
 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 1 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 

W w w .  Ketabsaz . info**  
در زمینه رمان و کتاب تالش دارد که تمام کتاب ها و رمان های ایرانی به صورت مجاز در  کتاب ساز

 سایت قرار دهد تا در لحضاتی کنار شما همراه باشیم

 
 

 



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 2 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 مادربزرگ یفراموش :رمان نام

 ا.روشنک :سندهینو نام

 عاشقانه ،یاجتماع طنز، :ژانر

 شخص اول :یراو

 ژهیو :سطح

 :رمان ی خالصه

 اجبار به لشیم خالف که هست یپرداز الیخ و طبع شوخ دختر بهناز

 را هنر نیوالد

 .دهدیم لیتحص ادامه ندارد آن به یعالقها که یرشتها در و کندیم رها

 فارغ از پس
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 یاعضا سال دو نیا که گذراندیم استراحت به را یسال دو یلیالتحص

 از خانوادهاش

 را او ردیگیم میتصم پدرش تینها در .کنندیم یتینارضا ابراز او یکاریب

 مراقبت یبرا

 شمال در ییروستا به است مریآلزا به مبتال که رشیپ مادربزرگ از

 هم ازبهن .بفرستد

 خواست به شدهاست، دلزده تهران در کنندهاش خسته یزندگ از که

 کرده عمل پدرش

 و مادربزرگش کنار در را یمتفاوت و دیجد یزندگ و رودیم روستا به و

 که یدیجد افراد

 .کندیم تجربه شوندیم وارد اشیزندگ به
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 : مقدمه

 ذهن تمام که سبز یدشت دنیکش به شروع و داردیبرم را شیقلمو بهناز

 احساسش و

 که ییبایز ینقاش در او .کندیم اندازد،یم نیریش و دلچسب یتالطم به را

 یرنگها با

 جان یب یمنظره کی تنها کندیم خلق اشینقاش یتخته بر متنوع

 بلکه ندیآفرینم

 یشاد احساس و یخوشبخت اوج به را او که ییروستا یساده و بایز یایدن

 به رساندیم

 و ریچشمگ یبرقها و زرق از یخبر آن در که ییایدن .گذاردیم شینما

 دهان تجمالت

 با محبت و عشق از زیلبر ییقلبها با ییانسانها از مملو بلکه ستین کن پر

 ینگاه

 .گوست ساده یزبان و صادقانه

 *یشاد و لبخند خداوند نام به*

 !گل گل، گل،-
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 کهیحال در و آمد رونیب آشپزخانه از مامان پدرام، و من ادیفر یصدا با

 دست به مالقه

 :گفت کنان غرولند آمدیم سمتمان به

 یول بچهست پدرام بهناز آخه کردم؟ بزرگ من که دختر شد نمیا ایخدا-

 سرت ریخ تو
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 بزرگ بچه بودم تو سن هم من !سنته سال ارچه و ستیب و یعمهش

 ...تو یول کردمیم

 غر به حوصله یب بودم نگرفته ونیزیتلو از را نگاهم یذرها یحت که من

 یغرها

 .شکاندمیم تخمه تند و تند و کردمیم گوش مامان یشگیهم

 ...یدختره !بهناز امَ تو با-

 .کند تمام را حرفش مامان نگذاشت پدرام داد یصدا

 !شد یپنالت اهَ-

 که پوستهها بشقاب داخل داشتم دستم مشت در که را یتخمها یپوستها

 یپا یرو

 :گفتم و ختمیر بود پدرام

 پس از که سواره سانین یکشها سهیک نیا به اگه !پدرام نباش نگران-

 یپنالت همون

 .انیبرنم هم

 نگاه من به غرور با پدرام .برگشت آشپزخانه به و دیکش یآه مامان

 پر یلبخند و کرد

 .زد میرو به افتخار

 .عمرا رسنینم که ما به !بهناز توئه با حق-

 با که ونیزیتلو یمجر یصدا با » کنیباز نیا کنهیم چه !«، به سرمان

 گفت جانیه

 با پدرام با هماهنگ خورد دروازه به که یگل با .دیچرخ ونیزیتلو سمت

 :گفتم خشم

 !روحش تو-
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 با را کریپ غول یکاسه آن نصف که تخمهها بزرگ یکاسه از تخمه یمشت

 کمک

 تخمه مشغول دوباره و برداشتم م،یبود کرده یخال گرام یمعده

 نیا .شدم شکاندن

 نیبزرگتر ساله، دوازده پدرام نیمه اگر و داشت یجانیه بد هم فوتبال

 که برادرزادهام

 یچندان یصفا دنشید نبود است، من یهایباز وانهید یهمه یهیپا

 .نداشت

*** 

 بود؟ یایباز چه یدید بهناز-

 دست در را تخمه یکاسه کهیحال در و زدم شیرو به پرغرور یلبخند

 شدم بلند داشتم

 :گفتم و

 .دیچسب واقعا !بود یعال آره-

 :گفت و آورد باال را راستش دست

 .ممونیت یروزیپ افتخار به قدش بزن-

 دمیکوب دستش کف به محکم را دستم کف و آوردم باال را راستم دست

 :گفتم و

 !نهیا-

 ساالد کی حداقل من کمک ایب کن ول رو المصب ونیزیتلو اون !بهناز-

 .کن درست
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 آن هارچوبچ در مامان که آشپزخانه در سمت به سرم مامان یصدا با

 شدیم دهید

 :گفتم و زدم صورتم یپهنا به یلبخند و دیچرخ

 !اومدم اومدم،-

 از پر بشقاب و کاسه .شدم آشپزخانه یراه و زدم یچشمک پدرام به

 را تخمه یپوسته

 :گفتم و گذاشتم نتیکاب یرو
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 .خدمتم در حاال خب-

 .زد زل چشمانم در اخم با و چرخاند سمتم به را سرش

 و برادرت تا کن درست ساالد نیبش و بردار خچالی از رو گوجه و اریخ-

 زبون زن اون

 .نگفته سلمبه قلمبه بهمون و ومدهین درازش

 :گفتم و چرخاندم یچشم

 .زنهیم فک یادیز شهیهم دهیش !مامان الشیخیب-

 و آوردم رونیب آن از گوجه و اریخ عدد نیچند و کردم باز را خچالی در

 یفلز سبد داخل

 .ختمیر زیم یرو

 حرف درست بهش راجع ریبگ ادی !بزرگتره تو از سال ده دهیش !بهناز-

 !یبزن

 تیعنا مورد را آن پوست با همانطور و برداشتم سبد از را ارهایخ از یکی

 از یگندها ازگ
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 .انداختم مامان به تفاوتیب ینگاه دادمیم قرار دهانم

 !خورهیم اریخ بچهها مثل یبزرگ نیا به دختر نه؟ ،یشینم بزرگ واقعا تو-

 که واقعا

 !کردم تیترب یچ من

 .داد رونیب حرص پر را نفسش و دیکش اشیشانیپ به یدست

 :گفتم دمیجویم قرچ قرچ یصدا با را دهانم داخل اریخ یتکه که همچنان

 !الیخیب مامان-

 کی دیبا و کردنشه شوهر وقت االن که فهمهینم دختر نیا چرا !خدا یا-

 رو یزندگ

 ...بچهها مثل یول کنه جمع

 :گفتم و کند تمام را حرفش نگذاشتم
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 کجاست؟ چاقو-

 :دیغرّ و کشاند سمتم به را حرصش پر نگاه

 .منه قبر سر-

 را فیکث یچاقوها از یکی و رفتم ییظرفشو سمت به و دمیکش یپوف

 :گفتم و شستم

 .شدم خسته جات به من مامان-

 شده تموم دانشگاهت که ساله دو !شدم خسته دستت از منم کن باور-

 نه االن و

 فکر به نکهیا عوض .یگرفت سامون و سر و یکرد ازدواج نه یریم رسرکا

 و خودت
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 !یکنیم تلف یباز و لمیف و فوتبال با تو یجَوون و عمرتو یباش تیزندگ

 :گفتم و دمیکش حرص پر ینفس

 جا چیه که رو یرشتها سانسیل یوقت کنم؟ کار یچ یگیم تو مامان-

 گرفتم خوانینم

 گهید نفر کی از و کنم شوهر برم که کمم خودم تازه ؟یدار یانتظار چه

 مراقبت هم

 کنم؟

 ؟یکن مراقبت ازش که بچهست شوهر مگه-

 :گفتم و شدم ارهایخ پوست کندن مشغول

 .ندارم حوصلهشو من و خوادیم مراقبت یول ستین بچه-

 :گفت عاجزانه و دیکش یآه

 کنم؟ تحمل رو وضع نیا دیبا ی ک تا ایخدا-

 :گفتم ب**ل ریز و دمیکش یپوف
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 !کنم تحمل رو وضع نیا دیبا ی ک تا دونمینم منم-

 زمان گذر از که شدم گوجهها و ارهایخ کردن خرد مشغول یقدر به

 به و شدم غافل

 ساالد، شدن آماده با همزمان .شدم توجهیب امالک مامان یغرولندها

 در زنگ یصدا

 شکیب .کند باز را در که زدم صدا را پدرام بلند یصدا با .آمد خانه

 پدر بهزاد، و دهیش

 .بودند دهیرس شام یبرا بابا همراه به پدرام، مادر و
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 .رفتم رونیب آشپزخانه از و کردم رها خودش حال به را ساالد ظرف

 وارد که یکس نیاول

 :گفت تاسف با و انداخت میپا تا سر به تمسخر پر ینگاه .بود دهیش شد

 !یدیپوش رو لباسهات نیا که بازم !بهناز سالم-

 :گفتم و اورمیدرب را حرصش خوب تا زدم قیعم یلبخند

 !راحتم باهشون که نهیا مهم-

 :گفت گوشم کنار حرص پر و گرفت میپهلو از یشگونین مامان

 !نپوش رو گشاد شلوار و شرتیت نیا گهید فتمنگ بهت مگه-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند زور به

 .پهلومو کن ول مامان، باشه-

 سالم از پس و دمیکش یآسودگ از قیعم ینفس .داد خاتمه شگونشین به

 و بابا به

 به دست و رفتم اتاقم کنار یقد ینهیآ سمت به .شدم اتاقم یراه بهزاد

 شیجلو کمر

 :گفتم و کردم یفوت حرص با .ستادمیا

 چشونه؟ لباسها نیا آخه-
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 کش کی با که رنگم یسرمها گشاد یورزش شلوار یپاچهها از را نگاهم

 کمرم دور

 .کشاندم باال رنگم یگوجها قرمز یهفت قهی شادگ شرتیت تا بود، ستادهیا

 لباسها نیا



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 11 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 آنها اوقات از یلیخ من که بودند راحت آنقدر و دمیخر پدرام با ست را

 .دمیپوشیم را

 پسرانه که رنگم یمشک یموها در را دستم و کشاندم باالتر را نگاهم

 کرده کوتاهشان

 را نگاهم سپس و بردم فرو ، بود متر یسانت سه حداکثر طولشان و بودم

 ریتصو یرو

 ،یمشک رنگ به شکل یهالل ییابروها ،یگندم یپوست .دادم چرخ صورتم

 به یچشمان

 یکم ییپلکها درشت، یدهیرس بادام کی فرم به روشن یقهوها رنگ

 ینیب افتاده،

 مرا یچهره رفته فرو و نازک ییبها**ل و دهیکش یصورت ز،یت نوک

 .ساختندیم

 امیمادر و یپدر یلهایفام البته و بنفشه خواهرم؛ بهزاد، برادرم؛ مامان،

 اغلب

 یلیخ من که ییآنجا از یول داشتند ییبایز رنگ سبز و درشت چشمان

 خوشبخت

 قایدق اقوام یگفته به هم بابا و بود بابا اصل برابر یکپ چهرهام بودم

 یعمه هیشب

 در و زندیم جور کی را کس هر یخانه در شانس حال هر به .بزرگش

 مرا یهخان

 یتینارضا ظاهرم از یول ستمین بایز یلیخ چند هر است؛ زده نگونهیا

 .ندارم یخاص
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 شتریب و بهتر دیبا البته و کنم شیآرا شتریب دیبا است معتقد هم مامان

 تا بخورم غذا

 ریگ یخوب شوهر تا اورمیب فرم یرو را امیاستخوان و الغر کلیه نیا

 فکر از .اورمیب

 و گرفتم نهیآ از چشم .گرفت جان لبم بر یندپوزخ آوردن ریگ شوهر

 :گفتم

 فکر شوهر به یدار و کرده اثر روت مامان با ینیهمنش که نمیبیم-

 !یکنیم

 دخترانه لباس دست کی دنبال به که همچنان و کردم باز را کمدم در

 به گشتمیم

 :دادم ادامه خودم با زدن حرف

 یتو ینیبش گرفتن انسسیل از بعد یخوایم یگفت که ییتو عاقبت و آخر-

 و خونه

 داشته سالم حاتیتفر میاومد !گهید شهیم نیهم یبکن یاستراحت کی

 تا میباش
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 که بره در نمونت از دادن امتحان و خوندن درس سال همه اون یخستگ

