفتم ادی یول دارم دوست یلیخ رو اون !نه :من

 . هیعاد داشتن دوست و یدلبستگ از فراتر

 .فکر یتو رفت و شد جمع اش خنده

 :دادم ادامه

. کجام بفهمم و کنم جور و جمع رو خودم اتفاق اون از بعد تا دیکش طول -

 ونشیکی. کردن کمکم هم ها یلیخ. تونستم باالخره یول ...شده یچ بفهمم

 مه شهادتش قبل لحظه نیآخر تا که ...یعل هم گهید یکی و. بود یقادر خانم

 .کرد مقاومت

 :گفت یهمدرد با و گذاشت ام شونه یرو دست سیمهد

 یسخت یلیخ. یکرد رییتغ یلیخ. خوشحال هم ناراحتم برات هم ن،یمع -

 ونقدرا کنمیم حس یول !یرفت باالتر قدم کی... که کنمیم حس یول ،یدیکش

 بزرگ یقتر هی. بفهممت تونمینم !کنم حست تونمینم گهید که یرفت باالتر

 .انگار یداشت

 :کردم نوازش رو موهاش و زدم یلبخند

 نیا چطور که کردم تعجب. یبود باهوش تیبچگ از. یهست یعاقل دختر تو -

 شونیزندگ یتو همه. ادیم شیپ. ستین مهم هرحال به ،یول افتاده، برات اتفاق

 .فتادین یبدتر اتفاق که خداروشکر. شنیم شیآزما یجور کی

 :گفت و زد یشخندین سیمهد

 یموخ یشوخ گهید یعنی ،یکرد یترق که وجود نیا با  جون نیمع !خوب -

  س؟ین تیحال
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 :گفتم و دمیکش و موهاش از یا کهیت و دمیخند

 داره؟ وجود من یبرا یشوخ زبون جز به هم یا گهید زبون مگه -

 :گفت و داد نیچ و دماغش

  !زدیم حرف بابابزرگا مثل داشت شیپ قهیدق دو نیهم خوبه -

 :گفتم و دادم قلقلکش کمی

 !کلت یتو نزدم عصا با تا برس مشقت و درس به برو پس -

 :گفت و دیخند اونم

 وقت هی یند قورت هم رو عصات !بابابزرگ بگردون حیتسب مسجد برو فعال -

 !یش بداخالق

 !نماز !حیتسب !مسجد...! آخ

 مقماح چقدر !بودم کرده فراموش کال. شد یخال دلم ته کمی نماز ادی افتادن با

 قول به دینبا. خودش به سپردم رو دلم و کردم اعتماد خدا به سرم ریخ !من

 چطوره؟ عشقم حاله؟ چه در دلم بپرسم بزنم حرف باهاش خودش

 :گفت شدم ساکت دید که سیمهد

 بابابزرگ؟ شد یزیچ... ام -

 :گفتم و شدم قیدق صورتش یتو یجد

 !میبخون نماز ایب س،یمهد -

 :کرد تعجب

 ؟!ها؟ -

 !اصال میبخون جماعت ایب :من
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 ؟یسلیصر (؟یکنیم یشوخ باهام یدار) ؟یم تیو نگیجوک وری آر :سیمهد

 (واقعا؟)

 :گفتم یجد

 و خدا با یول دارم یشوخ باهات درسته حاال دارم؟ یشوخ باهات من مگه نه -

 !ندارم یشوخ که نماز

 :گفت و بست یبدبخت با رو موندش باز دهن

 !بوده یک منظورت عشق یگقت که موقع اون بگو !شرط هی به -

 :کردم اخم

 خوبه؟ !بوده خدا منظورم اصال !گفتما یزیچ هی من حاال -

 :گفت و کرد اخم تر ظیغل

 !ماینداشت دروغ -

 دروغ اومده شیپ کم میزندگ تو. گمینم دروغ قصد از من... آه ؟... دروغ

 حاال !کردم باور خودمم !اومده نظر به یواقع واقعا گفتم یهرچ. بگم شاخدار

 !ور تیواقع کردم فیتحر ناخواسته که دمیفهم بعدا

 :گفتم و کردم یمون و من

 .خونمیم نماز تنها خودم ...مینخواست اصال -

 :شد یعصب سیمهد

 !هیک بگو خواهشا... فقط !باهات خونمیم !نه نه -

 :دمیخند

 ؟یشیم وارد خواهش راه از یش وارد ینتونست شروط و شرط در از -

 !شد زیسرر میفضول گهید بگو من جان :سیمهد
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 :گفتم و زدم صورت یپهنا به یلبخند

 . گفتم بهت دیشا یزود به -

 :گفتم بلند. ..رونیب رفت اتاق از قهر حالت به و کردیاخم

 قهرو؟ قهر یریم کجا -

 :زد داد تر بلند سیمهد

 !رمیبگ وضو -

*** 

 " کنم شیدایپ دیبا. هستم برادرم دنبال من "

 ریز جارو همه واقعا داشتم یبرادر نیهمچ اگه منم !ینیریش واژه چه... برادر

 نیهمچ که فعال. دونمینم کردم؟ینم رو کار نیا. کنم داشیپ تا کردمیم رو و

  !نداشتم یماه برادر

 و عادیم س،یمهد یبرا یبرادر نیهمچ یکنینم یسع چرا گفت درونم ییندا

 ؟یباش محمد

 بکس نیا تو یکتاب بود بار نیاول. بودم کرده شروع کتاب نیتر کلفت از

. ودمب نخونده یواقع داستان تاحاال یول داشتم دوست متفرقه کتاب. خوندمیم

 . مادر یمعن به ...هست " دا " کتاب نیا اسم

 سرش از دست غذا و نماز جز به و خونمشیم دارم که هیمتوال ساعت زدهیس

. ودمب نرفته تاحاال که ییجا به رفتم. شدم کنده نجایا از باهاش. برنداشتم

 !تولدم از قبل. ..االن از قبل سال یس حدود ییجا. ..معراج مثل ییجا

 .شده دیشه و دهیجنگ. بوده همونجا قایدق جون اسکلت که ییجا

 :زدم داد یا زده بهت یصدا با. کردم نگاهش. دمیدو طرفش به"
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  !هیعل که نیا عه -

 :برگشت طرفم به پرستارا از یکی

 ه؟یک یعل ؟یزنیم داد چرا خانم -

 :گفتم

 !ش؟یشناسینم تو مگه !گهید خودمون یعل !یعل -

 پرت جنازه طرف به رو خودم. بودم شده شوکه. کردیم نگاهم واج و هاج

 خود .بود خودش. کردم نگاهش خوب. زدم باال را اش یشانیپ دستمال. کردم

 دنش،یبوئ دنش،یبوس به کردم شروع .کنمیم کار چه دمینفهم گرید .بود یعل

 .کردنش نوازش

 چرا ؟یکرد ینطوریا من با چرا یعل که کردمیم گله و ختمیریم اشک

 "؟یبزن حرف من با یشینم بلند حاال چرا ؟یکشوند نجایا تا منو ینجوریا

 او به دا یوقت د،یچیپیم گوشم در یعل یصدا م،یآمد که قبر طرف به "

 :گفتیم

  نم؟یبیم تو یعروس یک یعل -

 :گفتیم

 حجله به من برند،یم قبرم طرف به مرا یوقت منه، شهادت روز من یعروس -

 .شومیم وارد ام

 ".زدیم هارا حرف نیا اعتقاد با یعل یول .سوزاندیم را دا ،یعل حرف نیا

 :گفتم "

 .بخوابانم را یعل خواهمیم خودم من -
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 یمنته. شکست کمرم کردم احساس. را اش تنه نبیز و گرفتم را سرش من

 ردمکیم فکر .دادنش دست از غم ینیسنگ از که یعل کریپ ینیسنگ از نه

 .شومینم راست گرید

 من و تدفیب یاتفاق کردمیم آرزو. نشستم قبر در یسخت به. میخواباند را یعل

 ".شوم دفن یعل با و رمیبم. میاین رونیب جا آن از گرید

 { صیتلخ با – ینیحس زهرا دهیس خاطرات، دا کتاب از ییها تکه }

 و کرد نگاه کتاب یرو جلد به غضب با محمد. شد دهیکش دستام از کتاب

 :دیکش ادیفر

 دق رو ما و خودت یخوایم شتریب هان؟ ؟یخونیم هیچ پرتا و چرت نیا -

 ؟یبد

 با و گرفت دست خودش اولش چون. شناختیم رو کتاب نیا کنم فکر

 .شدم مجنون که خوندم اونقدر. ..خوندم من بعد. شد یجر صفحه چند خوندن

 و بودن ستادهیا در دم سیمهد و مامان. بود شب 9 ساعت. کردم نگاه اتاق به

 قند آب وانیل به داشت و بود نشسته من یجلو هم عادیم. زدنیم هق هردو

 .کردیم نگاه دستش یتو

 :اومدم خودم به محمد یبعد هوار و داد با

 ینجوریا یخوایم یک تا ؟یبمون روز چند اون خاطرات تو یخوایم یک تا -

 مَرد؟ یگیم خودت به تو ؟یباش

 هاومد بر کارا نیا ساله هفده دختر هی پس از یوقت !ستمین مرد من !نه مرد؟

 !ستمین هم نما مرد یحت من !ستمین مرد من

 :گفت محمد به مامان
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  !بسه -

 :گفت مامان به محمد

 عاواق هیپزشک یدانشجو سرش ریخ !دکتر نشیببر خب بسه؟ ویچ یچ -

 !خدا به شده وانهید ،یزیچ ،یروانپزشک شیپ نشیببر خب یول !آوره خجالت

 کرد؟یم ینجوریا من خوندن کتاب خاطر به بود؟ شده چش

 . بود سیخ ...دمیکش دست صورتم به

  کنه؟ متهمم محمد ذاشتمیم و موندمیم ساکت نجوریهم دیبا ایآ

 :گفتم و دمیکش محمد یها دست از رو کتاب. شدم بلند

 !خوبه حالم من -

 :زد داد تر بلند

 !ستین خوب حالم من -

 !خوابن مردم نییپا اریب صداتو !محمد :سیمهد

 :گفت و زد یپوزخند محمد

  !درک به مردم -

 :گفتم یخونسرد با

 محمد؟ شده یچ -

 :وارید یتو کوبوند منو

 مامان !کنم سکوت منم شهینم لیدل گنینم یچیه هیبق !بپرسه تو از دیبا یکی -

 از بچه نیا (عادیم به اشاره) !شهیم تر الغر تو ی غصه از روز به روز یه داره

 یادمجونب چشم با صبحا برهینم خوابش یکنیم خواب تو شبا تو که ییها ناله
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 نیا مثل من ؟یفهمیم !زدن بودن معتاد انگ بهش که یطور !دانشگاه رهیم

  !یش ناراحت مبادا که نگم روت یتو یچیه ستمین بچه

 :زد بهم یا یلیس

 بشه؟ یچ که یخونیم رو خزئوالت نیا !احمق ایب خودت به -

 بفهمم که خونمیم نارویا منم. ان یواقع خزئوالت نیا شما اطالع جهت :من

 شدن دهیبر سر چشمم جلو که آدم همه اون بفهمم که !رفت یچ یبرا یعل

 !بخندن تونستنیم آخر لحظه تا چرا

 :زد ام نهیس به انگشت با و زد یپوزخند

 !ستین یقبل نیمع اون شناسمیم من که ینیمع نیا -

 !ستین که البته :من

 !نیمع یکنیم نابود خودتو یدار تو :ممد

 !ستین نطوریا :من

 :گفت ناله با. بودن شده ریسراز هاش اشک گهید

 !میشد خسته خدا به !میشد خسته !نیمع کن تمومش گهید -

 :گفتم خونسرد

. راه نیا تو انداخت منو که هیکس ،یخورد قسم بهش االن که ییخدا همون -

 .بشم خوب کنهیم کمکم هم خودش باش مطمئن

 :گفتم لبخند با ام گونه یرو درد وجود با و گذاشتم اش شونه یرو دست

 از ربهت برابر صد یول !گردهیبرم روز هی یقبل نیمع اون باش مطمئن !محمد -

 .دمیم قول بهت... نویا !قبل

 :گفت دیترد با. بود مستاصل. بگه یچ دونستینم
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 .یداد قول -

 :گفتم و کردم بغلش آروم

 .دمیم قول -

 دست !بودا نجوریهم شیبچگ از !بود یاحساسات چقدر داداش نیا !یآخ

 و کنمیم بغلش من آخرشم دادیب داد به کنهیم شروع اول !ستین خودش

 !بشه خوب تا کنهیم هیگر یها یها نمیا

 :زد داد بایتقر هیگر با مامان

 !نینکن یباز من روان و روح با ینجوریا گهید -

 مامان یها غرغر هنوز ...دنبالش هم سیمهد. رفت رونیب اتاق از هم بعد

 :دمیشنیم رو بغض با همراه

 زا رمیبم من ایخدا !دادنیم حرص منو فقط !بودن نیهم یبچگ از جفتشون -

 چه نیا !تره آدم کمی عادیم اون باز !پوک کله یاحمقا !شم راحت دستشون

 شهیم یک المصب !من ی بچه شدن ()! آشغال دوتا اومد؟ من سر بود یبتیمص

 شم؟ راحت دستتون از تونیزندگ خونه سر نیبر

 !شهیم دار خنده یلیخ شهیم یعصبان یوقت مامان. بود گرفته خندم آگاه ناخود

 :ام کله پس زد محمد

  !رفت یهند لمیف به یدیر !نخند -

  :گفت و اومد رونیب بغلم از بعد

 !خر کره (گهیم ظیغل) !دانشگاه یبر یتونینم فردا بخواب ریبگ-

 .رونیب رفت اتاق از هم بعد

 :گفت یهمونجور یول بود خواب مهین ...کردم نگاه عادیم به
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 ازهجن نیع فردا بهشون بزن ییچا آب هی برو کرده باد یگالب مثل چشات -

 به دنتید با اوردنین راه سر از که و جونشون. دارن گناه ملت. رونیب ینر

 ... کنن میتسل نیآفر جان

 .آشپزخونه سمت به رفتم و گفتم یا " !خر کره باشه " و دمیخند

 مه فردا. اتاق تو برگشتم و شدم مونیپش سمتم، به اومد که مامان ییدمپا

 !چشم پف رفع یبرا ادهیز وقت

*** 

 رو خودکارش شیشگیهم ی مسخره عادت طبق. اومد سمتم به آروم استاد

 :گفت لحنش همون با و دماغم نوک گذاشت

 !هست تیزیچ هی امروز تو -

 :بزنم لبخند کردم یسع

 چطور؟ -

 !درسه به حواست آخه :استاد

 نیا ومدیم بدم خودم به هیبق دنیخند از که مایقد برخالف ...ها بچه ی خنده

 :گفتم و کردم تر قیعم رو لبخندم بار

 !داره؟ یاشکال مگه -

 !بهیعج فقط !نه :استاد

 یگاهن کایمل یخال یجا به استاد. ..بود کرده تعجب اونم. کردم نگاه مایس به

 :گفت و انداخت

 اد؟ینم گهید چرا یقادر دونهیم یکس -

 :کرد باز دهن زود مایس
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 االن کرده تصادف شیپ روز چند البته. استاد رهیبگ انتقال خوادیم گفت -

 .البته خوبه حالش. مارستانهیب

 یرو دیکش کایمل یصندل از رو خودکارش دوباره و گفت یا "آهان " استاد

 !من دماغ

 :گفت

 ؟یکرد کوتاه موهاتو !ها یکرد یرییتغ هی امروز یول -

 :گفتم و دمیخند

 استاد؟ خوبه ...دهیجد مدل آره -

 سماجت با/ : موهام یال کرد فرو رو خودکارش بار نیا و داد نیچ و دماغش

 :گفت

 بگه یکی کرده یرییتغ چه گهید کرامت ها بچه !اس اندازه همون !نه -

 !اوردمین امروز و نکمیع!بهم

 :گفت یکالفگ با ریام

 !نیهم افتاده گود چشمش پا کمی دهینخواب شبید یچیه -

 :گفت و دیکش یراحت نفس استاد

 .یحسن ممنون !بود نیهم !آها -

 !هستم یمحسن من :ریام

 .بحثمون سر میگردیبرم !یهرچ حاال :استاد

 :ها بچه از یکی

 نژاد؟ کرامت یموها -

 :گفت و رفت بهش یا غره چشم استاد
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 !مونده یلیخ باشه یجنابعال شعور که گهید بحث تا !رینخ -

 .نگفتم یزیچ یول. ..دمیخند

 ناو. گردهیبرم اون گفتمیم دلم یتو... و کردمیم نگاه کایمل یخال یجا به

 دوباره و گردهیبرم. نهیشیم نجایهم و گردهیبرم. مشهد بره خوادینم دلش

 .کنهیم هیهد همه به رو مهربون لبخند اون

 شداریب متیمال با شهیهم برعکس بار نیا که. بود برده خوابش باز یمهد

 . نبود ام معشوقه قاموس یتو خشونت چون. کردم

 :گفت بهم یحال یب با و کرد نگاه تخته به یمهد

 کنه؟یم کار چه داره خب -

 به نهک حمله یدار انتظار نکنه !گهید دهیم درس داره بکنه؟ تونهیم کاریچ :من

 ؟یشرق جناح

 ؟یزنیم شنگول چته. نمکدون !هرهرهر :یمهد

 نم به دشید ریام چقدر کنم حس تونستمیم کالس آخر تا. نگفتم یزیچ

 !دهید ییفضا آدم انگار. ..کنهیم نگاهم یا گهید جور. شده عوض

 کالس از. کردم جمع رو لمیوسا " دینباش خسته " گفت استاد که نیا محض به

 .شدم خارج

 :کردیم صدام سرم پشت ریام

 !سایوا !نیمع !یه -

 :دیپرس متعجب ...سمتش به برگشتم

 شده؟ یزیچ -

 :گفت و دادم تکون یمنف نشونه به و سرم
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 ؟یریم کجا -

 .مسجد :من

 :کرد تنگ و چشمش

 اومده؟ شیپ یکار -

 .آره :من

 ... ای گفته؟ یزیچ یدالور شده؟ یچ :ریام

  !گهید خوننیم نماز کنن؟یم کار چه مسجد رنیم نظرت به :من

 :گفتم و کردم اشاره ساعتم به

 .رمیبگ وضو برم دیبا. اذونه وقت -

 ارکت که آنان که دیبشتاب نماز سمت به چنان شد، نماز وقت کهیهنگام و "

 " شوند خجل هستند نماز

. نییپا انداخت و سرش. نگفت یول بگه یزیچ که کرد باز رو دهنش ریام

 و هدانشگا مسجد برم ینجوریا بخوام روز هی من کنهینم فکرشم دونستمیم

 .بخونم نماز

 :گفت نفس نفس با و دیرس سرش پشت از هم یمهد

 ه؟یچ برنامه -

 هموند هوا در لنگ کمی منم. بگه یچ بود مونده هنوز. ..بود کرده سکوت ریام

 . بمونم ای برم بودم

 :دیپرس ازم یمهد

 فکر؟ تو رفته هیچ -

 .ایب توهم ریام... آم :من
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 کجا؟ :یمهد

 :کرد بلند سرشو ریام

 خورده؟ سنگ کدوم به سرت نیمع -

 !روزگار سنگ :من

 .دینخند ریام یول گفتم، محض ی خنده با که نیا با

 روزگار؟ سنگ کدوم :یمهد

 همون هنوز من نه شدم؟ عوض یلیخ من یکرد فکر ؟!یچ که خوب :من

 باشه؟ نتون؟یبدم میبر باهم یعصر !نمیمع

 :هم یتو دیکش و اخماش ریام

 یول !پرته و چرت کردم فکر دمیشن یوقت !نیمع شده نابود کال فکرت طرز -

 !هیواقع نمیبیم االن

 !بده یباز منم یکی آقا :یمهد

 که نشده یبد فکر طرز یول شده عوض فکرم طرز که درسته !ریام :من

 .باشم تر خداشناس خوامیم کمی فقط !یکنیم نگاهم ینطوریا

 :گفت و کرد تر ظیغل و اخمش ریام

 !یشد عوض یکل به !نیمع شناسمتینم گهید -

 :دینال یمهد

 !مرگتونه چه نمیبب دیبنال !نینگ ینجوریا یعباس حضرت -

 :گفت بهش برگشت ریام

 !بخونه نماز مسجد بره خوادیم -

 :سمتم برگشت دهیورقلمب یچشما با یمهد
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 !بندنیم یخال نایا داداشت کردم فکر من دستخوش بابا گه؟یم راست -

 .نماز ایب توهم. ..آره :من

 و خودم یلیخ و کردم یکمرنگ اخم نیهم یبرا. کردن سکوت جفتشون

 :گفتم فقط و " !جهنم به " نگم که کردم کنترل

 !دیدان خود -

 رییغت که نیا به توجه با... دوتا اون یعنی. رفتم و گرفتم رو خودم راه هم بعد

  !دونمینم اد؟یم بدشون من از دادم ریمس

 یخوب زیچ بشن متنفر من از نکهیا. کنم عوض رو نظرشون کنم یسع دیبا

 . داشتم مشکل دوست انتخاب یتو که باشه نیا یمعن دیشا. ستین

 وندرقبالش یول آره. ..بودن قمیرف اونا. کنم ریدرگ رو ذهنم ادیز خواستمینم

 قفر یادیز م،بد حق بهشون دیشا برن، کنن ولم بخوان اگه. نبودم مسئول

 .کردم

 یها کفش درش یجلو شیپ ماه چند که یمسجد. مسجد سمت به رفتم

 !نجایمه قایدق اومدم شده پاره کهیت قلب با... حاال و. کردم پاره کهیت رو کایمل

 عتسا. زدم باال نیآست و رفتم وضوخونه سمت به ...روزگار دست از. دمیخند

 یددستبن و بود مون برادرانه وندیپ نماد که یساعت. درآوردم رو دستبندم و

 .بود بسته نقش جمجمه تا سه طرح روش که

 . رمیبگ وضو تا گذاشتم بمیج یتو رو ساعت و دستبند

 آب از ینسب آرامش هی. ستین داغ گهید صورتم کردم حس وضو از بعد

 بودم کرده رید که نیا با بود بیعج و مسجد یتو رفتم. کردم افتیدر

 .برسم جماعت نماز به تونستم



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 495 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

  ناراحتن؟ نقدریا رییتغ نیا از هیبق چرا پس بودم؟ شده یبد آدم

 دارن؟ دوستش همه که هیا فرشته اون که نیا نه مگه نجوره؟یهم هم کایمل

 آدم کردمیم فکر. دادم آزارش یکل. ومدیم بدم ازش اولش هم من خود. نه

 هک مرور به یول. کننیم رو فکر نیهم من درباره هم هیبق االن. هیمزخرف و بد

 .شنیم درست ومدهین ییبال چیه یقبل شنگول نیمع اون سر بفهمن

 گفته خودش که یطور خودش با زدن حرف تازه که ییخدا. کردم خدا روبه

 صبر ...کنم تحمل. کنه کمکم خواستم ازش قلبم ته. بودم کرده شروع رو

 .بشناسمش شتریب و. کنم

 به یخاص یآدما کدوم چیه کردم،یم نگاه که هارو صف نیب. شد تموم نماز

 نگران خوندن نماز خاطر به که ومدینم نظر به کدومشون چیه. اومدنینم نظر

 .دنیم انجام رو یعاد کار کی انگار. باشن یزیچ

. منبود حفظ رو دعا من. بخونه رو فرج یدعا تا دادن نفر کی دست کروفونیم

 زمزمه باهم رو فرج یدعا " جمله همون از یول. دونستمینم و شیمعن یحت

 .مانهز امام یسالمت یبرا دونستمیم فقط دعا نیا از. رفتم فکر به " میکنیم

 عاد یوقت. خوندیم دل و جون با و بود گرفته باال رو هاش دست میدست بغل

 :سمتم به برگشت شد تموم

 رو؟ فرج یدعا یخونینم تو -

 داره؟ هیبق کار به کاریچ. ..خوردم جا

 :کردم زمزمه

 .نه -

 :گفت
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 دعاهات کنار. نرو دعا بدون !کنهیم مستجاب رو بنده یدعا خدا نماز از بعد -

 .داداش باشه قبول... آقامون بهیغر. کن دعا زمانم امام یبرا

 .رفت و داد دست بهم هم بعد

 :گفتم لب ریز

 .کن تر کینزد رو زمان صاحب ظهور ایخدا -

 .شهیم آرامش و صلح از پر جا همه کنه ظهور اون یوقت گفتیم کایمل

 .قشنگه یلیخ کنم فکر نم؟یبب رو روز اون تونمیم یعنی ...زدم یلبخند

 . نم به کمک و کایمل شدن بهتر مثل. خواستم خدا از یا گهید یزهایچ هم باز

 دیاش. کنهینم ینیسنگ دلم یرو یزیچ کنمیم حس. خوبه شدن بهتر چقدر

 یلیخ اون گفتیم کایمل. برداشته دوشم رو از رو گناهم بار و کرده کمک خدا

 ... که بخشهیم عیسر اونقدر. است بخشنده

*** 

 سرش از دست گهید نیمع جون به " گفتن با و زد حیمل یلبخند بابا

 .کنم شیراض تونستم " دارمیبرم

 !ها یداد قول :مامان

 ... یول !دادم قول :من

 ؟یچ یول :بابا

 :گفتم و کردم جور و جمع خودمو. خوردم جا کمی شییهوی تیعصبان از

 !رمیبگ یفرزند به اونم و رمیبگ زن که شمیم الشیخ یب یوقت تا -

 :گفت و دیخند بابا
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 نوبل زهیاج بهت من کنه قبول رو عباس یکن دایپ یزن یتونست اگه تو !باشه -

 هی مادر اونم بشه؟ مادر نشده عروس هنوز حاضره ینوعروس کدوم آخه !دمیم

 ؟یعراق ی بچه

 .نزدم یحرف

 :گفت سیمهد

 !زیانگ جانیه چه !یوا ؟یکن نیتزئ تولد یبرا نجارویا یخوایم پس -

 ما رهیبگ تولد خوادیم نیمع نیا که یروز سه دو نیهم تو گمیم من :مامان

 !میکن عوض ییهوا و حال هی شمال میبر هم

 ؟یایم توهم محمد !موافقم منم آره :عادیم

 !داره ازین کمک به خر کره نیا. بمونم احتماال. ..نه :ممد

 !یشوخ نوع از هیکنا البته. کردم تشکر هیکنا با و زدم بهش یلبخند

 فرن ده یدیدیم هوی گرفتینم هم اجازه قبلنا !رهیگیم اجازه خوبه باز :بابا

  !خونه یتو آورده

 !دهیرس نزاکت یواال مقام به :سیمهد

 :گفت و دیخند بابا

 !واقعا آره -

 هگید. ..هیکاف من یبرا. خوبه یلیخ دادن اجازه که نیهم. کردم سکوت هم باز

 .خوامینم یخاص زیچ

 مومت رو " دا " تونستم یسخت به بود داده بهم یعل ریام که ییها کتاب نیب

 وابشمخ که برد یسفر به رو من. شدم ونشیمد واقعا که بود یکتاب یول. کنم

 .نمیبب تونستمینم
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 که یدختر. بود بیعج برام که ییایدن به برد منو که. بیعج سفر کی

 خاک به خودش رو برادرش و پدر که یدختر. شهرش یبرا. ..دیجنگیم

 .گرفت عهده به رو اش گهید برادر و خواهر شش و مادر یسرپرست و سپرد

 خودم از خوندمیم رو کتاب اون یوقت. کردیم یامدادگر و دیجنگیم همزمان

  ؟یزیچ نیهمچ شهیم مگه دمیپرسیم

 هارو کار اون تونهیم یچطور داره؟ توان چقدر ساله هفده دختر هی مگه

. بود مجروحا نجات و شهدا دفن فکر به خمپاره، و توپ شیآت نیب بکنه؟

  آورد؟ دووم رفت هم برادرش یوقت یچطور

 سن نیا با. بدکردم هم یبدجور ...کردم بد من که نیا. دمیرس جهینت کی به و

 زمان اون عراق. نبود مهم برام خودم یایدن و خودم جز به یزیچ سالم، و

 لتم یسخت به. شده فیضع که داره یدولت کی االن. بود بعث میرژ ریدرگ

 – یس که اونا کنن؟یم کمک بهشون ها یرانیا چرا و داشته نگه و خودش

  !کردنیم خراب خونه مارو شیپ سال چهل

 و. بدم جواب ام تشنه روح به که نیا جز ندارم یا چاره و. ارهیم سوال سوال،

 برطرف عطشم که بدونم و بفهمم اونقدر. ندارم نگه دست دادم قول خودم به

 .بشه

 یسخت ی معادله هام اونقدر که نیا و هینطوریا چرا کایمل فهممیم حاال فقط،

 رو یرانیا اصالت که هیدختر اون. هیرانیا لیاص دختران نسل از هم اون !ستین

 س،یآرتم آباندخت، نسل از. هیرانیا رینظ یب دختران نسل از اون. کرده حفظ

 به و یرانیا شجاعت به. (س) نبیز حضرت مثل یبانوان نسل از نیهمچن و

 .یاسالم استقامت و صبر
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 عجب من معشوق. کرده صبر یول بوده، تخت یرو پدرش ها سال که یدختر

 از بینج دختران اون نسل میکن فکر میبخوا اگه میاحمق چقدر و. هیصبر کوه

  !رفته نیب

 هک بود یبرادر که یپاسدار ؟ینیحس یعل مثل ییپسرها کجان پس... یول

 رو روبه اش جنازه با تینها در و دیدو دنبالش به یمتوال روز سه خواهرش

 دم؟ید عراق یتو که یا یعل اون مثل یکی. شد

 شدن؟ واقع مظلوم نقدریا چرا م؟یریگینم درس ها آدم نیا از چرا

 :دیکش یآه محمد

 !هپروت تو رفته باز -

 :گفتم و دادم تکون تند تند و سرم

 ها؟ -

 :گفت ینگران با مامان

 جان؟ نیمع خوبه حالت -

 !خوبم !آره :من

 با. ..جانیا میکن دعوت رو تیهمکالس اون شب هی که میگفتیم میداشت :بابا

 .برادرش و باباش و مامان

 :گفتم یسخت به. کردم نگاه عادیم و محمد و بابا و مامان به

 .ستین اتیح دیق در یقادر خانم پدر -

 :دستش یرو زد رو دستش مامان

 !سرم به خاک -

 ترسم؟یم من یگینم من مادر !عهه :عادیم
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 زد؟ حرف قلم لفظ چقدر نیمع نیکرد دقت االن :محمد

 شده؟ ینطوریا ساله چند !هیسخت درد یلیخ :بابا

 .سال کی :من

 ؟یچجور :مامان

 که نیا تا ...بود تخت یرو سال یا خورده و ستیب. بوده ییایمیش جانباز :من

 .زد پر

 :گفت دلسوزانه عادیم

 .دختره طفلک ...یآخ -

 :کردم یکمرنگ اخم

 !دارن اسم شونیا -

 .نشه ناراحت تا نگفتم یزیچ ،گرفت رو پوزخندش یجلو زور به محمد

 !شده شیزیچ هی نکهیا مثل واقعا :مامان

 م؟یکن دعوتشون یموافق ،یهرچ حاال :بابا

 ؟یچ یبرا :من

 :کردیاخم مچهین بابا

 م؟یبکن تشکر هی دینبا !کرد کمک همه نیا -

 تندام از یبزرگ یتابلو کی دیبا. کرد یعذرخواه دیبا. نه تشکر تشکر؟

 یول یدیبخش منو دونمیم. کایمل متاسفم من نوشت روش و کرد درست

 .دارم دوستت قدر چه که رهیبپذ بتونه و بزنه ادیفر نویا هم قلبت ته خوامیم

 :کرد دییتا مامان

 .هیخوب فکر، آره -
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 :گفت دیترد با عادیم

 اونا دیشا میش الشیخ یب گمیم من !دارن فرق ما با یلیخ که اونا... یول -

 .بهیغر ی خونه انیب ادین خوششون

 :زد یلبخند مامان

 ناینم که گنیم فوقش. ان یخوب یآدما یول ،یمذهب و ان یچادر که درسته -

 !گهید

 :گفتم یخونسرد با و شدم بلند

 .تدارکات یپ رونیب رمیم من -

 !امیب باهات منم کن صبر :محمد

 ته ییجورای پولم چون. کنهیم کمک بهم محمد اومدن. ..خوبه. زدم یلبخند

 !آه !دهیکش

*** 

 زامرو نایا مامان. عباسه تولد هم فردا البته و. کاسیمل شدن مرخص روز امروز

 !برنخوره شمالمون یالیو به کمی تا شمال رنیم

 یاه الکپشت تم بهتره گفتیم محمد. گرفتم رنگ سبز رو عباس تولد تم

. ومدینم خوشم ادیز اونا از من خب یول !گهید پسره سرش ریخ. میریبگ نجاین

 !خب بودن ختیر یب یول !بودنا خفن یلیخ

 ییرایپذ !خونمون شده باحال یلیخ !گرفتم خره و شِرِک تم هم نیهم یبرا

 رشسفا پوش چکمه گربه و شرک طرح با بزرگ کیک کی و کردم نیتزئ رو

 ثبت مو به مو هارو لحظه همه که بودم کرده خبر هم عکاس هی. بودم داده
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 مونده براش خوش خاطرات نیا شد بزرگ یوقت عباس خواستیم دلم. کنه

 .باشه

 تا منم. شدهیم توجه بهش یبچگ از بدونه که نهیا یا هربچه یآرزو چون

 . کنمیم رو کار نیا براش هرسال باشم زنده که هروقت

 من یآشناها و دوست سرجمع !کردم دعوت شناختمینم و شناختمیم یهرک

 هم رو پونه و خودش یها دوست تونهیم گفتم هم محمد به !شدنیم نفر 18

 .انیم من دل خاطر به گفتن هم یمهد و ریام. کنه دعوت

 ادوت و بابا و مامان کردن بدرقه از بعد و دمیپوش لباس نماز، از بعد صبح

 بازم گذاشتم است، خسته یلیخ دمید. کنم داریب رو محمد تا رفتم آخر، فرزند

 یازب اسمس داشته صبح تا. اومدیم پونه یها امیپ هنوز شیگوش یرو. بخوابه

 !طونیش کردهیم

 شدن مرخص موقع خواستیم دلم. برداشتم رو نشیماش چیسوئ و دمیخند

 ستین مالقات وقت االن دونمیم. مالقاتش برم قبلش حداقل ای ...باشم کایمل

 !بود کرده اعتراف هم کایمل خود !ام یموذ کمی من یکل طور به یول

 عطر کمی. دادم حالت یطرف هی و کردم شونه رو موهام. نهیآ یجلو رفتم

 .نمونده تهش یزیچ گهید سیمهد لطف به گرچه. زدم خودم به 90ال

 با. یمعمول یآب نیج و دمیپوش طرح بدون دیسف بلند نیآست شرت یت کی

 مثل نداشتم دوست یول بودن، گرفته آرامش احساساتم و افکار که نیا

 نیج. پوشمینم چسب شرت یت گهید آره، !بپوشم لباس ها مقدس خشک

 خرخره تا مو قهی دکمه ادینم خوشم انصافا یول. کنمیم پام هم آبرومند

  !ببندم
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 کیکوچ گل دسته کی یفروش گل همون از راه، سر. رونیب زدم خونه از

 . دمیرس مارستانیب به. گرفتم

. کردم نگاه دمیجد یمچ ساعت به. شدم ادهیپ نیماش کردن پارک از بعد

 .بود شده هک " الزمان صاحب ای " روش

 .بود صبح قهیدق 91 و 8 ساعت

 ندتاچ و بخش یتو رفتم شدم، مارستانیب وارد که اتیعمل یسر کی از بعد 

  (که بودم گفته ستمین بشو آدم من) !دادم یروزیپ یخوشحال به هم قر

 کی و خوندمیم یروزیپ سرود لب ریز داشتم دهینرس کایمل اتاق به هنوز

 !بود مفرط یخوشحال از ()! اوردمیدرم بیغر بیعج حرکات یسر

 یآ !آه آه !سلف یما تو هندز !آه آه !سلف یما تو هندز یما پیک کَنت -

 شهینم... )الس نگیناث اند آل ورییم ویگ !الس نگیناث اند آل تیا وانت

 خودتو ی همه !گهید زیچ نه و خوامیم همشو من !اوه اوه !دارم نگه دستامو

  (گهید زیچ نه و بده بهم

[can’t ceep my hands to myself – selena](چشم به اگه 

  (!نوشتمینم نویا کنهیم گوش سلنا پسر هی که بودم دهیند خودم

 !ما شونه یرو زد پشت از نفر هی هوی که کردم مهیضم آخرش هم بشکن دوتا

  !هوا رو رفتم متر شیش

 ستین یزیچ یمرستار پرستار ومدیم نظر به که یفرد دنید با و برگشتم

 :گفتم اخموش افهیق اون به نسبت الیخ یب و دمیکش یراحت نفس

 !برادر منو یترسوند !آخ -
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 یا سرفه آبکشه، جانماز چقدر دیفهم شدیم موهاش و شیر از که هم مرده

 :گفت و کرد یمصلحت

 امرتون؟ -

 امرمون؟ یچ یچ :من

 دار لکه پیت نیا با رو یعموم عفت یدیم قر یدار اتاق نیا در یجلو :طرف

  امرمون؟ یچ یچ یگیم بعدشم یکنیم

 :گفتم و دمیخند

 !شدم هول کمی خب دیببخش -

 :شد تر دیشد اخمش

 اتاقن؟ نیا یتو ضتونیمر -

 شونهن به یسر. زدم مضحک لبخند هی بعد. دادم تکون دییتا نشونه به یسر

 :گفت و داد تکون تاسف

 درست اصال حرکات نیا دیکن مراعات لطفا. هستن تو نیا ماهم ضیمر -

 !ستین

 .نشد خب یول ...بره و شه الیخ یب دیشا تا گفتم "چشم چشم" تند تند

 :دمیپرس یکنجکاو با

 مارتون؟یب شنیم مرخص یک یسالمت به -

 .اهلل شاء ان امروز :طرف

 .هیعصب بود معلوم اخمش

 :گفتم

 !نییبفرما داخل؟ دیرینم چرا !یسالمت به خوب -
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 محترم؟ یآقا داره یربط چه شما به : (!خب دونمینم اسمشو)طرف

 طرز چه نیا !شعور یب زنمیم حرف باهات دارم خوب. گرفتم خون خفه

 رفتاره؟

 :گفتم ...کنهیم تعلل داره دمید یه

  !شدم خوشحال گهید خب -

 ظرن به جوون. باشم داده هم یدست هی باهاش تا کردم دراز سمتش به و دستم

 :گفتم. داد دست بهم اکراه با. ومدیم

 شما؟ و !نژاد کرامت نیمع !نمیمع من یراست -

 :چرخوند دهن زحمت به و دیکش زود رو دستش

 .ام یموسو طاها دیس -

 محو لبش رو از مضحک لبخند که یمونگول نیع. دیماس لبم یرو لبخندم

 منو که اون البته !کنم فرار صراط کدوم از که موندم یدوراه نیب. شهینم

 دمشه دیبا احتماال !باشه نجایا دینبا اون دونستمیم من یول. شناختینم

 نه؟ !بودیم

 نفس به اعتماد حس اون هوی بعد. کردم ینگاه دستم یتو گل دسته به

 :گفتم خودم با و کرد فوران دمیشد (سقف)

 لهپسرخا هی فقط شوهرشه؟ مگه ه؟یک مگه !باشه که باشه طاها دیس خوب -

 دتول یها کار دنبال رمیم زود یلیخ و دمیم کیمل به رو گل دسته رمیم !اس

  !بدم بهش و عباس تولد جشن خبر یحضور که نهیا به مزش تازه. عباس

 و کنمیم هیگر یکل رمیم کنمیم قهر لمایف نیا تو مثل نیکرد فکر نکنه هیچ

 !دایکنیم فکر یتراژد یلیخ زنم؟یم و رگم
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 تخت سمت به و داخل رفتم. کردم باز رو اتاق در و گفتم یا " اجازه با "

 نوتق یها دست و بسته یها چشم با داشت کایمل و بود کنار اش پرده. کایمل

 :کردم صداش آروم. کردیم زمزمه آسمون به رو شده

 .یقادر خانم -

 :گفت و زد آروم یلبخند اونم. ..دمیخند و کردم سالم. کرد باز رو هاش چشم

  !نیچوندیپ رو پرستارا که هم باز. سالم -

 :گفت و کرد راستش سمت به یا اشاره

 !بودن خواب نیاومد شما هروقت که هم خدا یها بنده نیا -

 :گفتم و انداختم ریز و نگاهم

 !نیداریب شما خوشبختانه باز -

 :گفت و شد تر زیخ مین و کرد دستش بغل به ینگاه

 .بشن داریب ممکنه ...ستین صحبت یجا نجایا -

 !بزنم حرف باهاش خوامیم گفتم قبل دفعه که بود مونده ادشی. عاقل چقدر

 !رفتیم ادشی بود یهرک

 :کردم زمزمه

 و بگم کیتبر رو امروزتون یمرخص اومدم فقط !ومدمین مزاحمت یبرا !نه -

 .برم و بدم یخبر هی

 هم من. شد معذب کردم حس. دادم بهش رو گل دسته و تختش کنار رفتم

  !صد یرو رفت قلبم ضربان

 :گفت و کرد بو رو گل دسته

 ... که نبود الزم. کرامت یآقا ممنونم -
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 نوم یشفا ن؟یکردیم دعا یچ یبرا نیداشت حاال. کنار نیبذار رو تعارف :من

 ن؟یخواستیم خدا از

 :گفتم منم ،نگفت یزیچ و دیخند

 گرفتم اجازه و کردم صحبت نعمتزاده یآقا با نکه،یا مزاحمت از غرض -

 یتو. هشیم ساله کی بایتقر. رمیبگ تولد عباس یبرا شعبانه مهین که فردا

 برادرتون با هم شما کنم دعوت خواستم. رمیگیم تولد براش خودمون خونه

 .نیاریب فیتشر نیخواست که یا گهید هرکس ای و

 الچ لپش گوشه شدیم باعث که یلبخند. زد لبخند من به کردن نگاه بدون

 روان و روح و بخورن گره هم یتو هاش مژه. بشه جمع هاش چشم و وفتهیب

 !رنیبگ یباز به رو من

 :کرد زمزمه

 !کرد کارو نیا ها میتی بچه ی همه یبرا شدیم کاش یا !هیعال واقعا -

 دوست و شون هیبق منم. دارن سرپرست و یبان یکاف اندازه به ها اون :من

 !بوده همسفرم !داره فرق عباس خب یول. دارم

 :داد تکون یسر

 . کرامت یآقا امیم حتما -

 دمید ...انداختم ینگاه. دیپر رنگم و کردم گم رو پام و دست. شد باز اتاق در

 .اومد شیپ کایمل سمت به و داخل اومد زدن در از بعد طاها دیس

 :گفت و کرد سالم. بود کرده تعجب هم کایمل که دمید وضوح به

 کجا؟ نجایا کجا شما خوبه؟ حالتون. دیآقاس سالم -
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 وت خوابوند... دست پشت با و زد کنار رو من و شد کینزد غضب با طاها دیس

 .کایمل گوش

 برهب باال رو صداش که نیا بدون دطاهایس که بود بسته چشمش هنوز کایمل

 :گفت

 انجیا !کنمیم هیتصف بعدا !دخترخاله خدمتتون هست الحساب یعل نیا -

 رتونس باال مرد هیسا نیکرد فکر نگذشته عمو سال از ادیز هنوز !مارستانهیب

 ن؟یبکن خواست دلتون یهرکار که ستین

 منو و کشهیم مو قهی داره طاها بفهمم تا دیکش طول. بود شده شل پام و دست

 که ییصدا و زمزمه با سرمون پشت هم کایمل. راهرو یتو. ..خودش دنبال

 :گفت نره باال کردیم یسع

 هم منصور !هستن من یهمکالس شونیا !نیباش آروم خدا تورو دیس آقا -

 ... دیس آقا !شناستشونیم

 دونستمیم که نیا با و کردم آزاد طاها یها دست از مو قهی. اومدم خودم به

 :گفتم و زدم پسش شدت به رسهینم بهش زورم

 وشگ قهیدق کی !خودشه با حق شهیهم کنهیم فکر که محترم مثال یآقا یه -

  !کن

 :گفت و کرد بهم ینگاه نفرت با

 !دمن گوش اهیس سال صد خوامیم ادیب رونیب تو فیکث دهن از که ییحرفا -

 !کن گم گورتو االن نیهم

 هم من. گفت بود شده قفل هم به دندوناش که یدرحال هارو نیا ی همه

 :گفتم و کردم اخم متقابال
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 نیا از بترس !داره فرق من یخدا با یپرستیم تو که ییخدا اون نکن فکر -

 بانتیگر روز هی که ات زننده رفتار نیا از بترس !یزد دهینسنج که ییحرفا

 !رهینگ رو

 :گفت بعد و دیخند هم بدجور. ..دیخند

 !یاریدرب رو خوب یآدما یادا یبلد خوب که واقعا -

 :کایمل سمت به برگشت

 پروا یب که !نیا شهیم جشمینت !دانشگاه یبر نذاره که گفتم خاله به همه نیا -

 ؟یکرد فکر یچ خودت با تو احمق !یبزن حرف بهیغر نامحرم هی با

 چشم با و کرد تر جمع رو خودش بود کرده سرش که یگلدار چادر با کایمل

 :گفت شده بسته یها

 !دیآقاس دینامحرم هم شما -

 :گفت پوزخند با بعد خورد جا اول طاها

 ؟یکنیم سهیمقا جلف مردک نیا با منو تو -

 !نبودن حرمت هتک نیا قیال. هستنیمحترم یآقا جلف مردک نیا :کایمل

 !گذرمینم ازتون. دیکرد شرمنده شونیا یجلو رو من د،یآقاس

 بود؟ بلد دنینبخش هم کایمل مگه ها؟

 :داد ادامه بغض با

 ... منو صورت که نگذشته ادیز هنوز بابام سال از خودتون قول به -

 کنارمون از حرص با و داد رونیب رو شیعصب یها نفس. شد آروم طاها

 .بشه خارج مارستانیب از تا گذشت

 :گفت من به رو کایمل
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 دست دیآقاس. بشه ینجوریا خواستمینم. کرامت یآقا متاسفم واقعا -

 .خوامیم عذر شما از اون طرف از ...ارهیم جوش زود ستین خودش

 یرو رو یلیس اون یجا خواستیم یجور کی. بود انداخته ریز رو سرش

 . نمینب صورتش

 سمتا دیشا. داد فحشش دینبا زدش، دینبا بود، فاطمه یدختر اسم اگه گنیم

 مانند یعل اقتیل نظر از من هرچند. یا فاطمه من یبرا یول نباشه فاطمه

 یمسره قیال یکس نبود (ع)نیرالمومیام حضرت اگه شهیم گفته چون. نباشم

 ،یملکا من یبرا تو یول نباشم تو دوم ی مهین من دیشا. شدینم دایپ (س)زهرا

 .یبخور غصه و یبلرز ینجوریا که ستین حقت. ینقص یب من یبرا تو

 :گفت و کرد پاک رو داغش یها اشک کایمل

 که ممنون. ارمیم هم رو منصور. ..امیب عباس تولد یبرا کنمیم یسع -

 .نیاومد

 .کردم ترک اونجارو زود یلیخ و کردم یکوتاه یخداحافظ

 گفته که یهمون !نداره اخالق. ادینم خوشش طاها از کایمل چرا فهممیم حاال

 !اس خوشمزه یلیخ غذات که نهیا بگه تونهیم که یا جمله نیتر عاشقانه بودم

 !شعور یب داره که هم بزن دست

 محل. سمتم به ادیم داره خودش دمید که کردم باز رو نیماش در حرص با

 پا هب شر خوادیم دوباره بود معلوم افشیق از. شدم نمیماش سوار و ندادم بهش

 !زدینم حرف بلند که گرفتیم خودشو یجلو واقعا تو اون البته. کنه

 هم اصال دارم کار یکل. رفتم و گرفتم و گازش بهش توجه بدون و عیسر

 .ندارم ویآدم نیهمچ با زدن کل حوصله
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 ه؟یپسرخالگ به یبزرگ مگه بزنه؟ رو من یکایمل داد اجازه خودش به چطور

  (!گفتم یچ)

 !من بدبخت کیش لکیم

*** 

 .شد بلند ش یصندل یرو از دنمید با انجمن کل سیرئ

 :زدم تعارف

 .نیباش راحت نینش بلند -

 اه یسالمت چاق از بعد. زشیم مجاور یصندل یرو نشستم و کردم سالم بعد

 :گفت

 لیما اگه. ..بودم یراض که من. بود خوب یلیخ هفته چند نیا یتو کارتون -

 یلیخ. مدید نیفرستاد که هم تون کیگراف کار م؟یببند قرارداد گهید دیباش

 ن؟یباش هم کیگراف میت یتو همزمان دیخوایم !بود قشنگ

 یادیز ی عالقه... و ام دانشجو هرحال به. کنم فرصت نکنم فکر راستش :من

 مه. باهاتون ببندم قرارداد حاضرم دیبگ هروقت یول !ندارم کیگراف به هم

 .رمیگیم عهده به رو غاتیتبل و یمجاز صفحات هم و تیسا کار

 :گفت و زد یلبخند

 وجد هب هستن فعال ینجوریا شما مثل ییها جوون نمیبیم یوقت !هیعال یلیخ -

 !شمیم جوون سال چند خودمم انگار !امیم

 :دیکش دورتر یجاها به رو بحث اونم. زدم یلبخند متقابال
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 !استعدادن با یلیخ دنیم نشون که یزیچ برعکس یامروز یها جوون اصال -