 بحمداهلل

 .میکرد خسته گرام مادر یغرغرها از هم رو گوشمون

 ساپورت کی با بود میپا ران یرو تا اشیبلند که را یرنگ یصورت راهنیپ

 رنگ یمشک
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 میبها**ل .کردم نگاه قد تمام ینهیآ در رمیتصو به گرید یبار و دمیپوش

 غنچه را

 یلحن با فرستادم نهیآ در رمیتصو یبرا یبوس آنکه از پس و کردم

 خودم یبرا نیآهنگ

 :خواندم شعر

 .ینخورد رو غمم منو تو یکشت ،یبرد منو دل یصورت رهنیپ-

 :گفتم و دادم یقر نهیآ یجلو

 .بده قرش آهان، آهان،-

 باز ناگهان در که بودم خواندمیم که یترانها با متناسب رقص مشغول

 به عیسر .شد

 و بود باز بناگوشش تا ششین که مپدرا به اخم با و دمیچرخ در سمت

 یدندانها تمام

 .کردم نگاه بود، گذاشته شینما به را بزرگش

 ،ینبرد رو یبردیم دیبا که یاون دل بگه که هیخال بزرگ مامان یجا-

 رو ترانه یک واسه

 ؟یخونیم

 :گفتم و کردم ظتریغل را اخمم

 ...ایثان زدنه، در مال درشم و داره در صاحاب یب اتاق نیا اوال-

 :افزودم و زدم یلبخند

 آدم اعصاب کردن یخط خط واسه ییتنها به خودش بزرگت مامان-

 ستین الزم ه،یکاف

 !یباش بشینا تو
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 .برد باال میتسل ینشانه هب را دستانش و داد سر یخندها

 هم خانوادهش و بنفشه عمه که رونیب ایب زود فقط .میتسل باشه، باشه،-

 .اومدن

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 اومدن؟ نینازن با ریام و بنفشه-

 .آره-

 !جمعه یادیز خانواده جمع خبره؟ چه امشب اوه-

 :گفت و برد فرو شلوارش بیج در یدست

 .کشنیم یینقشهها کی برات دارن کنم فکر یول دونمینم قیدق منم واال-

 :گفتم یناباور با و شدند گردتر چشمانم

 ؟یینقشهها چه !من؟ یبرا-

 :گفت و انداخت نییپا سپس و برد باال را شیشانهها

 که دمیفهم بابام و مامان یواشکی یحرفا از شبید فقط .دونمینم منم-

 قراره امروز

 جمع همه گفت و بزنه حرف داره واست که یهابرنام به راجع بابابزرگ

 یجلو که باشن

 .ارنیدرن یحرف ندونسته بعدا که بگه همه

 :گفتم ینگران با و دمیکش امیشانیپ به یدست

 !دنیکش واسم ینقشها چه ستین معلوم !کنه ریخ به خدا-

 :گفت یالیخیب با و کرد پررنگتر را لبخندش پدرام

 .یکن شوهر کننیم مجبورت فوقش ست،ین که ینگران یجا !بابا الشیخیب-
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 :گفتم و کردم یاخم

 !دور به بال-

 !گهید دیبخور شام دیایب بچهها-

 محض به .میگرفت شیپ را اتاقم از خروج راه دو هر مامان یصدا با

 ،ییرایپذ به ورودم

 .کرد بغل را میپا و دیدو سمتم به چهارسالهام، یخواهرزاده ن،ینازن

 دستها کل یجور

 بلند ساق جوراب کی مثل که بود کرده حلقه میپا دور را شیپاها و

 میپا دور بختکوار

 یول شدیم جابهجا میپا یرو هم او داشتمیبرم که قدم هر با و دهیچسب

 ستاند یگره

 .دیچسبیم هم سفتتر البته و کردینم شلتر یذرها میپا دور را شیپاها و

 همچنان

 دادم،یم حرکت میپا با هم را نینازن بدن وزن دیبا چون رفتمیم راه که

 ینیسنگ

 و شد کترینزد من به من دنید با بنفشه .دیکاهیم سرعتم از میقدمها

 با کهیحال در

 :گفت و زد یلبخند کرد،یم نگاه من به رنگش سبز ییشهال چشمان

 یدار خبر تو .داره برات یخوب یبرنامهها گفته بابا !بهناز سالم-

 ه؟یچ برنامههاش

 من به شیابروها و چشمها حرکت با بنفشه پشت یمتر سه از پدرام

 یرو به فهماند
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 به را خودم ناچار به هم من و زده یحرف من به او که اورمین خودم

 که چپ ممد یکوچه

 یلحن با و کردم گرد را چشمانم و زدم بود چپتر هم چپ یعل یهکوچ از

 ناباور مرا که

 :گفتم دادیم نشان

 !بنفشه؟ یزنیم حرف یچ از یدار-

 :گفت و شد محو لبخندش بود، شده دیناام من یاطالعیب از که بنفشه

 !نگفته هنوز هم خودت به پس-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم
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 !یزنیم حرف یچ از دونمینم یحت-

 به .کرد ترک مرا او و زد شیصدا بنفشه، شوهر ر،یام موقع همان

 چالقها مثل یبدبخت

 وسط که هسفر سمت به بود دهیچسب میپا به کنه مثل که ینینازن با

 شده پهن ییرایپذ

 ما به بود من یپا از نینازن کندن مسئول شهیهم که پدرام .رفتم بود

 در و شد کینزد

 و کند رها مرا یپا تا داد قلقلک را شکمش کرد،یم بغل را نینازن کهیحال

 یباز الیخیب

 .شود اشیشهرباز یلهیوس نیا با

 خوردن غذا مشغول سکوت در همه و زدینم یحرف کس چیه سفره سر

 تنها .بودند
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 مانیبشقابها با چنگالها و قاشق برخورد یصدا شدیم دهیشن که ییصدا

 چند .بود

 دهیکش خوردیم را شیغذا یعاد یلیخ که بابا به نگاهم اراده یب یبار

 بار نیا .شد

 به شیپ از شیب اشیجوگندم یموها نظرم به .کردم نگاه او به قتریدق

 یدیسف

 نظر به قبل از الغرتر مردانهاش کوتاه نیآست راهنیپ آن با و دندییگرایم

 هر .دیرسیم

 اکنون بود، قد بلند و الغر آورمیم ادی به را او که یروز نیاول از بابا چند

 به هم الغرتر

 .دیرسیم نظر

 :گفتم ب**ل ریز و گذاشتم امیشانیپ یرو را دستم ناخودآگاه

 !یشد خل-

 فکر داشت من یبرا که یهابرنام به آنقدر !بودم شده خل هم واقعا

 هم که کردم

 در است شده الغرتر هم و شدند دتریسف روزه کی نظرم به شیموها

 چیه بابا کهیحال

 !بود نکرده یخاص رییتغ

 .نگفت که نگفت یزیچ بزند، یحرف بابا ماندم منتظر شام موقع چه هر

 هم تینها در

 تمام دیبا که یسفرها با مرا و کردند جان نوش را شانیغذا یهمگ

 و برده را شیظرفها

 .گذاشتند تنها دمیکشیم دستمال را آن
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 ییرایپذ به دست به دستمال و بردم آشپزخانه به را ظرفها تمام باالخره

 .برگشتم

 :زدم غر ب**ل ریز کردم،یم پاک سفره که همچنان

 کنن؟یم واگذار من به رو سخت یکارها تمام شهیهم چرا فهممینم من-

 من مگه آخه

 کارمه؟ کدوم تقاص واقعا نیا کردم؟ یگناه چه

 آشپزخونه اریب کن جمع رو سفره بدو ؟یکنیم استخاره یدار مگه بهناز-

 !گهید

 که مامان به و گرفتم بودم، کرده زیتم را آن شتریب که سفره از را نگاهم

 کمر به دست

 .کشاندم زدیم غر من به و ستادهیا

 نبود؟ بهتر کمکم یفرستادیم رو یکی زدن غر یجا به اگر-

 ضلع یمبلها به نگاهش با و گرفت دندان به را لبش یگوشه مامان

 که خانه یشمال

 .کرد اشاره بودند، زدن حرف مشغول و نشسته آنها یرو همه

 :دمیغرّ آهسته ب**ل ریز و دمیکش یفپو

 .بپاشن و بخورن بلدن فقط همشون-

 .دارم کارت آشپزخونه اریب کن جمعش زود-

 به و گرفت من از چشم ت،یجد پر یلحن با حرف نیا گفتن از پس

 او .رفت آشپزخانه

 !داشت؟ کار چه من با گرید
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 کی مثل دنشیکش دستمال موقع که ینفرها دوازده یسفره باالخره

 نفره صد یسفره

 آشپزخانه به کردنش تا مرتب از پس و شد زیتم بود، شده بزرگ

 آب ریش یصدا .رفتم

 زیم یرو را سفره .است شستن ظرف مشغول مامان دادیم نشان

 به و گذاشتم

 .رفتم کمکش
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 .بکش آب تو بکشمشون، اسکاچ من طرفتر اون برو مامان-

 کردیم نگاه من به حرص پر که یحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 :گفت

 یچ بابات مینیبب که ییرایپذ میبر فتیب راه !یکن کمک نکرده الزم-

 که بگه خوادیم

 .رسونده لبم به رو جونم روزه سه

 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !رسونده؟ لبت به چرا رو شما جون-

 دستش که همچنان .برداشت یکاغذ دستمال کی و بست را آب ریش

 خشک را

 :گفت کردیم

 داره برنامه واست گفته فقط ه،یچ تو واسه برنامهش نگفته منم به چون-

 نیا از که
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 واسه یکار هی روز سه نیا گفتم بهت تونستم تا منم .یایب در یعالف

 پا و دست خودت

 !شنوا گوش کو یول ینباش کاریب بابات یجلو که کن

 کار یچ من با خوادیم مگه بابا رو؟ هیقض یکنیم شور انقدر چرا مامان اوه-

 که کنه

 اونم مثال، یدار دوستم و یمامانم تو که همونطور !؟یدیترس انقدر

 داره دوستم و بابامه

 .مثال

 مثال؟ چرا حاال-

 :گفتم و زدم صورتم یپهنا به ضیعر یلبخند

 که هم بودنم خونه تو از !دمیند داشتنتون دوست از ینشانها چون-

 واسه .دیایناراض

 .نیدار دوستم جفتتون گفتم ضهیعر نبودن یخال

 :گفت و دیکش گونهاش یرو را دستش کف
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 !نشناس نمک یدختره-

 .گرفتم شیپ را آشپزخانه از خروج راه و انداختم نییپا و باال را میشانهها

 من دنبال به

 برقرار سکوت ییرایپذ به ما ورود با .شد خارج آشپزخانه از هم مامان

 بود معلوم .شد

 یصدا که دادم قورت یطور را انمده آب .مییایب ما بودند منتظر همه

 تا دادنش قورت
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 که دیبگو خواستیم چه بابا نبود معلوم .شد دهیشن هم من یمتر ده

 نیچن را خانه

 !بود گرفته فرا یتیجد و سکوت

 به را منتظرم نگاه و نشستم بود بابا یروبهرو قایدق که مبلها از یکی یرو

 .دوختم او

 کرد صاف را شیصدا بابا نشست، بابا کنار مبل یرو مامان آنکه از پس

 :گفت و

 باهاتون بهناز به راجع امشب خوامیم که دیدونیم همهتون مطمئنا خب -

 .بزنم حرف

 را حرفش تا بود شده خشک شدیم بسته و باز که بابا دهان یرو نگاهم

 من و بزند

 .است گرفته میبرا یمیتصم چه بفهمم

 :داد ادامه را حرفش مکث یکم از پس

 و روانپزشکش شیپ بردن رو مادرم یتازگ دیدونیم که ورهمونط-

 دکترش متاسفانه

 یبرا و شهیم یافسردگ دچار کم کم داره مریآلزا بر عالوه مادر گفت

 یجلو نکهیا

 تا بره مادر یخونه به خانواده یاعضا از یکی دیبا میریبگ رو شیافسردگ

 اوقات تمام

 .بزنه حرف باهش و باشه کنارش رو روز

 :افزود و دیکش قیمع ینفس

 آروم و شاد نکهیا و زهیعز یلیخ من یبرا مادر که دیدونیم همهتون-

 من یبرا باشه
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 نداره تهران به یشغل یوابستگ که یکس تنها لیفام تمام نیب .مهمه یلیخ

 تمام و

 .بهنازه ستین یتعهد و تیمسئول ریدرگ و آزاده وقت روزش زمان
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 .کردند نگاه او به خشم با بابا، یحت همه، .شد بلند دهیش پوزخند یصدا