 مسال و سن نیا با من. هیسور رنیم که یینایهم مثل !باپشتکار هم یلیخ

 ... و هیسور رنیم اونا وقت اون !برم ندارم عرضه

 .اومد شیپ برام یسوال هی حرفتون، وسط دیببخش :من

 :گفت یحاتف یآقا

 !نییبفرما بله -

 ه؟یسور رنیم چرا :من

 !گهید دنیجنگ... خوب :یحاتف

 ... ها یا هیسور خود مگه یول. نبهیز حضرت حرم یبرا دونمیم دونم،یم :من

 م،ه یجهت از. هرحال به خب ستین دیشا و دیبا که اونجور اونا ارتش :یحاتف

 اطراف مسلمون یها کشور خصوصا و هیهمسا یها کشور کردن فیضع

 و رانیا از... و. داره رو رانیا خود تصرف یبرا مدت دراز هدف ران،یا

 هیسو دو هدفشون ها یرانیا. دفاع یبرا اونجا رنیم پاکستان و افغانستان

 .کشهیم رانیا به جنگ نشه، دهیجنگ اونجا اگه. است

 سپاه و ارتش مگه. برن بخوان هم یعاد مردم که شهینم لیدل بازم خب :من

 ستن؟ین

 ،یکل طور به بگم، برات بذار خوب !یمشتاق یلیخ که نیا مثل پسرم :یحاتف

 یلیخ ها یرانیا انقالب، زمان همون از. دارن یانقالب هیروح یلیخ ها یرانیا

 ادامه جنگ به بازم شدنیم مجروح ای یزخم که ییاونا یحت. بودن پرشور

 یتو نیهم یبرا. شدنینم میتسل که بودن هیروح با هم اونقدر. دادنیم

 !دادن هیروح جهت فقط ذارنیم یرانیا تا سه دو فقط گروه، هر نیب هیسور
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 :دمیپرس

 ه؟یچجور شونیروح مگه خب -

 ترسنینم اونا !ستین مهم یزیچ گهید باشه گرم خدا به دلشون یوقت :یحاتف

 ای ستد بدون که ترسنینم. نه ای باشن داشته درد بشن کشته خوانیم یوقت

 .خودش دست سپرنیم رو خودشون. خدا به قرصه دلشون. رانیا برگردن پا

 دمهص بدجور نجایا شون خانواده متاسفانه... و شنیم دیشه هم هاشون یلیخ و

 .ننیبیم

 .واقعا سخته خب... یروح نظر از :من

 هک خداشونه از اشونیلیخ !بود زیعز دادن دست از غم فقط کاش یا :یحاتف

 تیاذ هاشونو یلیخ !هاست ثیحد و حرف بحث !بدن دیشه خدا درراه

 .است هودهیب حرم از دفاع که گنیم ها یلیخ چون. کننیم

 خب یول !نداره تیاهم هم چندان نظر به !خب کنمیم فکر ینجوریا منم

 !بپاشم داغدار کی زخم به نمک برم ستمین حیوق نقدرمیا

 :داد ادامه یحاتف. نگفتم یزیچ گهید

. گمیم که دمید خودم. شنیم تیاذ یلیخ دایشه همسران خصوصا اشونیلیخ -

 ات شکسته دل یفدا !شکر و حکمتت ایخدا. کردیم مرگ یآرزو خدا بنده

 !نبیز یب یب

 یرو از رو هام کار نمونه و شدم بلند هم من. نگفت یزیچ گهید و دیکش یآه

 رو مجواب خوادیم دلم. رفتم ششیپ از مختصر یخداحافظ با و برداشتم زشیم

 وممعل که یحاتف نیا نه. نزنه حرف احساسات یرو از که رمیبگ یکس کی از

 !شهیم جمع چشماش تو داره اشک بود
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 پا یرو کسرهی دانشگاه از بعد. خونه رفتم میاضاف یها کار شدن تموم از بعد

 . شدم خسته. بودم

 برا دز مروین دوتا ممد البته !مینداشت رفتیم انتظار که همونجور که هم ناهار

 و اسمش بشه اگه البته. میخورد ناهار عصر مین و 4 ساعت ماهم و جفتمون

 .گذاشت ناهار

، رکش کارتون یتو حروف شکل به خاص ییها بادکنک. ییرایپذ یتو رفتم

 (مبارک تولدت) " وی تو ید برت یهپ " بود نوشته یسیانگل به

 .داشتن گوش شرک مثل هم حروفش از یبعض

 .بودن کرده نیتزئ رو خونه هم ینارنج و قرمز و سبز یها شرشره

 من نظر به خب یول ادین خوشش یکس دیشا !اومد خوشم ام قهیسل حسن از

 وار،ید یرو هم پوش چکمه گربه و خره و شرک عکس که خصوصا. بود بامزه

 توننب نفر دو که بود نفره سه مبل گاهشمیجا. بودم زده عباس گاهیجا یباال

 چرا ...چرا دونمینم. بودم گذاشته تموم سنگ. ننیبش ورش اون و ور نیا

 داشتم؟ دوست رو عباس نقدریا واقعا

 شب قهیدق 12 و 7 ساعت

 رداف خوبه. دادمیم انجام رو انجمن یکارا یسر کی داشتم. بودم لبتابم یپا

 . فوقش رمیگیم 92 هی تقلب از نداره،عیب  !داشتما امتحانم

 مه صحبتش طرز از و بود دستش هم خونه اریس یگوش. اتاق یتو اومد محمد

 .کنهیم صحبت داداش زن با داره بود معلوم
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 هباالخر قراره گهید آره... جشن؟ نیا وفتهیم راه هم شما بدون مگه بله :محمد

 !نیمع (دارهیم نگه رو یگوش ) !مینیبب رو گهیم نیمع نیا که عباس عباس نیا

 بخره؟ کادو براش داره دوست شتریب یچ عباس که پرسهیم پونه

 بدونم؟ کجا از :من

 :گفت یگوش یتو دوباره بعد و کردیاخم

ه ی آره !داره دوست یآهن آدم یلیخ عباس که گهیم نیمع. جان پونه الو -

 کتهس دمیشا !کنه سیخ و پوشکش ذوق از دید یوقت ریبگ ها گنده نیازا دونه

 !کنه

 !نیا هیبرادر عجب. ..باال دادم ابرومو یتا هی

 :داد ادامه محمد

 اصال فردا؟ یایم یک !مطمئنم !ادیدرم خوب یبخر یا قهیسل هر شما زمیعز -

 ها یلیخ. بپوش دهیپوش چلمنگ نیا قول به کمی البته !خوبه یبپوش یهرچ

 !ونگ که داره دختر دوست نقدریا نیمع نیا بابا آره ...هستن هم دختر. انیم

 !اش کله تو بزنم نبود دست دم یحساب درست زیچ که فیح !فیح

 . اومد در صدا به خونه زنگ که بود نکرده قطع رو یگوش هنوز

 ؟ییتزایپ ه؟یک :من

 :کرد اخم محمد

 .اومدن یمهد و ریام ارم؟یم راه سر از و پوالم مگه نه -

 اومدن؟ تو یهماهنگ با من؟ یدوستا :من

 :گفت جانب به حق
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 وامبخ ازشون تونمینم گرفتن زن همشون که من یقایرف !کنم کاریچ خب -

 !نجایا انیب

 وقت؟ اون انیب چرا :من

 بخوابم؟ یروان مجنون هی با یخال خونه هی یتو شب یندار که توقع :محمد

 !مینباش تنها که انیب گفتم

 .دوباره و دوباره. ..خورد باز خونه زنگ

 :گفتم کالفه

 !رفت سرم درو کن باز برو -

 .هگوشتال و گوساله استقبال به رفتم اجبار به منم و. رونیب رفت اخم با

 :ساختمون داخل اومد یمهد

 !عشقه رو یخال ی خونه !ولیا  !هااناسیا سالم -

 .تنها برادر دو بر سالم :ریام

 ن؟یچطور !برادر ی هیپا یرفقا بر سالم :محمد

 :دیپرس محمد از بالفاصله یمهد. کردم سالم زور به منم

 ه؟یچ خوندنش نماز هیقض ممد -

 :گفت و خاروند رو سرش و کرد نگاه بهم محمد

 !باز دیشا شده ریجوگ -

 .رفت اتاقم سمت به و کرد یزهرخند ریام

 سوخته و موند جهینت یب که شام یبرا دنیکش زحمت از بعد شب اون ما و

 صرفا. میدیخواب یسیسوس صورت به خونه، هال یتو میگرفت م،یخورد کتلت
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 باشن توش نفر 1 از کمتر که یا خونه از شیبچگ از !نترسه ممد که نیا یبرا

 !دیترسیم

 ورچط که بودم نیا فکر تو هنوز من و. شد بلند اونا خروپف یصدا زود یلیخ

 بار کی ...من وجود خاطر به اونم. خورد یلیس چشمم یجلو معشوقم که شد

 .شدم آزارش موجب گهید

 با یوقت االن، یول. ..کردمیم فکر بهش کمتر قبال. کردینم ولم کایمل فکر

. کنمیم فکر بهش شتریب کنم،یم سشیمقا یرعلیام یها کتاب یها تیشخص

 .روحش و جسم تصرف یبرا. بودن کنارش یبرا رهیم قنج دلم شتریب

 ناو مثل یدختر آوردن دست به. ستین دخترا هیبق مثل اون دونستمیم و

 .هنر ،خواستیم هنر واقعا

 رو هریم. شهیم تر گرم داره هوا یلعنت. باشه خنک کمی تا چرخوندم رو بالشم

 .مخ

 هام چشم. زنهیم صدام یکس کردم حس که شدیم گرم داشت هام چشم تازه

 . بود ریام. کردم باز رو

 :گفتم یا گرفته یصدا با

 شده؟ یچ -

 ؟یبخون نماز یخواینم. ..گفتن صبح اذون :ریام

 یا باشه نم،یبیم خواب دارم هنوز نکهیا یهوا به یول. کردم تعجب لحظه اون

 از رو خواب یگرما آب، یخنکا که یوقت. گرفتم وضو رفتم شدم بلند و گفتم

 . کنم فکر ریام به کردم فرصت تازه گرفت، هام چشم

 بودم؟ یک من. کردم نگاه ییدستشو ی نهیآ یتو
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 گشتمیبرم دیبا کردم؟یم دایپ نجات دیبا که بودم یک من مگه بودم؟ یک من

 .هنیبب رو اون هم میداشتن دوست یکایمل تا اوردمیم رو عباس دیبا. نجایا

 نیا وسط کنمیم حس حاال و پازل نیا گمشده یها قطعه دنبال گشتمیم دیبا

 ... داره حاال و اومدینم نظر به یراض من خوندن نماز از ریام. کردم ریگ پازل

 ام آشفته یموها. کنم خشک رو هام دست و صورت تا برداشتم رو حوله

 اون مداشت قصد. کردم نگاه نهیآ یتو هام چشم به. میشونیپ یرو بود ختهیر

 رو ییها زیچ یلیخ چشم، دوتا نیا. رونیب ارمیب کاسه از رو یگو دوتا

 .دنیدیم دینبا که دنیدیم

 یا گهید زیچ که بودم شده غرق یسطح و ینیزم یها لذت نیب چنان

 به رو بزرگش یخدا من چشم یجلو و. بود چشمم یجلو کایمل. دمیدینم

 رو پسندم مورد یزهایچ که شدمیم ییزهایچ جذب فقط من و دیکشیم رخم

 دنب و تنگ یمانتوها ریز اندامشون و دخترها دزدنید اونقدر. بکشن رخم به

 هم یتر قشنگ یها زیچ بودم کرده فراموش که بود شده یعاد برام نما

 .دارن وجود

 وندر به رو من که االن. بود قلبم یرو ک،یتار. ..اهیس یا پرده مثل یزیچ کی

 همه نیا نیب. نباش صیحر نقدریا که گنیم بهم و کننیم پرتاب خودم

 و حهیرا از و یکن انتخاب رو یکی یتونیم فقط الس،یگ خوشرنگ ی شکوفه

 .یببر لذت شییبایز

 یبرا فقط خوادیم دلم که یا غنچه. دارم دوست رو کیکوچ ی غنچه اون و

 .بس و بشه باز من
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 نخبه بایتقر من دونستنیم همه. بود یعال درسم. بودم مغرور شهیهم من

 ها تالش اون نصف کردم، تالش یلیخ رستانیدب که نیا با. شدمیم محسوب

 دچن حاال که نیا با. ارهیب یا یعال دانشگاه نیچن یتو رو من تونستیم هم

 .بود میماریب خاطر به !موندم کنکور پشت سال

 اللح پول گنیم. امیب تونستمیم پول با هم خوندمینم درس یچیه اگه دیشا

 منو هک یدیام ی بارقه تنها دیشا. نبود ینجوریا من قلب یول. مشکالته ی همه

 .بودن احساساتم نیهم کرد تر کینزد خدا به

 دهید که یدرحال بشم دانشگاه نیا وارد یدردسر چیه یب نداشتم دوست من

 نتونه اگه که دونهیم چون. کنهیم تالش یچجور دوستم نیبهتر بودم

. کرد مه رو کار نیا و کنار بذاره رو لیتحص مجبوره بشه قبول یدولت دانشگاه

 رکنکو یبرا تر یعال امکانات با من مثل نداشت یمال توان نکهیا خاطر به

 .رهایدرب رو خونوادش خرج حداقل تا کردن کار یپ رفت و. نشد قبول بخونه،

 !بودم کنکور پشت سال دو خودم که نیا با

 یب م،یخوندیم درس هم یپا پابه که اون، مقابل در کردینم قبول من قلب

 . دانشگاه برم یزحمت چیه

 اولش شدم، که دانشگاه وارد. بودم گذرون خوش و اشیع هم اولش از یول

 نیهم به... جیتدر به یول. بود باال هم هام نمره. گرفتمیم یجد هارو درس

 پارک و ها یمهمون یپا رو یشتریب وقت عوض در. شدم یراض کردن پاس

 .کردمیم حیتفر خالصه. ذاشتمیم ها رفتن

 .هستن حیوق چقدر کنم،یم نگاه بهشون االن که ییها چشم نیا
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 گها ببخشه؟ دیبا چرا !بخشهینم اون اس؟ بخشنده خدا گنیم که هیچطور و

 ودشخ که نیا با !دادینم عذابم ینجوریا دلم به کایمل انداختن با دیبخشیم

 .هینشدن بهش من دنیرس دونهیم

 یعنی زیچ چیه دیفهمیم. دنیترسینم زیچ چیه به کردن نگاه از ها چشم نیا

 ارزش خودم یبرا !نبودم قائل ارزش اطرافم یها انسان یبرا من یعنی ؟یچ

 .طور نیهم هم اونا. نبودم قائل

 یب زبون با اونا که یدرحال !ومدیم بدم سر به لچک یدخترا نیا از همش من و

 مثل کدومشون چیه البته. داشتنیم نگه رو من و خودشون احترام یزبون

 چیه هک داد نشون بهم ییزهایچ کایمل. کردینم ثابت رو نیا کارهاشون کا،یمل

 برداشت نگر حروم یها چشم نیا یرو از پرده بگم، بهتر ای. دمیدینم وقت

 .ننیبب تا

 نگاه رو من یکایمل !نیبردار چشمتون یرو از رو یکور یها نکیع !مردم یا

. یریم واه نیزم یبزن خودتو اگه گنیم ه؟یداشتن دوست چقدر نینیبیم !نیکن

 !یقلقل توپ مثل

 راه بغض. رهیحق ی بنده هی که گفت من به ،یقلقل توپ مثل هم من یکایمل

 االب من روح و قلب یتو عیسر قدر چه و انداخت ریز به سر و بست رو گلوش

 .شد یافتنین دست و. هوا رفت. رفت

 :دیکوب ییدستشو در به یکس

 ؟یکنیم کاریچ تو اون یدار ساعته شیش ؟!نیمع -

 !کنمیم دعوا خودمو دارم. زدم یپوزخند

 :گفت ینگران با ریام. کردم باز رو ییدستشو در
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 خوبه؟ حالت -

 ... نه :من

 جز به ...درآوردم رو کیکوچ جانماز. رفتم اتاق سمت به و شدم رد کنارش از

 .پدربزرگم ادگاری. بود نیهم خونه جانماز تنها مامان جانماز

. تمگرف باال رو دستم دو و ستادمیا قبله به رو. انداختم خودم یجلو رو جانماز

 . کردم نگاه مهر به

. سوختیم قلبم. شدیم مانع یزیچ هی. نشد ببندم، قامت کردم تالش یهرچ

 یمغرور یها آدم مثل من. ستمین یچیه من. سوزوندیم منو گذشته یادآوری

 ستمین یاونجور !خدا بگن بد تو از یه و یینما قدرت به کنن شروع که ستمین

 که وت بکشم ادیفر !قهرم باهات بزنم داد دمیکش که ییها یبدبخت واسه که

 بخونم؟ نماز دیبا چرا !یلعنت یکرد فراموش منو

 و دست هیر سرطان با تموم سال 7 میبچگ یتو !ستمین اوناش از من ؟یفهمیم

 لطو سال هفت !بشم خوب تا دیکش طول سال هفت ادته؟ی. کردم نرم پنجه

  !بشم خوب کامال تا دیکش

 نیا با. بردم ادی از تورو یکل طور به دم،یکش درد سال هفت اون که اونقدر

 دهیناد منو تو یول !گرفتمت دهیناد کم کی فقط من !نبودم هم دشمنت حال

 .ینکرد فراموشم. ..ینگرفت

 مک هات یخوب یجلو !آوردم کم یعنی ؟یچ یعنی بودن ریحق ی بنده یفهمیم

 تونستیم نه؟یبب هاتو یخوب تونستیم بود؟ ینجوریا یقبل نیمع اون. آوردم

  ؟یفکرم به تو هنوز یول دمیکش یادیز یسخت که نیا با که نهیبب
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 اه حکم فهم !نداشتم رو کردنت درک قلب !نداشتم تورو دنید چشم اصال من

 رو دایدرب میتعظ به مقابلت در بتونه که یکمر. نداشتم رو دستوراتت و

 ور کنه بغض درونش سرخرگ از فراتر تو یکینزد از که ییگلو. نداشتم

 . نداشتم

 .یداد بهم اونو تو. نداشتم هم رو اون من... نه !داشتم رو کایمل فقط من

 ؟یریپذینم رو پسر نیا االن چرا پس

 که کنمیم فکر و خودم؟ با شدم ریدرگ چرا ده؟ینم بستن قامت اذن قلبم چرا

 نیچن شکفتن یجا دونمیم که یدرحال. هیخال قشنگم ی شکوفه یجا کنارم

 . ستین من اهیس قلب یتو ییها شکوفه

 مه امروز. نشکنم رو دلش گهید یول. کنم حس رو قلبم سوزش دمیم حیترج

 محو لبخندش شدم باعث. بخوره یلیس که شدم باعث. دادم عذابش دوباره

 .بخشمتینم بگه نفر کی به خشونت با و کنه اخم جاش به و بشه

 نبخشه؟ بلده اونم مگه. ..دنینبخش

 :گفت سرم پشت از ریام

  !نه ای دهیم جوابتو نمیبب خوامیم !گهید بزن حرف باهاش ؟یمعطل چرا -

 چشمم یجلو نیزم یرو مهر. کردم پاک رو هام اشک اش هیکنا به توجه یب

 . دمیدیم تار. دمیدینم درست. انگار خوردیم تاب

 :گفت دوباره ریام

 نیا با یکرد فکر ؟یبپرست خودشو یرینم چرا اس؟ دختره اون خاطر به -

 ؟یکن باز دلش یتو جا یتونیم پسره اون مال گرفتن تولد و کارا

 :گفت پوزخند با
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 خوش رکنا. گمیم رو کیش لکیم !ادیم خوشش شیبپرست که نیا از مطمئنم -

. ..البته همتناسب خودشم !باشه بخش لذت دیبا بودن تو مثل یپیخوشت و کلیه

 ... و کیکمربار

 :زد یپوزخند. سمتش به برگشتم ظیغ با

 یایمزا از خب آره؟ دمید کجا از یپرسیم هم حتما !؟یشد یرتیغ !هیچ -

 !الغر ای چاقن اشونیچادر شهیم معلوم باالخره که نهیا حیتشر بخش

 :داد ادامه مکث با

 هم پرستش ارزش. نداره شدن عاشق ارزش کیمل. نیمع یفیح تو البته -

 .نطوریهم هم خداش. ..نداره

 :زدم یپوزخند

 خونم؟یم نماز اون خاطر به یکرد فکر تو -

 :گفت جانب به حق

 !یگینم راست دونمیم که نه نگو -

  خوندم؟یم نماز کایمل خاطر به من

 که اون بخونم؟ نماز اون یجلو قراره مگه االن ...خوندمینم نماز اون یجلو. نه

 !ستین نجایا

 :گفت خنده با و اوردین کم اونم. دادم سکوت با رو ریام جواب

 وت قایدق هم بازوهاش دور. داره یا دهیکش گردن کایمل بودم دهیشن ایرو از -

 .بشه خورد تونهیم تو مثل یکی یدستا

 ... بار نیا یول. داره اون و نیا دادن حرص به عادت دونستمیم

 :دمیغر خشم با
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 .نرو ورتمهی من اعصاب رو ریام -

 :دیخند ریام

 وت بگم خوامینم. زودگذره حس هی نیا !ایب خودت به کمی نیمع الیخ یب -

 خشک هی اون. هیسطح یلیخ شدن کایمل عاشق یول ،یشد ریجوگ ای یا بچه

 زده یآسمون یحرفا و کرده حتتینص چندبار حاال که نکن فکر. مقدسه

 .رهیم ادتی زود. باشه داشته دوستت تونهیم

 کدر بتونه که نداره روح مگه نداره؟ قلب مگه نداره؟ قلب من یکایمل... مگه

 که ستین نطوریا مگه نداره؟ اعتقاد خدا به مگه شدم؟ ش وابسته چقدر کنه

 انداخته؟ دلم به رو مهرش خدا

 خدا شم؟ تر کینزد بهش من کایمل از استفاده با خواستیم فقط خدا... یعنی

 داد؟ یباز رو من هم

 و میزندگ یتو اومد که بود نفر کی فقط هم اون یعنی نطور؟یهم هم کایمل

 عاشقانه که کنه ازدواج یکس با قراره هم آخرش و کرد ور هم به رو میزندگ

  اس؟ خوشمزه غذات چقدر که نهیا اش جمله نیتر

 کجا از بکنم؟ براش یهرکار حاضرم باشه من با اگه که دونهینم کایمل یعنی

 چون. باشه داشته یا عالقه نکنم فکر بدونه اگرم !نگفتم بهش یوقت بدونه دیبا

 فوقش فوق. زودگذره و یسطح عشق هی عشق نیا کننیم فکر ریام مثل همه

 یتبدبخ هزار با اگرم !شناسمینم کایمل اسم به رو یکس اصال گهید سال دو

 !کشهیم طالق به کارمون یتفاهم یب از گهید سال چند کنم ازدواج باهاش

 حرف ناز با و اندام و چهره ییبایز به که یکس معموال که نیا نه مگه... یول

 .ام آشنا اتشیروح با. شناسمیم رو کایمل من ه؟ینجوریا شهیم عاشق زدن



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 525 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 کی از. شد شروع بغض و نهیک کی از من عشق. نشدم عاشقش هم یسرسر

  ".شدم مند عالقه بهش شناختمش یوقت " من. ثانهیخب یدشمن

 ست؟ین متفاوت نیا ایآ

 تهوابس آرومش و نیمت کالم به. نشدم وابسته صداش لطافت و ینرم به من

 شدم یدگاهید عاشق. نشدم یکس رنگ سبز و درشت یها چشم عاشق. شدم

. رفتینم قنج دلم بایز و دیسف یها دست لمس از من. داشت ایدن به اون که

 لفز به من. بخوره دستم به چادرش ی پره ناخودآگاه بود یکاف فقط بلکه

 و تهخس تن. دمیرس شیبزرگوار تینها به. دمینرس حالت خوش ییطال و بلند

 نستمتویم فقط. نبود یدختر نوازشگر و گرم آغوش یتو اضطرابم و پرتنش

 چقدر ها انسان روح. بود مهم چقدر من روح براش که کنم حس وضوح به

 نوازش مست هم هنوز که کردیم نوازش رو روحم یچطور. بود مهم براش

 کالمشم؟ یها

 .گفتم اکبر اهلل خاطر نانیاطم با و گرفتم ریام از رو روم

 . مرد اون بود یمرد عجب. ..یعل یها اکبر اهلل ادی هم باز

 که یعنی رکوع، یریم یوقت مثال. داره گفتن یبرا یحرف هی نماز از کهیت هر "

 ". مونمیم یباق تو به مانیا در بازم یکن قطع رو سرم اگه یحت ا،یخدا

 !یکن قطع منو سر یخواینم که تو گفت؟یم یچ یعل ادتهی ؟یشنویم ایخدا

 هس یتو هم آب قطره هی دونستمیم من که هم یدرحال. شد قطع یعل سر یول

 !دارن نگهش هم زنده خواستنیم بعد. بود نخورده قبلش روز

 لمث اونم یول. اوردیدرن رو صداش هم یچکسیه. کشتن تشنه رو یعلو یعل

 . شد کشته تشنه داشت دوسش یلیخ کایمل که ینیحس امام همون
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 رامب ریام حرف یعنی اکبر اهلل. داره گفتن یبرا یحرف نماز نیا از کهیت هر

 هم تو دست از !پره یلیخ دستش از دلم ایخدا یعنی حمد. ستین مهم

 ایخدا یعنی رکوع و. داشت دوا دردم کاش یا یعنی دیتوح سوره و !نطوریهم

 یادآوری بهم رو سردردم بیترت به ها سجده !فمیضع برابرت در یلیخ

 .کن کمکم ایخدا گمیم دلم یتو من و کننیم

 زا قنوت یتو یمنته. خونمیم دوباره هارو همون و شمیم بلند باز دوم رکعت

  !کنمیم نینفر رو ریام ناخودآگاه

 بهت یچ یدونیم ایخدا. دمیم کشش ذکر تا چند با. آخر سجده یتو رمیم

 ...ینکیم چه نمیبب. بهم بده یحساب و درست رو اعتماد جهینت گمیم گم؟یم

 یبگ ستین وقتش. رو ات بنده اون هم شناسمیم خوب تورو هم گهید

 ؟یکنیم کاریچ من دل نیا با یخوایم

 هم من. یندار یخوش دل ازش دونمیم که ینماز. کنمیم تموم رو نماز و

 نماز مجبورم !مجبورم فقط !نه خوندن؟ نماز راحته برام یکرد فکر !ندارم

 .دارم ازین بهت شهیهم ره،یگ دلم که االن نه. دارم ازین بهت چون بخونم

 به رو هام چشم. کردم جمع و خودم و گذاشتم نیزم یرو مهر کنار رو سرم

 .یابد خواب کی دیشا. خواستمیم خواب. رفتیم شدم گرم

 که دونمیم خوبه؟ نظرت به بخوام یچ ازت من. نیکن دعا نماز از بعد گنیم

 یکن کمک عباس به خوامیم ازت نیهم یبرا. هیافتنین دست هام خواسته

 یادآوری بهم نمشیبیم هربار. زهیعز برام یلیخ بچه اون. بشه خوشبخت

 .دمید ییزهایچ چه و کردم کار چه. بودم کجا که شهیم
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 خاطراتو اون زودتر ...روانپزشک. مشاوره برو. کن فراموش که گنیم هیبق

 شفرامو دیبا یچ یبرا یول !نباش یختیر نیا و کن تر محو و محو ذهنت یتو

 قیتزر ضعفا جون به مهلک سم مثل داره تیجنا که بره ادمی دیبا چرا کنم؟

 شه؟یم

 هنوز یول نمشینب تا بستم رو هام چشم. نشست کنارم و اومد ریام هم باز

 .کردمیم حس رو منفورش حضور

 ؟یشد ناراحت دستم از... نیمع :ریام

 . سکوت

 :گفت

 .نداشتم یخاص منظور ...نکن ینجوریا خدا تورو -

 :دمیغر

 .گمشو فقط -

 ریجوگ فقط کردمیم فکر. هینجوریا تعاوضا دونستمینم من خدا به :ریام

 .داده تاب و مخت یحساب که هم کربالئه اون !ایمذهب خط تو یزد و یشد

 :داد ادامه ملتمسانه اون ...نگفتم یزیچ بازم

 ... توروخدا نیمع -

 ؟یدیم قسم خدا به چرا :من

 ؟یچ :ریام

 ؟یخوریم قسم روش چرا پس نداره؟ پرستش ارزش اون یگفتینم مگه :من

 مونده؟ اسم هی فقط برات ازش

 ... وگرنه !عادت آقا میکرد عادت !یدیم ریگ توهم الیخ یب بابا :ریام
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. کردم عادت بد دمیفهم یول. بودم کرده عادت زایچ یلیخ به منم ریام :من

 .نداشتم باورش که یدرحال. خوردمیم خدا به قسم یالک

 ... من داداش ن،یمع :ریام

 ولم چرا. داداش نیبگ بهم ادیب خوشتون گهید یمهد و تو نکنم فکر :من

 ن؟یکن راحت و خودتون الیخ نیکنینم

 :گفت و درآورد و دادم که ام کله پس زد یکی

 آدم خوب یول !سهله که نیا !میایم باهات ما یبر که چاهم قعر تا تو احمق -

 !یکنیم کار چه یدار بفهم اریدرب اجاره از رو باالخونه اون کمی عاقل

 :گفتم اخم با

 .دمیرس جهینت نیا به که کردم کارو نیهم قایدق اتفاقا -

 :گفت و دیکش یپوف

 !نهیبینم که دختره ؟یچ که یخونیم نماز مثال االن -

 خودم یخدا و خودم خاطر به من !خونمیم نماز که تسین کایمل خاطر به :من

 .خونمیم

 :باال داد ابروشو

 فکر اولش. یزنیم گول خودتو یدار بفهم نیمع !شاتیفرما چه !اوهوه -

 فوق. هیدالور خاطر به ننداختنت غیت و موت مدل و نزدن ادکلن کردمیم

 دارن آقا نگو !یندار حوصله و حال یا افسرده اتفاقه اون از هنوز فوقش

 یمشک چادر هی هم فردا البد !یخیتار آثار سمت به کننیم دایپ شیگرا

 !رونیب ادیب اتاقش از نداره حق یگیم بهش و سیمهد رو یکشیم
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 یرو به یول اومده بدم چقدر که دیفهم. کردم نگاهش و دادم نیچ و دماغم

 :گفتم. اوردین خودش

 .داره رو خودش اعتقادات یهرک ریام نیبب -

 مونه به باشه یزندگ زن اگه !شو دختره الیخ یب گمیم که نهیهم یبرا :ریام

  !شهیم یراض یقبل نیمع

 :گفت و کرد مکث کمی بعد

 ش؟یریبگ یخواینم که یجد یجد -

 راجع تو !کنم دشیتمد برم هرماه بعدم رمشیبگ امانت خوامیم پ ن پ :من

 ؟یکرد فکر یچ من به

 !جلو یبر ازدواج قصد به دهیبع تو از آخه :ریام

 !صدبار اونم شدم عاشق قبال هم مثال یالک :من

... نبود ینجوریا که طال خب یول یکردیم یآزار مردم اکثرا خب آره :ریام

 !برات داشت فرق شیقض

 :گفتم و دمیکش یآه

 که رفت یجور ییهوی ...رو کردن فکر ارزش یحت. نداشت رو ارزشش اون -

 .نبوده وقت چیه انگار

 :گفت و دیخند

 ابت مخت کمی فقط چون میکنیم ولت ما نکن فکر ،یول. الشیخ یب حاال -

 !دارمیبرنم سرت از دست نمینب چشم به رو گورم یوقت تا که من !برداشته

 :زدم یپوزخند

 .برم رو رفاقتت -
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 یب آدم هم من. کن حساب من رو توهم آره، گفتیم که بود یجور لحنم

 ... یول. ستمینیمرام

 :گفتم یجد و کردم جمع رو لبخندم دنشیخند اتمام از بعد

 ... من یجلو ینجوریا گهید. مهمه یلیخ برام کایمل -

 :آورد باال میتسل حالت به و دستاش

 ؟یاوک !بزنم برات مخشو که کنمیم بتونمم هرکار !قبول باشه باشه -

 :زدم تشر و کردمیاخم

 !بزن زر کم کن درست صبحونه برو گمشو -

 !یکن درست صبحونه دیبا تو مهمونم من :ریام

 :گفتم و پشتش تو زدم پا با و پاشدم

 !کنه کار دیبا ناخونده مهمون !خوامینم تنبل مهمون من پاشو -

 ازهت شیر به و شد خارج اتاق از دو حالت به و پاشد که بزنمش شتریب اومدم

 !کنم کوتاهشون برم دیبا یه اکه. دیخند دراومدم

 یفحش مدل یتو. بخوابه تا رختخوابا سمت رفت گفتم بهش که یزیچ برخالف

 آخه؟ خورهیم صبحونه صبح 0 یک. شدم الیخ یب و دادم بهش

 نه ساعت شد قرار ...دیخواب دوباره ریام. بودن خواب خرس نیع همه

 .بخورن یدرد هی به و بدن خودشون به یتکون هی پاشن که کنم صداشون

. دادیم آرامش بهم یلیخ. کردم باز رو بود داده بهم کایمل که یقرآن و نشستم

 دهید کیمل اتاق یتو ازش عکس هی فقط که یپدر همون. ..بود پدرش مال

 با االن و اومدینم خوشم ازش. کردمیم اش مسخره اول که یمرد. بودم
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 چه تا داره خبر و است زنده. فهمهیم کردمیم حس نبود زنده که نیا وجود

 . دخترشم مدهوش و ونیمد حد

 کنم فکر. کردم بازش. دمید نامه شکل به یکاغذ قرآن، همون اول ی صفحه

 .بود کایمل یبابا اش سندهینو

 :نامه متن

 والکعبه القرآن رب بسم "

 . بزن رقم ینیحس را ام یزندگ دهم،یم قسمت کتابت به خداوندا

 نه باشند (عج) حجت ی فهیخل زخم مرهم و اوری تا ده قرار یفرزندان من از

 .زخمش بر ینمک

 چه تو از که بماند ادمی تا ماند خواهد فیشر مصحف نیا با کاغذ نیا

یم کردم، دایپ شهادت اقتیل اگر. سالم و صالح یاوالد و یزندگ. خواهمیم

 .بود یخواه میکر و محافظ را من بازماندگان که دانم

 " ) 1/1/9218 ) یقادر فرهاد ر،یحق ی بنده

 کایلم صالبت نیا دمیفهم. دمیبوس رو قرآن و همونجا قایدق گذاشتم رو کاغذ

 .خودش مثل. ..بود خودش یها نامه مثل. رفته یک به

 دیاب که یکار به. کایمل به.. .کردم فکر انتقامم به. دمیکش دراز تختم یرو

 رو کایمل من. کردم دایپ رو خودم باالخره که نیا و کردمیم تر عیسر

 .یعل شیپ. برم خوامیم... فقط. مراقبشه خدا که دونمیم. خوامینم

 :گفتم و گرفتم صورتم یجلو رو دستم فکر نیا با

 .هیسور برم دیبا... شده که یقیطر هر به -

 *** 
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 + کایمل +

 مثل خواستم. زد شخندیر بهم اتاقم سقف. باال بردم زور به رو هام پلک

 هب شدم مجبور هام دنده یرو فشار و درد از یول نمیبش پاشم یجهش شهیهم

 !پاشم اسلوموشن صورت

 ... پس اتاقم، نداره که پنجره

 !موندم خواب کنن مخم تو خاک. قهیدق 11 و 0. کردم نگاه ساعت به

 گمیم. هشیهم مثل نه البته. رونیب دمیدو اتاق از عیسر یلیخ و کنار زدم رو پتو

 کیپرسونیها مثل قبلنا. کرده نصف و بدنم ییکارآ واقعا تصادف که،

 !بکنم کارامو تونستمیم

 .اهههه !موندم خواب !موندم خواب صبح نماز

 در دنش باز با هوی که رفتمیم ورتمهی ییدستشو سمت به سرعت به داشتم

 یتو برگشتم دو به و دمیکش نیه ام پسرخاله دنید با. زد خشکم ییدستشو

 !خودم اتاق

 هی شدنم مرخص از قبل روزید ما؟ ی خونه اومدن دونستمیم دیبا کجا از من

 لمث خونه برگشتم !بود یقو المصب. بشه کمتر دردم که زدن بهم مسکن

 !دمیخواب افتادم چینویگر خرس

 !انیب نبود هم قرار. خونمون بودن ومدهین نایا خاله شدنم مرخص موقع البته

 منو؟ یدیم عذاب ینجوریا چرا ایخدا. خالم یکی اون ی خونه برن بود قرار

 ولمعم طبق ...گرفتم رو منصور ی شماره. میگوش سراغ رفتم و دمیکش یآه

 ادین منصور اگرم !کرد دارشیب شهینم کما تو رفته یقطب خرس حد در باال

 یلیخ زبونم درسته !بشم رو روبه جماعت نیا با دیبا یچجور ستین معلوم
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 ی شوهرخاله و پسرخاله. رمیگیم یاللمون نامحرم مرد یجلو کال یول درازه

 !ماشاءاهلل یال که هم یمادر لیفام با یستیرودربا !دارن خود یجا که هم گرام

 و ییدستشو از بعد. کردم سرم چادر و دمیکوب نیزم یرو و پام حرص با

 رو امه لباس. اتاقم یتو برگشتم عیسر و گرفتم هم وضو هی صورتم شستن

 !جمعه جمعشون !به به دمید و آشپزخونه یتو رفتم و دمیپوش

 ندعبارت سفره اطراف افراد و انداختن سفره سالن یتو که دمید اپن پشت از

 دیس ام شوهرخاله عاطفه، یآبج فاطمه، یآبج ن،ینسر خاله نرگس، خاله :از

 . ندارن گفتن که شونمیبق. دطاهایس پسرخاله و محمود

 تداش که آشپزخونه یتو مامان سراغ رفتم و کردم سالم همشون به یسرسر

 :مگفت بشنوه خودش فقط که یطور آروم و کردم سالم بهش. ختیریم ییچا

 نجا؟یا اومدن یک نایا -

 .شبید :مامان

. وفتمیم عقب نرم امروز. دانشگاه برم دیبا من برم قربونت مامان. آه :من

 باهام؟ یندار یکار

 :گفت و زد یلبخند بهم رو

 ؟یخورینم صبحونه خوبه؟ حالت -

 :زدم لبخند متقابال

 .دیببخش !مامانم ستین فرصت -

 :گفت متانت با

 موسسه؟ یریم بعدش -

 ... هزیچ... البته !جفتش هم دیشا. پرورشگاه هم دیشا موسسه برم دیشا :من
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 :هام چشم تو زد زل

 .مامان بزن رو حرفت -

 :انداختم نییپا سرمو

. رمب منصور با خوامیم دیبذار اگه. گرفتن تولد عباس یبرا کرامت یآقا -

 .شهیم خوشحال. هیهد دادن یبرا فقط البته

 :زد یلبخند

 . یبر که داره انتظار کرده دعوتت جوون اون اگه. دخترم برو حتما -

 :دیخند مامان. ..کردیم تمیاذ لحنش. شدم سرخ خجالت از

 ؟یشیم سرخ چرا -

 ... آخه :من

 :گذاشت ینیس یتو هارو ییچا

 هک ستین انکار قابل نیا. نازکه دل چقدر دمیفهم دمشید که بار کی همون -

 استادشون که دارن دوست افراد شهیهم. گرفته ادی تو از رو بودن بهتر اون

 داشته دوست قلب ته از... رو استاد اون که یوقت خصوصا. بده بها بهشون

 .باشن

 :کردم اخم

  !ستین امینجوریا -

 :دیخند

 اچهارت من بعدشم،. مونهیپش کاراش از تیروح ریتاث تحت نباشه یچیه -

 .یبمال رهیش منو سر خوادینم !کردم پاره تو از شتریب رهنیپ
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 تبرگش تمام یدیسف چشم با بار هی ریخ به ادشی !هه بشه؟ مونیپش اون

 !شمینم مونیپش وقت چیه من گفت

 از اونا اومدن با. دمیکش یآه و کردم نگاه رو طاها دیس و خالهیچشم ریز

 !ارمیب دووم جلوشون بتونم کنه خدا. تمومه کارم گهید مشهد،

 :گفتم

 هیقض خاطر به شده بهتر نینیبیم اگه !نکردم بهترش که من گلم، مامان -

 من شهبا داشته دوست اون که نداره یلیدل چیه بعدشم. گفتم که کربالست

 مثل گهید که نهیا کرده رییتغ من به نسبت که یدگاهید تنها. عباس تولد برم

 !نداره و جونم قصد قبل

 نم به بعد. سفره سر ببره تا الیل ام خواهرزاده دست داد رو یچا ینیس مامان

 :گفت

 نیاول تو که نیا هم واضحش مدرک. داره لیدل زنمیم یحرف من که نیا -

 به گوشش ینگفت مگه !نهیبش هاش حتینص یپا حاضره که یهست یکس

 اهاشب نقدریا عمرت تو تو که هیمرد نیاول اونم تازشم ست؟ین آشنا حتینص

 نه؟یا از ریغ. یزد حرف

 :انداختم ریز سربه

 .مکن کمکش تونمیم... که کردمیم فکر فقط !نداشتم یمنظور... من یول -

 .ینکرد گناه که تو !شرمنده دشمنت ؟یا شرمنده چرا دختر !یه :مامان

 :کرد نگاه طاها دیس به افسوس با

 یحت یول ...نبود یعمد ادیز البته. کرد روزید اون که گنیم یکار به رو گناه -

 .نکرد هم یخواه معذرت
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 هدیرس جهینت نیا به دیبا حاال تا. میندار یا نگفته حرف چیه مامانم و من

 ناراحت دونستمیم چون بگم بهش رو روزید داستان خواستمینم. نیباش

 نگفتم بهش رو یزیچ که بفهمه. باهوشه یادیز من مامان خب، یول. شهیم

 !بگم بهش تا نهیشیم کنارم اونقدر ادیم

 نیا. بودم مردد توش هم خودم که یزیچ. بودم نگفته بهش یول رو زیچ هی

 ... ام دخترونه افکار نکهیا و ادیم خوشم پسر نیا از که

 :کردم اشاره ساعتم به وحشت با

 .مامان خداحافظ ...برم دیبا !شد رمید اوه اوه -

 از و کردم یخداحافظ راهم سر هم هیبق از و دمیبوس عیسر رو دستش بعد

 خرآ کنم فکر نیهم یبرا. بود تر پر دستمون کمی ماه نیا. رونیب زدم خونه

 یراب زیچ نیتر مفرح که دیدونیم !میبذار دیخر ی برنامه هی میبتون هفته

 !کردنه دیخر دخترا

. کمرم نه و دادنیم اجازه هام دنده نه یول دمیدویم دیبا مترو ستگاهیا تا

 نمیا. ستین هم یا چاره. بشم اولم کالس الیخ یب شدم ناچار نیهم یبرا

 خب یول !دهیبع واقعا چوندنیپ من از. خورهیبرنم ییجا به نباشم اگه درسش

 که هم منصور. منصوره دست که هم نیماش چیسوئ. ندارم یا گهید چاره

 .شهیزمستون خواب

 امسال مثل یسال چیه. شدم دانشگاه وارد تر دراز پا از دست نیهم یبرا

 اواقع نشم مردود اگه ایخدا. بودم یبستر که روزم چند نیا !نداشتم بتیغ

 !یخوشحال از بدم شام رو لیا هی دیبا



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 537 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یآه. گرفت درد سرم کردم حس که بودم نشده مربوطه دانشکده وارد هنوز

 فشار مبه یبدجور ضعف. ومدمیم یخال شکم با دینبا. ستادمیا کمی و دمیکش

 .نخوردم شام هم شبید که خصوصا آورده

 ونا دمید تعجب کمال با. ..رفتم گذشته نصفش االن که یکالس سمت به

 و دمکر سالم تعجب با. کردنیم یباز موشک داشتن نفر دوسه !هیخال کالس

 :دمیپرس

 نشده؟ برگذار کالس... دیببخش -

 :گفت دخترا از یکی

 رفتن ها بچه جاش به. ..کرد کنسل زد زنگ یخاور استاد زمیعز نه -

 .کتابخونه

 کنم کار چه یول !مایدار امتحان امروز بود گفته بهم مایس !کتابخونه !اه

 !رمب در امتحان ریز از بذاره گامبو اروی اون هم نکنم فکر... که بدم تونمینم

 زوهج بتونم هم دیشا. کنم مرور کمی کتابخونه تو برم دیبا. ستین یا چاره

 وقت یلیخ موقع اون تا. مهین و 1 ساعت یبعد کالس. نمیبب هارو بچه هیبق

 .ستین

... یهع.. .بشم تک اگه یوا. کتابخونه برم تا کردم شتریب رو رفتنم راه سرعت

 !خودت یبزرگ به کن رحم ایخدا

  !شانس یا .. .بود مایس دمید که یکس نیاول شدم که کتابخونه وارد

 :جلو اومد لبخند با

 .میکن مرور دیبا بدو ؟یچطور خوشگل سالم -
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 مطالعمون یشگیهم زیم سمت به باهاش و دادم رو سالمش جواب لبخند با

 .رفتم

 مبحث دادن حیتوض به کرد شروع اون و میدرآورد رو هامون جزوه و کتاب

 . داده درس استاد نبودم من یوقت که ییها

 :کردن ناله به کرد شروع دادن حیتوض از بعد معمول طبق

 ور، نیا از بابام ور، اون از مامانم !که شده یبساط چه یدونینم کایمل یوا -

 ... یوضع هی اصال

 رن؟ینگ طالق کنن شونیراض نتونستن جوره چیه :من

 :گفتم. دیکش یآه و گفت یا " نچ "

 .شهیم درست زیچ همه خدا، به بسپارش. نخور غصه -

 :گفتم کنه بغض اومد تا

 .دمینفهم بده حیتوض دوباره رو یکی نیا زودباش !ماینداشت هیگر -

 :کردیاخم

 .ندارم حوصله کن ولش -

 در. شدم متوجه دیشا شدم خوندن مشغول استرس با و انداختم باال شونه

 :دیپرس نیح همون

 ؟یایم امروز یراست -

 کجا؟ :من

 ...گرفته رو میتی بچه هی تولد گهیم. گهید نژاد کرامت ی خونه :مایس

 ش؟یشناسیم
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 خونوادش همه... خب یول ،هیناز ی بچه یلیخ. عباسه هه بچه اسم. آره :من

 .شدن کشته

 !نکردم باور که من. آورده عراق از اونو کرامت گنیم. دمیشن منم :مایس

 با دربارش. کردمینم باور دمیشنینم پرورشگاه مسئول از منم اگه :من

 مصاحبه مجله و روزنامه یتو ناشناس صورت به پرورشگاه مسئول و کرامت

 .رو عباس شناختنیم ها یلیخ. بودن کرده

 خونه؟یم مجله و روزنامه االن گهید یک آخه :مایس

 :دمیخند

 !من -

 تولد؟ یایم... حاال !یخل بس از :مایس

 .آره :من

 :کرد تعجب

 ؟یایم واقعا -

 مه شعبان مهین تازه !ها موننیم خودم یها بچه مثل مایتی بچه ام؟ین چرا :من

 !ستین یکار کم یروز نیچن تو میتی کردن خوشحال. هست

 :گفت و دیخند

 با که اوال اون .برداشت سرت از دست کرامت که بود بیعج ییخدا یول -

 !ستین کن ول نکشتت تا که گفتمیم خودم

 کرد؟ لبم به جون کم مگه خوب :من

 :سرمون یباال اومد اخم با کتابخونه مسئول

 !گمینم بهتون یچیه یه گهید نیش ساکت ن؟یکنیم پچ پچ اول از یه هیچ -
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 یا غره چشم نیهمچ اونم !چشم میگفت و میکرد یخواه معذرت خنده با

  !دیماس دهنمون تو خنده که رفت

 هب رفتن از قبل. کردم یخداحافظ مایس از و پاشدم عیسر. بود شده 1 ساعت

  !نمردم تا. ..خوردمیم یزیچ هی کافه رفتمیم دیبا کالس

 یندلص از یکی یرو. خوردن به کردم شروع و گرفتم تییسکویب دوتا عیسر

 که رمب شم بلند خواستمیم. خوردم آب فمیک یتو یبطر از کمی و نشستم ها

 معلوم ظاهرشون از یول شناختمشونینم. شدن کینزد بهم دختر دوتا دمید

 .نکردم تخمشون و اخم به یتوجه. ادیم بدشون من از چقدر که بود

 !کردن توجه بهم یلیخ انگار اونا یول

 یرو یا یسیخ که شنیم رد کنارم از دارن که شدیم راحت المیخ داشت

 !صورتم تو کرد یخال رو پرتغالش آب یعوض. کردم حس صورتم

. کردم حس هم رو یا گهید زیچ شدن دهیپاش. بستم محکم رو هام چشم

 رو هوهق غلظت و ینوچ دست با و دمیکش یفیخف غیج !بود داغ یکی نیا یمنته

 چه من مگه آخه. بود کرده پر رو کافه نصف دنیخند یصدا. زدم کنار

 کردم؟ کارتون

 ور پسرا از یکی یصدا. دمیکش صورتم یرو و برداشتم رو یکاغذ دستمال

 :دمیشن

 ... یا هیسهم ی دختره !سوخت تهش تا یعنی -

 سکوت؟ جز بود اش ستهیشا یجواب چه. ..کرد پر رو صورتم خشم

 رو خوردنش کتک یصدا نیهم یبرا. کردینم فکر من مثل نفر کی انگار یول

 یگلو یکس دمید و کردم نگاه ور اون به هام چشم کردن پاک از بعد. دمیشن
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 ییها حرف. زدیم ییها حرف صورتش یتو حرص با و گرفت رو پسر اون