 لبخند

 .رفت فرو مبل در خجالت از و دیماس لبش بر زشیآم تمسخر

 :گفت و شکست را سکوت دوباره بابا لحظه چند از پس

 هفته نیا آخر از بگم همهتون یجلو که نجایا دیایب گفتم همهتون به من-

 رو بهناز

 رو زیچ همه هم جا نیهم .باشه کنارش که مادر شیپ شمال فرستمیم

 واضح و روشن

 .دیاریدرن براش یثیحد و حرف بعدا که گفتم بهتون

 که زدیم حرف تیجد با یقدر به بابا .کردمیم نگاه بابا به باز یدهان با

 کس چیه

 چه خودش با بابا آخر .بدهد ینظر و بشکند را سکوت کردینم جرات

 !بود؟ کرده فکر

 با و رفتمیم کوچک یروستا آن به دیبا نداشتم بچه و شوهر و کار چون

 که یمادربزرگ

 !کردم؟یم یزندگ آورد،ینم ادی به مرا یحت مرشیآلزا خاطر به

 بود نینازن بشکند را ما نیب یقهایدق چند سکوت توانست که یکس تنها

 به رو که
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 :گفت بنفشه

 .کی یشماره مامان-

 .دمیکش امیشانیپ به یدست و دیچرخ سمتش به سرم

 گنگ و آورد نییپا را سرش بود بابا یحرفها مات همچنان که هم بنفشه

 نینازن به

 :گفت و کرد نگاه

 هان؟-

 :گفت آهسته ریام

 !ییدستشو ببرش-
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 یرو از گرفتیم را نینازن دست کهیحال در و آمد خودش به تازه بنفشه

 اشیصندل

 .برد را نینازن و شد بلند

 :گفت و کرد صاف را شیصدا گرید بار بابا

 .دیبرس حرفها یباق به دیتونیم حاال خب-

 اتاق، در شدن بسته محض به .رفت اتاقش به و شد بلند مبل یرو از

 :گفت دهیش

 ؟یبد ینیریش بهمون یخواینم بهناز خب-

 :گفتم حرص پر و بستم بود، مانده باز که را دهانم

 یبد پول کوچه سر یفروش ینیریش یبر دیبا .دمینم من رو ینیریش-

 ینیریش بهت

 .بده
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 :گفت و کرد پررنگتر داشت ب**ل بر که را یلبخند

 ییتو نیا یناسالمت .یبخر واسمون رو ینیریش اون و یبد پول دیبا تو-

 یبر قراره که

 و درست مرد کی یخونه نکهیا یجا به البته ،یبش مستقل و دیجد یخونه

 یحساب

 از نمیهم یول روستا کی یتو رزنیپ کی یخونه یبر دیبا یبر شهر یتو

 دنیچرخ ول

 .ترهبه بابات یخونه یتو

 :گفت انهیتندخو و شد بلند مبل یرو از مامان

 !کن صحبت درست بهناز با دهیش-

 :گفتم مامان به رو بخش نانیاطم یغرور با و کردم قتریعم را لبخندم

 .هیبق نه دم،یم تیاهم مهم یآدما حرف به من .مامان کن ولش-
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 حدم از یادیز که کرد اشاره نگاهش با و دیگز را لبش یگوشه مامان

 .رفتم فراتر

 آنکه یبرا بهزاد یول زندیم دار شین یحرف دهیش االن بودم مطمئن

 گونه هر یجلو

 :گفت و شد بلند عیسر ردیبگ را یدلخور و بحث

 .میبر ما بهتره گهید خب-

 بلند هم پدرام و گرفت را دستش بهزاد که کند اعتراض خواست دهیش

 :گفت و شد

 .مامان میبزن حرف خونه میبر دیبا-
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 اجبار به هم دهیش .زدم زد، چشمک من به که پدرام یرو به یلبخند

 پدرام و بهزاد

 را خانه یکوتاه یخداحافظ با و شود بلند بزند یحرف آنکهیب شد مجبور

 با .ندک ترک

 ییرایپذ به را او و گرفته را نینازن دست کهیحال در بنفشه آمدن رونیب

 ریام آورد،یم

 :گفت

 .میبر گهید هم ما بهتره -

 :گفت معترضانه بنفشه

 !بزنم حرف بهناز با خوامیم تازه !م؟یبر چرا-

 :گفت و دیکش شدهاش مش کوتاه یموها به یدست مامان

 .دیبمون شما آره-

 :داد ادامه ریام به رو سپس

 .پسرم یبش سرگرم که ارهیب وهیم و یچا برات بهناز گمیم-

 را گردنش پشت دست با کهیحال در و انداخت نییپا را سرش ریام

 :گفت خاراند،یم
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 زود صبح دیبا فردا منم .میبر بهتره گفتم یستیرودربا و تعارف یب من-

 و سرکار برم

 .وقته رید االن

 با و کرد یاخم ریام به بنفشه .کرد اشاره یوارید ساعت به دستش با

 :گفت حرص
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 .میریم باشه-

 چه هر هم آنها خواستیم دلش بود معلوم نگاهش از آنکه با مامان

 تا بروند زودتر

 در تا کرد اصرار ماندنشان یبرا هم باز م،یبزن حرف بابا با احتر میبتوان

 کم تعارف

 .کردند ترک را خانه هم آنها و دیچرب ریام زور باالخره .باشد نگذاشته

 رونیب از پس

 آن و کرده باز را امیصورت یگلها طرح با یمشک یروسر یگره رفتنشان

 در سرم از را

 پرت کنارم مبل یرو را یروسر کهیحال در و دمیکش قیعم ینفس .آوردم

 :گفتم کردمیم

 !مسخرهست یلیخ-

 :گفت و گذاشت دهانش یرو را دستش مامان

 !سرش به زده دیحم !شهینم باورم-

 !سرش به نزده یکس-

 بابا .دیچرخ اتاق در سمت به مانیدو هر سر اتاق، داخل از بابا یصدا با

 با کهیحال در

 :گفت کردیم نگاه مامان به اخم

 با تا کنه فکر یکم بره هم بهناز .بره در هاتیخستگ که یبخواب هبهتر-

 کنار ممیتصم

 .کنه جمع رو لشیوسا بعد و ادیب

 :گفتم یناباور با و شدند گرد چشمانم
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 یروستا کی یتو برم من یخوایم واقعا تو بابا؟ کنم جمع رو لمیوسا-

 و کیکوچ

 !کنم؟ یزندگ تنها مادربزرگ با یمیقد

 :گفت و کشاند سمتم به را تشیجد پر نگاه

 یزندگ مادر کنار یمیقد و کیکوچ یروستا همون یتو سال ستیب منم-

 بزرگ و کردم

 یتو کاریب جا نیا نکهیا عوض شه،ینم کم ازت یزیچ که هم تو .شدم

 و ینیبش خونه

 شیپ یریم ،یباش نداشته یگهاید کس و خودت واسه یدهایفا چیه

 ازش هم و مادر

 .یکشیم نفس زیتم یهوا یتو هم ،یکنیم مراقبت

 :گفتم یگنگ با و دادم قورت را دهانم آب

 ...ازدواج و ندارم کار چون فقط !؟یهست یک گهید تو بابا-

 هی که جا هی برو پس یکن دایپ ینرفت که هم ارک !نداره ازدواج به یربط-

 داشته یدهایفا

 !یباش

 :گفت عاجزانه مامان

 نکهیا عوض روستا؟ یفرستیم تو جَوون دختر !آخه؟ هیکار چه نیا دیحم-

 کار براش

 رزنیپ کی شیپ شیفرستیم ،یکن دایپ براش خوب مرد کی و یکن دایپ

 کی یتو تنها

 ما؟ از دور یروستا
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 :گفت و دیکش حرص پر ینفس بابا

 اون شیپ کردن یزندگ .بهنازه مادربزرگ و من مادر تنها، رزنیپ اون-

 شما که نقدریا

 !ستین نیکرد سختش و بزرگ

** 
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 )بعد روز سه(

 بود میزانو یباال وجب کی تا اشیبلند که را گشادم قرمز یمانتو

 از پس و دمیپوش

 .زدم رونیب اتاقم از سرم، بر یمشک یشال انداختن

 با که بود مصمم یقدر به مادربزرگ یخانه به من فرستادن یبرا بابا

 و شنهادیپ چیه

 مخالفت ادیز هم من البته و کند عوض را مشیتصم نشد یراض یالتماس

 یط .نکردم

 شتریب چه هر گذرد،یم امینینش خانه و یلیالتحص فارغ از که سال دو نیا

 گذشتیم

 تلختر و تلخ را اوقاتم مامان یغرولندها و انیاطراف یههایکنا و شین

 چند هر .کردیم

 یالیخیب به را خودم زدند میبرا که ییغرها و حرفها نیا یهمه برابر در

 واقعا گرید زدم،

 یبرا شدم حاضر که بودم شده خسته یدرق به .بودم شده خسته

 شده هم یمدت
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 نیا یهمه از دور به مادربزرگ کنار و بدهم گوش بابا حرف به عانهیمط

 و حرف

 .کنم یزندگ ثهایحد

 بهناز؟ کجاست حواست-

 و کردم بود نگران روز سه نیا تمام مثل نگاهش که مامان به ینگاه

 :گفتم

 .راز شهر تو -

 :تگف حرص پر و کرد یاخم

 .منتظرته نییپا بگم گفت بابات .اریدرن یباز بامزه-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .خداحافظ .رمیم من پس-
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 یکفشها .رفتم راهرو داخل یکفش جا سمت به و نماندم جوابش منتظر

 قرمز یکتان

 تمام و دمیکش قیعم ینفس .رفتم رونیب خانه از و دمیپوش را رنگم

 دو نیا یپلهها

 از پس .رفتم نییپا و کردم یط شیپاگردها در توقف بدون را طبقه

 از آمدن نییپا

 درد شدت به که میزانوها یرو را دستانم و شدم خم پله، نیآخر

 با .گذاشتم کردند،یم

 :زدم غر رصح
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 باز .گمیم دارم ی ک از نیبب .کننیم نابود رو زانوهام پلهها نیا آخرش-

 ههایهمسا نیا

 .میبزن آسانسور که ندن پول

 .رفتم ساختمان یخروج در سمت به آهسته ییقدمها با و ستادمیا صاف

 به ماه، ریت داغ آفتاب ریز که بابا سمت به ذوق با و کردم باز را در

 نوک سمند

 که اشیمتر کی به .رفتم بود ستادهیا منتظرم و داده هیتک اشیمداد

 متوقف دم،یرس

 :گفتم و شدم

 م؟یبردار رو خوشگلم نیماش میبر خب-

 :گفت و زد یلبخند

 از تو نیماش یبر دیبا خودت .سابقمون یخونه برمتیم فقط من-

 .یبردار گاراژش

 :گفتم و زدم شیرو به شوق پر یلبخند

 !هیعال-

 و کرد باز خودش یبرا را راننده سمت در و انداخت نییپا و باال یشانها

 من .نشست

 به که فرستادم یصلوات ب**ل ریز و نشستم کنارش یصندل یرو هم

 به سالمت

 واقع در .نمیبب را بدهد من به خواستیم بابا که ینیماش و میبرس مقصد

 دو از بابا

 نیماش کی من به روستا به رفتن یبرا بود گفته من به شیپ روز

 طبق .دهدیم
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 که یمدت نیا تمام توانمیم و هستم من نیماش نیا صاحب تنها گفتهاش

 روستا در

 نیا البته .اشمب نداشته هینقل یلهیوس مشکل و کنم استفاده آن از هستم

 هم نکته

 با است سال ده خودش که من سیخس یبابا چطور که بود جالب میبرا

 سمند نیهم

 !است دهیخر نیماش کی من یبرا کند،یم یزندگ

 قرار آن گاراژ در من نیماش که سابقمان یخانه یکینزد به که نیهم

 م،یدیرس داشت

 :گفتم

 خوبه؟ که رنگش بابا گمیم-

 :گفت و زد یپوزخند

 .قهستیسل کج یهایلنگ شما یعالقه مورد رنگ آره-

 :گفتم حرص پر و دمیچرخ سمتش به اخم با

 !بهتره که کشها سهیک یعالقه مورد رنگ از-

 جوابم در که بابا از چشم .میدیرس که شدم متوجه نیماش کامل توقف با

 پوزخند تنها

 :گفتم و گرفتم زدیم

 .باشه نشده هخست انتظار از رنگم یگوجها 206 دوارمیام-

 :گفت و داد سر یخندها تک تنها جوابم در بابا

 .روشه دشمیکل-
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 :دمیپرس گنگ و کردم نگاهش متعجب

 !د؟یکل-

 :افزودم و گفتم ی"آهان" لحظه چند از پس
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 !چهییسو منظورتون-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش تنها جوابم در

 رمیم االن نیهم منم .خونه برگرد باهاش و بردار تو نیماش برو خب-

 .خونه

 :گفت و داد من به یدیکل دسته

 .گاراژه مال ییطال دیکل-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 بعد و دور دور برم نمیاشم با کمم هی من که دیبر زود شما !بابا یمرس-