 . دمیشنینم که

 نمیبش دیبا گهید بار نیا !دیرس آش هر نخود نیا دوباره. شد ول پسره یگلو

 داداش و وسط بپره شهیم که یهرچ ستین قرار !بزنم حرف یحساب باهاش

 .کننیم تمیاذ نقدریا دایجد چرا دونمینم البته. کنه گل شیباز

 سراغم به خشم و غم همزمان. بشورم رو صورتم رفتم و شدم خارج ایتر از

 جلوشو که نباشهیخشم تا هرحال، به. بودم کرده عادت یول. ..بودن اومده

 . یشینم مقاوم درمقابلش و هیسخت کار چقدر که یفهمینم یریبگ

 مسال. شد دایپ جلوم خودش ی سروکله که رفتمیم کالس سمت به داشتم

 :کردم زمزمه ...داد رو جوابم. کردم

 .بود یکاف تذکر هی ...دیبد خرج به خشونت نبود یازین -

  :گفت متانت با. زد یپوزخند

 !داد جواب بهشون خودشون مثل دیبا !خونهینم نایا به تذکر ،یقادر خانم-

 :کردم نگاه یا گهید سمت به

 جوابتون خشونت با دیآورد سرم که ییبالها خاطر به هم من اگه خب آره -

 ... اصال. کرامت یآقا. شدینم نیا جشینت دادمیم رو

 :گفت

 دانامر خوبه؟ حالتون بپرسم اومدم !یدیم ریگ شما چقدر. الشیخ یب اصال -

 د؟یسوخت بود؟ داغ هه قهوه !کردن یشعورگر یب یلیخ

 !شدیم دار خنده یوحشتناک طرز به شدیم نگران یوقت لحنش. دمیخند

 :گفتم
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 .نینگران که ممنون هرحال، به. بود ولرم اش قهوه نه -

 زا. شمیم یجور کی زنمیم حرف باهاش یوقت. رفتم کالس سمت به هم بعد

 یطرف از و کوچولوئه ی بچه هی طرفم که کنمیم احساس همش یطرف

 حرف از شهیم باعث که هست هیچ اسمش دونمینم که هم ام گهید احساس

 !ادیب بدم هم ادیب خوشم هم باهاش زدن

. دهش کینزد من به یلیخ کرامت. کرده جیگ رو من افتاده که یادیز اتفاقات

 " هگینم بهم گهید. زنهیم حرف مودبانه االمکان یحت و دارهیم نگه رو احترامم

 رو نم یها نامه کربال یتو که نهیا خاطر به شترشیب کنمیم حس من و.  " تو

 کهنیا ای. دارم ازین توجه به یلیخ ممیتی چون من کنهیم فکر دیشا. خونده

 .سوخته حالم به دلش خونده رو من یها دل و درد یوقت

 پسر نیا از. ترسمیم. بد یلیخ حس هی. دارم بد حس هی هم یطرف از

 .یلیخ. ..ترسمیم

*** 

   !رمیگیم رو 91 کمش کم !هوه !گذشت یخوش و ریخ به امتحان

 هی سهموس رفتم مایمستق که هم بعدش. کردمیم یشمار هیثان دانشگاه آخر تا

 ... که هم بعدش. بدم انجام کارهارو یسر

 هک مردمیم البته !مردمیم یگشنگ از داشتم. خوردما رو سلف ناهار شد خوب

 .بشم دیشه تونستمینم گهید که بود نیا شیبد تنها بود، خوب

 بدم موسسه طرف از گهید حواله کی تا پرورشگاه رفتم کوفته و خسته

 .دادیم پرورشگاه به یمبلغ کی دوهفته هر موسسه. بهشون

 .انیا خاله جز به بودن رفته ناهار از بعد ها مهمون شتریب. خونه برگشتم
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... اهههه !بپوشم یچ دونمینم. کنم عوض لباس خواستمیم. اتاقم یتو رفتم

 بپوشم؟ یچ !بپوشم ندارم یچیه

 پا نیا یه بخوام هربار !اه !ریبگ ازم رو مرض نیا ایخدا. کردم باز رو کمد در

 !که شهینم بپوشم یچ که کنم پا اون

. اومد خوشم تمشیر از. کردم فکر کمی و گرفتم ضرب نیزم یرو پام با

 هب خب یول چادره ریز. کردم تنگ لباسا یرو رو هام چشم و زدم کج یلبخند

 باشم؟ کیش دینبا !هرحال

 و آوردم در رفتن کالجار یکل از بعد باالخره رو یسنت رنگ کرم یمانتو

 .کردم سرم هم روشن رنگ یروسر کی. یمعمول یمشک شلوار با. دمیپوش

 طرع تا کمدم سمت رفت دستم. زدم یلبخند ...کردم نگاه رو خودم نهیآ یتو

 اون ادی. شد خشک راه نیب ناخودآگاه دستم. بزنم کمی و ارمیدرب رو 90ال

 :گفتم لب ریز و کردم اخم اریاخت یب. افتادم شب

 .زنمینم عطر گهید -

 ها یمهمون یتو معموال. کنم سر رو مینیبحر چادر گرفتم میتصم تنوع یبرا

 به بتنس هم مدلش. تره کیش کمی که نهیا فقط فرقش البته. دمشیپوشیم

 .تره جور و جمع یعرب چادر

 یتو شد دایپ منصور ی سروکله. کردم چک نهیآ یتو و خودم هزارم بار یبرا

 :گفتو  اتاقم

 ؟یبرداشت و عباس یکادو !کیمل میبر ایب گهید بسه -

 .ردمک چشیکادوپ اومدم یوقت آره :گفتم و کردم اتاق کنار یکادو به ینگاه

 .میافتاد راه برادر یآقا همراه به و برداشتم رو کادو و فمیک
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 میدید یول. میبر کنه شیآت منصور که شدم منتظر م،ینشست که نیماش یتو

 دیکش رو شهیش منصور. زد نیماش شهیش به و رونیب اومد خونه از طاها دیس

 :نییپا

 !نیخواب ساعته سه !مهین و 1 ساعت !دیس آق خواب ساعت !عجب چه !بَه -

 :گفت آروم. نکردم نگاه بهش ...کرد بهشیاخم

 ن؟یریم کجا نیدار -

 :دیخند منصور

 !میریم شجاع آق خونه -

 !گفتم یجد من :طاها دیس

 .نفر هی تولد میریم میدار :من

 :کرد زیر هاشو چشم

 ؟یک -

 آخه؟ چه تو به !دایببخش یلیخ !دایببخش :منصور

 دیس به کنهینم جرئت یچکسیه لیفام کل تو !گرفتم مو خنده یجلو زور به

 !چه تو به گهیم بهش منصور وقت اون " تو " بگه طاها

 :دیغر خشم با و رونیب زد گردنش رگ طاها دیس

 !روـــــمنص -

 :گفت عشوه با منصور

 !منصور جان -

 !نیرینم جا چیه دوتا شما !نیش ادهیپ االن نیهم :طاها

 :دیخند منصور
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 !میبر باهم باال بپر شهیم تیحسود خوب عه -

 یانرژ و شیطبع شوخ فیحر کس چیه لیفام یتو که هیکس تنها منصور

 تا دونهیم خدا بزنم من حرفارو نیهم اگه !پسره چون اونم. شهینم ادشیز

 !ارنیدرب حرف برام خوانیم یک

 .شهیم میحسود پسرا به که نهیهم یبرا

 :گفت و شد نیماش سوار !برداشت نه گذاشت نه هم طاها دیس

 !میبر -

 :گفتم بودم نشسته جلو من که ییاونجا از

 د؟یس آقا جلو دیایب شما عقب امیب من دیخوایم -

 !راحتم نه :طاها

 !ناراحته کیمل خب :منصور

 روای نیا یجلو یمجبور مگه آخه. کنم کنترل رو خشمم تا بستم و هام چشم

 !هیچجور مزخرفش اخالق که یدونیم ک؟یمل یبگ بهم

 رو نیمع هم بار نیا طاها اگه. زدیم شور دلم. میافتاد راه بود یبتیمص هر به

 من بشه یزیچ هی راه وسط خداکنه. شهیم خون کاسه هاش چشم دوباره نهیبب

 !بگذرون ریخ به خودت ایخدا !رمیبم

 دمینبا. نبود چشماش تو یترس چیه اون یول. کردم نگاه نگران منصور به

 !نگفتم براش که رو روزید هیقض !باشه

 :گفت طاها دیس راه وسط

 .رمیبگ مادرم یبرا دارو نسخه هی دیبا من دار نگه منصور آقا -

 :گفت بغل زدیم داشت که نیح همون منصور
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 شده؟ چش خاله نده بد خدا چرا؟ !عه -

 .شه معده یداروها :طاها

 از بعد. بشه باز تا زد رو یمرکز قفل و "آهان" گفت یا بامزه لحن با منصور

 به برگشتم داروخونه یتو رفت که نیا از شدن مطمئن و طاها شدن ادهیپ

 :منصور سمت

 !میبر ریبگ گازشو منصور -

 :کرد نگام متعجب

 چرا؟ -

 !نهیبب رو کرامت دینبا دیس !گمیم برات راه تو !فقط برو :من

 :کرد زیر و چشماش منصور

 تیشخص و شعور زوال کمی طاها دیس درسته ن،یبب یول !فهممینم که من -

 ... یمذهب پولدار، !ها هیخوب مرد یول داره

 !بسه منصور بسه :من

 !کردیم تمیاذ داشت. ادیم بدم طاها دیس از حد چه تا دونستیم خودش

 .شعور یب احمق

 :گفت تر یجد. آورد خودش به کمی رو منصور ام ملتمسانه لحن

 کا؟یمل شده یچ -

 هاومد کرامت. صورتم یتو زد کرامت یجلو مارستانیب یتو دیس روزید :من

 . ..من که کرد فکر و دشید دیس که کنه دعوتم عباس تولد یبرا که بود

 :گفت خشم با بعد. بشه میتفه براش حرفم تا کرد نگاه بهم کمی

 ؟!؟یجرئت چه به -
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 !باش آروم منصور :من

 :سمتم به برگشت

 رو شیدیس حرمت ایخدا !اهلل یال الاله... و صورتت یتو زده برگشته چطور؟ -

 .نکردم لهش نزدم تا کن حفظ

. یمهمون میرینم گهید میبگ بهش اصال ای. میبر ایب من جان حاال باشه :من

 .اومده شیپ مشکل هم واقعا خب. ..اومده شیپ یمشکل

 رعذ ازت کرامت یآقا همون یجلو قشنگ ادیم شهیپام شونیا !رینخ :منصور

 . کنهیم یخواه

 !نکن پا به شر منصور :من

 یجلو تورو یآبرو ادیب داره حق اون نکنم؟ پا به شر من فقط چرا؟ :منصور

 ؟یچ که زهیبر نیمع

 .اوردهین سرم بال کم هم نژاد کرامت خود !ستین مهم هم نقدرایا حاال :من

 زده؟ ...صورتت یتو نزده هم بار کی پسر اون :منصور

 ... خب یول زده گمینم :من

 !طاها دیس تا صد به دارن شرف نژاد کرامت دونهی خدا به :منصور

 اون؟ طرف یرفت هوی شد یچ :من

 :سمتم به برگشت. کرد کوبش خیم انمیبازجو لحن

 ؟یک طرف رفتم من -

 .نزن راه اون به خودتو :من

 :کرد مون و من منصور

  !یکنیم عوض بحثو داره یربط چه اصال... اوه... من یدونیم. زهیچ... آخه -
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 .شدیم نوبتش داشت ...کردم نگاه داروخونه به

 :گفتم منصور به

 رو کادو !نمونده یراه ادیز. میگردیبرم و میریم عیسر. میبر ایب منصور -

 .میگردیبرم و دمیم

 :دیکش یآه منصور

 .میباش اونجا شتریب خوامیم من یول -

 چرا؟ :من

 میودب کرده ریگ مون جهینت یب بحث و یریگ میتصم برزخ یتو. نداد جواب

 :دادم جواب. بود کرامت. زد زنگ میگوش که

 .دییبفرما سالم بله -

 گه؟ید دیایم دیدار. ..سالم :کرامت

 .دونمینم... آم :من

 ودب معلوم. کردیم نگاه رونیب به که انداختم منصور به مستاصل ینگاه

 . رهیدرگ خودشم

 ن؟یدونینم یچ یعنی... آه :کرامت

 کچل؟ چه تو به اصال دونم؟ینم که یچ یعنی. بود یپرسش واقعا لحنش

 ... راستش :من

 :گفت و گرفت ازم رو یگوش منصور

 دقص هم مون پسرخاله یمنته اونجا میایم میدار ما. ..منصورم. نیمع سالم الو -

 .ادیب داره

 :گفت هم کرامت که دمیشن
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 ... خب... آها -

 نگارا کن وانمود یجور تو االنم. شده یچ روزید که گفت کایمل نیبب :منصور

 ؟یاوک. شده یزیچ که انگار نه

 .باشه... خب. :کرامت

 ... خداحافظ ؟یندار یکار. دستت قربون یا :منصور

 :گفت مصمم و دستم داد رو یگوش

 .کنمیم درستش نخور غصه -

 :گفتم و کردم نگاه داشبورد به غم با. فمیک یتو گذاشتم رو یگوش

 ... منصور -

 !منصور جان :منصور

 .کنم ازدواج طاها دیس با خوامینم من :من

 .ذارمینم من هم یبخوا :منصور

 مدست یتو حلقه خوادیم امشب گفت مامان به خاله که دمیشنیم داشتم :من

 .کنه

 مامان. بزنه حرف خاله حرف رو تونستینم من مثل اونم. دیکش یآه منصور

 نمک ازدواج خوامینم که بودم گفته میرمستقیغ بار چند من. تونستینم هم

 ... که هم مامان. رهینم خاله گوش تو... یول

 :گفت منصور

 .یخواینم که بگو خاله به خب -

 .بده نجاتم تونهیم معجزه فقط. نداره دهیفا ده؟یم گوش نظرت به :من

 .شهیم جور. ..ادیم هم معجزه :منصور
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 کوه اون با رو مییایدن کوتاه یزندگ خوامینم من !داداش ترسمیم من :من

 پزشک کی خوامیم. باشم شاد خوامیم !بگذرونم مغرور و یمذهب و خشک

 .بشم

 تزحم یلیخ هم نجایهم به دنیرس یبرا تو ...دونمیم. کایمل دونمیم :منصور

 .یدیکش

 .ارود کیپالست کی با. شد نیماش وارد طاها که بزنم یا گهید حرف خواستم

*** 

 :گفت طاها ،میزد رو خونه در زنگ

 ه؟یک تولد دینگفت آخرش -

 :گفت خونسرد منصور

 .گرفتن نجایا تولدشو که ...میتی بچه هی -

 :گفت و کرد ینگاه کیآنت سنگ ینما و کیش ساختمون به طاها

 توجه جلب فکر به که هییپولدارا اون از طرف معلومه. هیساز ظاهر همش -

 .عه

 رو عباس چقدر کرامت دونمیم یکی من ندونه اگه منصور. مینگفت یزیچ

 . داره دوست

 و جپن ساعت بود قرار. میبود اومده زود کمی. شد باز " دییبفرما " کی با در

. میبرگرد و میکن جور بهونه زود که بهتر البته که. بشه شروع جشن مین

 شنج. شعبانه مهین هرحال به خب یول !باشه مناسب طشیمح ستمین مطمئن

 دص کننیم هیگر محرم یتو که همونطور من نظر به. هیعال و یعیطب زیچ کی

 .کنن یشاد شعبان مهین یتو دیبا صد در
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. میشد ساختمون وارد و میکرد یط رو اطیح. میشد داخل و میکرد باز رو در

 یخندلب ناخودآگاه جشن ناتیتزئ دنید با. میدیند رو یکس خونه طیمح یتو

 .بامزه قدر چه. ..زدم

 .کنم فکر بود آقا محمد ،رونیب اومد راهرو یتو از نفر کی باالخره

 که کرد تعارف خنده با خودش از تر خجسته داداش مثل اونم. میکرد سالم

 اپن ریز از اشون کله و سر هم کالسمون یها بچه از گهید دونفر. مینیبش

 !کرامت دم دوتا همون. شد دایپ آشپزخونه

 !نیاومد خوش یول نیاومد زود که نیا با. نیاومد خوش یلیخ :محمد آقا

 ؟یکنینم یمعرف جون منصور یراست

 :گفت خودش که کنه اشاره طاها دیس به اومد منصور

 .شون پسرخاله. ..هستم طاها دیس -

 !ارنیم مهمون خودشون با که ام ییمهمونا نیا عاشق من !بله :دیخند محمد

 ناراحت و گرفته خودش به بود معلوم طاها یول میدیخند هم منصور و من

 .اوردین خودش یرو به هم منصور. کرد نگاه منصور به اخم با. شده

 .نشستن اومدن هم دم دوتا اون

 :گفت لبخند با منصور

 کجاست؟ عباس خود اصال هستن؟ کجا مجلس یبان یآقا. خب -

 ه؟یک عباس :طاها

 :دیخند محمد

 .گهید یتولد پسر -
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 به و شدم بلند هم من فاصله نیهم تو. کرد نگاه تولد ناتیتزئ به اخم با طاها

 .یعسل زیم ریز بذارم رو کادوم تا رفتم گاهیجا سمت

 :گفت یمحسن یآقا

 .بزنم بهش زنگ هی برم من. ارهیب رو عباس رفته االن نیمع... خب -

 .رفت اتاق سمت به هم بعد

 :گفت محمد به و داد تکون یسر منصور

 هستن؟ خوب خواهرتون یراست -

 ؟یدار کاریچ رو خواهرشون خواهرشون؟

 :داد رو جوابش محمد. کردم نگاه بهش تعجب با و برگشتم سمتش به

 .میندمو نیمع و من فقط. شمال رفتن نایا مامان البته !رسوننیم سالم !خوبن -

 :زد تشر بهم ...گرفت خندم ناخودآگاه. دیماس منصور دهن یتو لبخند

 ؟یخندیم هیچ -

 .یچیه یچیه :من

. دراومد صدا به خونه در زنگ. ندادم بهش محل که رفت غره چشم بهم طاها

 :گفت بهمون لبخند با محمد

 !هستن من خانوم -

 !هخون ادین اصال نیمع کردمیم خداخدا. کردم نگاه خونه یراهرو به استرس با

 هی کنه خدا یول. ادینم هم عباس که ادین اگه !یا مسخره یآرزو چه !هه

 .نتشینب دیس که بشه یجور

 محمد. میکرد سالم و میشد بلند. ساختمون یتو اومد کرامت داداش زن

 :کرد یمعرف
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 .هستن خانم پونه نامزدم -

 با. نشستیم دل به یول نداشت یظاهر خاص یژگیو. بود یقشنگ دختر پونه

 یمشک یموها از تره دوتا. نبود هم جلف نظرم به یول نبود یچادر که نیا

 اپ به شر طاها دیس وقت هی دمیترس خاطر همون به که بود رونیب هم رنگش

 ارتیز دوتا شه تموم یخوش و ریخ به یچ همه اگه کردم نذر دلم یتو. نکنه

 خدارو نید چرا المصب، آخه ده عمو و بابا به کنم هیهد و بخونم عاشورا

 گها که هییها بچه مثل شتریب که شده مقدس خشک غول هی ؟یکنیم خراب

 .زنیریم هم به ویچ همه نباشه اشون خواسته مطابق یزیچ

 " خوشوقتم " گفتم گرم یلیخ و زدم یلبخند. داد دست بهم و جلو اومد پونه

 بخندشل با و نشست من کنار پونه یوقت یول. دیجوشیم سرکه و ریس مثل دلم

 یخوب تردخ یلیخ ...باشم تر لکسیر کمی گرفتم میتصم داد دوستانه گپ اذن

 .ومدیم نظر به

 .ییشما یقادر خانم پس :پونه

 :دمیخند

 ام؟ یمعروف آدم -

 :دیخند

 !یلیخ -

 :دمیپرس

 چطور؟ -

 !شماست درباره تاش 2 بحث تا 92 هر از خونواده نیا یتو خب، :پونه

 ؟یجد :من
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 :گرفت خندش لحنم از

 دختر؟ دارم یشوخ من مگه -

 گن؟یم یچ ازم خوب،. آها :من

 :کرد زیر و چشماش پونه

 دایز ،یول. ها تونهیخانوم و لطف خاطر به شترشیب البته. ها زیچ یلیخ -

 .گهیم تو از یلیخ سیمهد. یهست یمهربون و متواضع دختر بودم دهیشن

 . بزنمت فس هی نیهمچ رمیبگ وگرنه دختر یرینم یا !سیمهد. آها

 .خودشه از یخانوم. داره لطف سیمهد :من

 سالته؟ چند :پونه

 .سالمه کی و ستیب کینزد :من

 کنکور؟ تو یشد قبول یپزشک اول سال همون !یتر کیکوچ من از عه :پونه

 .خب آره... آ :من

 :داد نیچ و دماغش پونه

 با !دمونیم عمرشو کل دیبا من نظر به یول. موند کنکور پشت سال دو نیمع -

 شد؟ قبول چطور عقلش نیا

 :دمیپرس و زدم یخند تک

 .گمیم التتونویتحص چطور؟ شما -

 .ندادم ادامه گهید یول خوندم یحسابدار پلمید فوق من :پونه

 :زد داد محمد. شد متوقف در زنگ نوازشگر یصدا دنیشن با بحثمون

 !نهیمع -

  !نیمع. ..حلقم تو اومد قلبم
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 لیتحل هیتجز رو خونه داشت موشکافانه که انداختم طاها دیس به ینگاه

 . کردم نگاه خونه در به. کردیم

 :گفت پونه

 د؟یپر رنگت هوی چرا کایمل -

 نگاه هاش چشم یتو. سمتم به برگشت بود شیگوش تو سرش که هم منصور

 :کرد زمزمه و کردیاخم منصور. کردمیم التماس و کردم

 .نترس !فقط کن نگاه و نیبش -

 .زهایچ چه نترسم؟ یخوایم ازم ها؟ نترسم؟

 :دیخند پونه

 !کن نگاه منو !کایمل -

 تو. ..ور اون میبر ایب :گرفت و دستم و شد بلند خنده با. سمتش به برگشتم

 .سیمهد اتاق

 .برم که کرد دییتا سر دادن تکون با. انداختم منصور به ینگاه

 از نیمع دمید نشده، اتاق وارد هنوز. رفتم سیمهد اتاق سمت به پونه با همراه

 نگاه با نگاهش. محمد بغل داد رو عباس لبخند با و داخل اومد ساختمون در

 سالم و زد لبخند زود یلیخ بعد زد خشکش اولش. کرد برخورد طاها دیس

. نییپا انداخت و سرش بعد کرد مکث لحظه هی برگشت که من سمت به. کرد

 .اتاق یتو رفتم و کردم سالم عیسر

 :گفت نگران. اومد باهام هم پونه

 .دمیترس !یکشینم نفس کردم فکر لحظه هی شد؟ یچ -
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. باشه خواب کی ها نیا ی همه خوامیم. بگم دروغ خودم به خوامیم یه

 زنگ گوشم یتو هاش حرف. داره یا عالقه من به اون که کنم باور خوامینم

 . زننیم

 " دمید عمرم یتو که یهست یدختر نیبهتر شما "

 "!است گهید نفر هی جون انگار که یجور. باش خودت مراقب"

. رمدا یبد حس ده،یم خرج به خشونت کننیم تمیاذ هیبق که یوقت مثال ای

 حس. عه توجه جلب ای عالقه یرو از شده، مثبت نقدریا که نیا کنمیم حس

  !ترسمیم ازش دارم کم کم کنمیم

 آشنا ترشیب خدا با تونستم که رو یهرکس خوادیم دلم که بودم گفته مامان به

 فهممینم و. زدم حرف هاش حکمت از. زدم حرف خدا از باهاش من. کنم

 شده؟ چم من... ای !شده چش واقعا اون

 :گفت و گرفت رو دستم پونه

 !یکرد خی -

 راه گهید یزیآبرور کی ترسمیم که نیا از ؟یچ از یول !آره... آ کردم؟ خی

 !دیشا... آره وفته؟یب

 گذشت اب. کنه لیتبد نیقی به رو شکم تا بودم رونیب از ییصدا منتظر هرآن

 هب کردم توکل. گفتم یا " اهلل بسم " و کردم جور و جمع رو خودم هیثان چند

 .خودش

 :گفت. کردیم نگاهم مبهوت و مات هنوز پونه

 ؟یخوب یمطمئن -

 .نیهم. ..افتاده فشارم کمی. کردم نگرانت ببخش !آره :من
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 همالحظ رو یپزشک یدانشجو. ..بود افتاده فشارم واقعا. خب نگفتم هم دروغ

 ن؟یکنیم

 اسم به هندار حق پسرخاله اون. رونیب برم دیبا. بشم میقا ترسو کی مثل دینبا

 .بکنه خواست دلش یغلط هر لیفام

 هم پونه به. رفتم در سمت به و شدم بلند سیمهد یصورت تخت یرو از

 لبغ یتو عباس دنید با. رونیب رفتم اتاق از. نشه نگران تا زدم یلبخند

 :کرد صدام خنده با و کرد ذوق هم اون. نشست لبم یرو یلبخند محمد

 !ایم !ایم -

 :شد قیعم ام خنده

 !ایم جان -

 هب و کردم یتشکر. بهم دادش آروم محمد. کنم بغلش تا کردم دراز رو دستم

 کردمیم یباز و زدمیم حرف باهاش که همزمان. رفتم تولدش گاهیجا سمت

 که نیا با خداروشکر خب. بود هم منصور و طاها دیس به حواسمیچشم ریز

 .نکرده پا به بلبشور یول کرده اخم

 بدم ور عباس تا بود منتظر من از یمتر چند فاصله در که افتاد نیمع به نگاهم

 اهپرورشگ نیمسئول از که بودن شده اضافه جمع به هم گهید نفر چند. بهش

 مه رو بودن ساله سه تا کی که پرورشگاه ی گهید یها بچه از تا چند. بودن

 .بود هم ها اون یبرا هیهد یسر کی هم ها هیهد کنار. بودن آورده

 :گفتم و دمیبوس رو عباس

 !کوچولو عباس مبارک تولدت -

 :گفت و کرد صاف صداشو نیمع
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 د؟یدیم اجازه -

. زدیم تند قلبم بود شده وارد بهم که یشوک از هنوز. کردم نگاهشیچشم ریز

 .داره التهاب بدنم کردم حس

 دراز و دستش و زد غر. مبل یرو نشوندم رو عباس و ندادم رو نیمع جواب

 دمش متوجه که کنم بغلش دوباره و جلو برم خواستم. میکن بغلش تا کرد

 رمیگ دفعه اون مثل دوباره تا دمیکش کنار. کنه بغلش داره قصد هم نیمع

 .نندازه

 بزرگه خواهر مثل من که ییاونجا از. اومد در صداش ها بچه از گهید یکی

 :تگف طاها به منصور. کردم بغلش و سمتش رفتم داشتم دوست رو همشون

 هاشو؟ جوجه ینیبیم -

 :گفت بود بغلش عباس که یدرحال نیمع. دمیخند

 منصرف بودم کرده دعوت که ییاونا نصف. نیاومد نیدیکش زحمت واقعا -

 !شهیم پر نجایا گهید ی قهیدق ده تا البته. اومدن از شدن

 !نکنن مون عیضا اگه البته :محمد

 .باشه خداشونم از !وا :پونه

 !ستنین روشنفکر ما مثل که همه. دارن اطوار ادا کمی ملت آخه :منصور

 البته. طاها دیس سر تو کوبوندیم قشنگ داشت. ..لحنش از گرفت خندم

 فکر. اومدینم خوششون عباس بودن میتی از که بود ییکسا طرفش شتریب

 .ارزشن با دارن خانواده که ییکسا فقط کردنیم

 :گفت و دوستش بغل داد رو عباس نیمع
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 ست،ه وهیم !نیکن ییرایپذ خودتون از !براتون ارمیب ییچا فعال برم من خب -

 .اریب وردار اروه یبستن یمهد یهو (زنهیم داد. )گرفتم هم یبستن

 هم که ها خانم یبعض حجاب وضع که ییاونجا از. شد شلوغ اونجا زود یلیخ

 دهنش منفجر طاها تا که کرد اشاره منصور بود زونینام بودن هامون یدانشگاه

 .میببند رو فلنگ زودتر بهتره

 .رونیب میرفت و میکرد یخداحافظ عیسر هم ما

*** 

 عصر قهیدق 42 و 7 ساعت

 پوزخند با و تو اومد منصور. دمیپر خواب از هوی. شد دهیکوب محکم اتاقم در

 :گفت

 !یخونیم درس یدار -

. زدمیم چرت روشون داشتم که کردم نگاه مطالعه زیم یرو هام جزوه به

 :گفتم و دمیکش یآه

 !ماتاق تو یدیپر گاو مثل یجنابعال که نیا تا کردمیم خوابمو داشتم نه -

 :گفت و دیخند

 .دارن کارت نایا خاله رونیب ایب -

 :گفتم و برگردوندم رو چرخدارم یصندل وحشت با

 دارن؟ کارمیچ -

 :گفت تاسف با منصور

 .طاهاست دیس درباره کنم فکر -

 :گفتم و دمیکش یآه
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 !کن کمکم !منصور -

 :گفت لکسیر منصور

 .ریبگ کمک استخاره از -

 :باال دادم ابرومو

 استخاره؟ -

 ستخارها. ستمین یراض ادین خوب یلیخ و دیرینگ استخاره تا بگو. آره :منصور

 !ادیم بد باش مطمئن هم

 :کردم اخم

 ... که یگیم یدار یعنی -

 دیبا ه،ن بگو رهیبگ استخاره محمود دیس حاج گفتن اگه. نباش نگران :منصور

 !دمیم نجاتت امیم من بعدم. رهیبگ منصور

 .نگو پرت و چرت :من

. ..نهیهم روش نیبهتر. کنمیم فکر روش دارم ساعته چند هرحال، به :منصور

 .کنهیم دایپ کاهش امکان حد تا یمادر اقوام و خاله به یبرخوردگ زانیم

 هب عاقل و دانا فرد کی یعنی قرآن با استخاره) ؟یچ اومد خوب اگه... یول :من

 اول خط راست سمت صفحه و کنهیم باز رو قرآن یال یتصادف افراد از ابتین

 یکس گها مثال. داره یبستگ افراد تین به نیا. گهیم رو رشیتفس و خونهیم رو

. کنهیم رو کار نیا نه ای هست صالحش به داره قصدشو که یکار یبدون بخواد

 (!دینکن مراجعه من به شتریب اطالعات یبرا

 .صالحه به حتما. گهید شو زنش اومد خوب اگه... خب :منصور

 :کردم دییتا
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 . آره -

  نه؟یا من صالح واقعا ایآ کردم فکر خودم با و

 ذارهینم قطعا کنم ازدواج طاها دیس با اگه یول. دونهیم چه یکس. ..دیشا

 خونه تو نمیبش و رمیبگ رو سانسمیل فوق بذاره فوقش. بدم ادامه رو لمیتحص

 . یلیخ. داره فرق یلیخ طاها دیس و من فکر طرز !کنم بساب بشور

 .ایب !هپروت تو نرو !یهو :منصور

 :گفت برادرانه و کرد بغلم آروم. سمتش به رفتم و شدم بلند

 . هستم منم هست، که خدا باشه؟ ...نترس. دارم هواتو باش مطمئن -

  :کردم زمزمه

 !ستین بابا یول -

 :کرد بغض اونم

 مطمئن نه؟ مگه. هست ما به حواسش یول ستین خودش. ستین بابا ،آره -

 .کنهیم دعا برات باش

 :گفتم اعتراض حالت به

 خوانیم باشن تو گرفتن زن فکر به که نیا یجا به اونا !هیانصاف یب یلیخ -

 ... منو

 :دیخند منصور

 انمام نترس، یول !دهیرس تو به زورشون. شنینم فمیحر دوننیم خودشون -

 ... شد یجد هیقض اگه. ندارم من یول. باشه داشته یستیرودربا دیشا
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 االن تا !ارنیب در برام یا گهید حرف خوامینم گهید. منصور توروخدا :من

. ..نگو یچیه. دار نگه رو احترامشون. بزرگترن یول یکرد تمیحما یلیخ

 باشه؟

 :گفت غصه با و کرد نگاه صورتم به و کرد نوازش رو سرم

 .یبگ تو یهرچ -

. نرویب رفتم اتاق از و کردم سرم رو چادرم بعد. کردم تشکر و زدم یلبخند

 .کردم سالم مامان و خاله به و گفتم اهلل بسم

 :گفت لبخند با ( طاها مامان )نرگس خاله

 !جان کایمل ینباش خسته -

 .خاله یباش سالمت :من

 .نیبش ایب :نینسر خاله

 :گفت و زد یلبخند نرگس خاله ...نشستم

 کا؟یمل چجوره درسات -

 !گهید نهیهم گهید خوب یول سخته !گذرهیم :من

 ؟ینشد خسته :نینسر خاله

 :کنم حفظ همچنان و لبخندم کردم یسع

 !دارم دوست واقعا رو درسم !نه -

 ی اجازه با خوامیم. مییانم تهران ادیز که ما جان، خاله خب :نرگس خاله

 در ریغد دیع یبرا هم رو عقدتون قرار. طاهام دیس یبرا کنم نشونت مادرت،

 . میگرفت نظر
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 رهدا گلوم کردم حس. شدیم تر تنگ و تر تنگ برام اتاق ی بسته یفضا

 .شهیم فشرده

 :گفت مامان به دید رو سکوتم که نرگس خاله

 خواهر؟ یدیم اجازه -

 .شماست دست ما اجازه واهلل :مامان

 رو حلقه و درآورد یا جعبه فشیک یتو از شوق و ذوق با و زد یلبخند خاله

 :داد نشونم. کرد خارج ازش

 جان؟ کایمل قشنگه -

 .رمیبگ رو اشکم یجلو نتونستم ...گرفت رو گلوم بغض

 عیسر کن پاک اشکاتو !ها نداره شگون ؟یکنیم هیگر چرا !وا :نینسر خاله

 !تر

 واقعا بود ام بزرگه خاله که نینسر خاله. کردم پاک رو هام اشک شنو حرف

 .بود تر مهربون نرگس خاله هم باز. بود خشک و ریگ سخت

 :گفت بهم مامان

 ؟یکن فکر شتریب یخوایم -

 :گفتم نرگس خاله به

 !ستمین مطمئن !رمیبگ استخاره هی دیبذار خاله، -

 :کرد اخم نینسر خاله

 ور همه که هیپسر طاها دیس چه؟ که یعنی !ستمین مطمئن گفت دوباره !وا -

 دایپ برات اون از بهتر کس چیه !داره احترام و آبرو !خورنیم قسم اسمش

  !شهینم
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 :شد ناراحت نرگس خاله

 ؟یندار قبول رو من پسر یعنی جان کایمل -

 :گفتم رمیبگ امو هیگر یجلو تا دمیکشیم قیعم نفس که یدرحال

 ... فقط. ستین طور نیا !جان خاله نه -

 دکریم دستم رو یانگشتر که یدرحال بعد. کرد نوازش و گرفت رو دستم

 :گفت

 گمیم محمود دیس حاج به امشب ستین رضا دلت اگه بازم !گهید مبارکه پس -

 خوبه؟. بشه گرم دلت که برات رهیبگ استخاره

 ... نفر کی دانشگاهمون یتو ...سراغش برم خودم دیبذار جون خاله. نه :من

 :کرد قطع و حرفم خشم با نینسر خاله

 دختر همه نیا ؟یرفت دانشگاه یهرچ نبود بس !کوفت و دانشگاه یا -

 تو رنیم اشونیلیخ شه؟یم یچ آخرش گردنیم نامحرم با رنیم دانشگاه

 !المصبو درس نیا گهید کن ول !دانشگاه رو یداد ریگ توهم !یخاک جاده

 امحرمن چندتا یروز ستین معلوم که یکن کار ییجا یبر یبش دکتر یخوایم

 آبرو ما خونواده واسه زن دکترِ یکرد فکر ؟یکرد خوش دلتو ؟ینیبیم رو

 شه؟یم

 :کرد اعتراض مامان

  !خواهر -

 :دیتوپ خاله

 بمونه؟ بسته دهنم نیذارینم چرا !اهلل یال اله ال... و خواهر -

 :گفت من به و کرد آرومش نرگس خاله
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 خودم تیترب از من. ریبگ هم رو ات استخاره برو. جان کایمل نداره اشکال -

 الحص هم شیبق. ..نه ای هست تو خور در پسرم بدونم که هستم مطمئن نقدریا

 .خداست

 :ارمیب در رو یانگشتر خواستم

 ... پس -

 :دستم یرو زد نینسر خاله

 لمد که فیح !یندار اقتشویل که خدا به !نزن پس رو حلقه نیا !دختر نکن -

 از جلف کهیمرت هی تا یبمون ینجوریهم ذاشتمیم وگرنه سوزهیم برات

 .کنه آبروت یب رتتیبگ ادیب دانشگاهتون

 نینسر خاله ...بود نیهم بساط هربار. شدم خارج اتاق از هیگر با و شدم بلند

 .بشکونه رو من دل نجایا ادیم هربار تا بود شده دهیآفر

 یب. کردم هیگر و دمیکش دراز تختم یرو. بردم پناه بابا عکس و اتاقم به

 .نموند یباق برام یجون گهید تا کردم هیگر اونقدر ...صدا

 دهیکش جسمشان و روح یرو میضخ یا پرده که ها آن از ،یدانیم چه تو و "

 میضخ لهیپ نیا تواندیم که خداست تنها و. خداست شانیها زخم مرهم و. اند

 " کند نوازششان و بزند کنار آهسته را

 هم ییتنها. ..یبتیمص چه واقعا. نبود هم امیحام برادر. رونیب بود رفته منصور

 .هیبددرد

. بردن خوابم. گذاشتم نیبال به سر تب، و درد سرپر و کرده پف یها چشم با

 زیم یرو یک دمینفهم ،خوندن درس به کردم شروع وضع همون با و پاشدم

 .برد خوابم ام مطالعه
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*** 

 مازن شروع از قبل دیبا. رفتم دانشگاه مسجد سمت به استراحت، ساعت یتو

 ککم بهم یلیخ واقعا ان،یخدمت یآقا حاج. رمیبگ نماز شیپ از استخاره کی

 که یوقت چه و کنم کار موسسه یتو برم خواستم که یوقت چه. بود کرده

 .شدمیم جیبس مسئول داشتم

 رو وابشج و رنیبگ رو استخاره برام بگن بهشون که گفتم ها برادر از یکی به

 .بدن بهم کاغذ یتو

 دعا قلبم ته. گفتنیم رو ظهر اذون داشتن تازه د،یرس دستم به کاغذ یوقت

 صالح حایترج نکهیا و باشم بندیپا بهش بتونم صالحه، به که یهرچ که کردم

 .نباشه پسرخالم با ازدواج یتو من

 :بود شده نوشته. کردم باز رو کاغذ

 .دیکن اجتناب کار نیا از دیتوانیم که ییجا تا -

 " شکرت ایخدا "گفتم لب ریز و دمیکش یراحت نفس

 .خوندم جماعت به رو عصرم و ظهر نماز راحت الیخ با بعد

 وراعاش ارتیز تا موندم مسجد یتو میشگیهم عادت طبق. بود شده تموم نماز

 .رو جا نیا کنم مرتب کمی هم بعدش و بخونم هم رو ام سی ی سوره و

 از هنوز. دمیپوش رو هام کفش. رفتم یخروج در سمت به. بود شده تموم کارم

 بود رفک تو. وارید به بود داده هیتک. دمشید که بودم نشده خارج مسجد اطیح

 .برم بهتره دمید کنم المس خواستم. نهیس به دست و

 بعد ...دادم رو جوابش یدستپاچگ با. کرد سالم و سمتم به برگشت هوی یول

 :گفتم
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 ن؟یداشت یکار -

 اصلهف متر مین. جلو اومد و برد نیب از بلند قدم چند با رو مونیمتر چند فاصله

 :گفت آروم. کردیم تمیاذ داشت

 .دارم االن یول. ..نداشتم که یکار -

 :دمیپرس

 ه؟یچ کارتون االن... و ن؟ینداشت یکار قبال چرا -

 دارم کارتون االن و اومدم یجور نیهم چون نداشتم یکار قبال :نژاد کرامت

 .افتاد ادمی یزیچ چون

 .دییبفرما :من

 هنوز حلقه. کردم نگاه دستم به. چپم دست یرو بود شده رهیخ نگاهش

 .فشار افت ،شدن خی. خالء حس همون دوباره. دمیگز رو لبم. ..دیدرخشیم

 :کرد زمزمه نیمع

 زود؟ نقدریا... یسالمت به -

 مخواستیم. ..بود شده قفل زبونم. بمیج یتو گذاشتمش و درآوردم رو حلقه

 جونم به شیآت که بود یجور لحنش. بودم شده مسخ یول هیگر ریز بزنم

 داشتم همش !بود ظلم هم واقعا. کنمیم ظلم بهش دارم کردمیم حس. زدیم

 ،یزیچ هی طاها کردن رد... که کنم باور خواستمینم همش. کردمیم انکارش

 اپسره که ادیم نظر به. کنم کار چه دیبا دونمینم شکننده دل نیا با یول

 هی مثل. ..حساسن چقدر دونمیم. دارم برادر من خوب یول. کلفتن پوست

 .بچه

 :گفت یسخت به دید رو سکوتم یوقت
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 .شدم مونیپش که ،بپرسم یزیچ ازتون خواستمیم -

  :گفتم

 چرا؟ -

 :بزنه لبخند کرد یسع

 !یچیه -

 من هک کنه فکر باشه بهتر براش دیشا. شدم رد کنارش از و گفتم یا " آهان "

 .کردم نامزد

 کنهیم فکر االن و گرفته پا تازه خدا با رابطش که هیکس نیمع. ترسمیم یول

. دارهن من به یا عالقه اصال اون !کنمیم فکر اشتباه من. ستین مهم اصال... که

 خوشش ادیز مثبتا بچه از هرحال به. نیهم بود شده وابسته کمی فقط اون

 اد؟یب خوشش دیبا چرا اصال. ادینم

 ازش دینبا که من. شهیم قدم شیپ باشه داشته دوست رو من هم اگه

 !کنم یخاستگار

 مهم .اومده بد استخاره بگم خاله به برم تا کنم جمع رو شجاعتم همه دیبا حاال

 .بشن الیخ یب که نهیا مهم ...کنن پا به بلبشور قدر چه ستین

 نیا. رمندا یا گهید چاره خب، یول. بشه پا به آشوب نیکمتر خواستمیم البته

 .راهه نیبهتر

 از عدب. کنمیم دایپ یمرخص کمی و شهیم شروع تابستون گرم یها روز کم کم

 .نمیبب رو نژاد کرامت کمتر گهید احتماال هم ترم نیا
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 ادیز العملشون عکس خدا، شکر یول بود سخت دادن خاله به یمنف جواب

 یباق من یرو شهیهم احتماال دطاهایس خصمانه یها نگاه یول. نشد یتهاجم

 .مونهیم

 امه درس مرور ی بهونه به که. مشهد بفرستن رو من تابستون خواستنیم

 یلیخ. عراق برگردوندنش و شد خوب کامال خرداد لیاوا هم عباس. نرفتم

 مه عباس. شهینم افراد وطن جا چیه نعمتزاده یآقا قول به یول ...کردم هیگر

 .اونجا رفتیم دیبا. بود اونجا مال

. بود زجرآور یلیخ برام شروعش کهیترم. شهیم داره تموم هم ترم نیا

 !بود یگند ترم چه اه. طور نیهم هم آخرش

*** 

 امتحان که یروز نیاول. ..نطوریهم هم امتحانات. بود شده شروع رمضون ماه

 رنگ. بودم مونده خواب یسحر. دانشگاه رسوندم رو خودم یسخت به داشتم

 .بود نمونده روم به

 دستم یتو خودکار و رفتیم یاهیس هام چشم. بودم امتحان جلسه سر

 .دیلرزیم

 اریهوش کمی ...خوندم رو (...والفتح... نصرا جاء اذا) نصر سوره. گفتم اهلل بسم

 وابج که بودم دهینفهم درست داشتم بتیغ چون رو سواال از یبعض. شدم تر

 رو 91 – 94 حداقل که کردم پر یطور موبرگ بود، یا یسخت هر به. بدم

 (بود یهرچ بودم زده خر. )رمیبگ

 زا خواستم و استاد به دادم موبرگ هیبق از زودتر ضعفم و خرابم حال خاطر به

 :گفت بهم استاد که رونیب برم کالس
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 خوبه؟ حالت یقادر خانم -

 .ام روزه دونستنیم. نموند دور گوشم از ها یبعض پوزخند یصدا

 :دادم رو استاد جواب

 .شمیم بهتر کنم استراحت آره -

  !یستین که مجبور !رینگ روزه خوب یدار ضعف اگه :استاد

 :دادم تکون یسر

 .بهتره حالم بخورم یسحر. ..ستین یزیچ. موندم خواب یسحر امروز -

 عداب یتونینم که ور امتحانت یول !یریبگ یتونیم هم بعدا رو روزه :استاد

 .بکن خودتو مالحظه شتریب خوردهی امتحانا خاطر به  !یبد

. شدم خارج کالس از و " چشم " گفتم یسرسر. نداشتم کردن بحث حوصله

 هک گهیم اعتقادم. دهیم هدف ها انسان به که اعتقاده. منه اعتقاد نیا استاد

 خدا یوقت نکهیا و ک،ی نیا. باشم زنده گهید ی هیثان هی یحت ستین معلوم

 چه یجسم چه. ماست ضرر به ندادنش انجام یعنی کرده، واجب رو یکار

 .دو نمیا ،یمعنو چه یروح

 هشب اشو جزوه دیبا ...بودم مایس منتظر. نشستم یمکتین یرو محوطه یتو

 . من به داده و جزوش امتحان شب یطفلک. گردوندمیبرم

 .بشم خنک تا بزنم صورتم به یآب برم بهتره ادیب مایس تا گفتم

. شد دایپ هم خان زبل ی سروکله ،یورود در سمت به برگردم و برم تا

 تونستمیم رو افشیق قشنگ آخه !خنده ریز بزنم دنشید با بود کینزد

 !شا کله رو چلونهیم و کنهیم خشک شو کله عرق دستمال با که کنم تصور

 !جونش به وفتهیم یزیچ ،یریش ،یلیف هی بعدم
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 :گفت و کردیاخم نژاد کرامت

 ن؟یا روزه -

 !بذارم سرش سربه ستین منصور نیا که افتاد ادمی پ، ن پ بگم اومدم

 :گفتم

 .بله -

 .باشه قبول :کرامت

 .حق قبول :من

 .ستمین روزه من :کرامت

 .بده هم شما به رو قشیتوف اهلل شاء ان خدا :من

 :زد پوزخند

 ندهب خوادیم خدا !نمونده روتون به رنگ ن؟یکرد خودتون به نگاه ق؟یتوف -

 بکشن؟ زجر ینجوریا هاش

 مه من. ستین آدما ما ضرر به خدا یدستورا. کرامت یآقا گفتم هم قبال :من

 . نیهم.. .موندم خواب یسحر امروز تازشم. ام یراض باشم خدا عیمط نکهیا از

 اعتماد خدا به کامل هنوزم انگار ر،ییتغ همه نیا وجود با. کردمیم تعجب

 .نداره

 :گفت خاروندیم رو سرش که یدرحال و دیکش یآه

 .شدم یعصبان لحظه هی متاسفم -

 :گفتم انداخته نییپا رو سرم

 ن؟یریبگ روزه نیدار دوست -
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 اب یچ... واقعا !نه ای خونهیم نماز دونمینم یحت که یدرحال گفتم؟ نویا چرا

 کردم؟ فکر خودم

 .سخته برام روزه درک :کرامت

 سخته؟ شیچ :من

 .دنیکش یتشنگ و یگرسنگ :کرامت

 ودمب گفته. ستین هدف یب یگرسنگ نیا یول !سخته تحملش همه یبرا :من

 .داره حکمت خدا دستورات همه که

 . نیباش خودتون مراقب شتریب فقط، ...باشه :کرامت

 :گفتم که بره خواستیم

 .دیخواست اگه ،کنن کمکتون توننیم باره نیدرا درزادهیح یآقا -

 .رفت و کرد تشکر و داد تکون یسر

 :کردم صداش و سمتش به برگشت

 کرامت؟ یآقا -

 :داد رو جوابم آروم و سمتم به برگشت

 .بله -

 :گفتم

 ن؟یریم نیدار ییجا -

 :گفت و کرد نگاه نییپا به

 .ارمیب جا به رو قضاش رمیم دارم. شد قضا صبحم نماز -

 خونه؟یم نماز... داره گفت؟ یچ... چ. زد خشکم لحظه هی
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 و کرده جذب هم رو اون زدیم موج هام چشم یتو که یریتح. جلوتر رفتم

 :گفتم و نگذاشتم منتظرش ادیز. بپرسم رو یبعد سوال تا بود داشته نگه خیس

 ن؟یخونیم نماز یک از... ا -

 .شهیم ماه کی حدود :کرامت

 :زدم یلبخند

  !گمیم کیتبر !خوبه یلیخ... نیا -

 غلط) داد دست بهم ترس حس هم باز. ..نشد جادیا صورتش یتو یرییتغ

  !(کرد

 :گفتمو  کرد کوتاه یتشکر

 .بدم بهتون یمژدگان بابتش باشه ادمی -

 برام روز به روز... یلعنت. شدم جدا ازش عیسر کوتاه یخداحافظ با هم بعد

 اولش از. دادیم حرصم دیبا همش اولش از. بود یبیعج پسر. شهیم تر بیعج

 تهداش بهم نسبت داشتن دوست مثل یزیچ یحس هی ممکنه که دونستمیم

 زا که شمینم نیا منکر وجود نیا با. میدار فرق یلیخ اون و من... یول. باشه

 نتطیش و کاذب ی جذبه نیا ریز کنمیم حس. ادیم خوشم اش نهیک یب قلب

 .داره مهربون قلب هی ش،یخرک یها

 .دادم ادامه راهم به و گفتم یا "..استغفرا" خنده با

*** 

 .بود رمضون ماه اواخر
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 یلیخ سرم. کنه زیتم رو خونه که کردمیم کمک مامان به خونه یتو داشتم

 سراغ رفتم و نیزم گذاشتم بود دستم آب. زد زنگ خونه تلفن. بود گرم

 ".دییبفرما بله " گفتم و برداشتم رو یگوش. تلفن

 :داد جوابمو که دمیشن رویخانم یصدا

 نه؟ گهید یهست خانم کایمل !زمیعز سالم -

 .هستم خودم بله :من

 .سیمهد مادر ...هستم نژاد کرامت خانم من :زنه

 کرامت؟ خانم نیخوب. شناختم بله !آها :من

 . دخترم تیخوب به :کرامت خانم

 د؟یداشت یکار.. .نیدار لطف :من

 .نجایا کنم دعوت شمارو خوامیم راستش !بله :کرامت خانم

 مناسبت؟ به :من

 جانیا کنم دعوتتون یا بهونه هی به خواستمیم !گهید یافطار :کرامت خانم

 و مادر با امشب. دخترم یداشت لطف ما به یلیخ تو. میباش دورهم باهم

 د؟یایم برادرتون

 یوت منصور تیخاص یب وجود به توجه با. ..دمیپرس ازش و کردم مامان به رو

 .اونجا میبر بخوره یتکون هی اونم بلکه کرد موافقت خونه

. ردمک نگاه ساعت به تماس قطع از بعد ...میایم که گفتم نژاد کرامت خانم به

 .مونده یباق افطار تا دوساعت

 روغهد. مینداشت رو رودر ارتباط نیمع با بود وقت یلیخ. داشتم یبیعج حس

 سیمهد یبرا من که یکار. بود نشده تنگ جستجوگرش نگاه یبرا دلم بگم
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 خانم نیثم نکهیا خب، یول. کردیم دوستش یبرا یهرکس که بود یکار کردم

 الهرح به... ای محبتش. بذارم یحساب چه رو دونستمینم... رو کرده دعوتمون

 .باشم داشته دوست هارو انسان نیمت و مودب بودم گرفته ادی

 لک دلم تشیراست. اونجا میبر تا میدیپوش لباس. کردم داریب رو منصور رفتم

 جز به .مینداشت لیفام ادیز تهران یتو !گهید یجا رفتن یافطار یبرا بود زده

 ... که نینسر خاله

 .اونجا میدیرس افطار به مونده ساعت مین

 و عادیم با که هم منصور. کردم کمک مامانش و سیمهد به سفره دنیچ یتو

 نیمع. رنیگیم روزه همشون که هیسال نیاول امسال ظاهرا. زدیم حرف محمد

 باهام که دونستمیم نبودم خر خب یول. خوابه اتاقش یتو گفتنیم... هم

 ادیز مایقد برعکس وقت چند نیا. ..نتمیبب خوادینم. نه که قهر !گهید قهره

 .شدینم کالم هم باهام

. نزده حرف باهام گهید دهید دستم یتو حلقه روز اون یوقت از ن،یا از جدا

 ه؟یلوس ی بچه نقدریا

 حرف و بودن نشسته ییرایپذ یتو سیمهد و مامان. شد دهیچ کامل سفره

 .بود داده قول که یهمونطور. بود شده بهتر یلیخ سیمهد حجاب. زدنیم

 که همونطور. آشپزخونه یتو رفتم س،یمهد مامان خانم، نیثم خواست به

 :گفت بهم کنه نیتزئ هارو زرد شله کردمیم کمکش

 دیشا نینبود شما اگه. کنم تشکر ازتون بودم کرده دعوتتون راستش -

 .دیکشیم بدتر یجاها به کارمون ای. خونه گشتیبرنم گهید سیمهد

 :داد ادامه ...نگفتم یزیچ



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 576 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یول !کنه یباز رو دیسف شیر نقش جوون دختر هی که بود بیعج برام یلیخ -

 .جون کایمل یکماالت با واقعا تو

 .نکردم یکار ،کرامت خانم دیدار لطف :من

 :دیخند نیثم

 . شده یقو منطقش و عقل خونه،یم نماز نیمع یوقت از -

 :گفت بهش نیثم. دادم رو جوابش. کرد سالم و آشپزخونه یتو اومد پونه

 پونه؟ یبود کجا -

 !بودم خواب :پونه

 :گفت بهم پونه. ..دنیخند ییدوتا هم بعد

 !ها ام روزه منم -

 :زدم لبخند

 !باشه قبول -

 . گرفت یول. ..رهیبگ روزه هم عادیم کردمینم فکر :نیثم

 گرفتن؟ینم روزه وقت چیه :دمیپرس

 نرمضو اول روز امسال. گرفتمیم روزه که بودم یکس تنها من شهیهم :نیثم

 حرف باهاش رهینگ روزه یهرک بعد به نیا از گفت خونه یتو اومد نیمع

 هب گرفت رو محمد و باباش یشوخ یشوخ یول !ها گفت یشوخ به !زنمینم

 بزرگ شکمت عه گفتیم و کردیم نچ نچ جلوشون رفتیم. گرفتن روزه

 ؟یکشینم خجالت !که شده

 :داد ادامه نیثم. میدیخند پونه و من

 ... که هم سیمهد -
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 :گفت و کرد نگاه بهش اپن پشت از

 .شد قانع زد حرف باهاش که نیمع -

 تو زیچ هی!)شنومیم اثر یب یها فعل ایخدا کردن؟ قانع زدن؟ حرف ن؟یمع

 (!اثر یب یگازها یها هیما

 .مونده اذون تا قهیدق پنج :پونه

 :گفت من به خانم نیثم

 .شده افطار کن داریب رو نیمع برو جان کایمل -

 من؟ چرا ...خوردم جا

 :دمیپرس

 من؟ چرا -

 :دیخند پونه

 !ستین بد بترسه کمی -

 :گفت من به و کرد یکمرنگ اخم خانم نیثم

 .ادیم یکن صداش یبزن در هی. دهیکش دراز فقط. ستین خواب -

 :گفتم

 ... آخه یول -

 !کنم نیتزئ زردارو شله خوامیم من برو ارین بهونه :پونه

 یاتاق سمت به و شدم بلند یناچار یرو از. گرفت دستم از هارو نیدارچ بعد و

 .مدینشن یجواب. ..زدم در بار چند. رفتم باشه نیمع اتاق کردمیم فکر که

 .زدم در تر محکم

 :داد جواب گرفته ییصدا
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 ه؟یک -

 . اذونه کینزد :من

 .برگردم بهتره !گهید کردم صداش من !خب ...سکوت

 :گفت نیمع ،کرد متوقفم ییصدا

 .داخل ایب -

 اصال که بودن زدن حرف غرق اونقدر. انداختم سیمهد و مامان به ینگاه

 که ودب گرفته گرم اونقدر نیمع یبابا با که هم منصور. نبود بهم حواسشون

 نیا هیخال و خط خوش مار یلیخ !قشهیرف کردیم فکر دونستینم یهرک

 !منصور

 . شد شتریب قلبم تپش. ..کردم باز آروم رو در

 ودب خورده کردیم روشن رو اتاق نصف که یخواب شب. بود کیتار مهین اتاق

 .بود بیعج هم واقعا که ...بیعج و حال یب پسرک اون صورت یتو

 . کردینم نگاه من به و بود نشسته تخت یرو

 . نداد یجواب ،زدم صداش بازم

 :گفت هیثان چند از بعد

 .جلوتر دیایب -

 :گفت و دیکش یآه ...رفتم

 ور کتابا یلیخ. رفتم جاها یلیخ. کردم کارا یلیخ شما، با زدن حرف از بعد -

 .ادد بهم یخوب یکتابا نشیبود فرستاده که هم یجیبس برادر اون. خوندم

 :برگردوند سمتم به رو سرش

 .دمینفهم هارو زیچ یلیخ هنوز یول -
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 :گفت آروم. ..نگفتم یزیچ

 .نمیبیم آموزش امداد گروه هی تو دارم -

 :کرد کامل رو جملش

 .یجنگ مناطق به رفتن  یبرا -

 . گرفت درد گردنم. ..باال گرفتم شدت به و سرم

 تنداش یاونجور و خاص کلیه دیشا ،بود بلند قد. ستادیا و شد بلند نیمع

 .کردیم شیخواستن یلیخ ش،یپیخوشت صورتش، یاجزا تناسب یول

 هک هنوزم. دمیترسیم ازش چقدر. قلب تپش و فشار افت بازم. من یجلو اومد

 نیا که کردمیم فکر یروز هی. ..بهیغر بیعج یلیخ. شناسمشینم هنوزه

 کس چیه االن، یول. یانقالب و ینید یها ارزش قیال. ستین قیال اصال پسر

 !نهیمع همون نیمع نیا کنه باور تونهینم

 :گفت و کرد نگاه صورتم یتو

 اگه خوامیم معذرت ازتون و شمام ونیمد یادیز حدود تا من ،یقادر خانم -

 .کردم آشفته رو ذهنتون رفتارهام با

 :داد ادامه. بزنه و حرفش گذاشتم و انداختم نییپا و سرم

 .بهتون بدم یامانت هی که باشه من نوبت دیشا -

 و گرفتمشون. ومدیم میحج نظر به. بود نامه پاکت کی. ..جلو آورد رو دستش

 :گفتم

 هستن؟ یچ نایا -

 :زد لبخند

 !زمان امام به من یها نامه -
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 من؟ به نشیدیم... چرا خوب :من

 رو انیا پس نه؟ مگه یریم بار کی هرچندوقت جمکران؟ یرینم تو مگه :نیمع

 .ها آرزو چاه گنیم بهش که هست چاه هی اونجا گنیم. خودش به بده... هم

 ... که من... یول :من

 :زد یچشمک

 !ها شینخون -

 :گفت و زد یقیعم لبخند

 وانبخ اگه یول. گرفتمیمیتصم چه دوننینم هنوز هیبق. امداد گروه درباره -

 یمرخص ترم هی منم ...کننیم رو کار نیا گهید دوماه تا احتماال کنن، اعزامم

 .رمیگیم

 من یول شد بلند مغرب اذان. کردم نگاه قیدق صورتش به کم نور اون یتو

 .دمیفهمیم شتریب دیبا.. .بکنم دل ومدین دلم

 :گفتم

 ن؟یترسینم -

 :گفت و گرفت رو چادرم گوشه

 که هیکار حداقل نمیا. کنم کمک برم قراره. ..بجنگم ستین قرار که من. نه -

. هست اونجا شجاع یلیخ خانوم کی چون. ستین ترس یجا بازم. تونمیم

 . یدار دوسش یلیخ تو که ینیحس امام همون (ع) نهیحس امام خواهر

 ... نیا !نداره امکان !نه ه؟یسور رهیم داره. ..شد یجار اشکم

 :کردم زمزمه

 .سعادتتون به خوش -
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 :گفت یمهربون با و زد تر قیعم یلبخند

 .نینکن هیگر -

 . کردم تشکر ...کنم پاک و اشکم تا داد بهم یدستمال

 :گفتم ندامت با

 ... ناخواسته و بود یا یدلخور اگه. نیکن حاللم خواهشا -

 :گفت

 آقا رمب خوامینم که االن بعدشم. بخوام تیحالل دیبا که منم نیا. کاخانمیمل -

 !هنوز مونده گهید دوماه

 :کردم پاک هم رو قطره نیآخر

 .نیببخش. ..کردم بد من هرحال، به -

 . یلیخ از شتریب ...کردم تتونیاذ یلیخ. بودم من کرد بد که یکس :کرامت

 زرو از. افتادمینم هاش تیاذ ادی بگم اگه بود دروغ. انداختم نییپا رو سرم

 !ادد سکته منو و نییپا افتاده وارید از کرد وانمود که شب اون تا گرفته اول

 .خوردم حرص کدوم هر سر چقدر

 :داد ادامه کرامت

 یکل طور به ...ستمین تهران هفته دو تا. یرسم آموزش یبرا رمیم فردا از -

 .مینیبیم همو که باشه یبار نیآخر امشب دیشا

. یبکش نفس خوادینم دلت ها وقت یبعض. لیدل یب. کردم حبس رو نفسم

 .هیبد حس یلیخ !بهیعج

 :گفت کرامت ؛بستم رو هام چشم

 ام؟ یخوب آدم االن نظرت به نه؟. کردم رییتغ یلیخ ؟ینیبیم -
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 .نیشد بهتر یلیخ ظاهرا یول. کنمینم قضاوت من ها آدم درباره :من

 آدم هک گرفتن روزه و خوندن نماز کمی با. ستمین لیتکم من دونمیم :کرامت

 .شهینم یخوب آدم

 ه؟یچ خوب آدم از منظورتون :من

 :گفت بعدش ،کرد مکث کمی

 دمآ دمیفهم بعد. یکن دشییتا تو که هیآدم خوب آدم کردمیم فکر اولش -

 .کنه دشییتا خدا که هیآدم خوب

 :کرد تر یجد رو لحنش

 یزیچ هروقت گنیم که راسته !ومدینم خوشم ازش که هییخدا همون نیا -

 دوستش و شناختم یحدود تا خدارو. یشیم عاشقش یبشناس درست رو

 .دارم

 .داره کیتبر یجا واقعا :من

 ... شمیم اعزام گهید دوماه دارم یوقت خوادیم دلم :کرامت

 :گفت و کرد یمکث هام دست به کردن نگاه با

 نبدون و کنن حس رو تپشش تا. بذارم قلبم یرو ...رمیبگ هارو دست نیا -

 .داد رییتغ رو امیدن که هیکس خاطر به تپه،یم تر متفاوت اگه که

 ادامه یسخت به. دیکشیم آه هم هاش چشم با. کردم نگاهش تر قیدق کمی

 :داد

 ؟یبد بهم یقطع جواب هی و یکن فکر من یرو شهیم یول. هیگستاخ -

 سر پشت و بردم چادرم ریز رو هام دست. دادم قورت یسخت به رو دهنم آب

 :گفتم یسخت به. چلوندمشون هم
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 ؟یجواب چه -

 ... که نیا :کرامت

 :گفت و بست رو هاش چشم. کرد آسمون به رو و کرد مون و من کمی

 کنمیم فکر یهرچ !کردن یخاستگار طرز شده خز بابا گهید نینکن تمیاذ -

 !رسهینم ذهنم به یدیجد زیچ المصب

 !بخندن عزادارا گهیم جوک بره گورم لب بشر نیا. ..دمیخند

 . شد محو لبخندم اش جمله مرور و یادآوری با

 :گفت و شد یجد دوباره هوی کرامت

 قبوله؟ -

 :گفت خودش. بگم یزیچ نتونستم یول کردم باز رو دهنم

 وت کال گرچه. کنمیم تکرار رو سوالم دوباره گهید هفته چند پس. باشه -

 .اه !شهیم مورمورم تلفظش

 :گفت سرم پشت از سیمهد

 د؟یکن افطار دیایب دیخواینم !گفتن اذون ساعته مین. برادرا خواهرا -

. تهانداخ گل هام لپ قشنگ معلوم. دیخند دوباره نیمع و گرفتم دندون به لب

 هت که یهمون. بود بیعج برام نقدریا که یهمون... نیمع. شد مور مور دلم ته

 ... و سادهیوا نجایا. خوردمیم غبطه فراوونش یانرژ به ها وقت یگاه قلبم

 یول !دیلرزیم پام و دست هنوز. رفتم افطار سفره سمت به یشرمسار با 

 شهیهم از تر لکسیر که کردمیم نگاه نیمع به. بخورم یزیچ ادیز نتونستم

 یحرف شوک یتو. رفتینم نییپا گلوم از یزیچ من یول !خورهیم داره یه

.. .یول بود یخواستن واقعا پسر نیا. خواستمشیم. بودم مونده بود زده که
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 یالیفام و فک قبول مورد نه یول بودن خوب واقعا اش خانواده. بودم دودل

 !من

 و کنه جور و جمع رو سفره تا کردم کمک کرامت خانم به ،یافطار از بعد

 و خوردم غذا دست کف اندازه به شهیهم مثل هم بعدش. دمیچ رو شام بساط

 یتونتابس شب. اطیح یتو رفتم. شدم بلند سفره سر از مختصر یتشکر با

 .بود یخوب

 رییغت واقعا نژاد کرامت ...کنم تحمل تونستمینم. باشم تنها که داشتم ازین

 ان " ی هیآ مصداق. شدیم خیس تنم موبه شدنش دگرگون تصور از. بود کرده

 . بود شده[ کندیم تیهدا بخواهد را خداهرکس همانا]"...  شاءی من یهدی اهلل

 خدا فقط یول. بود شده گوشم نوازشگر باغچه یها رکیرجیج یصدا

 ... ازم واقعا... اون. درونمه یآشوب چه دونستیم

 باز رو درش. درآوردم رو یکیکوچ جعبه. مانتوم بیج یتو کردم دست

 یمژدگون همون خاطر به. بودم دهیخر رو یگرون نسبتا قیعق انگشتر. کردم

 تمدونسیم یول. تابخرمش دیکش طول. گفتم نیمع به رمضون ماه اول که یا

 دنیم انجام که یکار یتو آدما شهیم باعث قیتشو چون. داره رو ارزشش

 .کنن دایپ یشتریب زهیانگ

 که همونطور. بودم من نیمع ی زهیانگ که نیا بود سخت برام درکش... یول

 نیا و رفت هم روزه یبرا رفت، مدرک و لیدل سراغ خوندن نماز درک یبرا

 ییآدما خدا. بخورم غبطه بهش هم باشم خوشحال هم شده باعث شرفتشیپ

 .شتریب هم من از یحت. ..داره دوست یلیخ رو اون مثل

 .بدم بهش بعدا رو انگشتر گرفتم میتصم. دمیکش یآه
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 رخاط به صرفا کنم؟ موافقت باهاش دیبا یعنی کردم؟یم کار چه دیبا... من

 ... ای نه؟ینب بیآس شیروح نکهیا

 غم با. درآوردم رو بودم گذاشته بمیج یتو و بود داده بهم که ییها نامه

 :کردم زمزمه

 .خونمشونینم پس. ..نخونم هارو نیا گفت و کرد اعتماد بهم نیمع -

 :گفت سرم پشت از ییصدا

 !بده کنفرانس روش از برو یخوایم توروخدا نه -

 :گفتم و گذاشتم قلبم یرو و دستم. دمیکش نیه و برگشتم دهیترک زهره با

 !دمیترس -

 :کرد اشاره دستم یتو ی جعبه به و دیخند

 ؟یقادر خانم هیچ اون -

 :گفتم و کردم نگاه بود بسته درش که جعبه به

 !یچیه -

 :کرد اخم

 ؟!بهم یگفت دروغ باز -

 :گفتم پته تته با و دمیگز لبمو

 !عه " زیچ " از تر مهم !ستین زیچ که نهیا یچیه از منظورم -

  بدتر؟ نیا از یسوت ایخدا یوا

 !اطیح کف بپاشم خنده از خودم بود کینزد

 :کرد جمع و لبخندش و نییپا انداخت و سرش کرامت

 .کنم تمومش امیب گفتم. ..نزدم کامل حرفامو که کردم فکر -
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 . نگفتم یزیچ و انداختم ریز سربه منم

 :داد ادامه

 توهم نظر از. خورمینم درد به که ادیم نظر به. ..ام یناقص آدم من. دونمیم -

 تو اطرخ به خونمیم نماز نکهیا که یبدون خواستمیم. ستمین مثبت اونقدرام

 . اعتقادمه و عقل یرو از... کردنم رییتغ ای. ستین

 :تگف خودش. بگم که نداشتم یزیچ یول. بگم یزیچ هی منم تا کرد یمکث

 هتابم آفتاب دختر فقط که ستین نیا خاطر به باشم تو با خوامیم نکهیا و -

 ییاج قلبم ته شناختم رو تتیشخص یوقت من. یا یمذهب و یهست یا دهیند

 .شد ثابت برات

 :دیکش یآه

 کمه حقوقش ...مشغولم انجمن کی یتو. کنمیم هم کار یول ام یتنبل آدم -

 به وابسته ما زنده تا که ستمینیآدم. کنهیم نمونیتام بشم پزشک یوقت تا یول

 . باشم پولش و بابام

 :خواست ازم خودش یول ...نکردم بلند سرمو

 ن؟یکن نگاه بهم شهیم -

 :گفت یکمرنگ لبخند با. کردم کارو نیا آهسته

 مثل ییکسا واقعا اولش. بشم دیشه من که هست هم امکانش ،یدونیم -

 قشنگ که کنمیم فکر حاال، یول. بودن تیاهم یب برام تو یبابا و جون اسکلت

 رکت رو یفان یایدن یمتعال اهداف خاطر به که نهیهم ایدن با یخداحافظ نیتر

 . ترسمینم دردش از من. ..یکن

 :گفت شرمزده
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 یزندگ هی بخواد دلت دیشا و یدیکش یسخت یکاف اندازه به تو دونمیم -

  !مشینم بند جا کی من !یشناسیم منو یحدود تا خب یول. یباش داشته آروم

 :داد ادامه ذوق با

 قتو چیه دیشا که ییزایچ. دمیم نشون دیجد یزایچ بهت بتونم هروقت تا -

... نم. کنم دایپ و هام سوال هیبق جواب تا. یکن کمکم یتونیم توهم !یدیند

 شنهت که وقته یلیخ... نه ای گمیم یچ دیفهمیم دونمینم. دارم دوستتون واقعا

 یعس شهیهم. بودم اقتیل یب واقعا یزمان کی... خوب یول. بهتونم دنیرس ی

 هم ماش قیال آدم هی به لیتبد بشم، خدا یبرا یخوب ی بنده خوامیم اگه کردم

 .بشم

 .بدم یجواب بلکه کرد نگاه بهم مشتاقانه

 نگاه روشنش یها چشم به و کردم آزادش. بودم کرده حبس باز رو نفسم

 خواست؟یم هم کردن فکر کردم؟یم فکر دیبا. کردم

 البته. زدن حرف احساسات از و بودن صادق و صاف خودش مثل بود سخت

 طبق. بود بیعج زدنش حرف نیهم و زدیم حرف ها بچه مثل یلیخ خودش

 دخترمورد از خوانیم یوقت پسرها دونستم،یم که ییها زیچ و اتمیتجرب

 ترهدخ دل که زننیم قشنگ قشنگ یحرفا اونقدر کنن یخاستگار عالقشون

 .شهیم آب

 خدا چرا که. کنم درک بهتر دیشا حاال. دیجوش چشمم یتو دوباره اشک

 . خودش سمت گردونده برش که داشته دوستش نقدریا

 و زد یچشمک. ..بهش دادم حرف بدون. کردم خارج مشتم یتو از رو جعبه

 :گفت ثانهیخب
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 خودت؟ مال یبردار یخواستیم طونیش یا !منه مال دونستمیم -

 دهنم یتو رو زبونم یسخت به. کرد نگاهش و کرد باز رو درش بعد

 :چرخوندم

 .دمیم بهتون نماز خاطر به گفتم که هیا زهیجا اون نیا -

 :گفت بعد. ..کرد وراندازش قیدق و درآورد رو انگشتر

  !قشنگه یلیخ !هیگرون یقیتشو کارت چه -

 :گرفت ژست کمی رو دستش یتو کرد

 نشدم؟ ها آقا حاج نیا نیع -

 :دمیخند

 !نه -

 .میکن جبران شاءاهلل ان. یقادر خانم نکنه درد دستت :نیمع

 :کرد اضافه که. ..انداختم ریز سرمو

 .عمر کی تا -

 که فیح ...بزنم ادیفر دیبا کردمیم حس. کردینم رهام گلوم یتو بغض

 !تونستمینم

 :گفتم

 !نه ای رمیبگ یجد و حرفاتون نیا دیبا دونمینم هنوز راستش، -

 :گفت آسمون روبه کمر به دست و دیخند

 !مگذاشت سرکارش باز کرده فکر !گو دروغ چوپان شدم !من دست از بابا یا -

 :کرد تنگ و چشماش بعد
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 شما یجا من !شکوننیم سرودست من یبرا دخترا همه !باشه خداتونم از -

 !کردمیم خالص و خودم گفتمیم رو بله امشب نیهم بودما

 :گفتم دیترد با و زدم یخند تک

 درسته؟ انتخابتون که نیمطمئن -

 :کردیاخم مچهین

 باشم؟ مطمئن دینبا چرا -

 خونواده هی تو. ادیم بدتون ها یچادر از شماهم !ام یچادر هی من آخه :من

 ...ارنیدرم حرف هیبق میکن ازدواج ما اگه فرض به. اومدم ایدن به یمذهب

 . میبخور اختالف به ممکنه

 :گفت یاحساس یلیخ

I wish that everyone could see… how your love has 

set me free…- 

 (کرد رها رو من یچطور تو عشق ننیبب تونستنیم هیبق کاش یا )

 :گفت و زد یلبخند

 مهم هیبق !خداست یرضا هدف نیبگ دیبا شما االن !یدیل چرا گهید شما -

 !که ستنین

 :گفتم ناراحت

 .دمینکش یسخت کم ...ترسمیم ندهیآ از من هرحال به -

 :گفت یخونسرد با. دیبوئ رو دستش یتو گرفت رو چادرم از یا پره

 .هست خدا که گمیم. ..هستم من گمینم -

 :کرد صاف و صداش و دیخند

  !هــــــســت خدا و هست خدا و هست خدا کوچه هر سر -
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 :گفتم دیترد با

 ... یول -

 داره؟ حکمت خدا یکارا همه ینگفت خودت مگه !یکرد ام ذله بابا یا :نیمع

 !آره... خب :من

 تو رمیم هرجا معلق اجل مثل که من یزندگ تو ننداخته تورو یالک پس :نیمع

 فاز از شکستم رو قانونتون امشب نیبب یقادر خانم... بابا یا !یباش هم

 نم به اصال !هم به نیزیریم و اعصابم گهید خودتونه ریتقص !دراومدمیرسم

 زن هنتونست یکس تاحاال. یکنیم ضرر وگرنه ها بدون رو قیتوف نیا قدر !چه

 گهید ههفت دو تا !بود گفتن من از !اداینم رتیگ فرصتا نیازا گهید !ها بشه من

 !نیکنیم مشخص رو من فیتکل

 با و کرد نگاه نیزم به. ختیر هم به و موهاش و دیکش یقیعم نفس بعد

 :گفت یکالفگ

 نه؟. ..باشه خودت یبرا یخوایم یدار دوست رو یکس یوقت -

 . خونه داخل رفت یدیناام با هم بعد

  !میشد یگرفتار عجب ...دمیکش یآه

  !داره یانرژ پسر نیا قدر چه

 و کردم رمضون ماه یبایز هالل و آسمون روبه. بودم خوشحال. زدم یلبخند

 :کردم زمزمه

 !گرم دمت ایخدا -

*** 

 .ادیب سراغم به تا شدم خواب منتظر و کردم ولو تختم یرو رو خودم
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 :گفت یمهربون با و نشست تخت یرو کنارم و اتاق یتو اومد مامان

 ؟یشد خسته -

 ... و اونجا به رفتن... و یتکون خونه یتو کردن کمک !آره :من

 !ینکرد یرانندگ که تو :مامان

 !کردم صرف یانرژ یلیخ یول چرا دونمینم :من

 یبرا ونهمیم نتایکاب یباال یریگردگ. نکنه درد دستتم. ینباش خسته :مامان

 .فردا

 ن؟یکن دعوت رو نایا خاله فطر دیع یبرا دیخوایم یجد یجد... حاال :من

 !دخترم گهید آره :مامان

 هم تصورش از. نه ای داره خبر... ی هیقض از مامان دونستمینم. دمیکش یآه

 یول مریبگ فاصله کردمیم یسع ازش شهیهم که بود یآدم نیمع. لرزهیم تنم

 !بود چشمم جلو هم شهیهم

 دختر؟ یکشیم آه چرا :مامان

 براش رو هیقض خواستمیم و بستم رو هام چشم. کرد نوازش رو موهام

 .کنم فیتعر براش تا شد گوش سراپا اونم. ..کنم فیتعر

 .گفتم بهش باالخره یول. کنم شروع کجا از دونستمینم

 :گفت

 ؟یکنیم فکر یچ خودت -

 میمتص عجله با خوامینم یطرف از. رمیدرگ احساسم و عقل نیب !شدم جیگ :من

 !بذارم پا ریز رو احساساتم خوامینم هم یطرف از و رمیبگ

 :گفت و دیکش یآه مامان



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 592 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !بشه دیشه بره که کرده رشیجوگ شیجوون شور بابات مثل اونم پس -

 :دمیخند

 مه ایدن آخر که هیآدم اون کنمیم فکر ها وقت یگاه. ..هیپرانرژ یلیخ. آره -

 . خندهیم بازم بشه

 ؟یدار یهیتوج چه کارت نیا یبرا ،یبد رد جواب بهش اگه :مامان

 .محضه دروغ که ادینم خوشم اش هیروح از که گمیم کنم ردش بخوام اگه :من

 گمب نکهیا ای. هیخودخواه بازم که بشه دیشه بره ندارم دوست بگم نکهیا ای

 یمذهب اون بگم نکهیا ای. هیعدالت یب و قضاوت نمیا که بوده، طونیش یلیخ قبال

 انیا... ای خوندن نماز به کرده شروع تازه ستن،ین یچادر خونوادش ست،ین

 بازم ندارم، یفکر تفاهم باهاش بگم هم اگه. ستنین موجه لیدل. ان بهونه

 اتیجزئ خاطر به یزندگ یتو و کنم یخودخواه که ستمینیآدم من. غلطه

 .بندازم راه یناسازگار

 ؟یسردرگم نیهم یبرا :مامان

 .آره :من

 گه؟یم یچ احساست :مامان

 یول !است نشده حل یجبر ی معادله کی مثل. هیمرموز تیشخص برام :من

 . داره یمهربون و بزرگ قلب. ادیم خوشم ازش

 :زد یلبخند

  !ادین خوشت طاها دیس از کرد یکار یتیشخص نیهمچ هی -

. بود بیعج برام طاها دیس هم کرامت یآقا دنید از قبل !وجه چیه به نه :من

 رو نژاد کرامت که لیاوا. شدینم دهید هاش چشم یتو احساس یا ذره اون
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 با کمی ،یا یانرژ نیهمچ با یآدم نیهمچ کاش یا کردم فکر خودم با دمید

 و آنقر نمازو اهل نقدریا که طاها دیس مثل یکی مثال ای. بود بهتر رابطش خدا

 یبرا هک نگفتن ما امبریپ مگه باشه؟ داشته اخالق دینبا چرا است رهیغ و روزه

 شدن؟ مبعوث اخالق کردن ابالغ

 :گفت و انداخت گوشم پشت رو موهام ی تره مامان

 ... نیمع که یکنیم فکر پس -

 .دارم دوستش مامان، دونمینم اش درباره زهایچ یلیخ هنوز که نیا با :من

 :گفت یتلخ به و زد یلبخند یسخت به

 ؟یریبگ استخاره نانیاطم یبرا یخوایم -

 :گفتم و کردم دییتا سر دادن تکون با

 .کنمیم هم رو کار نیا ...آره -

*** 

 (بعد ماه کی)

 :کرد اعتراض و داد نیچ و دماغش نیمع

 بزن ازگ ؟یبخور واشی واشی ادیم خوشت !گهید رو تیبستن بخور تند تند -

 !بره

 :گفت و دیخند اونم ...نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 !اونجاها میبر دارم عجله یدونیم !بدم حرص بلدم منم !بده حرص !باشه -

 !دمیم حرص یچجور من دونهیم سیمهد !یکنیم طلمع یه

 :گفت بهم و کرد بهش یاخم سیمهد
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 اب کنهیم شروع کنارت نهیشیم یمهمون یتو ن،یبب !گهیم راست نویا -

 داریب خواب از صبح هوی بعدم !ذارهینم برات آبرو !خوردن وهیم سروصدا

 !یشد یخودکار ینیبیم نهیآ یجلو یریم یشیم

 :کرد اخم خواهرش به نیمع

 !ستمین شعور یب نقدرامیا من رمینخ -

 شیش تا دانشگاه رفتم یهمونجور داشتم عجله روز اون !یهست چرا :سیمهد

 ردهک تتو و صورتم محکم خودکار با بکن و فکرش !دنیخندیم بهم پسرا ماه

 !بودم شده یعنکبوت مرد نیع !بود

 من فقط و بودن کرده تموم رو شونیبستن منصور و نیمع و سیمهد. دمیخند

 . بودم مونده

. مینکرد دائم عقد هنوز البته. میباهم ما که تولدشه نیاول و نِیمع تولد امروز

 خونه سر میبر برادرش با همزمان و میریبگ جشن ریغد دیع قراره

 .مونیزندگ

 ارهقر. توچال میبر بعدش و میبخور یبستن میاومد و ظهره از بعد که هم االن

 اگه خب یول. نبودم موافق ادیز من البته. میریبگ تولد براش کوه یباال میبر

 .شهیم ناراحت بدم ریگ بهش یکار اول نیهم بخوام

 .کردم تموم رو میبستن باالخره

 :گفت و کرد یکمرنگ اخم منصور

 !شد تموم یسالمت به -

 :زدم غر

 !گرفتنیم درد دندونام !بود خی یلیخ ییخدا خب -
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 :دیخند نیمع

 .میبر. ..نداره اشکال -

 فوق دیخر کی از هم بعدش. میکرد حرکت نیماش سمت به ییچهارتا و

  .توچال سمت به میافتاد راه هیبق با همراه و خونه میبرگشت یعال لعادها

 عصر قهیدق 21 و 0 ساعت

 !لهیوس عالمه کی همراه به میبود نشسته نیکاب تله یتو

 .بود من دست کادوها از یسر کی و کیک

 مونده نیمع و من فقط و کوه یباال بودن رفته یقبل یها نیکاب یتو همه

 !بود شده پر لهیوس همه اون با قشنگ نفر شیش یجا. میبود

 :گفتم و کردم نگاه ها کوه به

 !قشنگن یلیخ -

 تابستونه االن. خوبه یلیخ هوا هم داره، برف هم باشه که بهار تازه :نیمع

 .فیح گهید

 :گذاشتم شهیش یرو دست

 !ملسه یلیخ هواش بازم -

 :گفت و گرفت رو دستم

 نشون یواکنش چه ها بچه دانشگاه امیب منم که گهید ترم دو نظرت به -

 دن؟یم

 :انداختم باال شونه

 !دونمینم -

 :کرد اخم آروم
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 اباب یا !عه !ایکنینم خطا پا از دست رمیگیم یمرخص من که ترم هی نیا تو -

 !که یوفتیم جلو ازم ترم هی تو

 :دمیخند

 !راحتم منم یداریبرم تابستون ترم شما بعد سال عوض در =

 .نگفت یزیچ و زد یلبخند

 :گفتم کردم نگاه که کوه ارتفاعات به

 !ترسمیم کمی ارتفاع از -

 !که نداره ترس :نیمع

 !گهید ترسمیم ...خب یول. دونمیم :من

 :دیخند

 ؟ینیبش من کنار یایب یخواینم. الیخ یب رو ارتفاع االن -

 :کردم اخم کمی و کردم اش ثانهیخب لبخند به ینگاه

 !رینخ -

 هم بعد. من کنار نشست و برداشت رو من کنار یکادوها از کیپالست کی

 :گفت و گردنم دور انداخت دست

 میریم !میوفتیم باهم میوفتیب میخواست اگه !جونم کیش لکیم نداره اشکال -

 نظرت؟. ..ایدن اون

 گاهن شدینم بمینص ایزود نیا به که یخوشگل ی منظره به بهش توجه یب

 .کردم

 :شد ناراحت نیمع
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 شهیم تنگ برات دلم یرینگ لمیتحو اگه !ستماین گهید ی هفته من !کایمل -

 .که

 :شد یجد. ..دمیخند بچگونش لحن به و زدم یلبخند

 که میاریم رو عباس میریم ییدوتا برگشتم یوقت نباش خشک نقدریا ییخدا -

 .باشه مونیعروس یتو

 :سمتش به برگشتم

 واقعا؟ -

 :گفت تیعصبان با و داد قلقلکم

 اون انگار نه انگار براش کنمیم لوس خودمو دارم دوساعته !کوفت و واقعا -

 ؟!واقعا گهیم عباس گمیم تا وقت

 :کردم التماسش

 !گرفت درد دلم !میقلقلک من نکن نه -

 من .کرد قهر یالک هم آخرش. میدیخند وقفه یب قهیدق پنج تا ...نداد یتیاهم

 :مگفت دلم یتو و زدم بهش ثانهیخب یلبخند !نبودم یکش منت اهل که هم

 !یفتیم کردن غلط به خودت آخرش -

 مه کنار که نیا با. گذشت نیکاب تله قژقژ و ما سکوت به یا قهیدق چند

 به هم من. بود کرده ور اون روشو نهیس به دست اون یول میبود نشسته

 و مزد یلبخند ناخودآگاه. گرفت و دستم که کردم حس. کردمیم نگاه منظره

 یوقت و کردیم نگاه رو ور اون داشت ظیغل اخم با هنوز. سمتش به برگشتم

 .داد فشار تر محکم و دستم خندمیم بهش دارم من شد متوجه
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. کردم بغل رو بازوش و گذاشتم اش شونه یرو رو سرم اعتراض بدون

 حفظ ور غرورش بذار. نداره یاشکال. ..نمیبب رو اش انهیمخف لبخند تونستمیم

 احساس قبل مثل گهید و من شیپ. نجاستیا که نهیا مهم. ستین مهم ،کنه

 .کنمینم ییتنها

 یبند بودجه و یسازمانده رو پرت و خرت همه اون یبدبخت با باال اون 

 و کردن یخال شونه کیک آوردن از همه بازم البته... و ارهیب یک که میکرد

 .من دوش یرو افتاد

 و یتنبس و وهیم و کیک از جدا. مینشست میرفت و میکرد دایپ دنج قیآالچ هی

 .بود آورده آش قابلمه کی هم من مامان رکاکائو،یش

 بلند میگوش از اذون یصدا بودن، مشغول هنوز همه که یدرحال شب 8 ساعت

 و کردم یعذرخواه کادوهاست کردن باز وقت االن که نیا به توجه یب. شد

 .شدم بلند

 .داشت یچ همه و بود مجهز نجایا خداروشکر. رفتم ییدستشو سمت به

 هم نیمع دمید که رفتمیم اونجا ی نمازخونه سمت به داشتم گرفتم، که وضو

 .سادهیوا نجایا

 :گفت ناراحت نیمع

 ؟یرفت هوی چرا -

 .نمازه وقت :من

 :کرد زمزمه بعد ...انداخت ریز سربه و گفت یا " آهان "

 .دارم وضو منم -

 :زدم لبخند
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 !میخونیم رو نمازمون پس -

 :کرد اخم نیمع

 یف نیمفسد !ادیب جا حالشون تا دنیم ادامه رو تولد تو و من بدون هم هیبق -

 !االرض

 ماز بعد ...گرفت رو دستم و شد یجد کمی. زدم بازوش به یمشت و دمیخند

 :دیپرس

 .کایمل -

 بله؟:من

 ؟یدار دوست منو واقعا... تو :نیمع

 موند باز جواب دادن یبرا دهنم نیهم یبرا ...خوردم جا شییهوی سوال از

 .نزدم یحرف یول

 :شد ناراحت نیمع

 ؟یبمون بامن که یکرد قبول چرا پس -

 :کردم مون و من کمی

 ... دونمینم... آ... من -

 ؟یکن ازدواج باهام یکرد مجبور خودتو کنمیم حس همش چرا :نیمع

  :گفتم پته تته با

 دوستت یکن فکر شد یچ. دارم دوستت... من !نکردم مجبور و خودم من -

 ندارم؟

 :دیکش یآه

 .یچیه -
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 :گذاشتم اش شونه یرو رو دستم

 که من. ندارن قبول تورو من یالیفام اگه ستین مهم ...نکش آه یالک -

 !کنم یزندگ اونا با خوامینم

 گذاشت صورتم یرو دست راحت نبود یکس اونجا ما از ریغ به که ییاونجا از

 :گفت بکارانهیفر و

 ... کایمل -

 :گفتم. ..شهیم لوس دمید، "جانم" بگم خواستمیم

 .بله -

 :گفت و کرد نگاه هام چشم یتو

 رسه؟یم ذهنم به ثانهیخب فکر کی داره االن یدونیم -

 :دادم هلش و کردم اخم

 !گذاشتمت زنده که یوقت یبرا بذار فکرارو اون بخون نمازتو برو -

 و کفشم یشوخ به و شدم خم. کرد درست قلب برام دستش با و دیخند

 کفشم خنده با. شد خارج درسمید از بدوبدو که سمتش کنم پرت درآوردم

 سالم لبخند با و ستادیا جلوم دختره کی که نمازخونه یتو برم که دمیپوش رو

 .کرد

 اومده یسانت 90 پاشنه با که بماند. ..بود بیغر بیعج پشیت. دادم جوابشو

 ودناب چهارسرشو و سر سه و ینیسر یها چهیماه داشت ساپورتش و کوه بود

 دبو گذاشته شرتو یت که هم مانتوش و (درآورد یدانشجوباز بازم)کردیم

 شال اسم به نویا یک ایخدا... که هم شالش. بود کوتاه بس از بشیج یتو

 فروخته؟
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 :گفت قشیعم لبخند همون با

 ن؟یشناختیم رو آقا اون -

 .هستن نامزدم بله :من

 :جلو آورد و دستش و اومد کش شتریب لبخندش

 .دخترش دوست !هستم طال منم -

 مداو شد خونده نمونیب غهیص که اول روز همون نیمع. شد محو لبخندم مچهین

 لفافه یتو هم طالرو. داره زهایچ یلیخ اش گذشته گفت و نشست جلوم

 .گفت برام و رو ماجراش دیچیپ

 :کردم صاف رو صدام

 نداشت؟ ازتون یخبر یکس شدیم یسال چند ...نیهست حضور معرف بله -

 تنگ و چشماش و گذاشت کشیبار کمر یرو رو دستش. شد محو لبخندش

 :کرد

 منیبیم و برگشتم حاال. برم رانیا از شدم مجبور و اومد شیپ برام یکار -

 !گذرمب حقم از یراحت نیا به که ستمینیآدم من باشم گفته !یکرد پر رو جام

 رمیبگ رو دنمیلرز یجلو کردم یسع بودم یفروپاش درحال درون از که نیا با

 :بگم یخونسرد با و

 .نمازه وقت االن متاسفم -

 ...بود کرده تنگ رو گلوم بغض. نمازخونه یتو رفتم و شدم دور ازش هم بعد

 نیا به نه یول. ادیب شیپ یاتفاقات نیهمچ زدمیم حدس. گرفتیم درد قلبم

 !سرعت
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 شد؟یم مگه یول. نشه پرت حواسم و بخونم رو نمازم آرامش با کردم یسع

 .شدمیم نابود داشتم ذره ذره

 ییکسا ی همه یبرا ...کردمیم دعا. گفتمیم رو باتیتعق داشتم نماز از بعد

 طوفان یتو و کنن اعتماد بهش خوانیم. بشناسن رو خدا خوانیم تازه که

 هب هم دختره نیا کردمیم دعا و باشن دلگرم بهش ییایدن یزندگ مهلک یها

 یزندگ شیخودخواه خاطر به که ارهین نییپا رو ارزشش نقدریا. ادیب خودش

 .کنه تباه بخواد رو دونفر

 .نشسته کنارم اومده دختره خود شدم متوجه نیح همون در

 المیخ نبود نمازخونه یتو یا گهید کس که ییاونجا از. ندادم نشون یواکنش

 .بندازه راه یزیآبرور تونهینم بود راحت

 :گفت ارهیدرب حرص بخواد که انگار

 !اومده خوشش تو یچ از بدونم کنجکاوم یلیخ -

 قسمت از پاروان توسط هم خونه نماز. ..برام نداشت یکار. ندادم رو جوابش

 یزیچ یول. بشنوم رو نیمع خوندن نماز یصدا تونستمیم. شدیم جدا مردونه

 . بشه ناراحت ممکنه بگم یزیچ اگه نجایا. ..نگفتم

 .رونیب برم زودتر تا شدم بلند

 :گرفت رو بازوم طال

 !یه -

 یخونسرد با. کردم خارج دستش از آروم رو بازوم و کردم نگاهش سرد

 :گفتم

 .فعال. ..شدم خوشحال دنتونید از -
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 و گرفت رو جلوم و دنبالم اومد ،نشد المیخ یب بازم. شدم خارج خونه نماز از

 :گفت یعصبان

 ؟یندازا یم غبغب به باد برام ینجوریا یهست یک یکرد فکر -

 :زدم لبخند و کردم بلند و سرم

 !خدا ریحق ی بنده -

 :گفت و زد یپوزخند

 یول !یواد نیا تو یانداخت هم رو بدبخت اون یخوند یورد چه دونمینم -

 نبودم دوسال تا که بره نییپا گلوت از خوش آب هی ذارمینم بدون نویا

 !یگرفت ازم رو عشقم

 فتمگ باخودم یول نکن، استفاده عشق کلمه از راحت نقدریا بگم خواستمیم

 ...هکردیم اشتباه که بفهمه باالخره دیشا. بچشه رو عشق طعم روز هی دیشا

 !ادیبرنم دستم از یکار

 :گفت جانب به حق و زد یلبخند طال

 .خودت یارزون هم نیمع !نشه میحسود بهت که هستم بهتر تو از اونقدر -

 !نیبش خوشبخت تو نه و خودش نه شیگرفت ازم که حاال ذارمینم بدون یول

 !نشونمتیم اهیس خاک به

 :دادم نشونش و آوردم درش. ..کردم نگاه دستم یتو یبایز ی حلقه به

 هدواریام گفت کرد دستم یتو رو نیا نیمع یوقت نه؟ هیقشنگ ی حلقه -

 .کنه خوشبختم

 :دادم ادامه و کردم یمکث

 ش؟یخوایم. ..تو به دمشیم ،یدار ازین یخوشبخت به من از شتریب تو اگه -
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. اشتند یارزش برام حلقه که بود نیا قتشیحق .کردم دراز سمتش به رو حلقه

 وجود لیدل داشتن دوست یبرا که بگم طال به خواستمیم. بود عشق مهم

 نهیک اون و نیا از که روزه چند ایدن مگه. دارم دوستش خواهرم مثل من. نداره

 رم؟یبگ

 :صورتم یتو زد یا یلیس و کرد بمینص یپرنفرت اخم 

 جز هب یهست یک یکرد فکر !کن ریتحق کمتر و ببند رو گشادت دهن اون -

 مونه به بدون یول کرده داتیپ جوب کدوم تو از دونمینم ؟ینکبت دختر هی

 !گردونمیم برت جا

 لرزونم یها دست یتو رو حلقه ...دیلرزیم هام دست. دمیکش یقیعم نفس

 .دیلرزیم خشم از داشت که کردم نگاهش و برگردوندم

 :زدم یلبخند

 ...نبک یخواست یهرکار. بزن یلیس صورتم به یخواست قدر هرچه. طالخانم -

 ،رهیگینم آروم روحت. شهینم خنک دلت. کنهینم فروکش خشمت یول

 چرا؟ یدونیم

 .داد نشونم رو هاش دندون و کرد تر ظیغل رو اخمش

 :دادم ادامه

 اساحس قلبت یتو خدارو یوقت. یکنینم احساس قلبت یتو خدارو تو چون -

 یاه قفس نیتر سخت یتو و کرده دایپ گسترش روحت یکنیم حس ،یکن

 .گرمه ییجا به دلت هم یروح

 :زد یپوزخند

  !خوبه که هم تیسخنران -
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 مشکل است؟ ساخته من دست از یکمک ؟یا یعصبان نقدریا یچ از االن :من

 طالجان؟ هیچ

 یتو یرییتغ هنوز یول. شد کمتر حرارتش کردم حس خونسردم لحن از

 :گفت خشم با. نبود دایپ اش چهره

 !گرفته رو من یجا تو مثل یعوض ی *ه*ز*ر*ه هی نکهیا !ییتو من مشکل -

 هی !یندار یچیه یول !یبود اندام خوش کمی !یبود خوشگل کمی کاش یا

 !ییپررو سر به لچک

 :زد یپوزخند

 .کنم تلف پات رو وقتم یندار ارزش یحت کنمیم فکر که حاال -

 :کردم دراز رو دستم و زدم یلبخند

 . ام کایمل من -

 :دیکش غیج یعصبان

 من مال هاش دست !یندار نیمع از یسهم چیه تو !آشغال کن تمومش -

 بدنش جزء به جزء و هاش لب !بود من یبرا گرمش بغل ؟یفهمیم بودن

 ؟یکنیم دراز برام یدوست دست یسادیوا من یجلو وقت اون !بودن من یبرا

 ... ی دختره

 ... درونم یول ،زدمینم ادیفر ...زدمینم داد. کردمینم اخم

 یچیه درونش دینکن فکر آرومه و خونسرد یکی دینیبیم یوقت وقت چیه

 .هست کمک ازمندین شتریب ادشونیفر از یگاه ها انسان سکوت. ستین
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 رس رو خودم آروم. فتمین تا گرفتم یسنگ وارید به رو دستم. کردم ضعف