 .خونه امیم

 :گفت و داد سر یخندها

 دور؟ دور-

 :گفتم و کردم ضتریعر امکان حد تا را لبخندم

 .جوانانه ازین حال هر به خب، آره-

 و دیکش بودند شده سرخ خندهاش شدت از که شیگونهها به یدست

 :گفت

 .یباش داشته یخوب اوقات تیلنُگ دوست با دوارمیام باشه-

 من به بابا چند هر .شدم ادهیپ نیماش از و گفتم او به ی"داحافظخ"

 چه بود نگفته
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 ارزشش با میبرا بود یگوجها قرمز رنگش که نیهم بود، دهیخر ینیماش

 از .بود کرده

 ینیب شیپ بودم 206 دست خوش و کوچک نیماش عاشق من که آنجا

 بابا کردمیم

 من یبرا نیماش دیرخ در کنم مراقبت مادرش از خوب من آنکه یبرا

 تمام سنگ

 .کشدیم مرا انتظار گاراژ در یگوجها قرمز 206 کی و گذاشته
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 قتریعم آرزوها و مثبت افکار نیا با را لبخندم که_________ همچنان

 کترینزد گاراژ به کردمیم

 در را دیکل که بودم رفته شیپ یآنقدر آمدم خودم به یوقت .شدمیم

 برده فرو گاراژ قفل

 زده زنگ و یمیقد گاراژ قفل چون آنکه با .بودم آن کردن باز حال در و

 یسخت به و بود

 یزهیانگ و دیام با یدشوار کی و هزار با برد، فرو آن در را دیکل شدیم

 نیماش اتمالق

 و گذاشتم گاراژ در یرهیدستگ یرو را دستم .کردم باز را قفل م،یاهایرو

 را چشمانم

 وارد و کردم باز را در آهسته بود بسته چشمانم که همچنان .بستم

 را چشمانم .شدم

 نیماش واضح و کامل طور به کنمیم باز را آنها یوقت که کردمینم باز

 نمیبب را میاهایرو
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 من و شد باز کامل طور به گاراژ در باالخره .کنم زیاسورپر را خودم و

 آب .شدم گاراژ وارد

 آهسته .دمیکش قیعم ینفس و دادم قورت بلند یصدا با را دهانم

 کردم باز را چشمانم

 بود، میجلو که ینیماش دنید با اما نمیبب را کمیش و خوشگل نیماش تا

 لبم بر لبخند

 نشان خوب که آهسته ییداص با .شد حبس نهامیس در نفس و دیماس

 باد دادیم

 :گفتم است، شده یخال جانمیه و ذوق و یشاد

 خود از و لطف همه نیا یازا به بابا !رنگ یگوجها یقراضه کانیپ-

 بهم من، یگذشتگ

 !؟یدیم قراضهتو کانیپ

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ به یدست

 !بود سخاوتمندتر حتما نبود کشها سهیک اون از اگه-

 خاک شیرو که یکانیپ سمت به سست ییقدمها با و دمیکش یپوف

 یبرخ و نشسته

 تار دو .رفتم بود، شده متصل گاراژ وارید به عنکبوت تار با بدنهاش نقاط

 عنکبوت

 بودند شانیرو که ییعنکبوتها که کردم پاره دست با را میجلو بزرگ

 یجلو نیزم یرو

 کردند،یم حرکت تند نشایپا هشت با که آنها به را نگاهم .افتادند میپا

 و کشاندم

 :گفتم
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 قراضه کانیپ نیا از بهتر دادیم بهم قرمز یگنده عنکبوت کی بابا اگه-

 !بود

 بزرگ، یعنکبوت بر سوار را ودمخ .رفتم فرو الیخ یایدن به و بستم چشم

 مثل درست

 جنگل در را یهر پاتر، یهر لمیف در که یکریپ غول یعنکبوتها همان

 کردند، ریغافلگ

 را شیپاها و کردیم حرکت سرعت با جثهام بزرگ عنکبوت .کردم تصور

 یرو از

 دوست قرمز عنکبوت شدیم کیتراف یوقت یحت .داشتیبرم نهایماش

 من یداشتن

 .گذاشتیم سر پشت را کیتراف و کردیم گذر نهایشما یرو از

 باز چشم بود، مت و پت کارتون ینهیزم آهنگ که لمیموبا زنگ یصدا با

 از و کردم

 لیموبا و بردم میمانتو ریز را دستم .آمدم رونیب قرمزم عنکبوت الیخ

 بیج از را

 یصفحه یرو که "غر واسه شو گوش" عبارت به .آوردم رونیب شلوارم

 امیگوش شینما

 پاسخ تماس به و کردم یفوت حرص با .دوختم چشم بود، شده ظاهر

 .دادم

 مامان؟ بله-

 !کنه سالم دیبا اول دونهینم یحت !کردم بزرگ دختر سرم ریخ-
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 :گفتم حوصلهیب

 دوباره هم گهید ساعت مین رو، هم میدید شیپ ساعت مین نیهم-

 .رو هم مینیبیم

 ؟یچ واسه سالم

 بهتر همون یکن سالم دیبا شهیهم یفهمینم که تو اصال !من یخدا یوا-

 بابات که

 .یکن یزندگ تنها رزنیپ کی با روستا یتو فرستتیم

 :گفتم و دمیکش یپوف

 ؟یزد زنگ که یداشت کارم یچ خب-
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 یماکارون خوامیم ظهر واسه که بخر ازیپ لویک دو راهت سر بگم خواستم-

 .کنم درست

 !کن درست گهید زیچ هی خب-

 امروز !بخر ازیپ یعنی بخر ازیپ گمیم بهت یوقت !تنبل یدختره !بهناز یوا-

 دهیش ظهر

 اریو که بود گفته من به صبح از دهیش و خونهمون انیم پدرام و بهزاد با

 .کرده یرونماکا

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ به یمشت

 .میکرد یریگ عجب-

 .نزن هم اضافه حرف .بخر ازیپ برو-

 !بخره بگو بابا به خب-
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 تو واسه امروزم .سرکار رهیم هفته یروزا کل !دختر خستهست بابات-

 گرفت یمرخص

 .یباش نداده انجام که نباشه یکار یریم که فردا که بکنه کارهاتو که

 کاریب وت مثل

 !که نبوده

 :گفتم ناچار به

 گه؟ید امر .خرمیم رمیم باشه-

 .بخر هم خانواده نوشابه و دوغ-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 ؟یچ گهید-

 .گمیم زنمیم زنگ بهت اومد ادمی .ادینم ذهنم به گهید زیچ فعال-

 :گفتم حرص پر
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 !باشه-

 .خداحافظ خب-

 .خدانگهدار-

 پشت نشستن از پرغرور و خوشحال یلیخ من .شد قطع تماس باالخره

 کانیپ نیا

 کردمیم دیخر و کردمیم توقف دیبا هم جا چند راه سر که بودم قراضه

 نندیبب همه که

 !افتادهام یروز چه به
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 کانیپ یجلو یراننده سمت در یرو که را یدیکل و رفتم وترجل یقدم

 و گرفتم بود

 در را دیکل شد باز در قفل که نیهم .بشود باز در قفل تا چرخاندم

 را رهیدستگ و آوردم

 دادم فشار را رنگش ینقرها یرهایدا یدکمه شستم انگشت با و گرفته

 به .بشود باز تا

 نیا فیح .افتادم سرفه به هک شد بلند خاک یطور در، شدن باز محض

 یلباسها

 بود خاک از پر که راننده یصندل یرو .شد بودم زده که یپیت و قشنگ

 و نشستم

 خاک نیماش یرهیدستگ و دیکل یرو یقدر به .آوردم باال را دستانم

 کف که بود نشسته

 نیماش نیا قاعدتا آنکه با .بود شده خاک زیر ذرات از مملو دستانم

 روشن دینبا

 بابت از المیخ دارد یکاف مقدار به هم نیبنز بود گفته بابا چون د،شیم

 افتادنش راه

 نیماش و خواندم زوالم به رو یآبرو یبرا یفاتحها ب**ل ریز .بود راحت

 .کردم روشن را

 دنده بر یقدر به یول بزنم را کی یدنده که رفت دنده یرو دستم

 که بود نشسته خاک

 :دمیغرّ حرص پر و شد جمع خاکش ذرات یرو دستم

 !رو قراضه نیا نیکردیم زشیتم الاقل-
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 حرکت موقع .انداختم راه را نیماش و زدم را کی یدنده و دمیکش یپوف

 یقدر به کردن

 .است کیشل حال در یجنگ یمایهواپ کی انگار که دادیم صدا
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 میپا ریز متیق گران و مدرن نیماش با لذتم پر یرانندگ از یربع کی

 که گذشتیم

 بود بهتر .افتادم بود داده دستور مامان که ییدهایخر ادی به ناگهان

 از شیب آنکه یبرا

 امر آنجا در همه که خانه کینزد بار تره بازار از نشود، یزیآبرور نیا

 دیخر شناختندیم

 از تا بچرخانم چشم یکم ابانهایخ در کردم یسع نیهم یبرا و کردمینم

 یگرید یجا

 قرمز چراغ نیاول پشت توقف از پس .کنم فراهم را دهیش اریو رفع لوازم

 از آنکه یبرا

 مروین بود قرمز کیش یتابه کی همچون که میبایز کانیپ در گرما شدت

 نشوم،

 نیا یشرفتهیپ یتکنولوژ یهایخوب جمله از .دادم نییپا را نیماش یشهیش

 ن،یماش

 کیتراف در یحت بودم مجبور خوردن هوا یبرا من و بود کولر نداشتن

 نییپا را شهیش

 یهایلیتر و ونیکام بوق یصدا و نهایماش اگزوز دود یبو از و بدهم

 .ببرم لذت اطرافم
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 کرد توقف رمکنا که ینیماش و آوردم شانس قرمز چراغ نیا در باالخره

 ای ونیکام کی

 رانندهاش یول آوردهام شانس کردمیم فکر من البته .نبود دودزا وانت

 که یارادت با

 فکر اشتباه امیشانس خوش مورد در کرد اعتراف داشت من به نسبت

 .کردم

 یشاس ینهایماش به من که یاصطالح( اشیخرس یخارج نیماش یشهیش

 بلند

 هر کهیحال در و داد نییپا دانستمیمن را اسمش یحت که ).دهمیم نسبت

 هر

 :گفت دیخندیم

 جوجه؟ ،یبش سوار رو قهیعت نیا که ستین تو فیح آخه-

 دادم چرخ جذابش صورت یرو را نگاهم و چرخاندم سمتش به را سرم

 .زدم یپوزخند و

 رخنه جانم در گرما آنکه با .چرخاندم جلو به را سرم و گرفتم او از چشم

 به بود، کرده

 را شهامیش و چرخاندم تند و تند را در یرو یفلز یرهیدستگ یتبدبخ

 از خدا .دادم باال

 .کندیم من همچون دهاشیبرگز بندگان بینص فقط نعمتها نیا
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 حد تا سوار یخرس یراننده آن یرو کردن کم یبرا اغچر شدن سبز با

 دادم گاز امکان
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 سرعت آنکه از شیب نیماش نیا با دادن گاز یول رمیبگ فاصله او از که

 باشد، داشته

 و گرفت سبقت کنارم از ییصدا چیه یب اشیخرس با او .داشت صدا

 من از لومترهایک

 .زد جلو

 یبرا پارک یجا دنبال به و دمید بار تره بازار کی راهم سر باالخره

 گندهام نیماش

 را شیمغازهها تمام اسم و جا که زدم دور را ابانیخ یقدر به .گشتم

 نیب .شدم حفظ

 دایپ که یپارک یجا هر ابان،یخ کنار یشده پارک ینهایماش انبوه آن

 یبرا کردمیم

 یلیمیا کانیپ مخترع به کاش .بود کوچک یادیز کرمیپ غول نیماش

 گفتمیم و زدمیم

 صندوق کردن وصل دوباره و کندن امکان سازدیم که یبعد یکانهایپ در

 را عقبش

 .کرد پارک را پهن و بزرگ دم با اما شاخ یب غول نیا بشود تا کند جادیا

 یمرد دنید با

 پشت و جلو که ش 405 عقب صندوق در را دشیخر یسههایک که

 یفضا نشیماش

 پشت قایدق و انداختم اهر را نمیماش دادیم قرار بود، یخوب یخال

 نیکم نشیماش

 تمام باالخره .کنم پارک جا آن رفتنش رونیب محض به که کردم

 را دشیخر یسههایک
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 دستانم با را فرمان یباال .بست را صندوق در و گذاشت صندوقش در

 و گرفته محکم

 به فراوان دقت با نگاهم .بودم داده هیتک دستانم پشت به را چانهام

 که بود او نیماش

 مجال یگرید نیماش به و کنم پارک شیجا به رفتن رونیب محض به

 یجا آن گرفتن

 مرد یوقت .ندهم بود، خودم یشرفتهیپ نیماش و من حق که را پارک

 فرمان پشت

 را دادنم گاز زانیم که همچنان و رفت یدست ترمز یرو دستم نشست،

 یرانندهها مثل

 را نشیماش او تا بودم تظرمن کردم،یم ادیز و کم یرال نیماش مسابقات

 و بدهد یتکان

 با استخاره کی و هزار از پس مردک باالخره .بشوم خالص انتظار از من

 قرآن و حیتسب

 نمیماش حرکت کی با شدنش خارج محض به و انداخت راه را نشیماش

 آن یجا به را

 دوبل پارک جلو از آنکه یجا به که بودم کرده هول یقدر به .چپاندم

 پارک عقب از بزنم
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 یعقب نیماش با شانس یسیخ به که داشت یخوشحال یجا و زدم دوبل