 باال هاش حرف از دارم کردمیم حس و رفتیم جیگ سرم. نیزم یرو دادم

 . ارمیم

. ..بزنم رشیز تونمینم. کردم قبول اش گذشته ی همه با رو نیمع من

 .تونمینم ...کنم ناراحتش تونمینم

 :گفت پوزخند با طال

 یب !یکن دفاع خودت از یستین بلد یحت !یشیم ینجوریا که معلومه !هه -

 یدار خبر یول !کنهینم خورد هم تره برات اصال نیمع زنمیم حدس !عرضه

 جمعت ادینم االن چرا !بودم زشیچ همه کرد؟یم گوش من حرف به قدر چه

 کنه؟

 فتهر اون. ..نه یول. بده نجاتم ادیب یزیچ یسوپرمن مثل نیمع داشتم دوست

 . بود

 :ختیر رو زهرش نیآخر هم طال

 فعال. ..یزیبر هم به و موهاش داره دوست بدون کرد بغلت وقت هی اگه -

 !گریج

 عفمض یجلو یسخت به. رفت و کرد ول رو من روزمندانهیپ یلبخند با هم بعد

 استخویم دلم ...خوردمیم تلو تلو. رفتیم جیگ سرم. ..شدم بلند. گرفتم رو

 ... خواستیم دلم !کنم هیگر

 هم اونا. شد دایپ پونه و خانم نیثم و سیمهد و مامان ی سروکله باالخره

 من خواست سیمهد از کردم ضعف دید مامان یوقت. بخونن نماز بودن اومده

 .هیبق شیپ برسونه رو
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 به میدبو گرفته یخانوادگ که یمختصر تولد. نشستم یریحص انداز ریز یرو

 برادراش و نیمع . بشه درست فشارم تا خوردم موز کهیت هی. شد زهر کامم

 بابا یجا. ومدیم نظر به خوشحال هم منصور. کردنیم بش و خوش داشتن

 .بود یخال نجایا

 یجلو از وقت چیه معصومش ی چهره. ..بود مهربون چقدر. خوبم یبابا

 .وقت چیه ،رهینم چشمم

 :داد نشونم ذوق با رو بودم دهیخر براش که ییکادو نیمع

 .خانم نکنه درد دستتون !کردم بازش -

 :مگفت و زدم یلبخند زور به ...کردم نگاه بودم گرفته براش که یعطر به

 .نداره رو قابلتون -

 جوابش و بود کاش یا. کردیم رمیتحق یچجور دختره دیدیم و بود کاش یا

 .موندمینم پناه و پشت یب هم باز و بود کاش یا. دادیم رو

 چقدر ...وفادارم چقدر یسخت یتو بدونه خوادیم. هیاله امتحان هم نیا

 .محکمم

 .امیب رونیب سربلند امتحان نیا از کردم دعا دلم یتو

 :گفت و انداخت محبت با ینگاه بهم کرامت یآقا

 هنر واقعا شدن ییفضا موجود نیا زن. نیدیکش زحمت یلیخ خانم کایمل -

 !خوادیم

 :کرد اعتراض نیمع

 بدم؟ نقدریا من یعنی -

 :گفتم و دمیخند
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 نیدار لطف هم شما نژاد کرامت یآقا. نیهست خوب هم یلیخ شما نه -

 .داره یبزرگ قلب پسرشماهم

 :کرد اخم کرامت یآقا

 بگه بهش عروسش شهیم یجوری آدم گهید بابا بگو بهم باش راحت !اه -

 !نژاد کرامت

 :دیخند عادیم

 !ایهست نیریخودش یعروسا نیازا داداش زن ییخدا یول -

 :داداشش ی کله پس زد نیمع. دمیخند

 !نیریخودش یگیم من زن به باشه آخرت دفعه -

 :نیمع ی کله پس زد محمد

 !گاو بشه؟ تکرار خیتار بده مگه هیچ -

 ابیآس تو موهام نیا !وضعه نیهم خونه تو شهیهم گلم عروس ینیبیم :بابا

 !کردن دشیسف نایا نشدن دیسف

 هک نهیا خاطر به شده کچل اش کله وسط که نیا کنم اضافه البته و :نیمع

 !یفروش گل سراغ نرو گفت محمد به قدر نیا درآورد مو زبونش

 :کرد اخم بابا

 مارمولک؟ داره یربط چه -

 :گفتم و دمیخند

 راحت ونیآقا شما هیبق شیپ رمیم من. ..نیناراحت نجامیا من که نیا مثل -

 .نیباش

 :شد بلند هم نیمع شدم بلند تا
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 !نیباش راحت شما میبر ما گهید آره -

 :نییپا کشوندش عادیم

 !باش داشته جنبه جات سر نیبش -

 هب و رفتم تر ور اونیکم. ..شدم جدا ازشون ونیگر یدل و خندون یصورت با

. اومدیم نظر به باحال و نور پر یلیخ باال نیا از تهران.شدم رهیخ شب یکیتار

 !نبودم ترسو اونقدرام هرحال، به. دمیترسینم نجایا یخلوت از

 :بهم رسوند بدوبدو رو خودش نیمع

 من؟ بدون هوی یرفت کجا !کیمل !یه -

 :گردنم دور انداخت دست عیسر

 !یخورینم هم آب من بدون بعد به نیا از -

 .زدم کمرنگ یلبخند و انداختم بهش سرد ینگاه

 شده؟ یچ :نیمع

 هشینم واقعا رو بعد به نیا از. گفت شهینم یول !شده زایچ یلیخ شده؟ یچ

 اونم به االن بود دلم یتو آور عذاب یها راز مرهم مامانم تاحاال اگه. گفت

 درسته گم؟ب دیبا یچ یبرا ؟یبکش خجالت که بگم بگم؟ تو به. بگم تونمینم

 شمرد یبرا دینبا زن مگه کنم؟ خاطرت آزرده دیبا چرا یول توئه اشتباه که

 زم؟یبر هم به رو آرامشت یکار اول کنه؟ فراهم آرامش

 :گفت دید که رو سکوتم

 .بزن حرف ...شده یزیچ هی واقعا پس -

 .دمیترس ،بلرزم شد باعث شدنش یجد

  :گرفت رو هام شونه
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 کا؟یمل -

 :کردم بلند سرمو

 .بله -

 ؟یزنینم حرف :نیمع

 :گفتم. ..دادم تکون یمنف نشونه به سرمو

 .بذار تنهام لطفا -

 ؟یناراحت من از :نیمع

 :بگم دروغ نخواستم

 ؟یبذار تنهام شهیم حاال !ناراحتم تو از آره -

 ... بذار کایمل ؟یناراحت چرا... چر :نیمع

 :گفتم خشم با ادیفر حالت به

 !برو لطفا -

 .موند حرکت یب ها شده مسخ مثل. ..شد ترس از پر صورتش

 من ...متونستینم. برونمش خودم از ینجوریا تونستمینم. بود دهیترک بغضم

 یداشتن دوست یول بود هوا سربه و طونیش هم قدر هرچه. داشتم دوستش

 . بود

 :کرد اعتراض

 آخه؟ شده یچ -

 بدم شیدلدار فقط که یطور کردم بغلش آروم لمیم برخالف ...رفتم جلو کمی

 :کردم زمزمه و

 .بهتره برام نیا یول. ..ببخش منو باشه؟ بذار تنهام فعال -
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 :کرد پاک رو هام اشک و دیکش هام گونه یرو رو گرمش یها دست

 نه؟ میزنیم حرف بعدا -

 :گفتم و دادم تکون دییتا نشونه به رو سرم

 ؟یذاریم تنهام االن !میزنیم حرف بعدا !آره -

 :بغلش یتو گرفت محکم رو سرم و کرد اخم

 .ذارمینم تنهات من. ..لحظه کی بگو تو -

 :بهش دمیکوب مشت با

 !برو گمیم -

 :گفت یعصبان

 حالت یکنیم الیخ و فکر ینیشیم ییتنها !بگو خودم به یدار یمشکل بامن -

 ؟یفهمیم !یبکن خودت با کارو نیا دمینم اجازه !شهیم بدتر

 :گفتم و کردم جدا ازش خودمو

 !دارم یلیدل براش حتما گمیم رو یزیچ هی یوقت !یفهمینم تو -

 :کرد دمیتهد

 اراتک یبرا تو که یلیدل !میهست یکی گهید تو و من کهیفهمینم توهم و -

 !بدونم دیبا منم یاریم

 یپرانرژ و شاد آدم اون کنم فکر شدیم باعث. کردیم تمیاذ داشت اخمش

 بدشون من از همه کنمیم حس ...کردمیم رو فکر نیهم شهیهم. متنفره ازم

 . ادیم

 :گفتم و انداختم ریز رو سرم و کردم سکوت

 .ببخش منو -
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 چرا؟ آخه :نیمع

 .یشیم ناراحت ...بگم بهت تونمینم :من

 ناراحت هم منو دصد در صد کنهیم ناراحت تورو که یزیچ اون خب :نیمع

 .یایبرب پسش از ییتنها یتونینم !هست منم مشکل مشکل، اون !کنهیم

 خندلب با و فشرد و دستم محکم. گرفتم رو دستش و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت

 .بگو -

 :گفتم و بستم رو هام چشم

 زه؟یبر بهم رو موهات یدار دوست کنهیم بغلت یکس یوقت... تو -

 :دیپرس متعجب

 گفته؟ بهت نویا یک -

 :گفتم بغض با

 .طال اسم به یدختر -

 شل زانوهاش کردم حس. ..بود خونده رو تهش تا انگار. شد جمع لبخندش

 . شد

 :گفتم ییدلجو با. کرد ول رو دستم

 ...است گذشته گذشته که نهیا مهم. نکن ناراحت خاطرش به رو خودت -

 باشه؟

And who khows what of our futur?(در داندیم یکس چه و 

   (ست؟یچ مان ندهیآ
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)We can all try to change the past  تمام میتوانیم ما 

 (میبکن گذشته رییتغ یبرا را تالشمان

only you know if you’ll be together (باهم اگر که بدان فقط 

 ( ...میباش

only you know if we shal last (میاوریب طاقت اگر بدان فقط.) 

dream of an absolution (آمرزش یبرا ییآرزو(. 

 :گفتم و اش شونه یرو گذاشتم دست. ..برگردوند رو روش

 خوبه؟ حالت -

 :گفت یشرمندگ با و سمتم به برگشت نیمع

   گفت؟ بهت یچ گهید -

 . گفت زایچ یلیخ ...نگفت یچیه بگم دروغه :من

 کجا؟ :نیمع

 .نمازخونه پشت :من

 :کرد توهم و اخماش

 ؟ینکرد صدام چرا -

 !نبود مهم چون :من

 رفک یبرگشت حال اون با یوقت انداخت؟ روز نیا به تورو و نبود مهم :نیمع

 ؟یکنیم من یقربون خودتو... چرا !یکرد ضعف فقط کردم

 :انداختم ریز سرمو

 بکنم؟ یک یبرا نکنم کارو نیا تو یبرا -
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 یوت بزن !بده فحشم !بزن داد سرم !ینکن کارو نیا یتونستیم یول :نیمع

 !صورتم

 :گفت مشکوک هوی بعد

 نمت؟یبب -

 یتو انداخت رو نورش و آورد در رو شیگوش بشیج یتو از. بود کیتار هوا

 ،ییصدا چیه یب ...ستیگر یا مقدمه چیه یب دید که رو یلیس یجا. صورتم

 .گرفت میگر منم

 .دمیشن رو قلبش شکستن یصدا من یول دینشن یکس

 :گفتم و زدم کنار رو لشیموبا

 !ستین مهم -

 :کرد زمزمه

 اونه؟ کار -

 !ستین مهم که گفتم :من

 :کردم پاک و اشکش عیسر

 !ستین کردن هیگر یجا نجایا کن بس -

 :گفت و گرفت رو هام دست

 که یدختر شرمنده. بشم ات شرمنده که !دمیترسیم نیهم از شهیهم -

 ... یحت !کنم تیحما ازت تونمینم یحت. ستمین قشیال

 :دمیخند

 !که نشده یزیچ ننداز راه یهند لمیف -
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 !دوباره... یخورد یلیس من خاطر به چرا؟ ؟یبخند یتونیم یچجور :نیمع

 .شرمندتم خدا به. شرمندتم من کایمل

 .کنم حفظ خودم شیپ رو غرورت نتونستم که. ام شرمنده شتریب من :من

 . یبش شرمنده خواستمینم ...یبفهم خواستمینم

 :گفت تیعصبان با

  دختر؟ چرا -

 :کردم اعتراض

 تا ما هک هستن ایدن یتو نفر چند مگه نیمع !کردم قبولت که یلیدل همون به -

 برادر، خواهر، مادر، پدر، !خونواده م؟یکنیم یزندگ باهاشون عمر آخر

 و کنمیم محبت بهشون و ام برادرم و مامانم عاشق که یلیدل همون به. همسر

 . یبش ناراحت تو خوامینم لیدل همون به بشن ناراحت خوامینم

 :گفت و کرد نوازشم آروم ...دیخند

. ..یول. موندن یباق چندنفر تو مثل ییآدما از دونمینم. یا العاده فوق تو -

 .داد بهم تورو که کنمیم خداروشکر

 :گفتم و زدم یلبخند

 .بکن رو کار نیهم هم تو. کنمیم فراموشش من. ..نباش ناراحت گهید پس -

 باال ور سرش. داد تکون دییتا نشونه به ور سرش و زد یخجالت یلبخند نیمع

 ور دستم. برد نیب از رو مون فاصله قدم کی با. کرد نگاهم قیدق و گرفت

 :گفت و گرفت
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 نادرست و درست یکارها تک تک از که یطور. شنیم عاشق ها یلیخ -

 ،خوشبختم قدر چه من... یول. کننیم غش براش و ادیم خوششون عشقشون

 ... و داره یبزرگ روح که ام یکس عاشق که خوشبختم قدر چه

 حال. دیبوس رو میشونیپ و اومد جلوتر. گردنم پشت گذاشت رو آزادش دست

 !کنهیم ریس ابرها یرو و ستین بند نیزم یرو کردمیم حس. داشت ییهوا و

 .نداشت یفیتعر خودمم حال

 یعاد نیمع یها حرف آخر ی کهیت نیا. بود یآشوب دلم. ..دیوز یمیمال باد

 .بود عرف و احساس از پر. نبود

 :گفتم که بود برنداشته میشونیپ از رو هاش لب هنوز

 .شمیپ از نرو... وقت چیه -

 ...ختنیریم کردن تعارف بدون هام اشک. بود کرده دار خش رو صدام بغض

 . دادنش دست از ترس... و کنارم عشق همه نیا

 زیآم خلسه ییصدا و لبخند با. کرد نگاه بهم و برد عقب رو سرش نیمع

 :گفت

 درسته؟. کنهینم ترک داره دوستش که رو یکس آدم -

 :گفت نوازشگرانه و کرد محو رو لبخندش هام چشم غم دنید با

 .بخند !ها تولدمه سرم ریخ امشب... یبخور غصه نمینب من ی ملکه -

 :گفت ناراحت ...زدم یلبخند زور به

 اضافه هات غصه به یا غصه... هرحال به. یناراحت هنوز دستم از دونمیم -

 .کردم

 :زد یچشمک طنتیش با ،کردم پاک رو هام اشک
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 !جونم کیمل -

 :گرفت ام خنده

 بله؟ -

 :کرد اخم

 ازت زیآم محبت کلمه کی من بشم؟ فدات زم؟یعز جانم؟ یبگ شد بار هی -

 !دماینشن

 :گفتم واشی و زدم یزخندیر

 من؟ جانان جانم -

 :گفت و کرد ذوق باشن کرده آب دلش تو قند که انگار

 سحر ی کله فردا... آها !بگم خواستمیم یچ رفت ادمی اصال ینامرد یلیخ -

 .خونتون امیم

 :گفتم. ..شدم شوکه لحظه هی حرفش از

 چرا؟ سحر ی کله ؟یچ -

 :گفت لبخند با و کرد تنگ چشماشو

 .دارم بکر فکر هی !نترس -

*** 

 یبدجنس با هم نیمع. یباز ی تخته یرو دمیچ رو مهره تا چهار استرس با

 :گفت و کرد واشی یا خنده

 !یقادر خانم یکنیم یباز بد یلیخ اوه اوه -

 :کردم پاک رو عرقم

 !نکردم یباز تاحاال خوب -
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 و هوش و خوادیم شانس کمی. خوادینم سابقه که "بکر و فکر" :نیمع

 !شدم بتینص من که یداشت جفتشو تو که. ..حواس

 نیمع کردن فکر همه االن. کردم نگاه اتاقم ساعت به و دمیکش یا ازهیخم

. ..ارسرک گذاشته رو من یالک دونستنینم !بکنه کار چه نجایا ادیب خوادیم

 !است بچه یلیخ که الحق

 اقعمو اکثر برعکس. شدیم دهیشن خروپفش فیخف یصدا و بود خواب مامان

 مولمع طبق... که هم منصور. بود دهیخواب موند،یم داریب صبح نماز از بعد که

 !خستم بمونم؟ داریب جغدم مگه من یول. بود داریب خودش اتاق تو

 :گفتم که بود یباز یوسطا

 .نیمع -

 :کرد بلند و سرش

 ن؟یمع جان -

 .شدم خسته :من

 :جلوم آورد رو یا تکه 122 پازل و کرد جمع رو بکر و فکر یباز عیسر

 !ینش خسته که نیا سراغ میریم حاال خوب -

 :گفتم و کردم یا ناله شده گرد یچشا و باز دهن با

 م؟یبکن یفکر یباز نجایا یایب موقع نیا یگرفت میتصم که شده یچ -

 :گفت آرامش با و زد یلبخند

 رتحس خوامینم برنگشتم، گهید و رفتم اگه. بخورم حسرت خوامینم چون -

 .میهم کنار تا ...میبگذرون خوش باهم خوامیم. بخورم

 :گفت و دیکش یآه
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 ورد افکارم از شهیم باعث یفکر یباز یول ...ادیم خوابت. یا خسته دونمیم -

 یکارها گذشته در که نیا از. دارم بهت نسبت که یوجدان عذاب از. بشم

. بود خورد اعصابم. بخوابم تونستمینم شبید یدونیم... و کردمینم یدرست

 گپ کی باهم تر عیسر هرچه خواستم یول شم مزاحمت شب تونستمینم

 .نیتمر یبرا برم دیبا صبح 1 ساعت امروز. میباش داشته

 :پاکتش یتو برگردوند رو پازل

 .بخوابم کمی برم من ...میکنیم درستش بعدا الیخ یب -

 یرو دیکش رو اش مالفه و دیکش دراز نیزم یرو تشک یرو و رفت بعد

 یرو. کردم روشن رو خواب چراغ و کردم خاموش رو اتاق المپ. خودش

 برم بعد .دهیخواب که بشم مطمئن اول خواستمیم ...نشستم وترمیکامپ یصندل

 .نبودم راحت کنارش ،بخوابم مبل یرو رونیب

 :گفت کردیم نگاه سقف به که همونطور

 .گفتم بابام و مامان به روزید رو رفتنم ی هیقض -

 . بده ادامه تا موند رهیخ بهش نگاهم

 شد معجزه خالصه... و نداره خطر گفتم یوقت یول. کردن مخالفت اول :نیمع

 .کردن قبول که

 :زدم یلبخند

 .یشد دعوت واقعا انگار -

 ی همه وجود با نیمع. ..انداختم بهش ینگاه. شد ساکت و گفت یا " اوهوم "

 بهم وقت چیه. کردیم تیرعا رو من میحر بود هنوز که هنوزم هاش طنتیش
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 قبول آرامش با کردمیم خواهش یزیچ ازش اگه... که نیا ای نکرد نیتوه

 .کردیم

 .بود باز هنوز هاش چشم

 بره؟ینم خوابت :من

 .نه :نیمع

 .بشه ناراحت دیشا کردم حس یول رونیب برم خواستمیم. نداشتم یجواب

 شونه مشغول شونه با و کردم باز رو موهام. نشستم همونجا فیبالتکل

 :گفت جمله کی فقط دید رو موهام نیمع که بار نیاول. شدم کردنشون

 . داشتن رو پوشش ارزش واقعا موها نیا -

 گاهن نیمع به هنوز. دمینکش دراز یول نشستم. رفتم خوابم تخت سمت به

 کالفه کردم ناراحتش و کردم خراب رو اش پازل بساط که نیا از ...کردمیم

 .شدم

 ؟یخوابینم چرا ،یبود خسته توکه :نیمع

 و مگفت یا " دونمینم " یکالفگ سر از ...نداشتم یجواب. افتادم مون و من به

 چشم ...کردمیم نگاهش یول. زدم خواب به رو خودم و دمیکش دراز عیسر

 داشت دونمینم. خوردنیم تکون که ییها لب و بودن آسمون به رو که ییها

 هر. شدمیم تر تاب یب روز هر. کردیم دعا داشت انگار. کردیم زمزمه یچ

 یهرچ که بود شده یکتاب مثل انگار. کردمیم تعجب نیمع از شتریب روز

 .بفهمم رو اش هیبق شدمیم تر مشتاق خوندمشیم شتریب
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. نشد متوجهم کنم فکر. بود صبح 0 ساعت. نشستم کنارش رفتم و شدم بلند

 بود خودش حال تو یوقت هم بابا. افتادم بابا ادی دنشید با لحظه هی یول

 .اددینم نشون یواکنش و شدیم هم دیشا. شدینم ام متوجه کنارش رفتمیم

 گهید و رفتیم اگه. کردم نگاه بهش و نشستم چمباتمه حالت به

 کردم؟یم کاریچ... گشتیبرنم

 و دستش که بکشم غیج اومدم ترس از. نشست و شد بلند حرکت هی تو

 :گفت خنده با و دهنم رو گذاشت

 !رو مامان یکنیم داریب !آرووم -

 نوزه دستام. زدمیم نفس نفس هنوز. بغلش یتو انداختم رو خودم تعارف یب

 .داشتیبرنم کاراش نیا از دست یعوض. ..دیلرزیم

 :گفت و دیکش سرم یرو دست آروم، ییها خنده با

 . نشده یچیه ...نترس کوچولو دختر یه -

. دیخندیم یول نیمع ،یناراحت و غم و بود ترس از. کردمیم هیگر اریاخت یب

 و ردکیم نگاه یافتنین دست چشم به من به اون قبال. بود شده عوض جاهامون

 یخاص تیاهم براش بده نشون خواستیم که ییها وقت. اون به من حاال

 رفتنش ترس با. دمیم تاوان دارم دیشا حاال و دادمینم نشون یواکنش دارم،

 .شهیهم یبرا

 رو هام دست ی حلقه دست دو با. شدم آرومیکم و کردم استشمام رو عطرش

 یقیعم نفس. کنم نگاه صورتش یتو کرد وادارم و کرد باز گردنش دور از

 .بندازم نییپا و نگاهم کردم یسع. نگفتم یزیچ و دمیکش

 :گفت قدردانانه نیمع
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 باشه؟ ،نخور غصه. ..یدار دوستم که ممنون. کایمل ممنونم -

 هشب یسخت به ...صورت به صورت. شد تر کینزد بهم آروم. نگفتم یزیچ

 و خودم ییهوی ترس از ،دمیخند. گرفت قاب رو صورتم و دیخند. کردم نگاه

 .کردیم مغلوبم داشت. نیمع یطلب فرصت از

 :گفت یناراحت با و شد محو لبخندش هوا یب

 .کایمل -

 بله؟ :من

 :گفت و گرفت رو دستم. انداخت نگاهم یتو رو نگاهش

 شد؟ ناراحت قدر چه یدونیم خوام،یم تورو که گفتم مامانم به یوقت -

 چرا؟ :من

 قبول و گذاشتم ونیدرم خودت با که گفتم. ستمین تو قیال من گفتیم :نیمع

 رستد انتخابم که گفت بهم. زدیم لبخند بابام یول بود ناراحت مامان. یکرد

 .بوده

 خوب؟ :من

 هم به شون همه کردم، مطرح رو رفتنم هیسور ی هیقض یوقت یول :نیمع

 رو نفر 8 اون انتقام دیبا من ،یدونیم یول. توئه خاطر به کردن فکر. ختنیر

 هید کی. کنهیم ینیسنگ دوشم یرو یبد بار کنمیم حس ینطوریا. رمیبگ

 .کنم پرداختش دیبا که دارم نیسنگ

 قعش نیریش طعم داشتم تازه که یمن یبرا رفتنش از زدن حرف. دمیگز لب

 به شهیهم که نیا وجود با. ..بود نیسنگ برام دمیچشیم رو تیحما و

 .ذاشتمیم احترام مشیتصم
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 :داد ادامه

 تنظر به. برم ستین یراض قلبا مامانم. رهیدرگ ذهنم چندوقت نیا کایمل -

 کنم؟یم یبد کار دارم

 :زدم یلبخند

 به. مبارز نه یریم پزشک عنوان به توهم. اونجا رنیم دارن یادیز یجوونا -

 یجور هی نشید به رو اش فهیوظ دیبا یهرکس. یدیم انجام رو تفیوظ هرحال

 ان ،بزرگه خدا یول. نگرانم منم. باشه نگران داره حق هم نیثم مامان. کنه ادا

 .یگردیبرم سالم. .شاا

 یردانقد با. کرد باتریز رو صورتش و برگشت فرمش خوش یها لب به لبخند

 :گفت

 .ممنونم -

 :گفت آه با

 .خسته ،شدم خسته ایدن از یول. ..کایمل دارم دوستت یلیخ -

 دلش هم ییجورا هی که گفتیم. دمیفهمیم حرفشو. گرفت غم رنگ نگاهش

 . بشه دیشه خوادیم

 :گفت غم با

 ؟یشیم ناراحت دستم از شدم دیشه اگه -

 :بزنم لبخند کردم یسع

 . شمینم ...من دل زیعز نه -
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. دبو کرده مزه بهم. دادیم گواه بد قلبم. داد جا لبش یرو یتلخ لبخند اونم

 !ودب شده من یبرا و بود شده هم یآسمون قضا از که یمهربون و طونیش نیمع

 کنم؟ کار چه واقعا من بره اگه. نه راحت؟ نقدریا

  . کرد نوازش شصتش با رو ام قهیشق و گذاشت گوشم یرو رو دستش کف

  *** 

 :گفت و کرد تنگ و چشماش. فشرد و گرفت رو هام دست بار نیآخر یبرا

 ااجر مو ثانهیخب افکار دیبا االن یلیخداوک وگرنه نجاسیا جمع که فیح -

 .کردمیم

 :گفتم و دمیخند

 !نجاستیا که رو جمع بده ریخ خدا -

 :شد جمع صورتم که یطور داد فشار تر محکم رو دستم

 !داره درد نیمع نکن یآ یآ -

 :گفت اخم با

 !کنم جبران بعدا تا باشه الحساب یعل نیا !حقته -

 :گفتم و زدم شکمش به محکم یمشت

 !یکنیم حساب االن نیهم رینخ -

 :گفت و برد هم تو اخماشو

 !نکن ینامرد یه یه -

 :گفتم نهیس به دست

 !که ستمین مرد !خانومم من -

 !شد رشید بره؟ بچه نیا یبذار شهیم دخترم !گهید بسه یه :بابا
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 هاومد. ییرایپذ یتو میبر و میبش خارج راهرو از تا کردم تشیهدا و دمیخند

. ..اش بدرقه میبر فرودگاه تا ذاشتنینم چون کنه یخداحافظ ازم خونه بود

 نیمع اگه االن. خودش یبرا داشت یداستان هم مادرپدرش کردن یراض

 !من گردن ندازنیم بشه دیشه

 مامان از نیمع. رفتن خونه در سمت به و کردن یخداحافظ نیثم مامان و بابا

 :گفت و کرد یخداحافظ هم منصور و من

 !نیکن حالل برنگشتم اگه -

 :گفت مامان

 المس خودتم یبد نجات رو یب یب یسربازا جون یبر شاءاهلل ان. ..پسرم نه -

 .یایب

 .شاءاهلل ان :من

 :کرد یکمرنگ اخم و برگشت سمتم به بعد. رفت خونمون در دم تا نیمع

 .آخرش ینکرد بغلم -

  :گفت بهم و کرد تمیاذ منصور

 !ها ادینم رهیم دوهفته تا !بکش خجالت-

 .نه فعال ...نداره اشکال نه :من

 :برگشت سمتم به مامان

 .ها مونهیم دلت تو هوی مامان -

 و تمگذاش جلو بهیقدم. دمیکشیم خجالت. ..زد لبخند بهم نیمع. کردم دیترد

 رو لباسش قهی. دمیبوس رو شیشونیپ و کردم بغلش آخرشم. گهید قدم کی

 :گفتم لبخند با و کردم مرتب
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 .نیمع آقا سالمت به -

 قراره هفته دو خودش قول به که انگار نه انگار. بود خوشحال یلیخ خودش

 .کنه تحمل رو نبودم

 :گفت نیمع

 رنتنتیا هست تلفن !ها هیگر ریز ینزن شد تنگ برام دلت وقت هی کایمل -

 !زندم منم !هست هم

 . شدم الیخ یب یول ادیب جا حالش بزنم بازم خواستمیم

 :گفتم روبهش و شدم جدا ازش زود

 !هرگز من بدون !ها یبش دیشه یندار حق -

 ،رفت کردمیم فکر که یزیچ اون از زودتر یلیخ ...دنیخند هم هیبق. دیخند

  . رفتم فرو فکر یتو باز و دمیکش دراز تختم یرو هم من

 :گفتم ناخودآگاه. کردم نگاه بابا عکس به

 تر دار غصه. شمیم تر تنها من بره اگه اون. کن دعا برام. نه... براش بابا -

 .رمدا دوستش. ..شده ینوران تازه قلبش و مهربونه. هیا یقو آدم نیمع. شمیم

 یتو و بود روز که نیا با. رفتم فرو خودم یتو. شد تنگش دلم زود یلیخ

 ایخدا. اومدیم کیتار چشمم به ایدن نور، غرق کمونیکوچ ی خونه ییرایپذ

 .نزن نیزم رو اعتمادم. ..کردم اعتماد بهت

 . ام فاطمه یآبج ،نجایا انیب ناهار یبرا بزرگم خواهر بود قرار

 حس. افتاد اتفاق زود هم ها اون اومدن بود، زود نیمع رفتن که همونطور

 و بگذره عیسر ینجوریهم خداکنه. تند دور یرو رفته برام کال زمان کردمیم

 نعقدمو جشن یبرا بعد و رهیم هفته دو فقط یسر نیا گرچه،. برگرده نیمع
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 که نیا موندم من. بره دیبا باز هفته دو از بعد. گردهیبرم رهیغد دیع که

 !بره دادن راهش یچجور نرفته یسرباز

 لبخند با رو جوابش. کرد سالم و اتاقم یتو اومد زود یلیخ ام زاده خواهر الیل

 :گفتم و دادم

 خاله؟ یخوب !اومدن ایک نیبب -

 :گفت و دیخند

 نمره از امون) !غلط بدون !شدم خوب یلیخ مو یاضیر !ام یعال آره -

 (!یفیتوص

 .ینباش خسته !نیآفر :من

 شوهرش و فاطمه یآبج. رونیب رفتم و کردم سر رو چادرم و شدم بلند بعد

 و دادم رو جوابش. کرد سالم و بغلم یتو دیدو هم ابولفضل. کردن سالم بهم

 .کنم کمک مامانم به تا آشپزخونه یتو رفتم یپرس احوال از بعد

 :گفت نشستیم که همونطور شوهرخواهرم

 نجا؟یا ادیم ادکلن یبو چرا -

 :داد جواب خنده با مامان

 هک کرد یخداحافظ نجایا اومد شیپ ساعت سه !نهیمع آقا یبرا کنم فکر -

 .بره

 !شنیم دایپ ییآدما چه... نچ :شوهرخواهرم

 از کارم از من ییهوی توقف چون. گذاشت ام شونه یرو و دستش آروم مامان

 :کرد زمزمه. بود نمونده دور چشمش

 .نکن ناراحت خودتو -
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 :زدم یلبخند

 کلناد کمتر کنم متقاعدش کم کم دیبا برگشت یوقت. نداره یاشکال !نه -

 .بزنه

 یلیخ که زنهیم یوقت فقط یباش کرده دقت ...زنهینم شهیهم که اون. نه :مامان

 ناراحت که یطور کن یسع فقط. بود خوشحال یلیخ امروزم !باشه خوشحال

 .نشن تیاذ هیبق که بزنه کمتر یبخوا ازش نشه

 :زدم یلبخند

 .چشم -

 از که منصور. بود شده شلوغ دوباره خونه و کردنیم یباز داشتن ها بچه

 !یخوب ییدا چه. کرد یباز توپ باهاشون نشست برگشت رونیب

 مرور رو هام درس کمی تا اتاقم یتو رفتم ها، ظرف شستن و ناهار از بعد

 .کنم

 عصر قهیدق 22 و 1 ساعت

. ..دمیخند. کرد ییخودنما روش نژاد کرامت یآقا اسم و شد روشن میگوش

 به یچ همه بعدش و " همسرم " بذارم دمیترسیم. بودم نکرده عوضش هنوز

 .بخوره هم

 :گفتم و برداشتمش و رفتم

 الو؟ -

 :گوشم یتو دیچیپ شنگولش یصدا

 !خانم سالم -

 :دمیخند
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 ؟ییکجا !سالم -

 وصدات بار نیآخر گفتم !رنیبگ ازم رو میگوش انیم دارن االن نیهم :نیمع

 خانومم؟ یخوب. بشنوم

 .بگم یزیچ نتونستم و شد کمرنگ لبخندم

 ک؟یش لکیم یهست الو؟ :نیمع

 :بگم یپرانرژ کردم یسع

 اونجا؟ نیرسیم یک یسالمت به خب !آره آره -

 ور ییجادو ی جمله اون بگو زودتر. ستین مهم خب یول !مییاونجا االن :نیمع

 !برم خوامیم

 رو؟ جمله کدوم :من

 !گهید نکن تیاذ :نیمع

 !یگیم ویچ دونمینم آخه :من

 و دارم دوستت خوب !بذارم برات کیرمانت یکالسا یسر هی دیبا. اه :نیمع

 !گهید گمیم

 :دمیخند

 .عاشقتم. ..ندارم دوستت... خوب. آها !آها -

 !معاشقت ترترتر تر یلیخ یلیخ منم خب! که یاستاد خودت بابا یا :نیمع

 !خداحافظ !ها نره ادتی من یها نامه جمکرون یرفت

 ... خدا :من

 هعجل یلیخ بود معلوم. بود کرده قطع رو حرفم تلفن یتو بوق بوق یصدا

 .داره
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 :گفتم ،شد زده اتاقم در

 .دییبفرما -

 :گفتم و زدم یلبخند. ..تو اومد ام فاطمه یآبج

 ؟یآج یدار یکار بله -

 :گفت و بست رو اتاق در

 .نیبش -

 .میصندل یرو نشستم

 :گفت و دیکش یآه. تختم یرو نشست اونم

 بود؟ نیمع -

 .اونجا دنیرس گفت. آره :من

 خونوادش. یکردیم قبولش دینبا من نظر به. یا ساده چقدر تو دختر :فاطمه

 ... خودشم ،ستنین مناسب

 :گفت هوا یب

 ش؟یفروخت اسکل نیا به که بود چش طاها دیس مگه آخه -

 :گفتم نهیتمان با. شد محو لبخندم

 مونیپش هم انتخابم از. ..کردم فکر هم یحساب. کردم فکر نیمع یرو من -

 .ستمین

 پشت قدر چه نینسر خاله لیفام یتو یدونیم !سوزهیم برات دلم من :یآج

 زیچ بهت !یچل و خل تو کننیم فکر همه گهید االن درآورده؟ حرف سرت

 چه !انین هم تیعروس داره احتمال یحت. ..ذارنینم احترام بهت. گنیم

  !کنن قهر باهات... دونمیم
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 .کننیم اشتباه قضاوت :من

 وشهبپ یل شلوار که یپسر هر دوننیم همه گهید اشتباه؟ قضاوت کدوم :یآج

 !داره ادب کلش بپوشه شرت یت و باشه باز بناگوش تا ششین خدا ی شهیهم و

 ... و گذاشتت اگه فردا پس

 !ستین ینجوریا نیمع :من

 یتو بندازه خودشو دیبا چرا تو مثل یا دهیفهم دختر آخه فهممینم :یآج

 . کنه کور دلتو و چشم عشق نذار !باش نیب واقع !کن دقت کمی !هچل

 :گفتم و انداختم نییپا و سرم

 یزمان کی یحت. نبودم عاشق کنم ازدواج باهاش گرفتم میتصم یوقت من -

 او یول. بود نید ضد واقعا. بود من دشمن ییجورا هی اون ...بودم متنفر ازش

 نبالد. کرد دایپ راهشو منطق و عقل اساس بر ماها شتریب برعکس که هیکس

 یتو یک. گشت هاش سوال جواب دنبال به. گشت نید یها منطق تک تک

 کنه؟ یکار نیهمچ شهیم حاضر زمونه دوره نیا

 بخونه؟ نماز معلوم کجا از !کن دقت کمی رو افشیق و ختیر !هرحال به :یآج

 . خونهیم هم وقت اول. ..خونهیم که دونمیم من :من

 ؟یمطمئن کجا از ؟یدونیم کجا از :یآج

 :گفتم خونسرد

 نماز خدا خاطر به اون !فاطمه یآبج خونهینم نماز من خاطر به که اون -

 هم خدا همون. خداست هست، و باشه بهش حواسش دیبا که یکس. خونهیم

 .کنم هیتک بهش تونمیم که داد نانیاطم بهم گرفتم استخاره یوقت

  !نداشت سکیر باهاش ازدواج نقدریا گهید طاها دیس یول :یآج
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 بچه ونا !ستین بلد هیچ نماز ی فلسفه یبپرس ازش اگه هیکس طاها دیس :من

 یلجباز و اعتصاب یرو از فقط !ستین مسلمون بچه یول هست، مسلمون ی

 تیرضا موجب که کنهیم رو ییکارها. بشه حفظ آبروش تا ...کنهیم یندارید

 به نهبز لبخند و کنه تیرعا رو اخالق که ستین مهم براش. خدا نه باشه هیبق

  .خداست تیرضا موجب که هییزایچ از یکی ییرو گشاده که یدرحال. هیبق

 .بود بهتر دطاهایس من نظر به هرحال، به. کاجانیمل... یهع :یآج

 ل؟یفام ای من یبرا :من

 :داد تکون یسر ریتح با و کرد نگاهم

 دطاهایس. درسته یطرف از هم تو یها حرف. خواهرجان واهلل دونمینم -

 بوده؟ درست انتخابت که یمطمئن بازم،... یول. نداشت اخالق

 :دادم تکون یسر

 .آره -

 :کرد باز رو آغوشش و زد یلبخند

 .خوبه -

 ام هیگر ریز زدیم مامان و شدیم بد بابا حال هروقت. رفتم بغلش سمت به

 حاال و میخوردیم غصه هم و میدیترسیم هم. بغلش یتو میرفتیم ها بچه

 . بودم شده بچه دوباره

 :گفت و دیکش سرم یرو یدست فاطمه یآبج

 .بگو شتریب نیمع از -

 یوت درسش... و هیاحساسات یلیخ. دارن فرق باهم یلیخ رونشیب و درون :من

 .خوبه ییجورای دانشگاه
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 شد؟ مثبت یک از یگفت :یآج

 توق هرچند که ییها نامه. ..شد ریاس اونجا. کربال رفت زمستون پارسال :من

 و خوند هارو اون قضا از. بهش بودم داده رو کربال ببره یکی به دمیم کباری

 کال تبرگش یوقت. شهیم کینزد خدا به شتریب اسارت یتو بعد. اومد خوشش

. بود یبیعج زیچ واقعا قبلش !شناختنشیم یسخت به ایلیخ. بود کرده رییتغ

 ... و صورتش موهاش، مدل ش،ادکلن پش،یت

 شد؟ متحول شبه هی :یآج

 رمضون ماه اول یوقت یول. بشه خوب تا دیکش طول برگشت یوقت !نه :من

 ارهیروب خدا به کامال شد باعث یچ دونمینم قیدق. خوندیم نماز دمشید

 اون اواخر نیا !شده شتریب منم از خدا به اعتمادش کنمیم حس یگاه... یول

 یبرا دمیترس و داشتم دیترد کمی یوقت. انداختیم خدا ادی رو من که بود

 .مراقبمه خودش خدا از بعد و هست شهیهم خدا که گفت کردنش، قبول

 !خوبه شونیزبون نیریش شهیهم پسرا :یآج

 سرش قبال. شده عوض کال هم کارهاش هاش، حرف از جدا یول !دیشا :من

. ها ستین ینطوریا من یجلو فقط. رهیز سربه یلیخ االن !افتادینم نییپا اصال

 وقته یلیخ موهاش مدل. رو راتشییتغ کردمیم حس قشنگ دانشگاه یتو

 !شده یزادیآدم

 :گفت و دیکش یآه ...نگفت یزیچ گهید یآج

 نهک نگاه رونیب از یهرک. ترسمیم... گرچه. یبش خوشبخت کنمیم آرزو -

 .یکرد انتخاب شناخت بدون و عجله یرو از کنهیم حس
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 درموردش دیبا که هست زایچ یلیخ کنمیم فکر هنوز. آره یتاحدود :من

 .بفهمم

 :کردم عوض رو بحث بعد

  !ارمیب ییچا رمیم -

 .افتادم نیمع یها نامه ادی. رفتم آشپزخونه به و شدم خارج اتاقم از هم بعد

 دونمب الاقل !کنم نگاه حداقل هاش تریت سر به برم گفت بهم میفضول حس

 !هیشکل چه دستخطش

 بعد و کردم تعارف شوهرخواهرم و خواهرم به. رونیب رفتم یچا ینیس با

 .اتاقم یتو برگشتم

 اول نامه

  !زمیعز و فضول یکایمل به میتقد "

 ؟یفضول !کنن نگاه ها نامه نیا به گرفتن میتصم زمیعز ی ندهیآ همسر !بَه

 "!یقادر خانم دهیبع شما از !ـــــــــعیه

 !خندونهیم رو من هم تر ور اون لومترهایک از وونهید. دمیخند ناخودآگاه

 اگه بگم بهتون که نیا نامه نیا نوشتن از (قَرَذ؟ غَرَظ؟ قَرَض؟) غرض "

 چون !دمیم اجازه من ن،یبخون رو زمان امام با من یها دل و درد دیخوایم

 !آخر ی صفحه چهار اون جز به البته !سرمون ریخ میندار تو و من گهید

 .لطفا نخونشون

 !اشمب گفته !ها پولم فیک تو یبکن دست یاریدرن یباز پررو فردا پس باز

 یول. دونمیم شهیم ذره کی برام دلت ه،یسور رفتم یوقت گفتم،یم خب

 التاحا یول دمید ادیز اونجارو عکس. بکن من ادی حتما جمکرون یرفت هروقت



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 635 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 موقع اون تا. میخونیم رو فرج یدعا و میریم باهم روز هی دونمیم. نرفتم

 .شدم حفظ رو دعا نیا من گهید

 یکن قبول ستمین مطمئن و نزدم حرف باهات هنوز سمینویم دارم که االن

 شک هنوز و هیهولک هول ،یکن قبول اگه دونمیم یول. یکن ازدواج باهام

 . یبش مطمئن درموردم بخواد دلت دیشا نیهم یبرا. یدار

 رمس تو یبکوبون و آوردم سرت که ییبالها اون یه یبخوا اگه !بگما االن از

 !دمینم طالقت یول اجرا ذارمیم تو هیمهر !برات دارم

  !وللش حاال گفتم؟ برعکس... عه

 یختس من مثل یآدم با یزندگ یدونیم خودتم. داشتم یوحشتناک گذشته من

 یتونینم کنن،یم تتیاذ گن،یم زیچ بهت هیبق. داره ور خودش خاص یها

 ... و یکن تحمل منو یایباز اسکل

 چه اصال دادم؟یم ازدواج استودرخ بهت دیبا چرا خواستمینم اگه. هرحال به

  بود؟ یازین

 به کمال به دنیرس یبرا. ان گهیهمد مکمل مرد و زن که خوندم یکتاب هی یتو

 هم یلیخ. دارم نقص هم یلیخ من. ام کامل که گمینم من. کننیم کمک هم

 خوش طعم یوقت. کنم صعود باهات خوامیم. باشم باتو خوامیم یول. ..بدم

 واقعا. شنیم ارزش کم برات ییایدن یها لذت یچشیم رو یمعنو یها لذت

 !کنم پرواز باهات خوامیم. نطورهیهم برام

 رامب تو یول. یدونینم. ..ادینم ادتی. یزیچ همه من یبرا تو. برام ییبایز تو

 تدست از اعصابم. کنم حلت تونستمینم که یبود سخت یجبر معادله کی

 گوهر هک بود نیا مثل بشناسمت، تر کامل تونستم یوقت. بود خورد یحساب
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 شتال دیبا آوردنش دست به یبرا که باشن داده نشون بهم رو یا العاده فوق

 .خواستمیم رو وجودت گوهر من. کردمیم

 . شد یخواستن برام اش همه... لبخندت روحت، جسمت،

 بدجور طاها دیس و بهرام سر. نه ای برسم بهت که هست قسمتم دونمینم

 من شر از خداکنه و یشد راحت اونا شر از که خداروشکر !خوردم حرص

   !برم ورتمهی مخت یرو بتونم آخرش تا و !ینش راحت

 " ...اجازه با ن،یندار یکار اگه هم حاال

  !نیمع یزیانگ شگفت تو قدر چه. ..شدن ریسراز هام اشک زدم یلبخند

 :بود شده نوشته یخوش خط با اولش. یبعد ی نامه سراغ رفتم

 (عج) زهرا وسفی خدمتیسالم ...رسان اری به مارا کالم ارای. اری نام به -

 .رسان

 .فراوان احترام و سالم با "

  !دتانیجد ی عهیش ...هستم نیمع. هستم معرف خدمتتان ریحق نجانبیا

 " اسم فقط شیپ یچند تا چون دیجد ی عهیش میگویم لیدل نیبد خوب

 خدمتتان یادب رسم چیه لکن. بود نجانبیا یرو[ رویپ یمعنا به] " عهیش

 . نکردم عرضه

 من نید نیهم به یمنته. دهدیم هدف ها انسان به که است اعتقاد کی ن،ید

 یبرا شما بیغر بیعج العاده فوق یها عهیش از یکی !نداشتم اعتقاد اصال

 (!حلقم در ام یبند جمله) !آورد خود به را من بار نیاول
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 کی !ها سمیبنو قلم لفظ و یکتاب خودش مثل ستمین بلد من اگر باز دیببخش

 هعیش ما اریبس شما که ام دهیشن حال، نیا با. هستم چل و خل بنده یمقدار

 (!دیدار) نیداریم دوست هارا

 داشتن دوست قابل اصال من !گرم دمتان آقا ن؟یدار دوست هم رو من یعنی

 !مبش فداتون !دیدار دوست شتریب هم مادرمان از مارا شما ندیگویم هستم؟

 !شهیم صفا و صلح از پر... جا همه دیایب شما یوقت گنیم

 ها چهب گهید. خورهینم غصه. کنهینم هیگر یکس گهید ،یکن ظهور شما یوقت

 . شهینم دهیبر گناهان یب سر. شنینم مادر و پدر یب

 عوض در. برسم خدمت و باشم یعال جناب ظهور روز که دارم دوست یلیخ

 اه بار را شانیا داستان. برسم (ع) نیحس امام خدمت نبودم عاشورا روز آنکه

 .بودم نکرده نگاه آن به قیدق نقدریا وقت چیه یول. بودم دهیشن

 یتابک داشتم. کنمینم فراموش گاه چیه را ختمیر اشک شانیبرا که بار نیاول

 صحنه یول. شدیم دهیخراش دلم صحنه به صحنه. خواندمیم عاشورا درمورد

 ماما نیا یبرا ختنیر اشک قیال و شود نرم هم من یسنگ دل شد باعث که یا

 . بود (ع)اصغر یعل شهادت ی صحنه شوم، زیعز

 یپزشک تخصص بخواهم اگر اتفاقا. دارم دوست یلیخ هارو بچه من د،یدونیم

 سه ریت که بود سخت میبرا تصورش و !رمیگیم اطفال تخصص رمیبگ را ام

 !پدرش دستان در هم آن... و بخراشد را نوزاد کی یگلو یا شعبه

 حاال از. ستمین قیال من. خواهدیم اقتیل بودن شما ارانی جزو ندیگویم

 کار چه انمدینم. هستم دیخواست سرباز اگه یول ستمین قیال که دانمیم م،یبگو

 ات دادم پول یکل پنهان، چه شما از. هیسور بروم خواهمیم که فعال یول. کنم
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 !ومش اعزام تا ماندمیم منتظر دیبا سال کی وگرنه !ببرند هم مرا کنند قبول