 تصادف
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 نیماش از فراوانم، هنر از یراض و خوشحال کردنم پارک از پس .نکردم

 و شدم ادهیپ

 که دمیکش بود نشسته آن یرو یصندل خاک که میمانتو پشت به یدست

 خاک ذرات

 و باال را شالم یکم و دمیکش یپوف .شدند پراکنده اطرافم یفضا در

 یذرها تا زدم نییپا

 یذرها یحت بحمداهلل .بشود خشک بدنم یرو عرق یهیال و بخورم باد

 و نشدم خنک

 میمستق یقدر به آفتاب .فتمیب راه هب داغ آفتاب همان ریز شدم مجبور

 صورتم بر

 یکینزد به .رفتم بازار سمت به و کردم ظیغل یاخم مجبورا که دیتابیم

 بازار یورود در

 ترس از و نکردم قفل را نیماش که آوردم ادی به ناگهان دم،یرس که

 آن شدن دهیدزد

 دمر .کردم قفلش دیکل با و برگشتم را رفته راه متیق گران یقهیعت

 قد کوتاه و الغر

 ستادهیا من نیماش یجلو دیپرا کنار رنگ دیسف یوانت پشت که یسبزها

 پشت بود،

 :گفت یپوریش یبلندگو

 .هزار هزاره، لویک خربزه-

 نگاه من به زشیر چشمان با و داد فاصله دهانش از را بلندگو سپس

 :گفت و کرد

 !دنشهایدزدینم یکردینم قفلشم-
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 :گفت و داختان میپا تا سر به ینگاه

 .کن قفل خودتم پس شترهیب بدزدن خودتو نکهیا احتمال-

 او که بود مانده نیهم .کرد ظتریغل مرا اخم و داد سر یقهقهها هم بعد

 یکهیت من به

 شدنم وارد محض به .شدم بازار یراه و دمیکش یپوف .ندازدیب یمجلس

 در بازار به

 رد مردم انیم از را خودم یسخت به و کردم ریگ تیجمع انبوه انیم

 ازیپ کی به تا کردم

 چشم صدا و سر همه آن با آدم تعداد آن انیم در .برسم یفروش

 دهیفایب چرخاندنم

 
 

34 

 یفرنگ و یرانیا جاتیسبز انواع دمیدیم غرفهها در آنچه تمام البته و بود

 ازیپ جز به

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکش یپوف حرص پر .بود

 مگه کنه، درستش ازیپ با که هیاصرار چه دونمینم من از؟یپ چرا آخه-

 و جیهو و ریس

 کنه؟ینم سرخ ازیپ یجا به رو اونا که چشونه هایسبز یهیبق و کاهو و کلم

 به سرم عیسر ، "چنده؟ لویک ازیپ آقا" گفت که یخانم بلند یصدا با

 و دیچرخ سمتش

 صدا سمت به بود افتهی را یلیل دوباره سالها از پس که مجنون حس با

 را ازیپ تا رفتم
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 با ناباور و کردم گذر تیجمع یالبال از یبدبخت هزار به باالخره .کنم دایپ

 که یچشمان

 ییازهایپ به ودب آمده در قلب فرم به رهیدا یجا به هشانیقرن شکیب

 در نامرتب که

 :گفتم ذوق پر یلحن با .کردم نگاه بودند شده دهیچ قفسه

 !ازیپ-

 یجلو و دهیپوش را رنگش سبز پا تا سر فرمیونی که یسوختها و اهیس پسر

 ازهایپ

 :گفت و کرد نگاه من به تعجب با بود ستادهیا

 !ن؟یبود دهیند ازیپ کینزد از حاال تا .ازهیپ خانوم آره-

 :گفتم تیجد با و کردم یخما

 ازیپ لویک دو خب .کردمینم دایپ بازار نیا یتو !بودم دهید که البته-

 .نیبد

 :گفت و زد یلبخند

 .چشم-

 دانستمیم .ختیر آن در خراب ازیپ توانستیم تا و برداشت یکیپالست

 ازیپ اگر

 و نزدم یحرف نیهم یبرا کرد،یم اعتراض من به کردمیم نیچ دست

 مماند منتظر
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 به سرش گرفتم، دستش از را سهیک آنکه از پس .شود تمام کارش

 بند یگرید یمشتر
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 و کردم استفاده زمان از بودم فرصت نیا منتظر که هم من و شد

 .کردم عوض را ازهایپ

 به خودش با مرا دیخر موقع بودم بچه یوقت از که بابا از را اخالقم نیا

 که بردیم بازار

 برگرداندن در که باشم یحمال هم و رمیبگ ادی او از را کردن دیخر هم

 او به خانه به بارها

 با داد من به که ییازهایپ ضیتعو اتیعمل یوقت .گرفتم ادی کنم، کمک

 نیا که ییازهایپ

 کار رساندم، انجام به را بودم کرده انتخاب و دهید چشم با دتم

 راه هم گرید یمشتر

 فکر .رفتم صف سمت به و زدم دور را پسر نامحسوس یلیخ من و افتاد

 مین کنم

 که بشود من نوبت بودم منتظر و ستادهیا صف در که شدیم یساعت

 پشت که یمرد

 :گفت کردیم حساب و کردیم وزن ستاده،یا ترازو

 .دیبد نقد دیبا .کرد حساب شهینم کارت با و شده خراب دستگاهمون-

 از پر روز نثار دار جان "یلعنت" کی و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 امیاقبال خوش

 خدا یرضا راه در کردم تین اول و کرده عمل ینید کتاب طبق .کردم

 یازهایپ نیا بتوانم

 دستانم سپس و بخرم خدا، لحمص یبنده ده،یش اریو رفع یبرا را ملعون

 در را
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 کی حس با .بشود دایپ یپول کردم آرزو و بردم فرو شلوارم یبهایج

 سه و اسکناس

 امیموجود زانیم دنیفهم یبرا قلبم تپش بمیج اعماق در کوچک یسکه

 در هزار به

 را سکهها و اسکناس دیلرزیم جانیه شدت از که یدست با و دیرس قهیدق

 رونیب

 پنج و ستیب یسکه سه و یتومان هزار دو اسکناس دنید با .آوردم

 ینفس یتومان

 سهیک حوصلهیب و دیرس من به نوبت قرنها از پس باالخره .دمیکش قیعم

 به را

 صلوات چند دل در ترازو شینما صفحه شدن روشن با .دادم دستش

 از که فرستادم

 دنشو شتریب است من یموجود تمام که تومان پنج و هفتاد و هزار دو

 عدد دنید با که

 .کردم نینفر را اضافه تومان پنج و ستیب آن تومان، صد و هزار دو

 یرو را اسکناس

 با پسر .گذاشتم اسکناس یرو دانه دانه را سکهها و گذاشتم زشیم

 که من به تعجب
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 از پس .کرد نگاه گذاشتمیم زشیم یرو را شاه زمان یکهنه یسکهها آن

 گذاشتن

 :گفتم و کردم نگاهش سست یلبخند با سکه نیآخر



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 47 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 ن؟یدیم فیتخف .کمه تومن پنج و ستیب فقط-

 :گفت و داد سر یخندها پسر

 .برکت خدا-

 را ساز اطرهخ ازیپ یسهیک و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 رفتن راه و برداشتم

 از و کردم گذر تیجمع انبوه انیم از ییاعال بتیمص به .گرفتم شیپ را

 رونیب بازار

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس خلوت، یرو ادهیپ به ورود از پس .رفتم

 .آزاد یهوا آه-

 ته تا را اهشیس دود و کرد گذر میجلو از یمیقد یاتوبوس لحظه همان

 فرستاد حلقم

 به تا دادهاند هم دست به دست زیچ همه ایگو .افتادم سرفه به که

 کنند اثبات من

 سمت به سرفهام آمدن بند از پس .است امیزندگ روز نیبهتر امروز

 و دیجد نیماش

 یبچه پسر که بودم برنداشته قدم دو از شیب .افتادم راه به قشنگم

 میجلو یقد کوتاه

 از پر یجعبه کردیم نگاه من به معصومش چشمان با کهیحال در و دیپر

 جوراب

 :گفت و آورد باال را دستش یمردانه

 ؟یخریم جوراب خاله-

 سبزهاش پوست یرو غبار و خاک و یفیکث با که صورتش یرو را نگاهم

 رهیت یلیخ
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 :گفتم و چرخاندم بود شده

 .ندارم پول تومنم کی خودم جان به-
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 :گفت ملتمسانه یلحن با

 !خدا رو تو خاله-

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ به یدست

 !کن ولم .ندارم پول خودم جان به-

 .یدار دوست یک هر جون خاله-

 دنبالم به .ردمک گذر رفتینم کنار میجلو از که او کنار از و دمیکش یپوف

 و افتاد راه

 یبرا همچنان که او یول کردم تند را میقدمها نرسد من به آنکه یبرا

 به جوراب فروش

 و قرآن و غمبریپ و خدا به تند و تند و دیدو دنبالم کردیم سماجت من

 و امام دوازده

 تمام و دوستان و زانیعز جان و اسالم راه یشهدا روح و معصوم چهارده

 یاعضا

 نیماش به دنیرس با .بخرم او از یجوراب که خوردیم قسم من یادهخانو

 رو ادهیپ از

 از پسر کردم، باز را نیماش در قفل دیکل با آنکه محض به و رفتم رونیب

 فاصله من

 :گفت و گرفت

 !نته؟یماش قراضه نیا-
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 :گفتم و کردم نگاه او به یناراحت با

 .آره-

 :گفت د،یکشیم و گرفتیم را نمیآست دستش با کهیحال در و آمد جلوتر

 آقاهه هی !هایبفروش آدامس نجایا یایب یتونیم !یبدبخت یلیخ هم تو پس-

 نجایا

 .بخره خوشگل موتور کی تونست سال دو از بعد فروخت،یم آدامس

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست با
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 !من یخدا یوا-

 :گفتم کردمیم نگاه خستهاش چشمان در کهیحال در و نشستم زانو دو یرو

 سالته؟ چند-

 .ده-

 :گفتم تعجب با

 !؟ییکوچولو انقدر چرا پس !سالته؟ ده-

 :گفت تیعصبان با و کرد یاخم

 !بزرگم یلیخ من !ییکوچولو خودت-

 :گفتم و دمیشک یپوف

 دینبا یبفروش جوراب خوب یبتون نکهیا واسه نیبب .یبزرگ تو باشه-

 یبر مردم دنبال

 انیب اونا که یکن فیتعر جورابهات از یجور هی دیبا بخرن، ازت که

 ازت تا دنبالت
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 دینبا یکن جلب رو مردم تیرضا نکهیا واسه باشه ادتی .بخرن جوراب

 دنبالشون

 .بدوند دنبالت اونا که یکن غیتبل یجور دیبا ،یبدو

 ؟یچجور مثال-

 ...یبگ نویا نکهیا مثال خب ...نکهیا مثال-

 و کردم صاف را میصدا .میبرگشت رو ادهیپ داخل به و گرفتم را دستش

 به ییصدا با

 :گفتم بود، شدن شلوغ حال در که ییرو ادهیپ در بلند نسبت

 ن؟یگردیم ونتابست گرم یروزا نیا واسه خنک جوراب کی دنبال شما-

 دنبال شما

 جوراب کی دنبال شما ن؟یگردیم رهینگ بو و دیبپوش روزا نیا که یجوراب

 واسه راحت
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 یجفت فقط و دارم ور جورابا نیا ن؟یگردیم یمهمون واسه قشنگ و کار

 به !تومنه هزار

 .دیریبگ تومن هزار من از دیریبگ تومن پنج مغازه از نکهیا یجا

 و یبررس مشغول و شده جمع ما دور نفر هفت -شش آمدم خودم به تا

 دنیخر

 به غمیتبل که بودم گفته بلند و گرفته حس مرا یقدر به .بودند جورابها

 مردم گوش

 جفت شش که پسرک به .گرفتند ابهاجور دیخر به میتصم و دیرس

 فروخته را جوراب
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 در آهسته و زدم یچشمک کردیم نگاه من به لبخند با ذوق شدت از و

 :گفتم گوشش

 قدرتت با و کن باور خودتو ،ینر مردم دنبال عجز با وقت چیه ریبگ ادی-

 که کن یکار

 .انیب دنبالت

 :گفتم و گرفتم فاصله او از

 .من دوست خداحافظ فعال-

 :گفت و داد تکان میبرا یدست و کرد پررنگتر را نشیدلنش لبخند

 .کنمینم فراموشت وقت چیه .خدانگهدار-

 .نطوریهم منم-

 بودم، جوراب یفروشنده مثال که من به تعجب با که یمردم انیم از

 گذر کردندیم نگاه

 .گذاشتم آن در را ازیپ یسهیک و کرده باز را نیماش عقب در و کردم

 از پس و رفتم جلو

 زدن از پس و کردم روشن را نیماش یخوشحال با فرمان پشت نشستن

 خوش یبوق

 یبرا یقدر به .رفتم و زدم شیرو به یلبخند پسرک، یبرا صدا

 شوق و ذوق امیابیبازار

 یناراحت احساس قدمم خوش یقراضه کانیپ راندن از اصال که داشتم

 به .کردمینم

 قرمز چراغ پشت یقهایدق دو مشد مجبور دمیرس که راه چهار نیاول

 یکم .کنم توقف
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 لیمستط کوچک ضبط به چشمم ناگهان که چرخاندم چشم نیماش در

 نیماش شکل
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 ییویراد موج میتنظ یبرا ینوار یدکمه سه ضبط چپ سمت در .افتاد

 وسط در بود،

 نوار خروج و ورود محل که بود رنگ دیسف بزرگ لیمستط کی آن

 شیباال و بود کاست

 و صدا میتنظ یبرا یآخر و یاول که بودند شکل لیمستط یدکمه سه

 یبرا یوسط

 دستم و کردم باز را داشبورد در عیسر .بود کاست نوار فرستادن رونیب

 فرو آن در را

 مورچه یالنه در که گرسنه خوار مورچه کی دراز زبان مثل دستم .دمبر

 فرو نیزم در

 دنبال به و رفته فرو داشبورد در رد،یبگ و افتهی را مورچهها که رودیم

 کاست نوار کی

 دست همان با را شانیهمگ و دیرس آنها به دستم باالخره .کردیم حرکت

 الغرم

 یکی ،یطوس یکی که کاست ارنو سه یرو شوقم پر نگاه .آوردم رونیب

 و یمشک گرید

 دو و گذاشتم ضبط در را یطوس نوار .ماند ثابت بود رنگ کرم یگرید

 به را گرید نوار
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 یلحظها چند و کردم بلند را ضبط یصدا .برگرداندم داشبورد داخل

 تا ماندم منتظر

 و دیکش طول کامل یقهایدق تا لحظه چند نیا یول کند پخش آهنگ

 یطور ضبط

 شکافت یبرا مهم یقاتیتحق انجام حال در ییگو که دادیم قژ قژ یاصد

 نوار یهستها

 یرسا و بلند یصدا و شد تمام قژ قژ یصدا باالخره .است کاست

 یمیقد یترانها

 یصدا به که همچنان و زدم تیرضا از یلبخند .کرد پر را نیماش یفضا

 یقیموس

 .گرفتمیم ضرب رمانف بر دستانم با ،یقیموس آن تمیر با سپردمیم گوش

 سبز از پس

 که من به جغد مثل که امیکنار نیماش یراننده به توجه یب چراغ، شدن

 کی مثل

 نگاه کردمیم یشاد است آمده شیپ سال پنجاه از که زمان مسافر

 و دادم گاز کرد،یم

 ترانه، خواندن به شروع یرانندگ با همزمان .افتادم راه سرعت با

 یقیموس با هماهنگ

 .کردم

 سالم، سالم"

 سالم، سالم
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 سالم، یهمگ

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یا سالم، یزندگ یا

 یروز هی دلم یزایعز یا

 باز شهیم پر پرستوها از وونیا

 یروز هی دلم یزایعز یا

 باز شهیم چادر ها باغچه رو سبزه

 دوباره دلم یزایعز یا

 شنیم رونده دالمون از ها غصه

 یروز هی دلم یزایعز یا

 شنیم خونده مهربون یغزال

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یسالم،ا یهمگ

 سالم، یزندگ یا

 مبارکه، نو خونه نو، یروز مبارکه، نو روز

 مبارکه، نو خونهیم و یمست رکه،مبا عشقمون
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 اد،یم ماه رهیم هفته اد،یم هفته رهیم روز

 اد،یم راه ما با زمونه و میساخت زمونه با

 سالم، سالم
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 سالم، سالم

 ،سالم یهمگ

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یا

 سالم، یزندگ یا

 رو، خونه یگلدونا مینیبیم یشاد اشک با یروز هی

 رو، خونه یهوا اون میدینم ایدن به و میهست گهیهمد عاشق

 بذار، وونهید دل روزخم عشقو مرحم زیعز تو

 بذار، مونهیوپ گل و یدنینوش مون سفره تو باز زیعز تو

 مون، خونه ادیب باز مون هواس بونه هیسا هی که هرجا

 بذار، خونه اسمشو

 بذار، خونه اسمشو

 بذار، خونه اسمشو

 سالم، سالم

 سالم، سالم
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 سالم، یهمگ

 سالم، یهمگ

 سالم، یزندگ یا

 سالم، یگزند یا

 سالم، سالم

 سالم، سالم
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 سالم، یهمگ

 سالم، سالم

 سالم، سالم

 "...سالم یهمگ

 )دهیها از سالم یزندگ یا یترانه(

 به هم راه طول در .شد تمام هم آهنگ مانیکوچه به دنمیرس با همزمان

 یدهیها لطف

 یبرا آورد،یم یسالمت سالم که آنجا از و میداد سالم کی و هزار زیعز

 از گرید سال صد

 بابا نیماش کنار را قشنگم نیماش .میکرد رهیذخ یسالمت هم عمرمان

 و کردم پارک

 شیپ را خانه راه و آوردم رونیب نیماش عقب از را ازهایپ .شدم ادهیپ

 .گرفتم

 کار دستم، در ازیپ لویک دو با هم آن بلند، یپله تعداد آن از رفتن باال

 و دشوار اریبس

 دهیش اریو رفع یبرا و خدا راه در یول دبو یسخت ناجوانمردانه بس

 که ،یزنبور

 نیچن میبود مجبور داشت، یشتریب سوزش زنبور شین از شیشهاین

 را ییهایدشوار

 .میکن تحمل
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 دست با زدم،یم نفس نفس کهیحال در و دمیرس دوم یطبقه به باالخره

 کردهام عرق

 زنگ و زدم کنار بودند دهیچسب امیشانیپ به که را عرقم از سیخ یموها

 .زدم را در

 و کرد باز میرو به را در پدرام باالخره آنکه تا ماندم منتظر یقهایدق چند

 :گفت

 !بهناز سالم-

 :گفت و انداخت میپا تا سر به متعجب ینگاه

 !ه؟یوضع چه نیا-

 :گفتم حرص با و دمیکش یپوف

 .دهیم دار ازیپ یغذا سفارش ومدهین .کتهیکوچ برادر ریتقص-

 و زد میرو به یچشمک .گرفت دستم از را ازهایپ یسهیک و زد یلبخند

 :گفت

 .باشه خواهر دیشا برادره؟ یدونیم کجا از حاال-

 :گفتم و دمیکش حرص پر ینفس

 .پسر خوبه؛ پسر بسه، پشتمون فته واسه نینازن-

 میپا به دوباره و شد دایپ نینازن یکله و سر خانه به ورودم محض به

 کف با .دیچسب

 :دمیغرّ حرص پر و دمیکوب امیشانیپ بر دست

 شد؟ دایپ کلهش و سر کجا از گهید نیا-

 :گفت و داد سر یخندها پدرام

 .نره سر نحوصلهمو که نجایا میاریب مهد از نمینازن گفت عمه-
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 ییرایپذ یآب کولر یچهیدر یجلو و رهاندم رونیب سرم از را شالم

 از پس .ستادمیا

 :گفتم قیعم ینفس دنیکش

 .رهیم سر پام یحوصله نینازن بدون واقعا .رو بنفشه بده رشیخ خدا-

 بود گرفته محکم را میپا که نینازن سر یباال به و آوردم نییپا را سرم

 یپوف .کردم نگاه

 :گفتم و دمیکش

 .آب به دست برم خوامیم من نینازن-

 :گفت و کرد غنچه را شیبها**ل .کرد نگاهم گنگ و آورد باال را سرش

 ؟یچ به دست-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .کن ول رو بدبختم یپا .دارم کی شماره-

 :گفت دواریتهد و کرد ول را میپا ناچار به

 !منتظرم-

 وجب ربع با نیهم یبرا و کنم فرار او از خواستیم دلم دانستیم خوب

 مرا قدش

 .کردیم دیتهد

 آرامش مامن یراه و دادم تکان خودم یبرا تاسف ینشانه به یسر

 محترمم یمثانه

 .شدم

 از مامان غرولند یصدا که بودم خنک یآب با دستانم نشست حال در

 به در پشت
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 .دیرس گوشم
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 بخر؟ هم نوشابه و دوغ نگفتم بهت مگه !هوا به سر یدختره !بهناز-

 :گفتم بلند ییصدا با و دمیکش یپوف

 ضرر نوهت عقل واسه نوشابه ضمن در !دمیخر زور به ازمیپ نیهم-

 به نوشابه اگه .داره

 .شهیم خودش نیع بچهشم ،یبد دهیش خورد

 :گفت معترضانه مامان

 آدم رو تو باش رو من اصال .بد یچ و خوبه یچ یبد نظر نکرده الزم-

 به کردم حساب

 .رهیبگ بره پدرام مگیم االن .کردم واگذار تو

 نهیآ در آشفتهام صورت ریتصو به ینگاه .دادم رونیب فوت با را نفسم

 و انداختم

 :گفتم آهسته

 .باشه جا نیا از بهتر مادربزرگ یخونه دوارمیام-

 باال را آنها شدت پر و عیسر و گرفتم ریش ریز کاسه مثل را دستم دو هر

 هر و آوردم

 زدهام آفتاب و داغ صورت یرو بود شده جمع آنها در خنک آب چه

 حس با .دمیپاش

 بر لذت از یلبخند میگرما از شده هالک پوست عمق تا شیسرما نفوذ

 نقش لبم

 .بست
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 نیزم یرو کهیحال در مامان .رفتم رونیب و بستم را آب ریش باالخره

 کی و نشسته

 جان دشانیخر یبرا که را ییگرانبها یازهایپ بود، گذاشته شیجلو ینیس

 پوست دادم

 من به را نگاهش و گرفت ازهایپ از چشم لحظه چند از پس .کندیم

 چشمان .کشاند

 .بودند آورده در را اشکش خوب ازهایپ دادیم نشان قرمزش

 به ؟یکنیم نگاه رو من یستادیوا کاریب اونجا مضحک یافهیق اون با !بهناز-

 که من

 باز ادیم دهیش االن که برس وضعت و سر به برو الاقل ،یکنینم کمک

 .ینشنو کهیت
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 :گفتم حرص با و دمیکش یپوف

 خودش مامان مگه نجا؟یا ادیم همش که نداره یزندگ و کار دهیش نیا-

 یوقت که چشه

 م؟یکن درست غذا براش ما که انجیا ادیم کنهیم اریو

 نقش که تو کنم،یم درست دارم من فقط م؟یکن درست غذا براش ما-

 ،یندار جمیهو

 ...تو یول داره تیخاص یکل و زهیریم غذا یتو آدم رو جیهو حداقل

 کترینزد او به تند قدم چند با .دیکش یآه و گرفت من از را نگاهش

 طرف در و شدم
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 دوخت من به را منتظرش نگاه .نشستم زانوچهار شیروبهرو ینیس گرید

 چه بفهمد تا

 :گفتم و زدم یلبخند .میبگو خواهمیم

 که یکنیم یدگیرس بهش انقدر چرا اد؟ینم بدت دهیش از مگه شما-

 ادیب همش

 خونهمون؟

 :گفت و کرد یاخم

 !نداره یارزش برام که اون وگرنه کنمیم یدگیرس نوهم به من !اون؟ به-

 !مامان ماههست دو نیجن کی فقط هم نوهت-

 :گفت و کرد ظتریغل را اخمش

 دنیکش زحمت از نوهم واسه کردن درست غذا .نوهمه حال هر به-

 فقط که تو واسه

 .بهتره یکرد گنده کلیه

 به یگرید حرف چیه یب .شدم بلند نیزم یرو از و دیماس لبم بر لبخند

 به .رفتم اتاقم

 همان با و نداشتم ردنک عوض لباس حال که بودم شده خسته یقدر

 و یخاک یمانتو

 دراز نرمم تخت یرو خواستیم دلم .دمیکش دراز نیزم یرو فمیکث

 شیب یول بکشم
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 مثل درست دم،یکشیم زدرا شیرو اگر و بودم فیکث شیبرا حد از

 نیماش یهایصندل
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 .شدیم گرفته غبار و گرد قشنگم