 یپزشک یدانشجو و بودم رفته که یامدادگر یها دوره خاطر به خداراشکر

  !شد حل و کردم چرب یکم را لشانیبیس و ندادند ریگ ادیز بودنم،

. دیکنیم ژهیو توجه را دانیشه مانیتی خصوصا. دییماها پدر شما ندیگویم

 !دارد دوست را نیحس امام یلیخ که همان هست؟ خاطرتان کایمل دخترتان

 اجازه اگر. رمیگیم اجازه شما از پس. کنم اجازه کسب او از تا ستین پدرش

 شما که دانمیم !گرید دیکن جورش و جفت خودتان شوم غالمتان دیدهیم

 !دشیخوانب دیتوانیم ده،ینرس دستتان به ام نامه که دیهست یباحال امام نقدریا

 و حال از وقت چیه امام !ام کرده کسب تان درباره اطالعات یکل هرحال، به

 . ستین خبر یب شیها عهیش روز

 " ...که نیا خالصه

 :اتاقم یتو دیپر الیل

 شده؟ میقا کجا منصور ییدا یدونیم !سالم خاله -

 :باال دادم ابرومو هی

 شده؟ میقا -

  !میکنیم یباز موشک میقا میدار گهید آره :الیل

 نرفته؟ باال !گنده خرس نشده میقا که نجایا :من

 !نره باال که بود یباز یتو قرارمون !اههه :الیل

 جاک نظر به خونه یلینگیج نیا تو وگرنه !زنهیم جر ...که شیشناسیم :من

 بشه؟ میقا تونهیم

 !فعال !برسم حسابشو باال برم من باشه. آها :الیل
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 کینزد داشت. دادم تکون دست رفتیم داشت که بهش و زدم یلبخند

 .شدیم غروب

 .بزنم صورتم و دست به یآب هی برم تا شدم بلند

*** 

 و دادم تاب رو چادرم. شدم خارج خونه از و چرخوندم دستم یتو رو چیسوئ

 دهینکش رو یدست ترمز هنوز. نشستم و داخل رفتم. کردم باز رو نیماش قفل

 .زد زنگ میگوش که بودم

 .بود نعمتزاده یآقا

 :گفتم و برداشتم

 بله؟ -

 .یقادر خانم سالم :نعمتزاده یآقا

 انشاءاهلل؟ دیخوب. سالم :من

 موسسه؟ یریم یدار. دخترم تیخوب به_

 چطور؟. آره :من

 اونجا؟ یببر رو ضهیعر کی و پرورشگاه یایب قبلش یتونیم_

 مگه؟ شده یزیچ :من

 هبش دایپیحام دیبا که آوردن گهید ی بچه چندتا ستین یخاص زیچ نه _

 .براشون

 .اونجا امیم اول چشم باشه. آها :من

 .خداحافظ. ..دخترم ممنون_

 .خداحافظ :من
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 یقاآ شیپ دانشگاه برم دیبا !شلوغه سرم قدر چه امروز. کردم قطع رو یگوش

 مامان با قراره هم شب بعدش. کنم کمکش کارها یسر هی تو تا انیدالور

 . عقد جشن دیخر میبر

 . رهیم مباز... و مرخصه ماه کی تا بعد. البته شاءاهلل ان. ادیم نیمع گهید ی هفته

 ارب نیا. زد زنگ میگوش باز ریمس نیب. افتادم راه و کردم روشن رو نیماش

 زنگ باز کردمیم قطع یه. بود مسر یلیخ اروی انگار یول ...ندادم جواب

 .ندم جواب دادم حیترج بود هم ناشناس که ییاونجا از. زدیم

 :دادم جواب و بغل زدم و شدم کالفه آخرش

 بله؟ -

 نژاد؟ کرامت خانم !سالم _

 شما؟ :من

 تونمیم یکار هی یبرا گفتن همسرتون ))...  انجمن ریمد !هستم یحاتف من _

 .رمیبگ تماس باهاتون

 :کردم تنگ ناخودآگاه چشامو

 !نکردن هماهنگ من با شونیا ؟یکار چه -

 هماهنگ باهاتون هروقت گفتن شونیا !آها !نداشتم خبر دیببخش !اوه _

 !دیببخش یلیخ !بزنم زنگ اطالعات ی هیبق دادن یبرا که گنیم بهم کردن

 !برام که ذارنینم حواس

 ؟یکار چه با رابطه در :من

 ما قتشیقح. نیهست جیبس گاهیپا کی تیریمد انگار شما که گفتن راستش _

. زمان امام به دلنوشته با دررابطه. میکن ارزبرگ میخوایم بزرگ ی مسابقه هی
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 کمکمون غاتیتبل یتو دیتونیم. باشه عیوس یلیخ اش محدوده میخوایم

 !تنهام دست یلیخ نینکن رد دستمو ن؟یکن

 ؟باشم داشته یشتریب اطالعات انجمنتون با رابطه در تونمیم کجا از :من

 ن؟یدونستینم. همسرتونه تیسا طراح اتفاقا !تمونیسا _

 تماس باهاتون بعدا. دیکن امکیپ یبرا زحمت یب رو تیسا آدرس :من

 .متشکر ...رمیگیم

 !نیکنیم لطف !کنمیم خواهش _

 ادامه میرانندگ به و میکنار یصندل یرو گذاشتم رو میگوش. کرد قطع هم بعد

 .دادم

 پر یشمن حاال تا اونجا. موسسه رفتم نامه گرفتن و پرورشگاه به رفتن از بعد

 دنبو نفر چند. شدم طلمع کمی ریمد اتاق یتو برم بده اجازه هه افاده و سیف

  نجا؟یا مطبه مگه آخه. بودن نشسته من مثل که

. نمشیبب و بزنم سر هم تهیسا اون به میگوش نت با کردم فرصت حال نیا با

 طرح یه کنم دقت تیسا مطلبا به نکهیا یجا به !بود العاده فوق شیطراح

 .ادیم خوشش همیمیاسل یها ینقاش از نیمع دونستمینم !زدمیم دید هارو

 وارد تازه و محدود اعضاش تعداد که نیا به. اومدیم نظر به خوب انجمنش

 هیقب. داشت کارشناس و ماتوریان طراح، سنده،ینو چند ...بود خوب کارش بود،

 .نکردم دقت گهید رو شییاجرا کادر ی

 جیبس یتو رو شون مسابقه غاتیتبل یپوسترها تونستمیم. بود یخوب فکر

 رو یفحات یآقا با تماس. بفرستم هم گهید یها گاهیپا به ای. بزنم هم دانشگاه

 اشتمد وقت یساعت چند. خونه برگشتم کارها انجام از بعد و بعد یبرا گذاشتم
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 قدر چه دیخر ایخدا یوا. دیخر به رفتن یبرا انیب سیمهد و خواهرام تا

 *-* !خوبه

 . میبود یجاهل آدم قبال اگه دیببخش نکهیا خالصه "

 کاش یا. دارم دوستتان یلیخ دمیفهم شتریب شما درباره یوقت از من

 من خب، یول. دارد دنید واقعا یمهربان امام نیهمچ. نمتانیبب توانستمیم

 نه؟ !ندارم دنید ارزش

 شدمیم دلسرد خورد،ینم درد به خواندنم نماز که گفتندیم بهم هیبق یوقت

 . نه دیناام یول

 من یول. دهینم رو جوابم زنمیم صداش که ییخدا گفتیم بهم دوستم

 و هست بهم حواسش کنمیم فراموشش که ییوقتا یحت. ..دهیم که دونمیم

 .داره دوسم

 با !هقیمض در کاغذ و یبس است ادیز حرف رما،یگیم رو وقتتون دیببخش آقا

 .میشد مزاحم که شد نیا. دارم ادیز گفتن یبرا حرف حال نیا

 فتنگ پرت و چرت به حواستان که دیهست مهربان آنقدر شما که دانمیم البته

 !باشد هم بنده یها

 بخو آدم. شدم متوجه را یزیچ باشم، یبهتر آدم گرفتم میتصم که یوقت

. ..کردن سقوط مثل. است راحت بودن بد اتفاقا. ستین ساده اصال بودن

 .راحت آن از سقوط یول است سخت کوه از باالرفتن

  !است؟ سخت قدر نیا که یدرحال باشم؟ یخوب آدم دیبا چرا و
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 را اکیمل یوقت یول. نبود مهم هم میبرا ...دانستمینم لیاوا را سوال نیا جواب

 نهاآ به اگر که. هستند هم ییها انسان نیهمچ دانستمینم. کردم رتیح دمید

 . بدهند را ات پاسخ یخوب با هم، یبکن یبد

 یمظل چیه که یکسان به که بودند یافراد که ییدرجا. ام دهید هم را خالفش و

 ...کردندیم عام قتل و کشتندیم را آنها.کردندیم ظلم بودند نکرده آنها به

 . دندیبریم سر راحت یلیخ

 نبالد به که یکس !ستین دنیبر سر به هم فقط !است راحت بودن دل سنگ

 هب. کندیم ظلم ست،ین مهم بودن یبهتر آدم شیبرا و است یاخالق فساد

. گذاردیم شینما به را خود که یزن چه. اش جامعه به اش، خانواده به خودش،

 هب یا خانواده گرم کانون اگر ستین مهم شیبرا و آوردیم نییپا را ارزشش

 حرمت دواند،یم ییهرجا به را نگاهش که یمرد چه و !شود متزلزل خاطرش

 .کندینم تیرعا را کالم عفت و شکندیم هارا

 خب یول !بودم االرض یف مفسد کی خودم من! ها حرف نیا است دیبع من از

. شوندیم دچارش مردم که است یمرض بد هم بودن دل سنگ هرحال، به

 ندیگویم ها یمذهب که هم ها آنطور البته. قلب قساوت اند گذاشته را اسمش

 .ستین نظرم به

 دلش یول کندیم هیگر یها یها نیحس امام روضه در که یکس بسا چه

 دیآیمن دلش مثال ای !کند جدا اهلل یال قربه مبارکش بیج از پول کمی دیآینم

 !دنزن غر قدر نیا بدبختش ی خانواده سر حداقل و باشد تر اخالق خوش کمی

 .نکند قضاوت هارا انسان بد نقدریا که نیا ای
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. دارندن یکاف یآگاه کنند،ینم تالش شدن یبهتر آدم یبرا که یکسان اکثر

 یلیخ شما درباره ...دانستمینم یول. دانمیم را زیچ همه کردمیم فکر من

 .دانستمینم زهارایچ یلیخ خدا ی درباره. دانستمینم زهارایچ

 .کایمل ی درباره... نید ی درباره

 املش خدا لطف. شناختمینم. کردمینم درک یول دانستم،یم زهارایچ یلیخ ای

 !نبودم میمستق یصراط چیه به همچنان وگرنه شد من

. آورد زبان به توانینم زهارایچ یلیخ. شوم یخالیکم تا سم،ینویم هارا نیا

 اگر ستین هم مهم. نوشت وقفه یب و گرفت دست قلم دیبا ها وقت یگاه

 !شودیم خوانده بار کی فقط مقصد تا که دانمیم گرچه، !بخوانند نفر چهار

 یلو شکر، خدارا که برسم، دلم ی خواسته به بتوانم اگر. دانمینم اکنون هم

 ... دمینرس اگر

. ستا یخوب دختر واقعا کایمل. شود من یقربان یکس خواهدینم دلم. ترسمیم

 کی که است نیا مثل خواستنش. ندارم را اقتشیل کنمیم حس ...فیح

 ... و کند نگاه سلطنت تخت به حسرت با خدمتگذار

 حس. خواهدیم تیدرا و شجاعت. خواهدیم اقتیل شدن او قلب پادشاه

. دارم رو شیپ یدراز راه دانمیم. ترسمیم هرحال، به. ..ستمین چیه کنمیم

 مداهللبح ام خانواده. رندیبگ کناره من از ها یلیخ کردنم رییتغ خاطر به احتماال

 ".کنندیم هم استقبال. ندارند مشکل هم ها آنقدر

 گهید ی صفحه شیش تازه !بشر نیا سهینویم چقدر !شد تموم صفحه دو !آخ

 !بخونم کرده ممنوع و ش صفحه چهار شد خوب !مونده هم

 !کندم کوه کنمیم حس. ..دمیکش دراز تختم یرو خسته
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 کرده؟ رییتغ کنهیم وانمود ای کرده؟ رییتغ واقعا نیمع

 کمک بهش خونده که ییها کتاب چقدر که معلومه قشنگ یول !دونمینم

 یبان و باعث یلیخ خدا بنده !کنم تشکر درزادهیح یآقا از باشه ادمی. کرده

 !شد ریخ

 که نیا با. دیخر برم نایا مامان با شدم مجبور استراحت ساعت کی از بعد

 یاج یلیخداوک. چسبهینم نیمع بدون کردمیم حس یول داشتم دوست دیخر

 !بپرونه کهیت همش بود یخال نفر کی

 .برد خوابم فتادهین تخت یرو هنوز. خونه میدیرس خسته شب 99 ساعت

*** 

 نمبد یکوفتگ شدم متوجه که بشم بلند خواستم. ..کردم باز رو هام چشم

 تمرف یوقت. نبود خوب حالم اصال یول. خوندمیم صبح نماز دیبا. دهینم اجازه

 .داد دست بهم تهوع حالت ییدستشو

 دکتر که یا گنده سرم اون جز به. آورد درم پا از زود یلیخ ییغذا تیمسموم

 دل. بخوابم شدم مجبور و شدم دچار مزخرف روسیو هی به بود، داده بهم

 .کردیم تمیاذ یلیخ ضعف و درد

 :گفت یدلسوز با و سرم یباال اومد مامان

 ... یدار هم تب -

 !دارم هم لرز :من

 :دیگز لب

 !رونیب رفته که هم منصور تنها؟ دست کنم کار چه دیبا یکن تشنج -

 :زدم لبخند زور به
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 ... نباش... نگران. جان مامان شمیم خوب -

 :داد تکون یسر

 .یبش بهتر تا کن استراحت بخواب... بخواب -

 .بود چند ساعت دونمینم ...بستم رو هام چشم

 .زدنیم حرف مامان و منصور ،دمیشن ییصداها یداریب و خواب نیب

 و تب یول ،ییغذا تیمسموم که گهیم !میداد شوهرش خوشه دلمون :مامان

 ذاغ خوب نه. فکرشه تو همش که نقدریا !گهید خوردنه حرص از !نیبب لرزشو

 ... خوابهیم خوب نه خوره،یم

 ... برگرده که نیمع ،مامان شهیم درست :منصور

 اگه. ترسمیم !ارمینم دووم من ،یچیه دختر نیا برگرده، نیمع تا :مامان

 .شهیم دار غصه یلیخ کایمل برنگرده

 خورد؟یم غصه من یبرا کرد؟یم دردودل منصور با داشت بود؟ مامان نیا

  !بودمش دهیند فیضع ینجوریا وقت چیه

... و شده دیسف دست کی موهاش. کرده رشیپ واقعا بابا غم انگار... یول

 .دهیخم کمرش

 :کردم صداش و کردم بغض دلم یتو

 ینیبب ییکجا. ضمیمر ینیبب ییکجا !شده تنگ برات دلم !خوبم یبابا !بابا -

 ... ییکجا ،شده خسته مامان

 ضیمر ...سرش یباال رفتمیم من. سرم یباال ادیب تونستینم بود هم یوقت

 !دمش دهیخواب خودت مثل منم بابا. بخوابم بابا کنار داشتم اصرار یول بودم،

  !یافق
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 ؟ینیبب یاینم !انداختن دستم یتو حلقه ؟یبگ کیتبر دخترت به یاینم چرا

 :گفتیم بهم اون جواب یتو بعد

 یوقت .کنمیم بغلت امیم و ستمیایم قد تمام !ستمین یافق دفعه نیا !امیم -

 . ام هزند من ،ام مُرده من که نکن فکر ...هستم اونجا منم ،یبپوش دیسف لباس

 اتاق  کی فقط. دمیند یول نمیبب رو بابا خواب خواستمیم. برد خوابم

 .دمید یخاکستر

 عتسا تاک کیت جز به نبود یزیچ یکیتار جز به کردم، باز که رو هام چشم

 کی تا کردم باز رو خچالی در و آشپزخونه یتو رفتم آروم. دمیشنینم یزیچ

 .بخورم آب وانیل

 .آورد جا رو حالم کمی خنک آب

 قرآن مکی بهتره کردم فکر که بخوابم دوباره رفتم. بود شب نصفه 0 ساعت

 رو واقعه سوره ام مطالعه چراغ ریز و اتاقم یتو نشستم قبله روبه. بخونم

 .نبرد خوابم یول. بخوابم دوباره رفتم ...بودم شده تر آروم بعدش. خوندم

 .برم ور بهش کمی برداشتم رو میگوش

 من و سرم یتو دیکوبیم رحمانه یب. آورد هجوم سمتم به یوحشتناک سردرد

 یا چاره. ومدیبرنم دستم از دنیگز لب و دنیکش درد صدا یب جز به یکار

 .بودن خواب منصور و مامان. ..نبود

 !دونمیم چه ،رونیب رفتمیم دیبا !مینداشت یمسکن چیه. گشتم خونه یتو

 !که کنم داریب هارو هیهمسا تونستمینم !یزیچ یا داروخانه
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 هاگ. رونیب زدم خونه از دست به چیسوئ و دمیپوش لباس یچجور دمینفهم

 االن اما. ..دارهیب ها شب معموال اون چون. خواستمیم ازش بود تهران مایس

 .مامانش شیپ رفته اون و تابستونه

 موقع نیا !مردمیم داشتم. نبود یا چاره یول نمیبش فرمون پشت خواستمینم

 !ستین بهشون یاعتبار نیهمچ نایا و یتاکس هم

 خودم شدیم منفجر داشت سرم که نیا با خداروشکر و بود خلوت ها ابونیخ

 شدت  از قراره کردمیم فکر هرلحظه. رسوندم یروز شبانه داروخونه به و

 !رمیبم درد

 زمزمه و شخونیپ به رسوندم و خودم خوران تلو تلو شدم که داروخونه وارد

 :کردم

 !نیبد بهم مسکن هی... مسکن -

 :ور نیا اومد شخونیپ پشت از سرعت به انسالیم خانم هی

 شده؟ یچ دخترجون -

 ... سرم :من

 شده؟ چت... خدا ای !اورژانس یرفتیم دیبا :خانمه

 !اریب مسکن آمپول هی... تر عیسر لطفا...! مسکن هی :من

 ... یول :خانمه

 :دمیکش داد

 !باش زود -

 :آورد فیضع مسکن آمپول کی و رفت بدو بدو

 !ستمین بلد قیتزر من یول -
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 :دمینال

 ... کن آمادش باش زود ام یپزشک یدانشجو من -

 و گرفتم دستم یتو رو سرنگ. بهم داد و کرد پر رو سرنگ عیسر زنه

 :داروخونه یتو اومد رونیب از نفر کی که کنم دستم وارد خواستمیم

 احمق؟ یکنیم کاریچ -

 کار چه نجایا !هام یکالس هم از یکی ،یمحسن ریام. ..برگردوندم سرمو

 کنه؟یم

 :گفت و شد کینزد

 چهیماه و عضله و رگ یکنیم نابود یکن کیتزر خودت به اگه وضع نیا با -

 !که رو

 :گفت بعد و کرد قیتزر بهم آروم و گرفت ازم رو سرنگ بعد

 ... اورژانس میبر شو بلند زودتر -

*** 

 افهاض بار نیا هم خون شیآزما و اسکن یت یس البته. سِرُم ریز رفتم دوباره

 .شد

 :دمیپرس ریام از

 شب؟ وقت نیا ن؟یکردیم کار چه اونجا شما -

 :گفت بود من به پشتش که همونطور پرده پشت از

 شدل که گفت. بود زده زنگ بهم اونجا تلفن با نیمع... شیپ ساعت کی -

 در دم امیب خواست ازم ...نیشد ضیمر شما که کنهیم حس. زنهیم شور

 کی تا کرد التماسم یول. الهیخ و فکر همش الیخ یب گفتم اولش خونتون
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 وضع اون با خونه از دمید یوقت ...سادمیوا منم. سمیوا خونتون یجلو ساعت

 .ومدما دنبالتون که شد نیا ،نیشد نیماش سوار یول امیب خواستم نیشد خارج

 :داد ادامه و دیکش یآه

 .هست هم من یبرا باشه، مهم نیمع یبرا که یکس -

 از هنوز من و بود من به حواسش فاصله ها لومتریک از. بستم رو هام چشم

 !نبودم مطمئن کردنش انتخاب

 حس. ..هیبد حس. نداشتم دوستش داشت دوست رو من اون که اونقدر من

 تونمینم کنمیم حس ،ستمین عاشقش یول. دارم دوستش من. وجدان عذاب

 .کنم ینگهدار رو بزرگ قلب و روح نیا دیبا که طور اون

 نجوریا هرحال، به. نیبگ خودم به شد الزم که هم یا گهید زیهرچ :ریام

 .ادیم شیپ ها تیموقع

 زا معموال ادیم ادمی که ییاونجا تا. بهیعج برام شما از ها حرف نیا دنیشن :من

 .شهیم دهیشن هیکنا و طعنه شما

 دهیفهم هم خودش دونمینم. ..رفاقت و مرام. بگم رو قوتش نقطه داشتم قصد

 .قوته نقطه کی یوفادار و یدوست نیا یول نه ای بود

 بشن؟ بهتر توننیم ها آدم یچطور یبدون یخوایم نیمع. شدن یبهتر آدم

 ور ارزشمندت منطق و یمهربون تو. کنن تر پررنگ و هاشون قوت نقطه اگه

 راحت یلیخ رفاقت راه از هم دوستت ر،یام. یدیرس خدا به و یکرد یقو

 .بشه یبهتر آدم تونهیم

 زیچ کی غرور دختر، کی یبرا. بود غرورش قوتش ی نقطه که. مایس مثل

 زا هم مایس (یعل حضرت سخن از برگرفته. )بد زیچ کی پسر یبرا و خوبه
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 بهتر خدارو دنبالش، به برد، باالتر رو خودش ارزش. کرد استفاده غرورش

 .کرد دایپ ارتقا. ..شد یبهتر آدم و شناخت

 تر، تیآپد یگوش هستن؟ یکیزیف و یجسم یارتقا فکر به فقط چرا ها انسان

 چرا ؟ییگرا مصرف ،یچشم هم و چشم تر، کیش ظاهر تر، مد لباس

 کینزد خدا به و دیبد ارتقا رو روحتون د؟یبد ارتقا هم رو روحتون دیخواینم

 شده لقخ !نشده خلق موندن یباق فیضع یبرا انسان. دیبش تر یقو. دیبش تر

 .باشه مخلوقات اشرف تا شده خلق. کنه دایپ تکامل تا

 نگارا بعد و کرد یمکث نیهم یبرا. زدم هیکنا بهش حرف اون با کرد فکر ریام

 :گفت باشه شده مونیپش که

 !ستین کسانی شهیهم اوضاع هرحال، به -

 دوران، حال نباشد کسانی دائما نرفت، ما مراد بر یروز دو گر گردون دور"

 " مخور غم

 .بره شیپ شدن بهتر روبه شهیهم اوضاعتون دوارمیام پس :من

 یخاص زیچ اسکن، یت یس جهینت و شیآزما و سرم از بعد. ..نگفت یزیچ

 .خونه فرستادم و داد قرص تا چهار فقط دکتر و نشد مشخص

 ضم؟یمر من که دهیفهم یچطور ،کردم فکر نیمع به

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر ...گرفت انیجر قلبم یتو غم

 نالیترم تا مارو منصور. جمکران میبر مامان با قراره. است شنبه سه امروز

 جمکران مغرب اذان تا قم میرفت و میگرفت اتوبوس ماهم. رفت و رسوند

 رو امهن ی هیبق کردم فرصت راه یتو. میبکن ادیز هی هم حرم قبلش و میباش

 .بخونم هم
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 یادیز یلیخ بد یکارها. چرا دیدانیم خودتان. هستم یبد آدم من آقا "

 .هستم شرمندتون ،نشدم آدم یحساب و درست هم هنوز ...کردم

 ؟یسخت همه نیا. کردمیم تعجب خوندمیم رو مقدس دفاع یها کتاب یوقت

 (!ینق مثل) ما؟ میدار مگه شه؟یم مگه مقاومت؟ همه نیا

 چه !میدار هم و شودیم هم فهممیم خوانمیم را عاشورا یها داستان یوقت و

 تا گرفته، نبتانیز عمه استقامت و شجاعت از. میدار هم را بهترش بسا

 .چادرش یرو ساله سه ی هیرق اعتصاب

 اب. قاسم و اکبر یعل شهادت تا گرفته حُر یوفادار و (ع)ابولفضل یدالور از

 نقدرآ بتشیمص ندیگویم ...ستندین درک قابل میبرا کدامشان چیه که نیا

 . میبفهم میتوانینم ما که است نیسنگ

 صبر فرزندشان شهادت از بعد ها خانواده از یبعض که خواندمیم یوقت

 یواقع کردمیم فکر. کردمیم تعجب شوندیم یراض خدا یرضا به و کنندیم

 ییاه انسان نیچن استاد که کردیم ثابت نبیز حضرت داستان یول. ستین

 . (س) ینبیز صبر ندیگویم چرا و ستیک

 یرانیا ما یبرا اسالم و عرب یها اسطوره کردمیم فکر ها یلیخ مثل هم من

 انسان اگر انسان. هستند یجهان یها اسطوره ها نیا یول. ستندین مناسب ها

 ییاه مقام واال گرید. ردیبگ درس تواندیم هم زیر موجود ای اهیگ کی از باشد،

 !دارند خود یجا که نبیز حضرت مثل

 و یتکرار حرکات. خواهدیم فهم و درک !است یبیعج زیچ هم خواندن نماز

 ولق به !میمحتاج آن به واقعا که انگار یول. رسدیم نظر به یا کننده خسته
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 بار پنج یروز گفته خودش نیهم یبرا. میمحتاج خدا به شهیهم ما کایمل

 .نرود ادمانی اجیاحت نیا تا میکن عبادتش

 .میدار ییخدا رودیم ادمانی ها وقت یگاه

 . شودیم یطوالن شانیها سجده شودیم جادیا ها یبعض یبرا یمشکل هروقت

 ندکیم سجده یا بنده یوقت و دارد دوست را شیها بنده یلیخ خدا ندیگویم

 !ندارد هم ازین ما سجده به یحت که نیا با. شودیم خوشحال

 دهد؟یم یسخت ما به چرا دارد دوستمان اگه که دمیپرسیم خودم از یوقت

 باز و داشت دوست شتریب همه از را امبریپ !ندارد یربط که دادیم جواب کایمل

 !ندارد هارا حرف نیا که ییایدن یزندگ روز دو. دندیکشیم یسخت شانیا هم

 ور اون میخواهیم عمر کی. میکنیم یزندگ نجایا فوقش سال نود تا شصت

  !میباش آب

 جهنم؟ بروم من بهشت برود زنم که ستین عیضا. جهنم نروم من خداکند

 آقا !ولیا باشد؟ !بهشت بروم منم دیکن یباز یپارت کردنتان شفاعت یتو کمی

 به. باال زندیم گفتنم پرت و چرت زانیم کمی جسارتا دیببخش البته !میعاشقتان

 .رمیگیم ادی. ..شومیم بهتر مرور

 حثب یول. نداشتم هم اعتقاد آن به یحت یزمان کی. شد جهنم و بهشت بحث

. خواندم را "غرب احتیس " مثل کتاب یسر کی اومد، که هدف و اعتماد

 !میشد زنده و میمرد سفر کی !بود یا یعال کتاب

 اکیمل مراقب شدم، دیشه هیسور یتو من و شد یزیچ اگر آقاجان، هرحال، به

 بشینص من از بهتر مرد کی دیکن دعا یول. دیکنیم دعا شیبرا دانمیم. دیباش
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 لمد. باشد داشته دوستش که باشد نفر کی !ها اش پسرخاله مثل نه. شود

 .شود تیاذ خواهدینم

 یسع دارم هستم که یانجمن نیا یتو البته. دیکن ظهور زودتر هم خودتان

 تا دنیگویم... و دیکنینم ظهور چرا نکهیا. بفهمم شتریب تیمهدو از کنمیم

 یک !نخواهند کننیم غلط مردم آخرسر. دیکنینم ظهور شما نخواهند مردم

 شود؟ صفا و صلح و عشق از پر ایدن نخواهد که است

 . مردم و نداد قد عمرم شیها وسط اگر یحت. مانمیم منتظر من هرحال، به

 " نژاد کرامت نیمع. دارم دوستتان

 مدونستینم. بود یزیانگ دل عصرگاه. انداختم ینگاه حرم ییطال گنبد به

 . قشنگه نقدریا نجایا غروب

 نیمع ی نامه از ییها قسمت هنوز. ..جمکران سمت میرفتیم زودتر دیبا

 به دبو سست که یاعتماد. بشم الشیخ یب گرفتم میتصم یول بود مونده

 . بود شده محکم هرحال

 مسجد پشت قسمت به م،یخوند جمکران صحن یتو که مغرب نماز از بعد

 انداختم هارو نامه بعد و آرزوها چاه گنیم بهش که یچاه همون کنار. رفتم

 .چرا دونمینم. ختیر هم دلم کردم حس لحظه همون. تو اون

 یهرکس. لرزهینم یقلب هر گنیم... دیلرزیم دلم ،یا روزهیف گنبد اون یجلو

 و تو یبرا ریحق ی بنده کی جز به ام یک من مگه ایخدا. چشهینم رو طعم نیا

 به ور براش ختنیر اشک اقتیل که هیچطور اون؟ یبرا تر ریحق ی عهیش کی

 ؟یدیم هم من
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 یغالم موال، تاب یب و میگرد عهیش هه ما، تا کرده دعا زهرا که ها شب چه "

 رتیام مشخص، رتیمس ما، خلقت از بوده خدا مراد و لیدل خانواده نیا

 " ایدر به دل بزن دل یا دل، دل مکن مشخص،

 اون از که یطور. بود شده پر کامال مسجد صحن شب، اون توسل یدعا سر

 شده پر کامال هم مسجد داخل و ها شبستان. یکردیم تعجب تیجمع همه

 . بود

 چه و بود گرفته دلم. ..بود افتاده شور دلم. کردم هیگر یلیخ توسل یدعا سر

 ؟یتنگ دل رفع یبرا هست امام از بهتر یکس

 تورو اون داره، حضور اونجا ات زنده امام یمطمئن که یریم ییجا یوقت

 دعا برات .یشنوینم تو یول. کنهیم سالم بهت. ینیبینم اونو تو یول نه،یبیم

 .ینکینم درک یول داره دوستت قلبش ته از. یکنینم حس تو یول ...کنهیم

 من چرا باشن؟ معصوم دیبا اونا فقط چرا که کردمیم فکر ییها وقت هی

 باشم؟ نقص یب و گناه یب تونمینم

 اونا قلب. میندار ها آدم ما که دارن یتیظرف معصوم ائمه. دونمیم االن یول

 داشت چشم یب. داره راه دلشون به ما ی همه مهر که هست بزرگ قدر اون

 نیا وجود با. کننیم یخوب هم یبد درجواب. کننیم یخوب و ورزنیم مهر

. دارن یفروتن و تواضع. ..کننیم بخشش التماس خدا به هم باز ،یخوب همه

 قدر اون میتونینم هم میبخوا یحت ما. هاست آدم ما از فراتر اونا جسم و روح

 .میباش خوب

 !دونهیم شتریب خدا دارن؟ دوستشون آدم همه نیا که هیچطور و
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 قطف و کنهیم نگاه ماها تک تک به که ییجا. ام نشسته محضرش در االن من و

 سح و ننیبب توننیم دارن اعتقاد و اعتماد تیب اهل و خدا به که ییها چشم

 هم من. فهمنشیم نکنن، احساس رو یزیچ جسمشون با اگه یحت کنن

 . کنمیم حسش ...فهممیم

 یکال دینکن فکر. بچشن رو خوش طعم نیا بتونن همه روز کی کنمیم آرزو و

 گذاشته برما منت خدا که هینعمت کی (عج)امر صاحب مقدس وجود. هیالیخ و

 رو تون شده تکه تکه یها قلب د؟یشینم متوسل بهش چرا. داده بهمون و

 دیستین فکرش به و نیدار غصه یوقت یحت که یدرحال !دارهیخر اون فقط

 !کنهیم دعا براتون

 مچش که هستن ها یلیخ هنوز افتاد ادمی. برداشتم هیگر از دست لحظه کی

 یکنیم فکر ینیبیم که یتیجمع اون با قم، یریم یوقت. است بسته هاشون

 وزهن نمیبیم... تهران گردمیبرم یوقت یول. ادنیز حضرت دوستداران چقدر

 .است بسته هاشون چشم که ییکسا هستن

 شهیم. رهیگیم خوب ها نعمت نیا ی همه با اد،یم ایدن به قم یتو که یاون

 راحت یلیخ یکس نیهمچ. برده ارث به نشیوالد از رو یمسلمون که یکس

 رهمس نوح، همسر مثل یکی. ..بنیغر بیعج ها انسان. برگرده نید از تونهیم

 یزندگ کفر قلب در همسرفرعون، مثل هم یکی د،یورز کفر و بود امبریپ

 . بود پرست کتای و کردیم

 رو ظهور در لیتعج قلبم ته از شهیهم مثل خودم، یها حاجت کنار بارهم، نیا

 بهم که ییاونا همه به موقع اون !ادیب اون اگه که یوا اد،یب اون اگه. کردم دعا

 ... دشینیبب !مهربونه قدر چه دینیبب !امامم نمیا گمیم. دمیم نشون خندنیم
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 .رفتیم جیگ سرم ...بود نشده خوب کامال حالم هنوز

 :گفت و گرفت رو دستم مامان

 ؟...کایمل خوبه؟ حالت -

 ام عتهو حالت یول بره نیب از ضعفم و بخورم تا آوردم در یزیچ فمیک یتو از

 .کردیم منعم کار نیا از

 . کنم زمزمه تا ستادمیا یسخت به. بود دعا یآخرا

 رسول ابنی... یالمهد المنتظر هاالقائمیا... الحُجة والخَلَفَ... الحسن یوص ای "

 بکَ وسلنات و واستشفعنا توجهنا انا !موالنا و دنایس ای خلقه، یعل اهلل حجة ای. اهلل

 یا] "عنداهلل لنا اشفع... عنداهلل... هایوج ای... حاجاتنا یدی نیب قدمناک و اهلل یال

 رسول فرزند یا د،یام مورد داریپا یا سته،یشا ادگاری یا ،(ع)حسن نیجانش

 تورا و میآورد یرو تو به ما، یموال و آقا یا بندگان، بر خدا حجت یا خدا،

 یرو شیپ تورا و. میجست توسل تو به خدا یسو به و. میداد قرار واسطه

  .کن شفاعت او نزد ما یخدا،برا نزد آبرومند یا. میداد قرار حاجاتمان

 ضجه ور آخر کهیت نیا و نجایا بودم ومدهین بود وقت یلیخ. بود شده تنگ دلم

 کی بار نیا یول !بود خودت ظهور و یسالمت شهیهم من حاجت. بودم نزده

 . نیمع برگشتن !خوامیم هم گهید زیچ

 یه حالم. میبمون هم رو دعا یبعد یها کهیت نذاشت و کشوند و دستم مامان

 ضیمر االن دینبا من !نه االن. رفتیم یاهیس هام چشم. شدیم بدتر داشت

 !شدمیم
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 رو دستم گهید سِرُم کی هم باز. میدیرس مسجد اورژانس بخش به عیسر

 دبو روز چند که ییاونجا از. گرفتم ازشون هم تهوع ضد قرص هی. کرد سوراخ

 .بود یعیطب حالم نیا بودم نخورده یحساب درست یغذا

 نوازش رو دستم بود نشسته صورتش یتو غم با کنارم مامان که همونطور

 .کردیم

 :گفتم یشرمسار با

 عاواق یول. کردمیم تتونیاذ و ومدمیم باهاتون دینبا. مامان دیببخش منو -

 !امیب خواستمیم

 :دیجوش هام چشم یتو عیسر اشک

 یکرد اصرار صبح اگه ببخش !بود نجایا ی تشنه روحم !مامان ببخش منو -

 . کردم مخالفت و امین باهات

 :گفت و دیبوس رو میشونیپ

 .نخور غصه !نداره اشکال. نداره اشکال -

 دست رو یکس که نیا نه مگه من، یموال است؟ تشنه هنوز روحم چرا آقا

 که یکنینم حقم در هم کیکوچ یدعا کی بره؟ یفرستینم نجایا از یخال

 نشه؟ مچاله قلبم نقدریا و رهیبگ

 دعا برامون هم باز. یدار غصه خودت شما چقدر دونمیم. نداره اشکال

 به بمقل تییتنها و غربت غم از و دارم دوستت آقاجان. دلتنگم برات ...یکنیم

 شمارو ی غصه کنار، به خودم ی غصه .جوشهیم قلبم یتو محبتت. ادیم درد

 کنم؟ کار چه
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 دل ؟یاری ماریب و تاب یب مقدار چه نه؟ ای یکرد سحر را یشب هیگر به "

 "یاری ارِی بدان یقرار یب اگر. ستین یکم لیدل بودن آشفته

 .. .حاال یول بودم نکرده تجربه یا گهید عشق شما به عشق جز به تاحاال من

 شهر اون از داشتم و بودم داده هیتک و سرم اتوبوس ی شهیش به بعد، یساعت

 یلیخ و دارن دوستش ها یلیخ دیشا که یشهر. کردمیم یخداحافظ کیکوچ

 برادرش مثل ده،یخواب نجایا که یخانوم اون گن،یم یول. ادیم بدشون ازش ها

 ارادت خدمتش یا ذره که نیا بدون که هست مهربون اونقدر (ع)رضا امام

 .کنهیم لطف بهت هم یباش داشته

 به میخورینم ضربه گناهامون از ها وقت یلیخ اگه یول کننینم حسش هیبق

 زیچ همه و نکنه یتالف ستین بلد خدا میکنیم فکر و تهیب اهل نیهم خاطر

 !هیکشک یکشک

 زا بغض نیا. بشم راحت... زودتر. بشه تموم زودتر کاش یا. بودم شده آروم

 م؟بش راحت ایدن نیا از رمیبم زودتر شهیم یچ... و بشه برداشته گلوم یرو

 شه؟یم یچ

 نباشه، جهنم فقط که ایدن اون از گوشه هی !خوامینم هم رو بهشتت ایخدا

 ارکیچ گهید !شدم خسته ایدن نیا از. کنم یزندگ خاطر آرامش با و نمیبش

  مونده؟ یباق برام یناتموم کار کنم؟

 یا یطوالن راه دیشا. نشده وقتش هنوز که دادم ینجوریا رو خودم جواب و

 اجر کردن صبر... کردن صبر. کنم مقاومت هم باز دیبا دارم، شیپ در که

 .کنمیم رو کار نیا هم باز یول کردم، صبر یلیخ تاحاال. داره یادیز
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 قدر چه هر. ..دمیم ادامه. کنمیم رو کار نیا بازم. آره. دمیکش یقیعم نفس

 .بکشه طول که هم

 .میدیرس خونه به

 . میگرفت یتاکس رو خونه تا نالیترم از البته

 ... شب نماز ،خوند شب نماز شهیم... و شبه نصفه. بود خواب منصور

 شب نماز یدار حوصله نیبگ دیشا. خوننینم هم رو واجب یها نماز ها یلیخ

  !بده جال رو قلبت تونهینم شبانه یها مناجات مثل یچیه... یول !یبخون

 نشسته شدم مجبور ضعف، زور از ...کردیم درد سرم هنوز. انداختم سجاده

 .شیبخون یهرحالت در یتونیم ،نهیهم شیخوب یمستحب نماز. بخونم نماز

 ساله سه یزهرا ارتگاهیز نجایا. است ناله و آه و اشک و خون مکان نجایا "

 امش یب یدختر ساله سه نجایا نهفته، یدرد هروجب... خاکش به نجایا. است

 ستهنش شب... نماز... نجایا... (س)نبیز خوانده نشسته شب نماز نجایا. خفته

 " ...نبیز خوانده

 ی ساله سه دختر... که ییجا !غربت شهر !شام شهر !ییاونجا االن تو !نیمع

 نماز شد مجبور و شد دهیخم نبیز کمر که ییجا !دهیخواب (ع ) نیحس امام

 ... بخونه نشسته رو شب

 . انگار اونجاست منم قلب و ییاونجا االن تو

 ییاکیمل گهید ن،یمع یبر تو اگه فهمه؟یم یکس چه کنه؟یم درک یکس چه

 ... تو بدون !مونهینم یباق هم

*** 

 :سمتم گرفت رو قاشقش منصور
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 !مخم رو یریم یدار -

 ؟یچ یبرا :من

 یباش ضیمر تو !رمیبگ زن خوامیم فردا پس !گهید نشو ضیمر نقدریا :منصور

 اره؟یدرب یباز نیریخودش خواهرشوهر برام ببرم رو یک

 !ایدار گهید خواهر تا دو :من

 .یکن لوس خودتو خوب یبلد فقط تو !الیخ یب کال که رو اونا :منصور

 :کردمیاخم

 .یندار ازدواج قصد داره باد کلت که فعال -

 یکار !رمشیگیم و کنمیم تیهدا رو یکی رمیم مثل منم ندارم؟ چرا :منصور

 !که نداره

 :گفتم و دمیخند

 !زنهیم یا کله پس باحال یلیخ !ات کله پس بزنه هیخال نیمع یجا االن -

 !نزنه خودتو بپا عه؟ :منصور

 :کرد اخم منصور به مامان

 !کنه بلند دست بچم رو کنهیم غلط -

 :گفتم منصور به و دمیخند

 .برم دیبا مامان؟ یندار یکار (مامان روبه. )نزن حرف بخور تو یفرن تو -

 .دخترم سالمت به برو :مامان

 .میبر باهم کن صبر !امروز خوامیم من رو نیماش !یریم کجا یهو :منصور

 .مونمیم منتظرت اطیح تو رمیم باشه :من
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. کردم نگاه مون باغچه یها گل به. رونیب رفتم و برداشتم رو چادرم بعد

 یتو دیبا گهید ساعت مین من و صبحه مین و 8 ساعت. میمچ ساعت به بعدش

 ولق به یول ندارم کردن کار ی وحوصله حال که نیا با. باشم انجمن ساختمون

 .رامب نداره دهیفا گهید خوندن درس. کنم الیخ و فکر کمتر شهیم باعث مامان

 . میرفت و میافتاد راه منصور اومدن از بعد

 . ارک سر رفت کرد ادهیپ انجمن کیکوچ ساختمون یجلو رو من که نیا از بعد

 مرد. منیبب رو یحاتف یآقا اون و برم تونستم یمعطل یب. شدم ساختمون وارد

 قرار .نبود توش شهیش خورده معروف قول به. ومدیم نظر به یمنصف و یمنطق

 گاهیپا یتو کنم پخش براشون تا بدن بهم رو هاشون پوستر یسر کی شد

 داشته یصحبت هی ییدانشجو جیبس کل سیرئ با شد قرار البته و جیبس یها

 .باره نیا در باشم

 .هیشدن خوب، یول ستین یراحت کار

 کردم اصرار یهرچ. ییجا برم قراره باهاش س،یمهد خواست به هم بعدش

 .اونا ی خونه رسوندم رو خودم یتاکس با نیهم یبرا. کجا نگفت

 !شد باز نزده، رو خونه در زنگ هنوز

 لباس. رونیب اومد لبخند با سیمهد و شد باز ساختمون در. شدم اطیح وارد

 .دمکر سالم بهش لبخند با ...استقبالم به اومد و بود دهیپوش یخوشرنگ

 :گفت و داد رو جوابم سیمهد

 داداش؟ زن یخوب -

 !ام یعال :من

 :کرد اخم
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 !ها خطرناک یجاها یفرستاد منو داداش ینکرد یخوب کار -

 !نفرستادمش که من :من

 ؟یحاضر. ..ستین مهم !هرحال به :سیمهد

 !میمیتسل ما واال :من

 جوابم ...کردم سالم بهشون. اومدن رونیب ساختمون از هم نیثم مامان و پونه

 :گفت پونه. دادن رو

 کا؟یمل یحاضر -

 د؟یایم هم شما :من

 .امینم کنهیم درد پام کمی من زمیعز نه :نیثم مامان

 :گفتم سیمهد به رو

 ؟یببر منو یخوایم کجا ینگفت آخرش -

 :زد لبخند سیمهد

  .پارک میبر گهیم پونه البته !شد که هرجا حاال !میبگذرون خوش میبر -

 :زدم یلبخند

  !موافقم منم -

 ؟یجد :پونه

 !آره :من

 :سیمهد سمت به برگشت پونه

 خانوم؟ سیمهد یسوخت !هاه !کی به دو !موافقه بامن نمیا ایب -

 :نیزم یرو دیکوب پاشو و کرد اخم بهش سیمهد

 !استخر میبر خوامیم من یول -
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 رهدو یقیغر نجات تا !هستم هم شنا آور رتبه من تازه !که خوبه استخرم :من

 !نیستین شدنم غرق نگران. دمید

 :کرد ذوق سیمهد

  !ولیا -

 :کرد اخم پونه

 پارک؟ میبر حاال شهینم !ستمین بلد هم شنا !ادینم خوشم آب از من -

. استخر برمیم رو سیمهد خودم گهید روز هی. پاک میریم امروز خوب :من

 خوبه؟

 :گفت و کرد نگاهم قدردانانه سیمهد

 واقعا؟ -

 خوبه؟. ..میریم فردا نیهم اصال آره :من

 :هم به دیکوب و دستاش پونه

 !پارک میبر دیبزن پس خوب -

 :گفتم و کردم دییتا و زدم یلبخند ادشونیز یانرژ به

 م؟یریم یک با حاال -

 خرس مثل االن که. ببرتمون محمد داداش بود قرار قتشیحق :سیمهد

 نه؟ گهید یبلد یرانندگ شما جون کایمل. ..دهیخواب

 :گفتم و زدم یلبخند

 !صد در صد -

*** 
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 یکیمکز ذرت که بود رفته سیمهد ...پارک مکتین یرو مینشست پونه با

 .برامون بخره

 :گفت آه با پونه

 اباب و نیثم مامان کردمیم فکر !هیسور رفته نیآقامع شهینم باورم هنوز -

 .کنن مخالفت یلیخ

 . شوکم یتو هنوز هم من :من

 :سمتم به برگشت پونه

 بره؟ یخواستینم -

 :ریز انداختم سرمو

 یول. رنیم که هستن ها یلیخ. ..بره که نداشتیلزوم چون. نه قتشیحق -

 رهب یامدادگر ی بهونه به بار کی خوادیم گفتیم. بره داشت دوست خودش

  . اونجا

 .سهریم هم اونا به حتما. کننیم حمله هم گناه یب مردم به اونجا دمیشن :پونه

 . کردم دییتا و دادم تکون یسر

 قلبش نیثم مامان. بره که گذاشتمیم عمرا بودم تو یجا من اگه :پونه

 !هباش معجزه که انگار !شد یراض دلش یچجور دونمینم حال نیا با. ..فهیضع

 :گفتم غم با

 .ترسمیم -

 ؟ینگرفت رو جلوش چرا !یبترس دمیبا :پونه
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 دوست هم من. رهیبگ و جلوم خواستمینم برم خواستمیم خودم اگه چون :من

 تمخواسینم بره، که کرد دایپ فرصتشو اون که حاال. ذارنینم یول ...برم دارم

 .رمیبگ رو جلوش

 شتریب جلوش خواست ازم بار نیاول یوقت. ..یلیخ. کرده رییتغ یلیخ :پونه

 چقدر دمید کردم فکر روش یوقت یول. شدم یعصبان اول رمیبگ حجاب

 احترام شتریب همه به. ذارهیم احترام شتریب من به داره. شده عوض دشید

 تا افتاد نیثم مامان و بابا یپا به دمیشن محمد از هم یآخر دم نیا. ذارهیم

 ... که کردیم التماس یجور کی. بره بدن اجازه بهش

 :گفت ییهوی

  !هیچ معجزه فهممیم دارم تازه -

 :گفتم اندوه با

 !طور نیهم منم -

 هب خوش ای داره، تورو مثل یکی که نیمع حال به خوش بگم دونمینم :پونه

 .برگرده سالم که شاءاهلل ان. یدار رو نیمع مثل یکی که تو حال

 :دادم تکون یسر

 .شاءاهلل ان -

 :برگشت سیمهد

 !کنا نگاه !نیبد راه هم رو شوهر خواهر کنن؟یم اختالت ها یجار هیچ -

 ام؟یبرب پسشون از یچجور ینفر هی !باشم داشته داداش زن تا سه قراره

 رو مون یکیمکز ذرت مینشست ییتا سه هم بعد ...میدیخند پونه و من

 . میخورد
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 ...نیزم خوردم. داد هلم عقب از نفر کی ناگهان میبود نشسته که همونجور

 کهی کس به و برگشتن تعجب با هم سیمهد و پونه. برگشتم و شدم بلند

 هک یهمون. بود آشنا برام چهرش که یدختر. کردن نگاه بود سرمون پشت

 نگاه بهم خشم با حاال و بودم دهید هاش دست یتو رو نیمع دست بار کی

 .کردیم

 رمیتحق و سراغم انیب دختراش دوست یه قراره عمرمون آخر تا یعنی

 کنم؟ صبر دیبا یتاک... ایخدا کنن؟؟

 ور اون تو ایخدا. مونهیپش اون... یول بدم؟ رو اش گذشته تاوان دیبا یک تا

 ... من. کنمیم تحمل هم من. بخشمیم هم من نبخشم؟ من، یدیبخش

 !کنمیم صبر یول کنم،یم تحمل رو یادیز درد که نیا با

In the night light do you still feel your pain? (شب هنگام 

 (؟یکنیم احساس را درد هنوز ایآ

for the valor you waited. It never came. (شجاعت یبرا 

 (ومدین سراغت وقت چیه یول یکرد صبر

if you were ablewould you go change the past? 

 (؟یدادیم رییتغ را گذشته یتوانستیم اگر)

to mend a fluke pas with one last chance? (درست با 

  (شانس؟ کی با اتفاق کی کردن

 :گفت دختر اون به سرعت به سیمهد

 ا؟یدن یکنیم کاریچ -
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 پونه .شدم رهیخ کردیم نگاه بهم تیعصبان با که ایدن به. ..تکوندم رو خودم

 :گفتم و رفتم جلوتریکم ،بود دهیترس

 شده؟ یچ -

 :دیغر خشم با ایدن

 ر؟یش دهن یتو شیبفرست یخواستیم شد؟ خنک دلت ؟یخواستیم نویهم -

 :دیغر تیعصبان با

  !کشمیم رو یعوض یتو روز کی !کشمتیم -

 از منیا کرد، دایپ منو کوه یتو که طال از اون کجام؟ من دنیفهمیم کجا از نایا

 دارن؟ جاسوس هی نکنه... پارک یتو که دختره نیا

 :دیپرس رو سوال نیهم قایدق پونه

 ؟یکردیم بیتعق مارو اصال؟ یکنیم کار چه نجایا تو -

 :گفت و کرد نگاه من به تیعصبان با ایدن

 دیایم که گفت بهم عادیم !زدمیم بهت رو حرفم و ومدمیم دیبا باالخره -

 !نجایا

 :سیمهد روبه

 و گولش چرا گهید تو کنه؟ ینطوریا و داداشت یعوض نیا یگذاشت یچطور -

  ؟یخورد

 :کرد اخم سیمهد

 ینیبیم که یخانوم نیا دومندش، !گفت بهت کرد غلط عادیم که اولندش -

 مربوطه؟ چه تو به !منه داداش زن نجاستیا

 .دیلرزیم دیب مثل همچنان هم پونه
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 صورتم یتو یا یلیس حرص با که باال برد رو دستش و من یجلو اومد ایدن

 یصبانع ...کردنیم نگاه داشتند مردم. گرفتم هوا یتو رو دستش که بخوابونه

 :گفتم

 ؟یگیم پرت و چرت و یزنیم تهمت نقدریا یچ یبرا -

 :کرد زمزمه غم با و دیترک بغضش

. ارهد دوست رو یکی بود گفته !باشه خوشبخت !باشه خوشحال خواستمیم -

 شیفرستاد هم االن !یندار هارو چشم اون اقتیل که ییتو !ییتو دونستمینم

 !نه ای گردهیبرم ستین معلوم که ییجا

 :گفتم واشی یهمونجور

 ارزش ریبگ ادی توهم احمقم؟ من مگه ره؟یبم اون خوامیم من یکرد فکر -

 . رینگ نهیک من از ...نکن کارهارو نیا. ایدن یارین نییپا رو خودت

 :گفت حرص با

  !یستین یبدبخت عامل هی جز به یچیه !یعوض کنه لعنتت خدا -

 ؟یخوریم حرص یچ از ایدن :من

 هزند و مرده که کرده نامزد یکس با بودم عاشقش که یکس که نیا از :ایدن

 تشاقیل که یکس !نداره دوستش یا ذره که یکس !ستین مهم براش بودنش

 ... که یکس !نداره رو

 برام بودنش مرده ای زنده گفته یک هم، بعدش. نکن قضاوت هارو آدم :من

 ست؟ین مهم

 :دیکش رو دستش

  !یکن یینما مظلوم نکن هم یسع !کن ول دستمو -
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 :عقب دشیکش سیمهد

 خودتو احترام میگینم بهت یچیه یهرچ ایدن !بدون رو خودت حد دختر یه -

  !دار نگه

 :گفتم سیمهد به

 .کن ولش ،نه -

 ،کردم بغلش. کردیم هیگر داشت. ..گرفتم رو ایدن دست. جلو رفتم بعد

 :گفتم دمیکشیم کمرش یرو رو دستم که یدرحال

 نم از نقدریا اگه. باشه داشته یا یطوالن عمر که ستمین یکس من... ایدن -

 اشه؟ب ...خاکم سر یایب یتونیم گهید سال چند که دمیم دینو بهت ،یمتنفر

 . ننیبب رو هات اشک هیبق نذار ؟ینخور غصه شهیم

 من شوهر یدور غم از داشت ،گرفت درد قلبم که یحد در. کرد بغلم محکم

 منیمع عاشق ینجوریا که ستمین ینیزم اونقدر من چرا ایخدا !کردیم هیگر

  باشم؟

 :گفتم بغض با

 امن یجا کی دنبال. یدیکش یسخت یلیخ بودم دهیشن ؟یشد آروم ایدن -

 ؟یگشت چقدر روحت استراحت یبرا

 :گفت هق هق با ایدن

  !یمتفاوت چقدر تو -

 ... کایمل :سیمهد

 .نگو یچیه... سیه :من

 :کرد زمزمه بودم کرده بغلش که همونطور ایدن
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 اچر بدونم االن... دیشا. نمیبب ازت رو واکنش نیا که کردمینم فکرشم -

 ... کایمل. داره دوستت نقدریا نیمع

 جانم؟ :من

 و دنبالش دمیدو ها سال که یآرامش ؟یکرد دایپ رو آرامش نیا کجا از :ایدن

 نکردم؟ داشیپ

 همه هک هیریفناناپذ منبع ...تره کینزد بهت گردنت رگ از. قلبته یتو :من

 .کنهیم تیبانیپشت جوره

 :گفتم یمکث از بعد

 قلب از تر راحت شهیهم مهربون، یها قلب. یدار یمهربون قلب توهم ایدن -

 مطمئن یول. ..داد من به رو نیمع خدا. گردنیبرم خدا سمت به یسنگ یها

 .دهیم رو یبهتر یآدما تو به یکن اعتماد بهش اگه باش

 :گفت یشرمسار با و کرد نگاه صورتم به. اومد رونیب آغوشم از

 . خوامیم معذرت واقعا... من. ام شرمنده -

. کردم تر مرتب رو اش ختهیر هم به یموها و کردم نوازش رو اش گونه

 :گفتم لبخند با و کردم مرتب هم رو شالش

 م؟یبگرد میبر یایم ما با... حاال. ستین مهم -

 :گفت و زد یلبخند

 .کنم نگاه هات چشم یتو تونمینم وضع نیا با. نه -

 :زدم بازوش به یمشت و کردمیاخم

 !گهید میبر ایب !الیخ یب -

 :زد حرف باالخره پونه
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 !میشیم خوشحال ما آره -

 :گفتم روبهش. ..نگفت یزیچ و کردیاخم یول سیمهد

 س؟یمهد -

 ملتمسانه که کنه مخالفت که کرد باز دهنشو و کرد نگاه من به سیمهد

 . کردم تشکر ازش هام چشم با. کرد موافقت و دیکش یآه. کردم نگاهش

 ها قلب. نرنجونم خودم از و نشکنم رو مهربون یها قلب بودم گرفته ادی

 نور ورود یبرا یا بارقه چیه و شده اهیس کامال که یاون یحت. ..دارن ارزش

 .مراقبشه که خداست هنوز اعماقش در چون .نداره وجود بهش

 یول. دهیم عذاب رو ستمگران خدا که شده نوشته راحت یلیخ قرآن یتو

 . میبخون اونو راحت ما شهینم لیدل

 جهنم یتو داره دوستش یلیخ که رو یا بنده خدا که زهیانگ غم یلیخ نیا

. کرد خلقش مادرش شکم یتو تمام ظرافت و دقت با که یا بنده. بده عذاب

 خلق رو انسان یکیتار اعماق در خدا یول. کننیم ینیآفر هنر نور یتو همه

 شنوازش. کنهیم خلق رو هاش انگشت ...اندازهیم تپش به رو قلبش. کنهیم

 دهیم اجازه هاش چشم به. ..دهیم یزندگ نعمت بهش. داره دوستش. کنهیم

 . ننیبب رو ایدن یها ییبایز

 غانیط انسان نیهم و مراقبه چقدر که. فهمهینم خدارو عشق نیا کس چیه

 ادرسیفر اون جز به کس چیه که ییخدا. کنهیم لج خودش یخدا با. کنهیم

 !ستین

 فرو ها ساختمون همه شه،یم کیتار جا همه شه،یم امتیق که یروز اون

 چه با ؟یکن کار چه یخوایم موقع اون. رسهینم دادت به کس چیه زن،یریم
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 تکنار هم تیزندگ لحظات نیتر سخت یتو که یحال در ؟یکن صداش ییرو

 . نشده غافل ازت یا لحظه. بوده

 هک. هست که. کردم تشکر ازش. کردم داغ آفتاب و یابر مهین آسمون به رو

 ،خوادیم پدرم... که باشم ییکایمل همون. بلرزم ذارهینم ...بشکنم ذارهینم

 .نکنه کفر وقت چیه گرفت میتصم... که یهمون

*** 

 چهب اگه تا شد گذاشته روم اسم نیا دیام نیا به ...زمانه امام مادر اسم. کایمل

 . باشه (عج) الزمان صاحب مقدس وجود سرباز تماما آوردم ایدن به یپسر ی

 .سخته سرباز کی تیترب ...سخته شدن سربازش مادر

 یکس ذارمینم یول. دمیم ادی هارو زیچ یلیخ بهش شدم، پسردار روز کی اگه

 . مسلمونن مادرش و پدر که مسلمونه نیا خاطر به صرفا که باشه

 نگاه رو اطرافم... سخته کار نیا واقعا که کنمیم فکر نیا به حاال، یول

 گهید که یا دوره. مانیا اهل غربت دوران. شهیم آخرالزمان داره. ..کنمیم

 ... و شهیم گرفته سخره به خدا نیقوان. بزنن یحرف ندارن حق من مثل یافراد

. هباش یقو بدم ادی بهش. نکنه هیگر بدم ادی بهش دیبا شدم، دار بچه اگه

 به گهید. کنه یقو تیب اهل و خدا به رو اعتقادش و اعتماد بدم ادی بهش

 ظلم هیبق و خودشون به افراد. گرفته رو جهان سراسر ظلم که میدیرس یدوران

 .کننیم

 رو نیا ...ادیب تا دشیبخواه. ادیب تا دیبزن صداش بزنه؟ ادیفر حاضره یکس چه

 فیضع یها کشور یتو پاها و دست ریز داره که یا بچه اون. گمینم من
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. نیمقصر شما دیزنینم صدا رو زمان امام اگه گهیم. گهیم نویا شهیم کشته

 ... کنمیم خواهش... دشیبخواه !دیبزن ادیفر. دییشماها من مرگ مقصر

 !یگیم هذون یدار !کایمل شو داریب _

 یصدا ،یداریب و خواب نیب ...دمیلرزیم. دیچکیم میشونیپ از عرق یها دونه

 . نداشتم شدن داریب توان یول دمیشنیم رو مامان

 همه. کنم دارشونیب تونمینم هم من ...خوابند همه. شم داریب دیبا. آره

 کشور ونا به. شده ختهیر خون قدر چه نهیبب تونهینم یکس. بستن چشماشونو

  !دینکن نگاه فسادش و برق و زرق به !دینکن نگاه قدرت ابر

 همه؟فینم رو قلبم گرفتن درد یکس کنه؟ینم احساس رو من یها اشک یکس

 رصب. شم بلند خودم دیبا خورم،یم نیزم یوقت. تنها یتنها. ..تنهام من. نه

 برص دیبا ها یسخت یرو. ..بتیمص یرو صبر ،صبر ،صبر. راهشه تنها کردن

 .باشن ادیز که هم هرچقدر. کرد

 کف در آتش یا پاره داشتن نگه مانند مانیا داشتن نگه آخرالزمان در "

  " است دست

 ینیبب رو ییزهایچ که یعنی. ..یچ یعنی جمله نیا فهممیم واقعا ها وقت یگاه

 سشح. ..ننیبب که یکن وادار اونارو که یخوایم و ننیبب توننینم هیبق که

 .کننینم خطاب " وانهید " جز یزیچ تورو اونا و بفهمنش. کنن

 آزارم نقدریا قبال. ادیم فشار بهم داره یلیخ وقت چند نیا !شدم خسته

 .نبودم حساس نقدریا قبال ...دادینم

 بهتر حالم کمی. خوردم رو داد بهم مامان که یقند آب. شدم داریب باالخره

 .است پنجشنبه امروز. ..خوندم رو صبحم نماز که هم بعدش ،شد
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 لمیف نمیبش باهاش کرد مجبورم بود زده سرش به یخواب یب که هم منصور

 !نبود کن ول هم ضمیمر حال اون با یحت. نمیبب ترسناک

 رچخ و خوردیم پسیچ داشت فرفره مثل منصور. بود ترسناک لمیف یوسطا

 :گفتم یحوصلگ یب با. کردیم خوروچ

 مثال؟ بشه یچ قراره االن خوب -

 !کنهیم تیاذ یه داداششم !کرده ریتسخ رو دختره روحه نیا :منصور

 !ترسوننیم چقدر و کیکوچ ی بچه کن شنگاه !بدبخت

 ... منصور :من

 چته؟ !منصور و کوفت :منصور

 .شدم خسته :من

 .کن استراحت خوب :منصور

 . شدم خسته یلیخ. ..رمیبم خوادیم دلم !گهید اریدرن یباز مزه یب :من

 !خب ادیب رمونیگ هم یا هید هی نیماش ریز بنداز خودتو برو :منصور

 :پهلوش یتو زدم

  !یبدجنس یلیخ -

 لمیف بذار حاالم !کنم کاریچ ندارم سراغ نیا از بهتر راهکار خب :منصور

 !مینیبب

 از ...بود مون خونه یباال ی طبقه مین یتو اتاقش. شدم بلند و دمیکش یآه

 :گفت که نییپا برم خواستمیم کیکوچ پلکان

 .کایمل کن صبر -

 :گفت و نشست تختش یرو رفت ،کرد قطع رو لمیف بعد
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 .نیبش ایب -

 . تخت یرو نشستم. ..کنارش رفتم

 و خودش به چسبوند منو بعد. زهیبر بلندم یموها تا کرد باز رو سرم رهیگ

 :گفت

 .بزن حرف حاال خب -

 :گفتم بعد ...زهیبر راحت اشکم گذاشتم ،کردم بغلش دست هی با

 .نمیبیم کابوس ها شب -

 .یکنیم الیخ و فکر بس از :منصور

 .هیجور چه ایدن یدونیم خودت !سخته یلیخ وضع نیا با کردن یزندگ :من

 یکار چیه !دخترم هی... یول. باشم تفاوت یب اتفاقات به نسبت تونمینم من

 . ستین ساخته دستم از هم

 کنن؟ینم فکر تو مثل هیبق چرا... خب :منصور

 ریتقص هم همش که خودشونن مشکالت فکر به شتریب اونا خوب :من

. ادیم سرش مختلف یبالها مفسده، دختربازه، طرف... دونمیم چه !خودشونه

 .داغونه مملکت نیا تو خانواده اوضاع...  و یافسردگ

 !یگرفت یافسردگ که توهم خب :منصور

  رم؟یبگ دینبا :من

 ه؟یچ ات غصه پس م؟یدار خدارو ما نکهیا نه مگه :منصور

 یک !کنه ظهور تا خوانشینم مردم !بهیغر یلیخ زمان امام که نهیا ام غصه :من

 ببره؟ نیب از رو ظلم همه نیا... و ادیب زودتر شهیم
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. میکنیم دعا. ..میکنیم میبتون هرکار. میستین اومدنش مسئول که ما :منصور

 هرجور یعنی اد،یم آقا داده وعده خدا یوقت ضمنا، و خداست با اومدنش یول

 یها یها نقدریا کن جور و جمع خودتو پس رفته؟ ادتی نویا !ادیم شده که

 !زینر اشک

 :تگف و کرد پاک رو هام اشک لبخند با. کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو

  !گهید نکن هیگر بابا هیتغار ته -

 :گفت و کرد یکمرنگ اخم و دمیخند

 تنها من میکن تموم رو لمهیف نیا باهم نجایهم نیبش یدیخند که حاال -

 !نمیبب ترسمیم

 :زدم بازوش به یمشت

 .وندمم عقب کارهام از یکل شینجوریهم. اه !دارم کار یکل بابا مینیب نیبش -

 :دیکش و موهام منصور

 ی هدفع اگه !یشد یبد خواهر !مایتسخوا زیچ هی تو از من یقرن هی بعد بابا -

 !دادم تیدلدار گهید

 (فیخف غیج) !موهامو نکش نکش :من

 :گفتم دیتهد حالت به ...کرد ول موهامو

 ...! ها یبکش موهامو اگه گهید باره کی -

 خانوم؟ خواهر یشد عیضا !یبکش یبخوا ندارم مو که من !ناه ناه ناه :منصور

 .شد خنک دلم تا زدمش نقدریا ،جونش به افتادم بالش با و کردمیاخم

 :باال اومد بود، شده داریب صدا و سر از که مامان

 دوتا؟ شما خبرتونه چه -
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 !شده خوب حالش خواهرخانوم !یچیه :منصور

 :کردیاخم مامان

 ؟یا بچه مگه !بکش خجالت کایمل -

 هم مامان. کردم یخواه معذرت و سرجاش گذاشتم رو منصور بالش خنده با

 :گفت و دیخند

 !یدیخند ذره هی خداروشکر باز -

 :گفتم یانرژ با. ..زد زنگ خونه تلفن

 !دارمیبرم رمیم من -

 یول !نیزم بخورم راه نیب بود کینزد. رفتم نییپا سمت به سرعت به بعد و

 !کردمیم هیتخل رو میانرژ یجور هی دیبا خب

 :گفتم و برداشتم رو تلفن یگوش

 الو؟ -

 :گفت. ..بود نیثم مامان

 .دخترم سالم... کایمل الو -

 :گفتم وحشتزده ...شد جمع لبخندم

 ... صداتون چرا ن؟یثم مامان شده یچ -

 :گفت هق هق با

  !نمیمع !پسرم... کایمل -

 .افتاد دستم از تلفن یگوش

*** 
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 یلو. شده االثر دیجاو گفتنیم شدیم االثر مفقود یکس اگه ،یروزگار یروز

. ..کایمل شد تموم. یشد تنها تو. گردهیبرنم گهید. شد تموم گنیم همه... حاال

 .شد بسته دیتابیم ات کننده خسته یزندگ به که یدیام ی بارقه

 رفتیم. کردینم قناعت مقدم خط تدارکات به اونجا من، نیمع که گنیم

 توجهم یریدرگ از بعد. کنه کمکش داشت ازین کمک به یکس اگه تا. جلوتر

 .شده ریاس ای دیشه درصد 12 احتمال. ستین ازش یاثر شدن

 مامان نه. نداشتم رو یکس دنید یرو گهید. کردم حبس اتاقم یتو رو خودم

 یا. بودم مرده هم من کاش یا. گهید کس چیه نه و س،یمهد نه بابا، نه ن،یثم

 ... کاش

 ای ارتش، سپاه،. بود بلد که یا شماره هر به زدن زنگ بود شده منصور کار

 .کنن دایپ ازش اثر کی ،ینشون کی فقط !یهرچ اصال

 .نبود گهید. ..نبود گهید نیمع. دهیفا یب ،بود دهیفا یب

 نوزه دیام کی که گفت منصور روز سه از بعد. کردمیم فکر ینطوریا البته

 الشاحتم. کننیم یپاکساز رو منطقه اون یزود به که گفتن اونا. مونده یباق

 .باشه زنده و باشه شده گرفتار منطقه اون یها خرابه یتو نیمع که هست

 اونجا به ها ستیترور نه و شهیآت ریز اونجا ...هستن اونجا مردم از یلیخ

 .دنب نجاتشون توننیم روهاین نه و بکشنشون بتونن که دارن یدسترس

 بود قرار که یریغد دیع ...گذشت هم عقدمون خیتار. گذشت هفته اون

 کینزد محرم به میداشت و گذشت باشه، شهیهم یبرا گهیهمد به دنمونیرس

 .میشدیم
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 یکار تنها و بودن تر مهم گهید یجاها یتو ها اتیعمل. نبود یخبر هنوز یول

 اون به اه ستیترور نذارن که بود نیا بکنن تونستنیم هیبق و نیمع یبرا که

 !نیهم. ..شن کینزد منطقه

  د؟یام کدوم به یول ،است زنده نیمع گفتیم دلم

 ... کاش یا. داشتمیم نگه رو هاش نامه کاش یا

 یا زهیانگ چه با کایمل گهید یول. بشه شروع خواستیم دانشگاه یبعد ترم

 اون سر نیمع بدون یچجور ارم؟یب دووم یچجور من  بخونه؟ درس بره

 یوت عشقش و دستمه یتو اش حلقه هنوز که یوقت یچطور نم؟یبش ها کالس

 قلبم؟

 .برگرده که میبود منتظر ...میریبگ ختم براش اومدینم دلمون هنوز

 ونهغمخ به خونه. نیثم مامان ی خونه رفتم. بود مونده یباق محرم تا هفته کی

 .اونجا برم بودن خواسته ازم یول برم دمیکشیم خجالت. بود شده لیتبد

 یا هگید واکنش نه کنم هیگر تونستمیم نه. گرفت بغل یتو رو من سیمهد

. کردن ییراهنما عادیم و نیمع مشترک اتاق به رو من فقط. بدم نشون

 .دیکش شیپ رو یخاستگار بحث بار نیاول که ییهمونجا

 ور من هیبق چون دیشا. ..بود عادیم بود خصمانه بهم نگاهش که یکس تنها

 .نه عادیم یول بودن کرده قبول

 که نیا اب. نمیبب رو اتشیمحتو تا دادن رو لبتابش. دادن بهم رو نیمع لبتاب

 بهش نتونستم ...باشم عاشقش نتونستم من. نبودم قشیال من کردمیم فکر

 که بود چل و خل ی کله یب هی واقعا اون. بدم عشق خواستیم که یاونجور

 !داشت دوست رو من



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 681 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفت آقا محمد

 هم رمزش. شما به میبد رو لبتابش برنگشت گهید اگه بود گفته نیمع -

 .هستش " یجبر ی معادله"

 برام دیاش. لبتابش گرفتن. ..نجایا امیب گفتن نیهم یبرا پس. کردم تشکر

 که کردم تشکر هرحال، به ،دونمینم ،یزیچ ...یعکس داشته، نگه توش یزیچ

 .برگردونم خودش به دوارمیام که گفتم یول. بهم دنیم رو نیمع یادگاری

 یتو و اومد ام بدرقه به نیثم مامان کنم، یخداحافظ خواستمیم که آخر لحظه

 :گفت بهم تراس،

 تر شجاع من شد باعث تو دنید. یبود یخوب دختر واقعا تو. جان کایمل -

 تنتونس اگه ببخش. بشه باز گوشش و چشم نمیمع یکرد یکار تو. بشم

 الدنب برو... و نده عذاب خودتو کنمیم خواهش... رفته که حاال. شتیپ بمونه

 !تیزندگ

 زور به. ..کردم بغلش و دوختم چشم اش ملتمسانه نگاه یتو. کردم بغض

 :گفتم و گرفتم رو هام اشک یجلو

 خواهش اوردنین رو اش جنازه تا. برم قربونتون !ستین معلوم یچیه هنوز -

 رده،م بگن اگه یحت یول است زنده که اهلل شاء ان !دینگ رو نیا گهید کنمیم

  !کنمینم باور نمینب تا

 یوت که یلبتاب با. شدم خارج خونه از کوتاه یباخداحافظ و نکردم معاطل ادیز

 . بود منتظرم نیماش یتو منصور ...بودم گذاشته مخصوصش فیک

 گفتن؟ یچ :منصور
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 مامان .بدن بهم خواستنیم رو نیمع لبتاب !یچیه بگن؟ تونستنیم یچ :من

 .کنم فراموشش کنم یسع که گفت... هم نیثم

 :گفت یناراحت با دید که رو بغضم

 .بود کرده انتخاب رو راهش خودش نیمع. نکن ناراحت خودتو -

 :گفتم و کردم پاک رو امونم یب اشک

 .میبر -

 ثلم یول !کنم سکته خواستمیم ...بزنم زار خواستمیم. بردم پناه اتاقم به

  !تونستمینم شدنه خفه درحال که یکس

 نیاول که یچادر همون. یلباس چوب یرو گذاشتمش و درآوردم رو چادرم

 .کرد ام مسخره اونم و بود کوله و کج سرم یرو دمشید که بار

 " ن؟یکردیم جارو هارو پله نیداشت "

 . میصندل یرو نشستم

 خندون ریتصو. کردم بازش. ..زمیم یرو گذاشتمش و درآوردم رو لبتاب

 . کردم مزه رو هام اشک. ..ستمیگر خنده با ناخودآگاه. بود روش عباس

 ریتصو گراندش بک. شدم دستکاپ وارد و کردم کیکل نیاسکر لوک یرو

 .بود نیالحرم نیب

 مه همزمان. گرفت ام خنده گنبد دنید با کربال یتو که افتادم روز اون ادی

 ام خنده ادیب خوشم جلف پسر کی از که نیا روز اون چون. ختمیریم اشک

. بود تلخ عشق چون. ..کردمیم هیگر یول. افتادمیم حرکاتش ادی. بود گرفته

 .بود تلخ من یبرا بودن اون مثل یآدم عاشق
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. تمداش دوستش قلبم ته از یول شناختمشینم دمش،ید بار نیاول که روز اون

 زا نظرم به نیمع یول. کنهیم یبد بهم که یکس یحت. دارم دوست رو همه من

 چهره اون دنید با دخترها ی همه مثل. اومدیم نازک دل و مهربون اول همون

 به خوش. هیباحال آدم چه گفتمیم دلم یتو ناخودآگاه سرحال و بانمک

 .حالش

 یبو. بپوششون".بهم داد و اورد در درنگ بدون رو هاش کفش که روز اون ای

 "!شورمیم دیتا آب با بار هی یماه مامانم جون به !دناینم گند

 " گفتیم بهم شهیهم که اش چهره دنید از !شد رو و ریز دلم روز اون چقدر

 " !کیمل

 داشت اتاق در پشت خوندم،یم دعا داشتم مارستانیب یتو که روز اون ای

 !بودم گرفته مو خنده یجلو زود به !زدیم بشکن و خوندیم آهنگ

 حرف باهاش یوقت. بودنمون گرفته گروگان پرورشگاه یتو که شب اون یحت

 .مهربونه قلبش چون ...کنهیم درک و فهمهیم کردمیم احساس زدمیم

 . منه یجلو لبتابش حاال و

 قشنگ چقدر. نمیبب رو شیکیگراف یها طرح تونستمیم هاش، لیفا یتو

 !کردیم یطراح

 هک بود کرده یطراح یطور رو بودم عاشقش که رو جمکرون یا روزهیف گنبد

 !کردیم مجذوبم شتریب قبل از

 از صدا یسر کی دمید تعجب کمال با. صداها نام به کردم دایپ پوشه کی

 . داشته نگه و کرده ضبط خودش
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 اومده نایا خواهرم که انگار یول بدم گوش و کنم یپل هارو صوت خواستمیم

 و بستم رو لبتاب در نیهم یبرا ...استقبالشون برم بودم مجبور و بودن

 .زمیم کنار گذاشتمش

 ام، عاطفه یآبج بر عالوه !بَه بَه دمید. رونیب رفتم و کردم سر رو چادرم

 پسر کی و شوهرش ی خانواده با شده دایپ نینسر خاله ی سروکله دوباره

 .خوهرشوهرشه پسر احتماال که جوون

 یتو. شدم ییرایپذ مشغول مامانم کمک به بعد. کردم یپرس احوال و سالم

 :گفت بهم ام عاطفه یآبج آشپزخونه،

 ؟یدید رو یهاد کایمل -

 گه؟ید هیک یهاد :من

 :زد لبخند عاطفه

 ی هپسرعم !گهید پهیپسرخوشت همون !ام بسته گوش و چشم خواهر قربون -

 !تو یخاستگار نجایا اومدن. است محدثه

 ...دمیشک یقیعم نفس. فتمین تا گرفتم وارید یرو رو دستم. دیکش ریت سرم

 :آشپزخونه یتو اومد عیسر فاطمه یآبج

 خوبه؟ حالت کایمل -

 اجازه هام اشک به. ..بستم رو در. اتاقم یتو دمیدو عیسر و دادم تکون یسر

 . زنیبر دادم

 ات کردم وصل بهش رو هدفونم بار نیا. کردم روشن دوباره رو نیمع لبتاب

 .زدنیم ضربه اتاقم در به که دمیشنیم رو صداشون. بشنوم هارو صوت

 :عاطفه یآبج
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 تو؟ امیب کا؟یمل -

 خوبه؟ حالت :فاطمه یآبج

 :گفتم نباشه آزاردهنده کردم یسع که ییصدا با

 .دیبذار تنهام لطفا -

 تا ...بشنوم رو صداش دوباره تا. نیمع یصوت یها لیفا سراغ رفتم بعد

  !گنیم دروغ اونا ،هست بدونم تا. کنارمه شم مطمئن تا. رمیبگ آرامش

 !است زنده هنوز اون !است زنده من نیمع !نیکن نگاه رو دستم یتو ی حلقه

 !شده گم فقط

 .بردم لبتاب سمت رو دستم آزرده یدل با

 :کردم یپل رو صوت نیاول

 رو صوت نیا !بگم رفت ادمی خدارو نام به بابا یا !یهمگ خدمت سالم !عاا "

 .همه یبرا. کنمیم ضبط یعموم

 فردا راستش( خندهیم) !تهران از ساله 04 هستم نژاد کرامت نیمع من

 و نبیز حضرت درباره قبال. العاده فوق یجا هی برم خوامیم که هیروز

 .منداشت یلیخداوک زارمیچ نیا حوصله. دونستمینم یادیز زیچ هیرق حضرت

 هب هم و نمشونیبب هم. اونجا برم که شدم یجد شناختمشون یوقت از... یول

 . باشم کرده یحرکت هی هرحال

 یول ستین واجب کردن سالم که گفت بهم یدخترچادر کی ،یروز کی

 نبیز ای کیعل السالم گفتم و اونجا رفتم یوقت قطعا پس. واجبه سالم جواب

 . دهیم رو جوابم ،یکبر
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 اون که نیا از بهتر یچ. شمیم خوشحال یلیخ کنم، فکر نیا به که نیا از

 بزرگ نیا از سعادت تر، مهم اون از و بده؟ رو سالمم جواب گرانقدر یبانو

 اونجا؟ برم کنه دعوتم بانو اون که تر

 یلیخ نامزدم و کنن تعجب ها یلیخ فته،یب یاتفاق برام اونجا اگه زنمیم حدس

 ای. رهب نیمع یگذاشت چرا که بگن بهش و کنن سرزنشش ممکنه. بشه تیاذ

 . نیباش مراقبش یول. کنه کار چه دیبا دونهینم االن که نیا

 رمیم خودم خواست به من. ..نیندون رفتنم مقصر اونو خوامیم همه از هم من

 .دبو کایمل داد نشون رو درخشان و ینوران راه نیا بهم که یکس گرچه،. اونجا

 دایپ رو بزرگ راه نیا کردن کمکم که هستم ها یلیخ ونیمد گذشته، نیا از

 .کنم

. ششناسمیم و ستین گمنام من یبرا کهیگمنام دیشه جون، اسکلت جمله از

 دمکشون و نکرد ینامرد اون خوب یول کردم یحرمت یب بهش اولش که نیا با

  !باال

 اه سال که کردم دایپ رو یزیچ. مونهیم برام ایرو مثل کردم، داشیپ که یراه

 ها یلیخ یبرا دیشا. کنمیم درکش حاال یول. شناختمشینم. بودم غافل ازش

 یچ ترفتن هیسور بود؟ کم نونت بود؟ کم آبت مگه آخه که ادیب شیپ سوال

  !بود

 هب رو یتر ارزشمند یها زیچ یلیخ من. ستین رفتن هیسور فقط خوب یول

 ماعتقادات ای افکارم از یبعض یتو کنمیم فکر هنوز که نیا با. آوردم دست

 .منه با شهیهم خدا که مطمئنم و آوردم دست به رو مانمیا یول. دارم شک

 . مونهب یباق ایدن یتو خوادینم گهید بچشه، رو واالتر یها لذت طعم یوقت آدم
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 هیزیچ. ..صبر. نیباش صبور خوامیم تون همه از فقط کنم، تیوص بخوام اگه

 .داره هم ییواال اجر و هیمهم زیچ یلیخ گفت بهم روز هی نفر کی که

. گمب قسمتش کدوم از گهید دونمینم یمنته. گفتن یبرا ادهیز که حرف خب،

 یوت یشک. اشتباهه راهم دمیفهم یک از که نیا ای. شدم ییخدا شد یچ که نیا

 .داشت فرق نیا با بود قبال که ینیمع اون که ستین نیا

 نهک کمک بتونه خدا با زدن حرف که نیا دیام به. کردم شروع رو خوندن نماز

 . بشه جبران ام گذشته

 نگفتیم دوستام نیتر یمیصم یحت ها یلیخ. اومدینم خوششون هام دوست

 رفح قهیدق ده مگه یول. کردنه تلف وقت و است جهینت یب خوندنت نماز که

 .کنهیم بهتر حالمو چ،یه کنهینم کم یزیچ کنه؟یم کم ازم یچ باهاش زدن

 روزه مدرک و لیدل چون. دادم انجامش یول بود سخت برام گرفتن روزه

 .شد ثابت برام گرفتن

یم رو جونشون یالک کردمیم فکر لیاوا. بودن یبیعج یها انسان هم شهدا

. کردنیم رها رو ایدن بلکه دادن،ینم رو جونشون فهممیم حاال یول. دادن

 در ...میباش امروز ما تا. بود الزم که بدن انجام رو یکار تا رفتنیم و !نیهم

 .تیامن و یسالمت

 اواقع چون. نیباش خوشحال برام خوامیم ازتون شدم، دیشه و شد قسمت اگه

 انجیا) !کرده لطف بهم یلیخ خدا دیبدون شدم، دیشه اگه. ستمین قشیال

  (رهیگیم شیگر

 ". خداحافظ
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 اشک از نیزم. بود گرفته درد میشونیپ. ..بودم داده هیتک زیم ی لبه به رو سرم

 . کردم پاک رو هام اشک و برداشتم یدستمال. بود شده سیخ هام

 داخ به !کنم تحمل تونمینم !نذار تنهام کنمیم خواهش !نرو !ییکجا من نیمع

 و یتسین چرا کنه؟یم درک یک فهمه؟یم یک رو من غربت و ییتنها !تونمینم

 بردارن؟ سرم از دست که یزنینم داد همشون سر

 :یبعد صوت زدم

 (!گهیم ویراد مثل) !خدا نام به "

 تشیاذ کمی خوامیم که نده گوش نویا یکس !خودم جون کیش لکیم بر سالم

 !یطفل کشهیم خجالت !کنم

 دمیشا. ام هیسور من که یوقت احتماال. یدیم گوش نویا یک دونمینم. کایمل

 به ،نمونده یباق ازم یزیچ که شدمیزخم اونقدر... دمیشا. ..شدم دیشه

 !هرحال

 حتما. مستین قتیال انگار کال. نباش ناراحت رفتم من اگه که بگم خواستمیم

 ".کنه بتینص من از بهتر یکی خوادیم خدا

 وتص و بود روشن لبتابش صفحه. دادم فشار محکم و گرفتم رو زانوم غم از

 .باشه نجایا هم خودش خواستمیم یول دیشنیم منم یها گوش. شدیم پخش

 هاش بوسه با رو سردردم. کنه پاک رو هام اشک. ..بده میدلدار. کنه بغلم

 . کنه خوب

 مال تو وگرنه !بزنما کننده ناراحت یحرفا نیازا یکار اول خواستمینم "

 هالبت. یایب تا مونمیم منتظرت رفتم، اگرم !یخودم مال زندم من تا !یخودم

 یرنجویا که بود وقت یلیخ !کیمل یوا (باز خندهیم) !جهنم باشم نرفته اگه
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 منو بهت دنیرس یول. بودم شده افسرده یلیخ کربال خاطر به مدت هی !نبودم

 .کرد سرحال قبل مثل دوباره

 هدستت یتو حلقه اون که نیهم هرحال، به نشده یمحضر عقد هنوز که نیا با

 رو یذاشتینم محل بهم که موقع اون یتالف روز هی آخرش. کنهیم گرمم دل

 !گفتم یک نیبب !دمیم

 بهت پاشمیم آب نقدریا آب تو اندازمتیم. شمال برمتیم برگشتم، اگه

 بیعج کمی عشقم ابراز !کنمیم یپرستار ازت خودم بعد ،یبخور سرما

 !یکنیم هم یتالف !یکنیم عادت. نداره اشکال !دونمیم بهیغر

 زا و شد داتیپ میزندگ وسط ییهوی !دختر یبیعج تو چقدر (کشهیم یآه)

 یزیچ رفتنم کربال وگرنه ...بود شروعش اون البته !یکرد روم اون به رو نیا

 .بودم دهیند میزندگ یتو رو اون مثل وقت چیه که بود

 هک نیا با. بود خواب کی مثل بهت دنمیرس ،یدونیم. هستم عاشقت همچنان

 .کنم باور تونستمینم ه،یواقع دونستمیم

 . بود ها حرف نیا از تر راحت یزندگ کاش یا

 چقدر بگم بهت تا آوردمت دق هرحال، به. کردم تتیاذ یلیخ اگه ببخش

  نه؟ !دارم دوستت

 ندهخیم هم سر پشت ) !دروغه که کنم یخاستگار ازت ینبود منتظر که نگو

  !ادیب رتیگ من مثل یکی باشه هم خدات از (

 مثل یسک و یهست ییاستثنا واقعا تو کنمیم فکر ها وقت یگاه کا،یمل یدونیم

 ودشخ خاص تیشخص یهرکس که تهیواقع هی البته. نداره وجود ایدن یتو تو

 رو تالشم ی همه و دارم دوستت. ..یمن ی ملکه. یخاص واقعا تو یول داره، رو
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 دست ها انسان شدن خوشبخت گرچه،. کنمیم کردنت خوشبخت یبرا

 .یبزن لبخند تو داره دوست خدا مطمئنم که. خداست

 تتیاذ که ییها وقت یحت ...شهیهم مثل. ..یزندگ به من، به. بزن لبخند پس

 شهیهم ؟یدادیم حرص منو و یزدیم خونسردانه یلبخندها ادتهی کردمیم

 . بخند ینجوریهم مشکالت به

 "نیمع همسرت. ..زمیعز دارم دوستت

 چرا چرا؟ دمیپرسیم خودم از و رفتنیم نییپا و باال هق هق از هام شونه

 گذاشت؟ تنها رو من چرا رفت؟یم ینجوریا دیبا یآدم نیهمچ

 و روشه هشیش نکهیا به توجه یب. دمیکوب وترمیکامپ زیم یرو محکم مشت با

 .شکنهیم

 :دمیکش ادیفر بایتقر

 ازم و یداد نشون بهم فقط رو یخوشبخت چرا احمق؟ یرفت ینجوریا چرا -

  !یموندیم شمیپ سال کی حداقل !سال کی ش؟یدیدزد

 :گفت و تو اومد مهیسراس منصور ...شد باز اتاقم در

 خوبه؟ حالت -

 :زدم ضجه

 !نیبذار تنهام -

 شت؟یپ بمونه یک میبذار تنهات ما کایمل :منصور

 کمرم آخرش دونستمیم. کردیم هیگر هم خودش. ..کرد نوازشم. کرد بغلم

 ازش کردم صبر که ماهه کی  ،کردم تحمل که ماهه کی حدود. شهیم خم

  !شده تموم که انگار یول. بشه یخبر
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 خون غرق دستم. دیکش غیج دستم دنید با و اتاق یتو اومد هیگر با مامان

 هیگر فقط ...یدرد نه و کردمیم احساس یسوزش نه من یول بود شده

 .کردمیم

 :تمگف آروم ...دستم بستن به کرد شروع و تو اومد باند کی با عیسر مامان

 ... نه -

 نه؟ یچ :مامان

 :گفتم و زدم کنار رو دستش

 .دستمه یتو شهیش کهیت هی -

 :گفتم منصور به هق هق با. بشه واضح دمید تا زدم کنار و هام اشک هم بعد

 . ارمیب درش تا اریب پنس هی -

 یادیز درد. برگشت پنس کی با و رفت عیسر و گفت یا " باشه " منصور

 کردم شیعفون ضد نیبتاد با رفتم و شدم بلند بعد ...آوردم درش یول داشت

 . بستم باند با بعد و

 به ازین ینیبب یکنیم یچیپ باند منو دست یدار یوقت نبود حواستون شما "

 " دکتر؟ مثال خانومِ نه؟ ای داره هیبخ

 .نیمع هم باز

 نیا با. کردم نگاه دستم به. بود شده نماز وقت ...زدم صورتم به یآب رفتم

 . داشتم وضو قبل از یول. رمیبگ وضو تونستمینم وضع

 :کردم زمزمه و دادم قورت بغضمو. کردم خدا روبه انداختم، که امو سجاده
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 دلم. بگم یزیچ ای کنم یناشکر تونمینم منم ...یخواست ینطوریا تو -

 بابت باشه قرار اگه. خوامیم ازت قلبم ته از نویا. برگرده نیمع خوادیم

  !بده خودشو ،یبد یپاداش بهم کردم هاش رفتار یرو که یصبر

 از رو میزندگ مرد من. نداره رو قبال خلوص کردم حس یول. خوندم رو نمازم

 .مرده ای است زنده دونستمینم ...بودم داده دست

 .بود سخت قبولش برام

 دایپ جال قلبم دیشا .بشم آروم دیشا ...خوندن قرآن به نشستم نماز، از بعد

 ... دیشا. کنه

 ی غصه فکر به فقط که نیا ای هستم؟ زمان امام غربت فکر به هم حاال

 خودمم؟

 ینجوریا تا !ستمین یخوب ی عهیش نیهمچ هم من دمیفهم که بود موقع اون

 روزه. نیمع یبرا کردن دعا به داد رو جاش نمازم از بعد فرج یدعا شد،

 یکار نیهمچ امامم یبرا یک من. ..شد شروع هام نذر. شد شروع هام گرفتن

 کردم؟

 !یبیغر چقدر بشم فدات زمان امام ،دمیکش یآه

 هب حیتسب. کردم خاموش رو المپ. دمیکش دراز تختم یرو. شد تموم قرآنم

 .گفتن ذکر به کردم شروع گرفتم دست

*** 

 مبود کرده خاموش بود وقت یلیخ رو میگوش که ییاونجا از. شد شروع محرم

 که کردیم یادآوری بهم انیدالور یآقا هرسال معموال. نداشتم خبر جا چیه از

 .رمیبگ عهده به رو تدارکات ها خانم قسمت یتو ئتشونیه برم
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 ... امسال یول

 رو تیب اهل بتیمص غم انگار. شدم یا گهید حال هی بازم وجود نیا با

 گاران بازم یول. کنم تحملش تونمینم خودم یها غم یرو. ارمیب تاب تونمینم

 . محرمه محرم هرحال، به ...ام گهید حال هی

 و عزا چه و نوحه چه نیا باز است؟ عالم خلق در که است شورش چه نیا باز "

 است؟ ماتم چه

 محرم نامش که میعظ زیرستخ نیا. ستین دیبع ایدن امتیق خوانمش گر

 "است

 ونهخ یتو خوامیم بودم گفته. رونیب رفتن خودشون منصور و مامان اول، شب

 یجا کی برم تا ...زدم رونیب خونه از عصر مین و 0 ساعت یحدودا یول بمونم

 .جمکرون. خاص

 کار که نیا با. دنینم اجازه دونستمیم چون. نشه متوجه مامان خواستمیم

 قم خود تا شدم، اتوبوس سوار که نالیترم از. رفتم برم، ییتنها نبود یدرست

 90 تا نایا مامان دونستمیم که ییاونجا از. نشن نبودم متوجه کردمیم خداخدا

 . بود راحت یحد تا المیخ خونه رنینم شب

 ونا به نگاهم تا. گرفتم نییپا و سرم. شدم مسجد صحن وارد الشهدا باب از

 .کنم یریجلوگ ختنمیر اشک از ممکن حد تا خواستمیم. فتهین گنبد

 باشم نجایا نتونم شتریب ساعت سه دیشا. ..اونجا دمیرس که بودن گفته رو اذان

 . متهیغن هم نیهم یول

 شم،با دهید رو خودش که انگار. کردم بلند سرمو دم،یرس که صحن یوسطا به

 . زدم هق و نیزم یرو زدم زانو ...شدن ریسراز چشمم یها دیمروار
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 اهل یها بتیمص شروع شب آقا؟ هیشب چه امشب نیدونیم !محرمه اول شب

 !بگم تیتسل ومدمین من !نه !گفتمیم تیتسل بهتون ومدمیم دیبا که هیشب !تهیب

 .رمیبگ یتسل اومدم

 . رمیبگ آروم اومدم

 مه از دارم !نیبد بهم رو دادنش دست از صبر ای نیبرگردون بهم رو نیمع ای

 !پاشمیم

 .یشگیهم سردرد اون هم باز

 :گفت و گرفت رو دستم و ستادیا کنارم اومدیخانوم

 ؟ینشست نجایا چرا تو ایب شده؟ یزیچ. دخترجون شو بلند -

 زما نیمع که یلبخند همون با. کردم تشکر ازش هام هق هق نیب و شدم بلند

 از بعد. خوندم جماعت به رو عشام و مغرب نماز. داخل رفتم. ..بود خواسته

 . نشستم یا گوشه نماز،

 شب ی روضه یبرا که. کربالست شبستان مسجد، یها شبستان از یکی اسم

 . اونجا رفتم محرم، اول

. کردمیم هیگر (ع)نیحس یبرا حاال کردن، هیگر نمیمع یبرا ماه کی از بعد

 ن،یدار دوست رو پسرتون نقدریا که شما گفتمیم دلم یتو زهرا، حضرت به

 .نیبد یتسل رو من قلب د،یکنیم لطف ها کننده هیگر به و

 گاران. باشه چشمم یجلو که انگار. شدیم یتداع برام روضه، ی لحظه به لحظه

 زانیعز از یزیعز خون به هیهرثان که ...خاکش از یا ذره من و بود نواین نجایا

 .شدمیم نیرنگ سرورم

 . کنمیم کار چه دارم دونستمینم ،دمیفهمینم رو خودم حال
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 یطاوس که نیا با ...برگردم زودتر دیبا افتاد ادمی که بود شده شب 92 ساعت

 .شدم خارج شبستان از غم، از شکسته یقلب و اشکبار یچشمان با بود، روضه

 ودمب اومده که پارسال. شد یتداع برام یا صحنه. ستادمیا مسجد یجلو رفتم

 !بود شده شلوغ نجایا قدر چه. ..بودن آورده حرم مدافع دیشه کی نجا،یا

 !داشتن دوست رو دیشه اون چقدر

 برم من دنینم اجازه و نجایا ارنیم نجا؟یا ارنیم هم رو من نیمع یعنی

  شش؟یپ

 دشای که ییندرالیس مثل. کردم دنیدو به شروع جمکران یبایز صحن یتو

 .برگرده دیبا ...شده رید افتاده

 لیاوا به برگردم؟ یچجور حاال ،زدمیم نفس نفس. داشتیبرم موج چادرم

 غم با ...کردیم درد سرم. مسجد سمت به برگشتم. بود خلوت ؛دمیرس صحن

 :کردم زمزمه

 !کن کمکم -

 .نیزم یرو زدم زانو

 .رفت یاهیس هام چشم

*** 

 خداخدا. شدم داریب یا گهید فرد دست یگرما از. بود کرده خی هام دست

  !خودش شیپ باشم اومده و باشم مرده من که خداکنه. باشه نیمع کردمیم

 :گفت و زد یلبخند پرستار. شدم داریب و دنیلرز هام پلک

 !خانم نیاومد هوش به -

 کجاست؟ نجایا :من



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 696 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تماس ات خانواده با یخوایم. جمکران یپزشک یها تیفور بخش :پرستاره

 !مهین و 99 ساعت ؟یریبگ

 که بودم کیکوچ اتاق کی یتو. نشستم و پاشدم برق مثل کلمه نیا دنیشن با

 .بود یضرور مارستانیب هی انگار

 :گفتم

 د؟یکن لطف شهیم تلفن کی -

 .البته :پرستار

 ساعت مین تا  مامان و بودم جمکران یتو هنوز من. ..ومدیم هنوز روضه یصدا

 !خونه رسهیم گهید

 تمتونسینم. ..بزنم زنگ یک به دونستمینم. داد بهم آورد رو خودش یگوش

 هکیت کهیت و گرفتم رو منصور شماره. شدیم نگران مامان !که بگم دروغ

 یتو نره کنه قانع رو مامان یجور کی گفتم. شده یچ دادم حیتوض براش

 کمک یکی از دیبا البته. تهران برسونم رو خودم یجور کی من تا. اتاقم

 و مشیم اتوبوس سوار اونجا ،خوبه یمسافربر نالیترم برم نکهیهم. بخوام

 .تهران رمیم

 .کرد قطع و بکنه کارو نیهم کرد قبول آخرش یول کرد دعوام یلیخ منصور

 .کردم تشکر و دادم پرستار به رو یگوش

 :گفت و زد یلبخند پرستار

 و کردن صدا مارو نجایا اومدن نفر چند یرفت حال از صحن یجلو که یوقت -

 تفشار ...برو دکتر هی حتما یول نبود حاد وضعت خداروشکر. سراغت میاومد

 .یشد بهتر آرامبخش و سرم با االنم ،ستین یمعمول
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 :گفتم و کردم یتشکر