 فرو قشنگم کانیپ فکر به .دمیکش قیعم ینفس و شدم رهیخ سقف به

 چند هر .رفتم

 یهر کریپ غول یعنکبوتها دم،ید را آن که اول و بود یقراضها نیماش

 شرط به را پاتر

 نظرم به .نداشتم آن به یبد حس اما دادم،یم حیترج آن به بودن قرمز

 با ساعتها اگر

 در ماندن ساعتها از شادتر یلیخ کنم سالم دهیها با و کنم یرانندگ آن

 گوش و خانه

 لبم بر ثانهیخب یلبخند فکر نیا با .بود خواهم مامان یغرولندها به دادن

 گرفت شکل

 :گفتم و

 !کجا مامان یصدا کجا، دهیها یصدا تازه-

 بیع چیه .شد دهیکش نیماش به فکرم تمام و شد ظتریغل لبخندم

 و نداشت یخاص

 نکهیا فکر به مرا نیهم و بود خاک و گرد پر و فیکث حد از ادهیز فقط

 به را آن عصر

 :گفتم و زدم هوا در یبشکن .برد فرو ببرم کارواش

 !حله گهید ببرم، کارواش-

 بزرگ چمدان سمت به .شدم بلند نیزم یرو از و کردم تازه ینفس

 یبرا که گمرن قرمز

 یلبخند و رفتم بود شده پر مادربزرگ یخانه به امیطوالن مسافرت

 و شدم خم .زدم
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 آنچه یهمه و بگذارم کنار را یدودل گرفتم میتصم .کردم باز را پشیز

 ببرم خواستمیم

 را تهران به بازگشت قصد هایزود نیا به دیشا که چرا بردارم، را

 ریز را دستم .کردمینم

 رنگ شش و یس یرنگ مداد یجعبه با بزرگم ینقاش تردف و بردم تختم

 شیرو

 لوازم بودم مجبور هنوز سن نیا با .چپاندم چمدان داخل و برداشتم

 پنهان را امینقاش

 که یروز مثل و نکند آغاز مرا حتینص و سرزنش دوباره مامان تا کنم

 رستانیدب اول در

 دور را امینقاش تخته یهیپا کردمیم سماجت بخوانم هنر آنکه یبرا

 .نشود خت،یر
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 و کش و ستادمیا صاف .دمیکش قیعم ینفس و بستم را چمدان پیز

 بدنم به یقوس

 .آمد در میاستخوانها قرچ قرچ یصدا که دادم

 .کن درست سوپ هی ایب پاشو !؟یکنیم یغلط چه اتاقت یتو یدار !بهناز-

 .رفتم رونیب اتاقم از و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 ؟ییکجا !بهناز-

 :گفتم و دمیکش یازهایخم زدمیم قدم آهسته راهرو در که همچنان

 .اومدم-

 :گفت و شد پررنگتر اخمش ییرایپذ به ورودم با
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 یدختره یاوردیدرن مانتوتم یحت ؟یکنیم ارک یچ اتاقت یتو ساعته سه-

 !شلخته

 :گفتم و دادم رونیب فوت با را نفسم

 فهیصح و البالغه نهج و حیمفات و قرآن و حیتسب با داشتم یخال جات-

 هیسجاد

 .کردمیم استخاره

 سمت به سرعت به است، باز اتاقم در بود شده خوشحال که نینازن

 با و رفت اتاقم

 :گفت یشاد

 !جون آخ-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ بر را دستم

 .ندارم و دار یهمه به زنهیم گند رهیم باز-

 .کن درست سوپ ایب ار،یدرب مانتوتو برو-
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 خوره؟یم درد چه به سوپ ،یکنیم درست غذا یارد که تو مامان-

 شده خرد زیر ازهایپ داخلش بزرگ ظرف در که را شیجلو ینیس

 بلند و برداشت بودند،

 :گفت حرص با ظیغل یاخم با و برداشت سمتم به قدم چند .شد

 کمه؟ یامروز یغذا مدل کی که یفهمینم واقعا تو-

 !هست ادمیز-

 به کن درست سوپ ایب کن عوض تو سلبا برو !تنبل یدختره !بهناز-

 .یکاریب یجا
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 واردش آنکه محض به .رفتم حمام سمت به و گفتم یا"باشه" باالجبار

 را درش شدم

 :گفتم آهسته و دمیکش قیعم ینفس .کردم قفل و بستم

 .رمینم رونیب نشده آماده غذا که گهید ساعت دو تا-

 یگاه آن از هم االن و افتادیم جانم به مرضها جور نیا از اوقات یگاه

 اگر .بود اوقات

 بدهم، انجام مواقع نیا در دارم دوست آنچه باشم راست رو بخواهم

 و خانه کردن ترک

 و لمهایف در کالس با اشخاص که یکار همان مثل خوردن هوا رونیب

 انجام کتابها

 نییپا را پله یادیز تعداد دیبا رفتن رونیب یبرا چون یول است دهندیم

 قعمو و رفته

 البته و میایب باال نو از را پلهها آن یهمه هستم کوفته و خسته که برگشت

 مدت در

 ممکن باشم نبرده پول فیک خودم با و باشم رفته یناگهان اگر یهواخور

 شدت از است

 سیسرو ای حمام در را خودم دهمیم حیترج بدهم، جان یگرسنگ

 .کنم ریاس یبهداشت

 هیر یبخارها یبهداشت سیسرو یهیهوت یگاه چون هم نهیگز دو نیا نیب

 به را کشُ

 متصاعد عطر خوش یگازها و ابدییم مشکل چاه گاه و آوردیم داخل

 را حمام کند،یم
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 مهم ینکته .کرد یسپر آن در را ساعت دو بشود که کنمیم انتخاب

 که هم یگرید
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 دو که است یبهداشت سیسرو به افراد یناگهان ازین ضرورت دارد وجود

 مصون ساعت

 .اندازدیم مخاطره به را امییتنها یمحوطه از خارج افراد از ماندن

 شد؟ یچ سوپ ؟ییکجا !بهناز-

 یکیپالست نلگ بشود، کم میپاها یخستگ آنکه یبرا بزنم یحرف آنکه یب

 قرمز بزرگ

 غرولند که همچنان مامان .نشستم پشتش و گذاشتم برعکس را حمام

 به کردیم

 حمام در بودم چاندهیپ را او نکهیا از خوشحال من و گشتیم من دنبال

 ژکوند لبخند

 سر حوصلهام نیا از شیب آنکه یبرا .زدمیم میروبرو وارید یهایکاش به

 لمیموبا نرود،

 .کردم باز را امیشگیهم یباز افزار نرم و آوردم در مشلوار بیج از را

 نیا گفت توانیم

 آن عاشق دو هر که چرا است نینازن و من اشتراک ینقطه تنها یباز

 به .میهست

 و انداختم متفکرانه ینگاه لمیموبا یصفحه در یشنیمیان دختر ریتصو

 :گفتم

 کنم؟ شتیآرا یچجور خب-
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 و کردم رنگ یشراب را شیموها .شدم کار به دست و کردم فکر یکم

 به .دادم فر را آنها

 بر یرنگ قرمز یمجلس راهنیپ هم آخر در .زدم قرمز ب**ل رژ لبش

 .کردم تنش

 :گفتم و زدم تیرضا و غرور از پر یلبخند

 !نهیا-

* 

 شارژش و بودم آن با یباز مشغول مدت نیا تمام که لمیموبا ساعت به

 بود، اتمام به رو

 :گفتم و انداختم ینگاه

 !گذشت کامل ساعت دو-
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 کردم باز را دوش ریش .آوردم در را میلباسها یباق و مانتو و شدم بلند

 مشغول و

 آنکه از پس .باشد باور قابل بودنم حمام یبهانه که شدم خودم شستن

 یبافتن فیل

 بود، زده رونیب و شده پاره نقاطش یبعض از کاموا ینخها که را امیمیقد

 تنم تمام بر

 شدنم کف یب و زیتم از که دمیچرخ دوش آب ریز دور کی دم،یکش

 .بشوم مطمئن

 کهنهام و قرمز فیل به نگاهم .کردم متیعز قصد و بستم را ریش باالخره

 مظلومانه که



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 68 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 :گفتم آهسته و افتاد کردیم نگاه من به حمام لوازم یقفسه یگوشه در

 شهینم باورم

 وقت چیه من ،یداشتن دوست یکوچولو قرمز !کنم یخداحافظ ازت دیبا

 فراموش رو تو

 باهش و دمیکش بدنم یرو سال پونزده که یفیل باش مطمئن !کنمینم

 خاطرات

 !کنمینم فراموش رو دارم یادیز یفوتبال

 :گفتم و گذاشتم نهامیس چپ سمت یرو را دستم

 مامان دمینم اجازه هم مادربزرگ یخونه از .نجاستیا شهیهم تو یجا-

 بندازه رو تو

 .رونیب

 :گفتم دادمیم تکان دست شیبرا کهیحال در و گرفتم فیل از چشم

 .قیرف خداحافظ-

 :گفتم بلند یصدا با و ستادمیا حمام در یکینزد در

 .برام اریب لباس و حوله .مامان-

 یول ردیگیم سر از را زدنش غر و کندیم داغ نو از حرفم نیا با دانستمیم

 یگرید راه

 .نداشتم

 یحت !کردم بزرگ دختر سرم ریخ .کشمیم یچ تو دست از من بهناز-

 مونهینم ادشی

 .سالهست سه یبچهها مثل .حموم بره و برداره لباسشو و حوله دیبا
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 :گفت که دمیشن هم را دهیش یصدا

 .رو یزندگ رهیگیم ادی و مادربزرگش یخونه رهیم فردا گهید-

 خردمند، و بزرگوار یبانو نزد مرا بتیغ مامان هم باز نداشتم شک

 که بود کرده ده،یش

 را زبانش است پخته یماکارون شیبرا که مامان از یطرفدار یراب دهیش

 و عاقالن مثل

 دهیش به که ستین نفر کی آخر .چرخاندیم دهان در بزرگ خردمندان

 آدم دیبگو

 پختن آن بدون که دیخر یازیپ یسخت همه آن با که یکس ،یحساب

 ممکن یماکارون

 !بودم من نبود،

 مامان .کردم باز را در قفل ورد،خ حمام در به ضربه چند آنکه از پس

 را لباسها و حوله

 :گفت و داد دستم به

 دستور که کارمیب تو مثل منم یکرد فکر تازه !ییهوا به سر که واقعا-

 حوله برات یدیم

 !ارمیب لباس و

 :گفتم و زدم یلبخند

 .کنم عوض لباس و کنم خشک خودمو دیبا من خب-

 یپوف حرص با .دادم تکان یفظخداحا عالمت به و آوردم باال را دستم

 به و دیکش

 .شدم مشغول و بستم را حمام در .رفت ییرایپذ سمت

*** 
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 یطور .شدم بلند یگوش آالرم زنگ یصدا با و خوردم یغلت تختم در

 کرده میتنظ را آن

 تخت از یسخت به .بشوم داریب آفتاب غروب از قبل قهیدق ده که بودم

 کندم دل زمیعز

 با و دمیپاش دستانم و صورت به آب تند و تند .دمش آشپزخانه یراه و

 چند ییمسحها

 طول در .گرفتم شیپ در را اتاقم راه و رساندم اتمام به را وضو یلحظها

 صبح ادی به راه
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 نرم و چرب یماکاران شد خوب چه .افتادم امیحمام ظهر و یازیپ-کانیپ

 دلمان مامانپز

 از بعدش خواب کمک به را روزمان کل یهایخستگ و آورد در عزا از را

 رونیب تنمان

 .رهاند

 پشت و دادم چیپ رو از را مقنعه کش و کردم سر بر را دمیسف یمقنعه

 .انداختم سرم

 یمقنعه حال به تا که یخبریب نیزم از یهاییفضا مثل معتقدند همه گرچه

 دار کش

 خودم روش به همچنان من کنم،یم سرم را مقنعهام نگذاشتهاند سر بر

 سر بر را آن

 یسرعت با نماز خواندن به شروع و دمیچیپ خودم دور هم را چادر .کنمیم

 وار جت
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 شیب چون یول خواندمیم نماز لحنتر با و آهستهتر خواستیم دلم .کردم

 چند زا

 .نبود گرفتن یعرفان حس و مکث یبرا یوقت بود نمانده غروب به قهیدق

 از دور به یآرامش طلب خدا از آنکه از پس و شد تمام نماز باالخره

 کردم، غرولند

 سجادهام وسط و کردم مچاله را چادر شهیهم مثل .آوردم در را چادرم

 .انداختم

 چادر یرو و کردم تا آسان، کردنش تا و بود کوچک چون را جانمازم

 سپس .گذاشتم

 از قیعم ینفس .گذاشتم تختم ریز و کردم جمع مانند بقچه را سجاده

 الیخ یآسودگ

 :گفت مامان ییرایپذ به ورودم محض به .کردم ترک را اتاق و دمیکش

 از بعد بالفاصله که مردم یبچهها به نه .نرفته زادیآدم به خوندنتم نماز-

 سر نماز اذان

 که زنهیم ملق کله نود یقهیدق ذارهیم که من یبچه به نه نخونیم وقت

 نشده قضا

 .شه تموم

 :گفتم و رفتم سمتش به صورتم یپهنا به ضیعر یلبخند با

 رفت؟ دهیش-

 :گفت و دیکش یپوف
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 .درازش زبون شر از شدم راحت آره-
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 روزنامه حال در که خودش به مرا توجه و کرد صاف را شیصدا بابا