 .حتما چشم -

 اندرم دکتر؟ برم دیبا چرا. ندارم یزندگ ادامه یبرا یا زهیانگ چیه واقعا یول

 . ستین دکتر و دارو من درد

 .است (عج)فاطمه یِمهد نظرِ کی من درمان

 .شدیم تموم داشت روضه

 :گفت پرستار

 ونج یبخور رمیبگ یکی برات برم کن صبر. دنیم غذا روضه از بعد هرشب -

 .یریبگ

 ،مداشت یبهتر حس. شدم تنها. ..شد خارج اتاق از. زدم شیمهربون به یلبخند

 .بود کرده سبکم بار نیا یها هیگر که انگار

 ای شدم خدا خواست میتسل که نهیا از اومده دست به آرامش نیا دونستمینم

 ... که نیا

 دلبخن با . دستم به داد و شد وارد غذا ظرف کی به پرستار همون بعد، یچند

 .کردم تشکر ازش

 بدون. بود ام گرسنه یلیخ ...شدم مست عطرش از. بود مهیق. کردم بازش

 .خوردن به کردم شروع یا گهید زیچ هر ای تهوع حالت از ترس

 .یایم یخوب دختر نظر به ،آشناست ات چهره یلیخ :پرستار

 :گفت و شد خشک دستم حلقه یرو نگاهش

 !داشتم سراغ رو نفر کی ،یدار نامزد که فیح -

 .کردم یتلخ ی خنده
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 خوبه؟ نامزدت :پرستار

 :گفتم و دادم قورت رو غذام نهیتمان با ...زدم یلبخند

 .مهربونه یلیخ -

 :گفت و زد یلبخند

 اصرار بهش یهرچ. ..لجبازه یلیخ من پسر. شاءاهلل ان یبش خوشبخت-

 .رهیگیم یرادیا کی کنمیم یمعرف رو هرکس... کنمیم

 !باشه بزرگ پسرتون که نیهست یاون از تر جوون نظر به :من

 :گفت و دیخند

 .دارم یسن فاصله سال 90 باهاش که هست هم نیا خاطر به البته واقعا؟ -

 :گفت و دیکش یآه

 .کردن بزرگ پسر سخته یلیخ -

 :کردم دییتا

 .درسته -

 :کرد اشاره ام کرده پف یها چشم به

 .یکرد هیگر یلیخ ادیم نظر به قم؟ ومدهین باهات چرا خوبه نامزدت اگه -

 :گفتم بغض با و دمیکش یآه

 .است هیسور -

 .رفت نییپا یسخت به و موند گلوم یتو غذا

 گرده؟یبرم یک !رمیبم یاله !یآخ :پرستار

 ... تا نجایا اومدم ...شده گم گنیم. ستین معلوم :من

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم
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 !داشهیپ زودتر دیکن دعا -

 :زد یلبخند

 .شاءاهلل ان ،دخترم شاءاهلل ان -

 برنگشتن ای برگشتن. خودشه دست زیچ همه شد یآور ادی بهم هم باز و

 ... نبودنش ای بودن سالم... نموندنش ای موندن زنده. خودشه دست نیمع

  .برگرده فقط. ..برگرده پا کی ای دست کی با اگه یحت ستین مهم برام

 .بشم ناراحت بعدا ممکنه و زنمیم و حرف نیا و شدم ریجوگ االن که دونمیم

 ستیب از شیب مامانم که نیا نه مگه !امیب کنار تونمیم باهاش !ستین مهم یول

. هبمون تخت یرو عمر آخر تا ستین قرار که نیمع کرد؟ مراقبت بابا از سال

 ... من ،کنمیم مراقبت ازش بمونه اگرم یحت

 ؟یبرگرد یخوایم یچجور حاال !بخور غذاتو نکن هیگر :پرستار

 .مبر اتوبوس با تونمیم ؟یمسافربر انهیپا دیبرسون منو دیتونیم :من

 تا و تهران برسونتت بگم پسرم به یخوایم !ستین رضا دلم آخه :پرستار

 رعموشپس خونه رهیم فردا. داره دانشگاه اونجا شنبه اتفاقا ببرتت؟ تون خونه

 ؟یموافق. ..مونهیم

 رامب برم هم انهیپا همون تا. نکنم جادیا براتون مزاحمت دمیم حیترج. نه :من

 .دنبالم ادیم برادرم تهران برسم .هیکاف

 ؟یدار یگوش :پرستار

 .نه :من

 :کرد اخم

 ... بودما مامانت یجا من !یهست یبد دختر یلیخ -
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 :گفتم و زدم تلخ یلبخند

 .نینباش نگران ،شهینم یطور -

 من به و انداخت بهش ینگاه. زد زنگ شیگوش که بگه یا گهید زیچ خواست

 :گفت

 .داره کار باتو کنم فکر -

 :دادم جواب ...من به داد رو یگوش

 بله؟ -

 :گوشم یتو دیچیپ منصور یصدا

 !کایمل الو -

 ؟یزنیم نفس نفس چرا شده؟ یچ سالم :من

 گه؟ید یایم یدار :منصور

 شده؟ یچ :من

 دنبالت؟ نالیترم امیب چند ساعت ...گمیم بهت نجایا ایب :منصور

 برسم تر رید کمی ممکنه. باش اونجا گهید ی قهیدق ده و ساعت کی :من

 نشده؟ یزیچ یمطمئن... یول

 .خداحافظ ،یایب زودتر کن یسع فقط. رهیخ که شاءاهلل ان :منصور

 . پرستار خانم به دادمش و کردم قطع رو یگوش

 کردم، یخداحافظ زمانم امام از و کردم تشکر یحساب ازش که نیا از بعد

 اتوبوس سوار اونجا از هم من. رسوند نالیترم تا رو من و کرد لطف شوهرش

 .تهران رفتم و شدم
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 امانم خونه، دمیرس یوقت. نداد ریگ بهم ادیز منصور که بود یباق شکرش یجا

 .شب نصفه 0 هم ساعت. بود خواب

 کا؟یمل میبزن حرف هم با شهیم :منصور

 رفح صبح فردا. ..سِرُم ریز رفتم و کردم ضعف باز اونجا. ام خسته یلیخ :من

 .میزنیم

 .باشه :منصور

 تختم یرو رفتم. فردا یبرا افتهیم هاش زدن غر که کردم خداروشکر

 .نکردم عوض هامم لباس یحت ،یخستگ از. ..افتادم

 .برد خوابم زود یلیخ

 و بود شده سرپا ...خودم یبابا. خونه بود اومده بابا. دمید یبیعج خواب

 اباب. بود ینوران هاشون چهره که میداشت مهمون چند. بود خوشحال یحساب

 .کردیم ییرایپذ ازشون ،دیرسیم اونا به یلیخ

 به چشمم موقع اون. داخل اومد زیعز یلیخ دیس کی و زدن رو خونه در زنگ

 نیمع به چشمش یوقت دیس اون. بود نشسته ها مهمون نیب که افتاد نیمع

 :گفت بابا به و شد ناراحت افتاد

 کنه؟یم کار چه نجایا نیا -

 :گفت لبخند با بابا

 خودم؟ شیپ ارمشیب دینبا !گهید دومادمه -

 :گفت و کرد اشاره من به دیس

 .دخترت شیپ مشیببر که گفت آقا -

 :گفت و زد یلبخند. ..برگشت سمتم به بابا
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 بابا؟ یخوب -

 تداش منصور. دمیپر خواب از که کنم بغلش خواستمیم و دمیدو سمتش به

 :کردیم صدام

 سراغت ومدهین مامان تا پاشو ؟یدیخواب چاقچول چادر با چرا !پاشو کایمل -

 !یبود رونیب که کنهیم شک نارویا اریدرب

 ...انداختم ساعت به ینگاه. درآوردم هامو لباس و شدم داریب وال و هول با

 نماز یبرا تا ما سراغ ادیب و بشه تموم شبش نماز که بود االن گفتیم راست

 .کنه دارمونیب

 ؟یدینخواب تو :من

 .زدم چرت هی مبل یرو ییرایپذ یتو :منصور

 برم؟ من ای یریم اول تو ...میریبگ وضو میبر. برات رمیبم :من

 :زد یلبخند

 !زهیریم داره مییدستشو بدو فقط !ترن مقدم خانوما -

 :گفتم اخم با

 !مسخره !برو زودتر خوب -

 وارید یرو بابا عکس به. ..میصندل یرو نشستم. شد خارج اتاقم از و دیخند

. بودم دهیند خوابشو بود وقت یلیخ. بود ینیریش خواب چه. کردم نگاه

 مه بار کی بود زنده که یوقت !بود نیدلنش خواب یتو بابا یصدا... چقدر

 از ییصدا که. بزنه حرف تونستیم هوا رو نماز موقع فقط. دمینشن رو صداش

 . شدینم خارج دهنش
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 فکر نیمع به بودم شده رهیخ وارید یرو رشیتصو به لبخند با که یهمونطور

 .من شیپ گردونن برش... گفت دیس اون که نیا. کردم

 داره؟ تیواقع یعنی

 :اتاقم یتو اومد مامان

 کا؟یمل یداریب -

 :زدم یلبخند

 .مامان سالم -

 :دیخند

 ؟ینمازخوند !دخترم ماهت یرو به سالم -

 .رونیب ادیب منصور منتظرم :من

 :گفت و انداخت ییدستشو به ینگاه اتاقم درگاه همون از

 ن؟ییپا اومده -

 .کرد داریب منو و اومد. آره... آ :من

 ست؟ین بیعج !شده زیخ سحر :مامان

 .بهیعج منصور یبرا یزیسحرخ ...چرا :من

 :گفت لبخند با

 . بدم آب باغچه یها گل به رمیم من -

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .جان مامان باشه قبول -

 هم و بپره خوابم هم بره در میخستگ هم تا. حموم رفتم صبح، نماز از بعد

 .باشم کرده جمعه غسل
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 رنگ دیسف یها یکاش یرو و خوردیم سر بلندم یموها یرو از گرم آب

. بود افتاده گود هام چشم چقدر. کردمیم نگاه حمام ی نهیآ به. ختیریم

 !شناسهینم گهید نهیبب رو من نیمع اگه. ..بودم شده الغر چقدر

 ارک یکل و بود جمعه امروز یول ومدیم خوابم یلیخ. رونیب رفتم حمام، از بعد

 ،رظه خورشت گذاشتن بار به کردم شروع و شدم دنیخواب الیخ یب. داشتم

 .نجایا انیم خواهرام که

 وندهم هنوز یصوت لیفا دوتا. نیمع لبتاب سراغ رفتم که بود صبح 1 ساعت

 .بودمشون نکرده گوش که بود

 ود،ب خواسته تیحالل و بود کرده صحبت هیبق و مادرش و پدر با که شیکی

 :شد تر آروم روحم کردم گوش یوقت که بود زمان امام به خطاب هم، یآخر

 شگریبخشا بخشنده خداوند نام به "

 و نور غرق جا همه ،یایب یوقت گنیم که ییآقا سالم. (عج)الحسن ابنی سالم

 .ستینیغم چیه گهید و شهیم درخشان جا همه. شهیم صلح

 . بشه ثبت بندمیم باهاتون که یمانیپ و عهد تا کنم،یم ضبط رو امیپ نیا آقا

 یدونیم خودت ،بودم ظالم ،بودم الیخ یب. ..بودم نامرد. بودم یبد آدم من

. مونهیپش کامال االن نداشت راه درونش یمونیپش وقت چیه کهیآدم. مونمیپش

 ثباع فقط غرور که یدرحال. هیخوب زیچ یلیخ غرور کردمیم فکر یزمان کی

 .یبزن گول رو خودت شهیم

 از مستین ناراحت نیهم یبرا. یستین یچیه بزرگ، یخدا درمقابل که یدرحال

 خوامیم ...داره دوستم چون. دارم دوستش چون. زدم زانو خدا مقابل نکهیا

 .نعمته ،افتخاره ،ستین ننگ یبندگ نیا. بکنم رو ش یبندگ
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 شما بدون ماها. ییما سرپرست و یول ،ینیزم یرو خدا حجت که شما و

 آدم ات بدم انجام راه نیا یتو رو تالشم تمام که بندمیم عهد شما با. میمیتی

 یکنیم دعا من یبرا که ممنونم جان آقا و هستم که ینیا از بهتر. بشم یبهتر

 .داد انیعیش ما به شمارو وجود نعمت که کنمیم خداروشکر و

 .(س)نبیز یب یب تون عمه پابوس رمیم دارم که ازش ممنونم و

 اقتیل بلکه. خونمیم روز هر رو " عهد یدعا " نام به ییدعا بعد به نیا از

 .کنم دایپ شمارو یسرباز

 در. ..و کنهیم جهالت آدم هرحال به. کردمیم تتونیاذ گذشه در اگه دیببخش

 یلیخ بشم دیشه راه نیا در اگر. شدم داریب خواب از که خوشحالم هرصورت

 و صبر دیکن دعا ام خانواده یبرا لطفا صورت اون در. شمیم خوشحال هم

 .باال بره تحملشون

 "نژاد کرامت نیمع شما، قربان

 ،یخوشحال رفتنت از تو اگه. دارم دوستت یلیخ. نیمع خداحافظ. زدم یلبخند

  باشم؟ ناراحت که ام یک من

Red wine , teeth stain (دندان یاهیس قرمز، شراب) 

Its been a long day (است یا یطوالن روز نیا)  

I just want your love , not your money (را عشقت فقط من 

 (را پولت نه خواهمیم

Leav me here I’ll be fine(خواهم خوب من بگذار، تنها نجایا را من 

  (شد
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I’ll wait for the stars to align(ها ستاره دنیکش صف به یبرا من 

  (کرد خواهم صبر

XYLØ – Afterlife (مرگ از پس یزندگ) 

 کردمیم فکر که یبلند یموها. کردم شونه رو موهام و گرفتم رو هام ناخن

 وقت چیه " گهیم طنتیش با و کنهیم نوازششون عشق با روز کی اون

 . "نکن کوتاهشون

 ... و دارمیبرم یچیق ...کیبار و بلند سیگ کی. بافمشونیم

 :اتاق یتو اومد منصور ببرم رو موهام که نیا از قبل

 کا؟یمل یکنیم کاریچ -

 :گفت خشم با و گرفت ازم رو یچیق و اومد

 ... یخوایم که مردم من مگه -

 :گفتم بغض با

 .منصور بذار تنهام -

 .میبزن حرف دیبا :منصور

 !نه االن :من

 !نکن لج من با کایمل :منصور

  !بذار تنهام داداش :من

 صورمن. بود نمونده برام یینا. ..نداشتم کردن هیگر حوصله گهید. کرد بغلم

 :گفت و کرد نوازشم کمی فقط. نداشت حوصله هم

 بذار .باشم نداشته تیکار گهید بعدش دمیم قول باشه؟. میبزن حرف ایب -

 .بزن یچیق موهاتو بعد بزنم حرفمو
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 .شدم آروم

 :گفت بعد و کنارم نشست

 .گرفت تماس باهام نفر کی یزد زنگ بهم که نیا از بعد شب،ید کایمل -

 :داد ادامه و کرد یمکث

 .کردن دایپ رو نیمع -

 رو دستم. کردم نگاهش شده گرد یچشما با !صد یرو رفت قلبم ضربان

 .دیگز لبم و داد فشار سفت

 :گفتم جانیه با

 !است زنده بگو کایمل جان !من جان منصور آره؟ است؟ زنده ؟یجد -

 ... توروخدا

 و دمیکش یقیعم نفس. دنیجوش هام اشک ،دیخواب جانمیه. ..کرد سکوت

 :گفتم

 نه؟ مگه آوردنش دهیپرکش -

 .داد تکون نیطرف به رو سرش

 :گفتم تیعصبان با

 ؟یگرفت افهیق ینجوریا که شده یچ پس -

 :کرد نگاه هام چشم یتو و کرد بلند سر منصور

 .مونهینم زنده ادیز نیمع -

 :کردم اخم

 االن؟ کجاست ؟یچ یبرا ؟یچ... چ -

 :اتاق یتو دیدو مامان
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 ن؟یکنیم دادیب داد شده یچ -

 :گفت و کرد نگاه مامان به منصور

 . تهران آوردنش صبح امروز. ..شده دایپ نیمع -

 :گفت آسمون روبه مامان

 !خداروشکر -

 ... یول :منصور

 !نداره یول :من

 :دینال منصور

 ... بمونه زنده اگه یحت کایمل -

 شده؟ یچ :من

 :گفت منصور روبه مامان

  جان؟ منصور شده یچ -

 یچ بگو !منصور نباش من نگران !کنمیم تحمل من بشه یهرجور خدا به :من

 ه؟یچجور حالش !شدم جون نصفه بگو زودتر. شده

 یورنطیا یتشنگ و یگرسنگ از. بود کما یتو کردن داشیپ یوقت :منصور

 نیمع با اونجا کهیمردم از یلیخ. بوده تیوضع اون تو ماه کی حدود. ..شده

 .نهییپا یلیخ شیاریهوش سطح و گرفته معده زخم هم نیمع. مردن بودن

 !معجزست موندنش زنده گنیم

 :گفتم ناخودآگاه

 !برسن دادش به برن دیبا که هیامدادگر عجب -
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 نجات ور نفر نیچند امدادش فیک با فتهیب روز نیا به که نیا از قبل :منصور

 . نهیمع لطف به ان زنده االن که ییکسا از یلیخ. داده

 :گفتم منصور به ینگران با. ..بودم خوشحال هم ختمیریم اشک هم

 مارستانه؟یب کدوم یدونیم -

 .آره :منصور

 ود؟ب نیا یکردیم دست دست گفتنش یبرا نقدریا که یزیچ اون پس :مامان

 .نه :منصور

 هست؟ هم یا گهید زیچ :من

 :گفت و کرد یمکث منصور

 الغر یلیخ !بود مونده یباق استخون کهیت هی نیمع از. دمشید رفتم شبید -

 چیه دکتر. دونمینم... و شده مبتال هم سل به ت،یوضع اون یتو. بود شده

 کمرش یتو که یترکش خاطر به بمونه زنده اگه یحت. نداشت بهش یدیام

 ... و نهیبب بیآس نخاعش... ممکنه خورده

 !ستین ها دکتر دیام ما دیام !یدادیم یدلدار منو شهیهم که تو منصور :من

 نه؟ مگه. خداست ما دیام

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با منصور

 !صد در صد -

 .آوردم جا به شکر ی سجده همونجا یخوشحال از

 تک تک نمیبش دیبا !بود کم کردمیم تشکر (عج) آقا و خدا از که یهرچ

 !کنم ادا رو نذرهام
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 یول .شدم مارستانیب یراه یا یخوشحال چه با و دمیپوش لباس یک دمینفهم

. ودب شده ها یرفتن مثل واقعا. دیخواب بادم منصور مثل... دمید رو نیمع یوقت

 .ختمیر اشک و کردم بغلشون. دمید اونجا هم رو بابا و نیثم مامان

 شهیهم که. نمونم ششیپ ادیز که گفت. نمشیبب که گرفتم اجازه دکترش از

 بزنن؟ ندارن یا گهید حرف موندم من !گنیم نویهم هم

 ...نداشتم طاقت. دمید دستگاه یکل ریز رو نمیمع شدم، که بخش اون وارد

 . خودم مثل ،بود شده تر الغر یلیخ. بشم تر کینزد نتونستم

 که نهیا مهم. بودم گرفته آبغوره یکاف اندازه به. نبود کردن هیگر یجا گهید

 .بشه خوب کامال حالش که دارم دیام من و برگشته

 :گفتم و زدم یلبخند

 یایب تا دمیکش زجر یلیخ. دیکش طول !یاومد خوش !قهرمان یاومد خوش -

  !یاومد باالخره یول

. ..بود یسخت امتحان. انگار بود سال چند من یبرا یول. دینکش شتریب ماه کی

 نعمت که ممنون !ممنونم ...خدا ممنونم ازت. اومدم رونیب موفق ازش یول

 دعا برام باالخره (عج)عصر امام... جمکران شبید. یداد ما به رو تیب اهل

 هک ممنونم ازت ایخدا. برگرده قلبم به دیام نور و بشن تموم هام درد تا کرد

 !یهست

 پارک یتو روز اون از. ..دمید رو ایدن راهرو یتو. شدم خارج نیمع اتاق از

 .بودمش دهیند گهید

 و جلو اومد ،کردم پاک رو هام اشک. زدیم لبخند که یدرحال اومد سمتم به

 :گفت
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 . کایمل سالم -

 :گفت یخوشحال با. ..دادم رو جوابش

 .یشد الغر قدر چه ،دمتیند اصال مدت نیا تو -

 :گفت شرمنده

 از شتریب واقعا تو انگار، یول. دارم دوست یلیخ رو نیمع من کردمیم فکر -

 از. شدمیم وونهید داشتم... شده گم دمیشن یوقت. یهست اش برازنده من

 ... یدار یحال چه خودت دمیفهم یوقت یول بودم ناراحت دستت

 :گفت و نداد ادامه گهید

 !برگشته االن !گمیم کیتبر بهت -

 :گفت یشرمندگ با بازم ...کردم بغلش

 .طور نیهم هم نیمع ،ینینب منو گهید که دمیم قول. کایمل ببخش منو -

 :کردم جداش خودم از

 یتو یایب میشیم خوشحال نیمع و من ا؟یدن یزنیم هیچ حرفا نیا -

 .مونیعروس

 و ریام) مت و پت دوتا اون سرش پشت. زد لبخند و کرد پاک رو هاش اشک

 .جلو اومدن. بودن سادهیوا (یمهد

 یابحس البته !اومد باالخره شق کله نیمع. ..روشن چشمتون خانم کایمل :ریام

 !بشه اولش مثل تا داره الزم یصافکار

 :گفتم و دمیخند

 . خداروشکر است زنده که نهیا مهم -

  !بره دینذار گهید پس خوبه :یمهد
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 خودم خاطر به نبودم یراض قلبا واقعا یول. دمیخند بود یشوخ لحنش چون

 .بره نذارم

 و دمیخندیم هم. کردن بغلم یخوشحال با و اومدن سمتم به پونه و سیمهد

 با ...سمت نیا به اومد بدو بدو یدختر هی سالن ته از. کردمیم هیگر هم

 :گفتم تعجب

 ما؟یس -

 واانز خاطر به که یدوست. دمیدو مایس سمت به و کردم ول رو سیمهد و پونه

 .نداشتم ارتباط باهاش بود ماه کی ام ینیگز

 . میکرد هیگر و میکرد بغل رو گهیهمد

 شم؟یم نگرانت یگینم !یمعرفت یب یلیخ کا؟یمل آخه یبود کجا تو :مایس

 . خوابه ها نیا ی همه کردمیم حس که بودم خوشحال اونقدر. ..نگفتم یچیه

 .مایس بود شده تنگ برات دلم :من

 !طور نیهم هم من :مایس

 :صورتم یتو زد ناگهان و شد محو هوی لبخندش بعد

 رو شیگوش کرده حبس خودشو شم؟یم نگرانت یگینم شعور یب آشغاله یا -

 ... هیعوض !پلمپ هم

 :ستادیا مایس یجلو و سمت نیا اومد ریام

 خانم کایمل صورت یرو نیمع دیبدون رو خودتون حدود خانم !یه یه -

 دختر گوش یتو دیبزن نیبتون دهیخواب و تخته رو چون شهینم لیدل !حساسه

 !عالقش مورد
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 خشم با !درهم یابروها و دراومده حدقه از یچشما و وامونده دهن مایس

 :گفت

 هخوب !بزنمش دارم دوست قمهیرف ؟یمحسن یآقا وقت اون دیباش یک شما -

 نزن؟ بگم امیب یزنیم کرامت یآقا به شما یوقت

 :شمیپ اومد منصور ...گرفت ام خنده ناخودآگاه

 شده؟ یچ -

 !کنهیم دخالت داره وسط نیا اومده ینیزم بیس هی یچیه :مایس

 :شد یشاک و گهیم رو ریام مایس که دینفهم منصور

 !باش زدنت حرف مراقب خانم یه -

 :گفت جانب به حق و منصور سمت به برگشت ریام

 . بود من با خانم مایس ،داداش شما دیببخش -

 یول ...نخندم بلند بودم مراقب البته. دمیخند دل ته از ها مدت از بعد. دمیخند

 !بود برگشته نم،یمع ؛بودم سرخوش یلیخ

 به هنوز دیشا. بود گرفته همچنان عادیم. عادیم جز به بودن خوشحال همه

 ... و دهید وضع نیا با رو داداشش، بود ناراحت من دست از نیمع رفتن خاطر

. بزنه حرف عادیم با خودش و بشه خوب نیمع حال تا کنم صبر دادم حیترج

 .گهید گفتن یبرادر... هرحال به

. ادیب هوش به میکردیم صبر دیبا بود شده یجراح نیمع که نیا به توجه با

 اجازه و دادم ادامه هام دعا به. دیکشیم طول شتریب روز دو یکی از ظاهرا یول

 .بدن آزارم یمنف افکار ندادم

 .بودم برگشته یزندگ به انگار هم من ن،یمع برگشتن با
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*** 

 شب ی قهیدق 22 و 7 ساعت جمعه بعد، ماه کی

 یسوت نیمع. کردم پارک دوبل یعال حرکت هی با و یا حرفه کامال رو نیماش

 :گفت و دیکش

 !عشقه رو کیش لکیم فرمون دست -

 :کردمیاخم

 ؟یچ خودم پس -

 :دیخند

 .ملکه دیدار خود یجا که خودتون -

 :دمیکش آروم رو لپش و کردم تنگ و چشام

 !پادشاه دیزیبر نمک کم -

 نامزدم دست و کردم باز رو در. ور اون در سمت رفتم و شدم ادهیپ نیماش از

 .گرفتم رو

 :گفت و گذاشت نیزم رو آروم رو شیبغل ریز یعصا نیمع

 !بود من الوگید نیا !شده عوض زمونه توروخدا؟ ینیبیم -

 :گفتم ...ستهیبا کردم کمکش و دمیخند

 زشته ،وت میبر ایب فعال. نخور غصه یکنیم جبران مونیعروس یتو شاءاهلل ان -

 .میبر رید داداشت یعروس

 در دم تا باهام رو یطوالن ریمس اون کردم کمکش و کردم قفل رو نیماش در

 هم من و کمکش اومدن یمهد و ریام میدیرس که تاالر در یجلو. کنه یط تاالر

 :کردن سفارش به شروع
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 .هوا رهیم غشیج شه دهیکش ییجا به پاش نیا. دایباش مراقبش -

 !هست جانباز برادر نیا به حواسمون ما خانوم کایمل نینباش نگران :ریام

 :گفت ور اون به رو ادیفر حالت به یمهد

 !نهیسنگ میکن بلندش نجایا گمشو عادیم یهو -

 :کرد اخم نیمع

 رفح درست من (عادیم)مداد با !گوشتاله ندارم وزن شتریب تو سوم کی من -

 !بزن

 .برو کن غرغر کم خوبه خوبه :ریام

 لب داشتم که یدرحال. باال بره ها پله از نیمع کرد کمک و اومد عادیم

 :گفتم ریام به کردمیم نظارت یجور نیهم دمیگزیم

 کمکشون؟ دیرینم شما یمحسن یآقا -

... عدب !که میکن اسکورتش ینفر سه میبخوا ستین که جمهور سیرئ :ریام

 ... زهیچ

 :گفت آروم خجالت با و شد تر کینزد بهم کمی

 امشب؟ انیم هم خانم مایس -

 :گفتم و دمیخند

 مگه؟ چطور نه -

 حال به لبخند با. گفت "یچیه" هی و توهم رفت هاش سگرمه و شد کنف

 یلو ادیب بود قرار هم مامانم. رفتم ها خانم تاالر سمت به و گذاشتمش خودش

 سمجل یتو برم که نیا از قبل هوی یول ...نتونست شیسرماخوردگ خاطر به

 .کنهیم صدام داره منصور دمید برگشتم
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 ؟یکنیم کار چه نجایا تو !سالم !عه :من

 که هم عاطفه یآبج و فاطمه یآبج !سرم ریخ بودم دعوت خوب. سالم :منصور

 !ها هبرادرشوهرت یعروس یناسالمت ام؟ین من نبود زشت. انیب نتونستن کال

 :کردم تنگ چشامو

 ؟یریبگ رو سیمهد سراغ یخوایم هم تو البد !کردم باور منم یگفت تو !آره -

 :شد هول منصور

 شوهرخواهر به رفتم من اصال !نزاکت یب !ننداز دهنم تو حرف یالک !رینخ -

 !برسم جانبازم

 و چادر رختکن یتو. ..تاالر داخل رفتم بعد. کردم نگاه رفتنش به خنده با

 عاطفه خواهرم که هم موهام. کردم حیمل شیآرا کی و درآوردم رو مانتوم

 دهیپوش یریحر ی دنباله با بلند نیآست یزرشک لباس ،بود داده مدل برام

 ابربر صد نبود خودم یعروس امشب که نیا با. بود نیمع ی قهیسل که بودم

 .بودم خوشحال پونه یبرا شتریب

 زن ممد کردم صبر همه نیا من گفتیم کردیم یتلخ اوقات کمی نیمع البته

 یچیه گرفتم زن خودمم زمان هم آخرش !من مال بشه اتاقش که رهیبگ

 !نشد دمیعا

 هب حلقه هم ایدن که حاال. کردن استقبال ازم گرم یلیخ سیمهد و نیثم مامان

 روزگار یقضا که نیا مثل. بودم خوشحال شدیم مجلس وارد دست

 حالخوش یلیخ که اون. میبش لیفام باهم و بشه تموم ایدن یها درد خواستیم

 هنوزم نیثم مامان. داره کامل تیرضا ایدن از هم عادیم ومدیم نظر به. بود
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 هگرفت قرار ازدواج شرف در پسرش سه هر دوسال از کمتر تو شدینم باورش

 !بودن

 . میکرد یروبوس باهاش جلو میرفت ...شد وارد هم عروس باالخره

. بودم خوشحال خوشحالن، همه دمیدیم که نیا از. بود یا العاده فوق شب

 بهم نعمتزاده یآقا که بودم خوشحال نیا از شتر،یب همه از ،دیخندیم پونه

 پردهس تهران یستیبهز تابه برگردونن تهران به رو عباس قراره بود داده خبر

 به ور عباس میتونیم که بود خوشحال نیمع. شتریب یدگیرس یبرا. بشه

 کشکشم یکل از بعد !کردن مخالفت پونه و محمد... خب یول میریبگ یفرزند

 رو عباس که کنه یراض رو نیمع شد موفق محمد آخرش محمد، و نیمع نیب

 .کنن بزرگ خودشون

 نماو. داشت لیدل هی محمد به عباس دادن یبرا موافقتش گفتیم بهم نیمع

. هنباش شدن دار بچه به قادر وقت چیه دیشا بود شده متوجه آقا محمد که نیا

 هچ دختر نیا شدمیم متوجه داشتم تازه. نداشت یا یتینارضا چیه هم پونه

 .است فرشته و گل قدر

 عروس نیماش دنبال میکرد توافق نیمع و من رفتن، موقع. شد شب آخر

  !مینبود که دهیند جهاز واال. مینر

 نیاشم نیا. خونه برسونمش که رفتمیم داشتم و میبود نشسته نیماش یتو

 مباز. دیخر براش باباجون آخرش تا زد گریجزج نقدریا. ..البته بود خودش

 ظرمن به. باشه متیق گرون پامه ریز که ینیماش ینجوریا نداشتم دوست من

 ذوقش یتو داره دوست قدر چه نیمع دمیدیم یوقت یول بود اسراف

 .زدمینم
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 :گفت ییهوی یلیخ نیمع

 .کایمل -

 .جانم:من

 ؟یداشت یاحساس چه بودم، مفقود من یوقت :نیمع

 ودنب کرده فیتعر براش مطمئنا گرچه. ..دیپرسیم سوالو نیا بود بار نیاول

 :گفتم. رفتم لیتحل قدر چه

 چطور؟ ،بودم شده فیضع و گرفته یلیخ. بودم ناراحت -

 برگردم؟ گهید یندار دوست :نیمع

 من باشه، بساط نیهم یبر یبخوا هربار اگه ؟یکنیم فکر یچ خودت :من

 !رمیمیم. ..ارمینم دووم

 ونمتیم کاریچ گهید رفتن هیسور جز به که کنمیم فکر نیا به دارم :نیمع

 .باشم توهم کنار حال نیع در و نکنم یعرضگ یب احساس که بکنم

 تونمیم منم تازه ست؟ین. خوبه یلیخ یدیم انجام که انجمن کار نیهم :من

 تو میبر میتونیم میگرفت رو مون تخصص یوقت یبخوا هم اگه. کنم کمکت

 از ارجخ میبتون دیشا یحت. میکن کار هاشون مارستانیب یتو و محروم مناطق

 هم یمعنو نظر از میتونیم فیضع مردم یجسم درمان کنار. میبر هم کشور

 مه مدرسه و کتابخونه ست،ین امکانات تنها نه جاها یلیخ. میکن کمکشون

 به ...میستین که چالق ماشااهلل ماهم. ادهیز کردن یبرا کار جان نیمع. ستین

 امانج دتریمف یکارا ایب یکن قبله روبه رو من هیسور یبر یه که نیا یجا

 .میبد

 :گفت بعد و دیخند



 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 719 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 رفتم اونجا که نیهم یول. ام تجربه یب یجنگ مناطق یتو هنوز دیشا. آره -

 !داشت ییصفا چه یدونینم. ..خوشحالم

 :کردم بغض یشوخ حالت به

 !ننداز آب دلمو -

 :گفت و دیکش رو لپم یخوشمزگ با

 !که نشده یزیچ حاال نخور غصه -

 میگوش. ..کردم جمع میرانندگ به رو حواسم بعد. زدم لبخند بهش و دمیخند

 . کنار زدم ،زد زنگ

 !قانون تابع بابا :نیمع

 :کردم وصل رو تماس و دمیخند زیر

 بله؟ -

 :دیچیپ گوشم یتو آشنا ییصدا

 دختر؟ ورا نیا از !خانوم کایمل سالم بَه -

 :گفتم برای همین شناختمشینم ...رفت هم تو هام اخم کم کم

 شما؟ -

 :گفت

 رفت؟ ادتی منو زود نقدریا. ..طالم من -

 نگاه به توجه یب. نکنه تیاذ رو نیمع ام مکالمه تا شدم ادهیپ ناخودآگاه

 :گفتم طال به متعجبش

 د؟یداشت یکار. السالم کمیعل -
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 ات کنم،یم رو یکار هی بگم یوقت من !ینشناخت منو هنوز که نیا مثل :طال

 کنم؟یم نابود رو تیزندگ گفتم ادتهی. ستمیمیوا پاش آخرش

 :گفتم خنده با و دادم هیتک نیماش سپر به و جلو رفتم

 یاتفاق چیه نخواد خدا تا بودم گفته ستین ادمی یول !هست خاطرم بله -

 نه؟ ای وفتهینم

 :زد یپوزخند

 لتو نیمع یبمون زنده اگه یحت که کنمیم باهات یکار هی !ییپررو یلیخ -

 !دارم مهارت یلیخ آدما کردن بدبخت یتو من ،بره کنه

 :زدم لبخند آرامش با

 !بکن یدار دوست یهرکار -

 !نه ای یخندیم هم گهید قهیدق پنج نمیبب کن صبر !باشه :طال

 یتو هنوز بوق بوق یصدا گه؟ید ی قهیدق پنج تا یچ یعنی. کرد قطع بعد

 .دیچیپیم گوشم

 و کرد ریگ چادرم به پام کهوی که نمیبش نیماش یتو برم برگردم خواستمیم

 ... و دیچیپ هوا یتو گلوله کیشل یصدا زمان هم. ..نیزم خوردم محکم

 قطعا افتادمینم اگه ،دمیشن سرم یباال از رو گلوله شدن رد سوت یصدا

 !مردمیم

. رونیب ادیب نیماش از خواستیم وحشتزده نیمع. ستادمیا و شدم بلند

 ردم کی رو ادهیپ یتو دمید که اومد کجا از کیشل یصدا نمیبب برگشتم

 طرف ...و بود خلوت شب موقع اون. ..دمیترس. گرفته سمتم به اسلحه نقابدار
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 یا یلعنت. بود کرده ریگ اش اسلحه انگار یول کنه کیشل بازم خواستیم

 .کردن فرار به کرد شروع و گفت

 .نشستم و نیماش یتو برگشتم ترس با

 :گفت وحشتزده نیمع

 کا؟یمل خوبه حالت -

 :گفتم شده درشت یها چشم با

 !خوبم !آره -

 ختهیر هم به اعصابش نیمع. میکرد حرکت و کردم روشن رو نیماش عیسر

 . کردم فیتعر براش رو داستان اومدم در بهت از یوقت. ..بود

 ... ی دختره اون بازم :نیمع

 یاتفاق چیه نخواد خدا تا گفتم، که همونطور که نهیا مهم. الشیخ یب :من

 .وفتهینم

 !یریبم من خاطر به بود کینزد :نیمع

 .نمردم که حاال :من

 رو الزم ییکارا هنوز پاهاش که نیا خاطر به شتریب. ..خوردیم حرص یه

 یوتراپیزیف با مرور به بود گفته دکتر. کمکم رونیب ادیب تونستینم و نداشت

 کینزد که ییها ترکش درآوردن از بعد یجراح خاطر به و شهیم خوب

 .بود محدود حرکاتش کمی فعال بودن، نخاعش

 نیمع شب 90 ساعت. نبود اونجا کس چیه شون خونه یجلو میدیرس یوقت

 هم حق. نهیبب تنم یتو رو لباس نیا بازم و تو برم باهاش که کرد اصرار
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 خودش ی قهیسل یرو نیمع ...بود دهید پرو موقع فقط بار کی. طفلک داشت

 .بود حساس یلیخ

 لبخند بهم و. ستادهیا عصا بدون دمید رون،یب اومدم سیمهد اتاق از یوقت

 .بود شده پیخوشت قدر چه شلوار و کت اون تو که یوا ،زنهیم

 :گفته تعجب با

 ... پاهات ن؟یمع -

 .بدم حرکتشون تونمینم هنوز یول ...سمیوا تونمیم :نیمع

 ادارمو ،گرفت رو دستم و کرد دراز رو دستش. شدم تر کینزد بهش لبخند با

 پشت از و بود زانو تا جلو از راهنیپ. بودم معذب جلوش کمی ،بچرخم کرد

 شا یریحر نیآست یول بود باز کمی اش قهی که نیا با. نیزم یرو افتادیم

 . بود بلند

 :گفتم نیمع به

 .هشیم نگران مامان خونه برم دیبا بپوشم؟ هامو لباس برم شد؟ تموم خوب -

 با نشد رهیخ هیثان چند از بعد. نداد نشون یواکنش و نکرد یرییتغ نگاهش

 :گفت آرامش

 .برو -

 :گفتم یشوخ به و زدم یلبخند

 مگه؟ یدیند خوشگل !هپروت از ایدرب -

 . نبودن یول ،خوشگلن کردمیم فکر. ..بودم دهیند خوشگل. نه :نیمع
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 برم خواستمیم. نداره حس پاهاش افتاد ادشی که جلو ادیب خواستیم

 عیسر. فتهیم داره یادیز تالش از دمید هوی که ارمیب براش رو عصاش

 :دمیتوپ ...ستهیبا کردم کمکش و گرفتمش

 ... !ختیر قلبم خدا یوا ؟یش یمغز ضربه یخوایم -

 ینجوریا تاحاال ،کردم کپ. هیگر ریز زد و صورتم یرو گذاشت رو دستش

 هشون... بار نیا یول ختیریم اشک صدا یب معموال. بودم دهیند رو اش هیگر

 .خوردیم تکون هاش

 :تمگف ؛کنم کار چه دیبا دونستمینم ...اومدینم بند اش هیگر. کردم بغلش

 ؟یکنیم هیگر چرا -

 :گفت جمله کی فقط سر آخر. زدیم هق هق

 .کرد ام شرمنده من به دادنت با خدا کایمل -

 دیاب دیشا. ..بودم کرده قفل. بزنم که نداشتم یحرف. بود شده بیعج حالش

 خوب ور ملتهبش حال تونستینم یسخن. شه سبک تا کنه هیگر گذاشتمیم

 .کنه

 از و دمیپوش رو هام لباس ،کردم یخداحافظ ازش و دمیبوس رو سرش فقط

 کرخداروش و کردم آسمون روبه ...رفتم نشیماش سمت به. رونیب رفتم خونه

 .کردم

 شیپ خوب زیچ همه امشب که بودم خوشحال. کردم حرکت خونه سمت به

 شده رد گوشم خیب از خطر ؛گذاشتم کنار صدقه عنوان به هم یپول. بود رفته

 !بود

*** 
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 بعد سال سه

 ور سرتاپام استرس. دیچیپ گوشم یتو " !ادیم ایدن به داره بچه " ادیفر

 . شد اضافه ام گهید یها درد به سردرد. بود پرکرده

 :گفتم نفس نفس با ،شدم زیخ مین. دیپر خواب از من مثل هم نیمع

  !آوردن ضیمر بازم -

 دفترمون از. کردم سر مو مقنعه و دمیپوش رو روپوشم عیسر و دمیپر جام از

 نبالد سالن یتو مهیسراس که رفتم یخانم سمت به. زدم رونیب درمانگاه یتو

 . برسه دادش به که گشتیم یکس

 :گفتم

 کنم؟ یکمک تونمیم -

 :گفت وحشت با ...بود خانم یطوب

 ... داره... دخترم !دکتر خانم دامنتون به دستم -

  نش؟یآورد :من

 .نهیماش تو االن آره :خانم یطوب

 راننگ ،نهیسنگ کمی خوابشون. کمک انیب کنم صدا رو پرستارا رمیم :من

 . بکشه قیعم نفس دیبگ بهش و دینباش

 .داد تکون دییتا نشونه به تند تند سرشو

 گفتم هدفع صد !گفت بهشون یزیچ هی دیبا. رفتم پرستارا خوابگاه سمت به

 براشون یشآ هی !نگفتم ریمد به اگه !دنیخواب گرفتن همشون !نیسیوا یفتیش

 !نپختم
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 یوت ارنشیب کنن کمک خدا بنده اون به برن کردم دارشونیب دادیب و داد با

 خصصمت نجایا که ییاونجا از. انیافشار خانم دنبال رفتم هم خودم. مارستانیب

 که نیا با. بشم عمل وارد شدمیم مجبور من ها وقت یگاه شدیم دایپ کم

 دنکر قبول داره ازین پزشک یلیخ نجایا چون یول مینگرفت تخصص هنوز

 .شهیم محسوب بایتقر هم یپزشک دوره هی. میکن کمکشون

 برم شدم مجبور. بود منطقه نیا یتو زنان متخصص تنها که هم انیافشار خانم

 .کنم دارشیب

 لقو به و بود بزرگ یلیخ بچه که ییاونجا از ...عمل اتاق یتو رفتم باهاش

 ماهم. نجایا آوردنش کنه مانیزا نتونست خونه یتو دخترش خانم یطوب

 درد هب نجایا امکانات !یهوشیب متخصص بدون. میکن نیسزار میبود مجبور

 .اه !خورهیم شون عمه ارواح

 هم جوون. ..دیترسیم یلیخ دختره. میزد بهش رو یحس یب آمپول یسخت به

 هیخب رو شکم. ..اومد ایدن به سالم بچه ،نداشت سن شتریب سال 98 – 97. بود

 . زدم

 .قطعا بود شده قضا صبحم نماز یول. بود چند ساعت دونمینم

 بخش یتو ببرن رو دختره پرستارا تا کردم ترک رو عمل اتاق خسته یبدن با

 !بخش گذاشت اسمشو شدیم زور به که

 پر بلم دوتا و زیم کی با که یا یمتر ستیب اتاق. دفتر یتو کشوندم و خودم

 الزم اگه تا میدیخوابیم مبل دوتا نیهم یرو ها شب نیمع و من و بود شده

 سخت ارک یلیخ !شمیم مونیپش شنهادمیپ نیا از دارم کم کم. میباش نجایا شد

 .هییفرسا طاقت و
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 ...مانداخت روش و برداشتم یا مالفه ،بود برده خوابش نشسته بار نیا نیمع

 .شد داریب

 !دیببخش ؟یشد داریب عه :من

 :دیخند نیمع

 کار؟ چه خوامیم مالفه گرما نیا تو آخه -

 !بود کرده گل محبتم آخه !شرمنده :من

 :گفتم یخستگ با و نشستم کنارش

 .شد انجام تیموفق با. ..داشت ازین یجراح -

 ؟ینشد مونیپش :نیمع

  !جنوب میبر تابستون بگم بکنم غلط گهید !اووه :من

 :زد لبخند نیمع

  !اه کایآمر میبر گفتم !عسل ماه رهینم عمرش تو که شتریب بار هی آدم -

 :زدم بازوش به یمشت

 !نکن تمیاذ -

 نه؟یا از ریغ !نجایا میایب یگفت خودت خودته ریتقص :نیمع

  !خوبه هم یلیخ :من

  !کلفت پوست :نیمع

 :گفتم یخونسرد با و دمیخند

 یلیخ. کنم صبر تونمینم میبرگرد منصور یعروس یبرا که هفته آخر تا -

 .وقت چند نیا میشد خسته
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 !نجایا میکرد اجاره الیو سرمون ریخ. ..میشد خسته یلیخ ییخدا آره :نیمع

 !میمارستانیب یتو همش

 نه؟ ،داره ثواب. رهیخ کار یول :من

 یتو. دادم رو جوابش. کرد صدا رو اسمم متانت با ...کرد نگاه هام چشم یتو

 . کردم نگاه آرومش یها چشم

 :گفت و دیکش صورتم به یدست

 ه؟یچ ثانهیخب افکار درباره نظرت -

 :زدم یلبخند

 !تموفیم ام شده پاره پاره یکفشا ادی یگیم نویا تا چرا دونمینم راستش -

 :گفت اعتراض حالت به و بازوم به زد یا ترکه

 اون گهیم بازم دمیخر براش کفش تا شونصد !گهید سرم تو نکوبون اونو یه -

 !اه !یکرد فالن و کفشم موقع

 :زدمش تر محکم تیعصبان با

 یبرا بار کی ؟یدیخر کفش شونصدتا یک بعدشم !فتهیوظ زنتم االن -

 !بود دیع قبل پارسال بارم کی یدیخر یعروس

 :گفتم و گرفتم دستاشو که دستم به بزنه بازم خواستیم

 !یسیوا رونیب یبر هیجنابعال نوبت !بخوابم خوامیم خستم من. بسه بسه -

 بودم درآورده که و هام کفش و شد خم بعد. زد بهم یطانیش یلبخند

 :گفت رونیب بردیم خودش با که یدرحال و برداشت

 !فعال !یبد غرامت دیبا یخوایم کفشاتو اگه !دکتر خانم -
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 اقات وجب کی اون یتو. دنبالش افتادم و شدم بلند یعصبان کفش بدون

 :گفتم خشم با ،کنه فرار دستم از خواستیم

 ... ندارما حوصله من خرنشو نیمع -

 نییپا به دوم طبقه فاصله از  !رونیب انداخت پنجره از کفشامو هم سر آخر

 !یپشت اطیح یتو بود افتاده کفشام ...کردم نگاه

 :دمیغر و برگشتم سمتش به خشم با

 !نیمع -

 :گفت ناز با و گرفت وارید به دستشو عشوه با

 !نیمع جان -

 :سمتش گرفتم و انگشتم دیتهد حالت به

  !یاریم کفشامو یریم االن نیهم -

 :دیخند

  ارم؟ین اگه و -

 :پنجره لب رفتم

 !نییپا پرمیم خودم -

 :گفت و شد محو لبخندش

 !خطرناکه ور نیا ایب کایمل -

 ی لبه نشستم کردنش تیاذ یبرا و شدم تر کینزد پنجره به حرصش از

 :گفت ملتمسانه و گرفت دستمو و سمتم اومد. پنجره

 !نکن تیاذ -

 :گفتم یعصب و دمیخند
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 .اریب کفشامو بدو -

 :داد تکون یسر

 . چشم -

 !االن :من

 !یبخواب یخواستیم االن !گهید نشد :نیمع

 !ها باشه پام کفشام شدم داریب یوقت فقط. خوابمیم رمیم !باشه :من

 شه؟یهم یباش کفش با که یمت و پت مگه آخه :نیمع

 :گفتم و دمیکش یآه

 .یکنیم تیاذ یه توهم کنهیم درد هم سرم. ..ام خسته یلیخ -

 ... یآخ :نیمع

 به یحساب هام جوراب. درآوردم رو چادرم و رفتم مبل سمت به قهر حالت به

 مداو بیج یتو دست لبخند، همون با. ..دمیکش دراز. داشت ازین شو و شست

 :گفت ینیریخودش با ،سمتم

 ملکه؟ نیخواینم یزیچ -

 !نیهم ،نباشه چشمم تو قدر نیا نور کن شب نجارویا یتونیم اگه :من

 ن؟یدیم اجازه !شهیم مربوط ثانهیخب افکار به خب یول !تونمایم :نیمع

 ستمد تونستمیم هم بسته چشم با. بستم رو هام چشم و زدم قیعم یلبخند

 خم کامال. کردم هم رو کار نیا. کنم نوازش رو لختش یموها و ببرم باال رو

 . بخش آرامش کرد جادیا برام یا خلسه و روم شد
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 عنوان به. یخستگ و یدر به در ها مدت از بعد. بخوابم که یسکون شد و

 " بگم و ببوسمش تونستم فقط ب،یعج و وانهید پسر اون از یقدردان و تشکر

 " سپاس

 ته از جفتمون که هیا لحظه نیآخر نیا کردم حس. دادیم بد گواه دلم گرچه

 نفر هس ما یبرا سرنوشت، یعنی. ..کنم ناراحتش نخواستم یول. میخندیم قلب

 بودم؟ رفته فرو یکیتار هفت در انگار شب، یجا به که بود زده رقم یچ

  ب.فاطمه، 10 زییپا – اول جلد انیپا

 ".توست درون در که ست ینفس همان تو، دشمن نیتر دشمن "
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