 مبل یرو خواندن

 روزنامهاش .رفتم سمتش به و دادم سر یسالم .کرد جلب بود نشسته

 یرو و بست را

 .کرد قیدق من یرو را نگاهش و برداشت را نکشیع .گذاشت زیم

 ارد یمعن یلبخند

 :گفت و زد

 بود؟ چطور نتیماش-

 :گفتم و کردم ظتریغل داشتم ب**ل بر که را یلبخند

 !بود یعال-

 :گفت یناباور با و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 !بود؟ یعال-

 :گفتم و دادم حرکت باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 .کارواش مشببر خوامیم االن که بود فیکث یادیز فقط بود، یعال آره-

 با و شد بود، شده کچل که سرش یباال پوست خاراندن مشغول بابا

 از شیب یناباور

 :گفت شیپ

 ؟یندار یمشکل نیماش اون با االن یعنی !شهینم باورم-

 وگرنه هیعال قدمتش و نیماش مدل به توجه با یول ادهیز که مشکل واال-

 شما اگر

 .میمخلص هم یلیخ ما یبخر بهتر نیماش

 ردیبگ میتصم دیشا تا شدم راست و خم و گذاشتم نهامیس یرو را دستم

 قرمز 206 کی
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 .بخرد میبرا
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 لبش بر تیرضا از یلبخند .شد محو تینها در و کم ذره ذره تعجبش

 و گرفت انج

 :گفت

 با ای کننیم آمد و رفت ادهیپ ای نشیساکن که ییروستا یریم یدار تو-

 فوقش و موتور

 !یندار کانیپ از بهتر نیماش به یازین .یباربر واسه وانت با

 :شد بلند یناباور و تعجب از مملو یلحن با مامان یصدا

 !؟یگرفت کانیپ واسش تو !دیحم !کان؟یپ-

 :گفت و کشاند مامان به را نگاهش لبخندش همان با بابا

 .دادم بهش که خودمونه میقد کانیپ همون .آره-

 دستش از یبافتن یلهایم بود، یگردن شال بافتن مشغول کهیحال در مامان

 و افتادند

 :گفت ناله و آه با .دیکوب اشیشانیپ بر محکم دست کف با

 نیماش دخترشون واسه مردم !کشمیم یچ خانواده نیا از من خدا یوا-

 یخارج

 کانیپ بهناز واسه مرد نیا یول ادیب رشونیگ خوبم داماد که خرنیم

 یتو که دهیخر

 نیا خدا یوا .کنه ازدواج وانت راننده کی با و بشه یتاکس راننده روستا

 من هیزندگ چه

 !دارم
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 :گفتم و فرستادم رونیب فوت با را نفسم

 راننده کی با که مالزو .ادهیز تنوع هم اونجا حاال .مامان نخور غصه-

 ازدواج وانت

 ،یموتور ون،یکام راننده خودم، مثل کانیپ راننده کی با ممکنه !کنمینم

 توزیچ

 توزیچ کن تصور !کنم ازدواج یفلفل یموتور توزیچ یحت ای و یموتور

 چقدر یموتور

 !خوشمزهست
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 و ناله و آه دوباره مامان .شد رهیخ من به لذت با و داد سر یخندها بابا

 از را زدنش غر

 به رفتن با حمام، به رفتن یجا به بار نیا گرفتم میتصم که گرفت سر

 فرار او از کارواش

 کی با یخاک یشلوار و مانتو دنیپوش از پس و شدم اتاقم یراه .کنم

 و قرمز یروسر

 .بود بابا دید مرا ییرایپذ در که یکس نیاول .کردم ترک را اتاقم ، یخاک

 میپا تا سر به

 :گفت و انداخت کنجکاوانه ینگاه

 جنگ؟ یریم یدار مگه-

 :دمیپرس گنگ

 !چرا؟ جنگ-

 .بشن استتار جنگ یتو خوانیم که هییسربازا لباس هیشب لباست چون-
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 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .نکنه فشیکث دیچسب بهش که یصندل خاک که نهیا واسه-

 :دیپرس متعجب گرد، یچشمان با مامان

 !نشسته؟ خاک هاشیصندل یرو که فهیکث چقدر مگه-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 .دمیم توش و رو و سر به ییصفا هی و کارواش برمشیم االن یول !یلیخ-

 قرمز یکتان کفش جفت کی دنیپوش از پس و رفتم یکفش جا سمت به

 ی"خداحافظ"

 به قشنگم نیماش بردن یبرا یقدر به .کردم ترک را خانه و گفتم

 داشتم عجله کارواش

 آن که نیهم .رساندم نیماش به را خودم و آمدم نییپا پلهها از تند که

 کردم روشن را
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 کی از پس .افتادم راه و دادم گاز جانیه با .کرد قژ قژ به شروع ضبط

 قژ یصدا قهیدق

 :گفت ناز با که شد پخش دهیها یصدا شیجا به و شد تمام قژ

 سالم، سالم-

 :گفتم جوابش در

 .سالم کیعل-

 :دهیها

 سالم، سالم-

 :دادم پاسخ دادمیم گردنم به یقر کهیالح در من
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 .جوجو سالم-

 من اشیباق و داشت تفاوت جا نیهم تا زیعز یدهیها و من نیب یمکالمه

 هم

 .میکرد سالم هم با گرید دور صد چند و خواندم را آهنگ او با هماهنگ

 آنکه از پس

 داد را آخرش یسالمها دهیها مودمیپ کارواش نیکترینزد تا را راه شتریب

 آهنگ و

 بار هر که بود نیا نیماش یمیقد ضبط یباال یتکنولوژ یخوب .شد عوض

 نیماش

 یآورنده یسالمت سالم آهنگ و کردیم پخش اول از را نوار شدیم روشن

 زیعز یدهیها

 را نوار یادامه از و بود سالمتر ضبط میقد چند هر .بود آهنگ نیاول هم

 کرد،یم پخش

 سراپا دیجد آهنگ شدن پخش با .نداشتم یمشکل دشیجد رییتغ با من

 شدم گوش

 یهمراه خواندنش در را زیعز یمهست بتوانم بعدا و کنم حفظ را آهنگ تا

 .کنم

 یجون جون شهیهم اری"

 یمهربون هیهمسا
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 دنتید به امیب خوام یم

 یمهمون و خرج یدیم یک
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 یمهمون و خرج یدیم یک

 یکن وا درارو خوبه

 یکن صدا عشق با منو

 شکستمو دل مرغ

 یکن رها قفس تو از

 یکن رها قفس تو از

 دستمه عشقت ریزنج

 خستمه قلب ازین

 ها بهیغر نیا دست از

 بسمه دمیکس یچ هر

 بسمه دمیکس یچ هر

 دید نشستو شهیم یک تا

 پرندرو یب پرواز
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 دیشن و دید شهیم یک تا

 خندرو به ب**ل ازین

 دید نشستو شهیم یک تا

 پرندرو یب پرواز

 دیشن و دید شهیم یک تا

 خندرو به ب**ل ازین

 میزندگ دور به یک تا

 دیکش غم حصار شهیم
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 نفرتو و خشم و نینفر

 دیخر جون به دل بغض با

 دستمه عشقت ریزنج

 خستمه قلب ازین

 ها بهیغر نیا دست از

 بسمه دمیکس یچ هر

 بسمه دمیکس یچ هر

 دستمه عشقت ریزنج

 خستمه قلب ازین
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 ها بهیغر نیا دست از

 بسمه دمیکس یچ هر

 بسمه دمیکس یچ هر

 یجون جون شهیهم اری

 ینیمهرب هیهمسا

 دنتید به امیب خوام یم

 یمهمون و خرج یدیم یک

 یمهمون و خرج یدیم یک

 یکن وا درارو خوبه

 یکن صدا عشق با منو

 شکستمو دل مرغ

 یکن رها قفس تو از
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 یکن رها قفس تو از

 دستمه عشقت ریزنج

 خستمه قلب ازین
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 ها بهیغر نیا دست از

 بسمه دمیکس یچ هر

 بسمه دمیکس یچ هر

 دید نشستو شهیم یک تا

 پرندرو یب پرواز

 دیشن و دید شهیم یک تا

 خندرو به ب**ل ازین

 دید نشستو شهیم یک تا

 پرندرو یب پرواز

 دیشن و دید شهیم یک تا

 خندرو به ب**ل ازین

 میزندگ دور به یک تا

 دیکش غم حصار شهیم

 نفرتو و خشم و نینفر

 دیخر جون به دل بغض با

 دستمه عشقت ریزنج
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 خستمه قلب ازین

 ها بهیغر نیا دست از

 "بسمه دمیکس یچ هر

 )یمهست از دستمه عشقت ریزنج یترانه(

 یحرکت به را بدنم که یمیمال رقص که گرفتمیم را خودم یجلو زور به

 کم و موزون

 ییهنرنما اتمام از پس قایدق .نرود فراتر حدش از کردیم وادار دتش

 به یمهست

 حد تا را ضبط یصدا بود، باال نیماش یشههایش آنکه با و دمیرس کارواش

 کم امکان

 به را همه چشم کارواش به مجهز و مدرن نیماش آن با ورودم .کردم

 ییگردو یاندازه

 یبرا یصلوات .کشاند نمیماش سمت به و کرد گرد و درشت دهیرس

 که فرستادم نیماش

 یآب فرمیونی که ییمردها از یکی .نزنند چشم را آن نکرده یخدا

 سمتم به بود دهیپوش

 را شهیش یرهیدستگ .زد کنارم یشهیش به ضربه چند انگشتش با و دیدو

 تا چرخاندم

 :دیپرس کردیم نگاه من به ریتح با کهیحال در مرد .دیایب نییپا یکم شهیش

 د؟یدار کار یچ نجایا انومخ-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 .بشورن نجایا آوردم رو نمیماش !گهید کارواشه نجایا-
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 چشمش یکره بود مانده کم که شد درشت یقدر به زشیر چشمان

 رونیب حدقه از

 .فتدیب

 !بشورم نمویماش خوامیم !الو-
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 با ناگهان .برگشتند یعاد حالت به و شدند زتریر ذره ذره چشمانش

 ریز بلند یصدا

 :گفتم و کردم شیرو به یاخم .زد خنده

 !ر ه ر ه-

 خارج مسخره کارواش آن از و بروم عقب که رفت دنده یرو دستم

 پنج از شیب .بشوم

 به یمشک فرمیونی با ساله چهل حدودا مرد کی که بودم نرفته عقب متر

 سمت

 :دیپرس من از و ستادیا نیماش باز مهین یشهیش کنار و آمد نمیماش

 خانوم؟ شده یزیچ-

 جا یچهره به را نگاهم .فرستادم رونیب فوت با را نفسم و گرفتم ترمز

 افتادهاش

 :دمیغرّ حرص پر و کشاندم

 .دیخند ر ه ر ه تیشخصیب یآقا نیا که بشورم رو نمیماش جانیا اومدم-

 اقتیل چون

 .گهید کارواش هی رمیم نداشتن رو نمیماش شستن
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 ما به ترس و یمانیپش با که یآب فرمیونی مردک همان به اخم با مرد

 نگاه کرد،یم نگاه

 :گفت و کرد

 اطالع سیرئ به اند یناراض نمیبب .یشوریم زیتم رو خانوم نیماش خودت-

 .دمیم

 غرور با و داد دست من به ییجنا لمیف کی در شدن ظاهر حس

 مردک به یپوزخند

 باال را میابروها از یکی و دادم چرخ فرمان یرو را دستم .زدم پوش یآب

 تکبر با و دادم

 .کردم نگاه او به یشتریب

 .بشورن که دیکن پارک اونجا دیببر خانوم-
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 یبرا .زد نیمت یلبخند جوابم در .کردم نگاه او به تیرضا از یلبخند با

 لبخندم آنکه

 که ییجا در و آوردم در حرکت به را نیماش ندهد نشان یگرید یمعنا

 پارک گفت

 مردک .شد بلند خاک آن، در بستن و نیاشم از شدنم ادهیپ با .کردم

 با پوش یآب

 را شلنگ ریش کند، نگاه من به آنکه یب و آمد جلو دستش اهیس شلنگ

 یآب .کرد باز

 نیماش یبدنه کنار و گوشه از د،یپاشیم را نیماش یرو به شدت با که

 گل ییبارهایجو
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 زیتم مشغول و بست را شلنگ ریش قهیدق چند از پس .کرد یجار آلود

 با بدنه کردن

 .شد کف پر یاسفنج

 دادمیم دستور و ستادهیا آنجا که من و دیکش طول یساعت کی حدودا

 و رونیب

 به کردن نگاه از شو و شست اتمام از پس کند، زیتم خوب را داخلش

 یگوجها کانیپ

 :گفتم آهسته و شدم لذت غرق خوشرنگم

 .خوشگلم یگوجه-

 :گفت کرد،یم نگاه نم به حرص با کهیحال در پوش یآب مردک

 د؟یندار که یگهاید امر-

 :گفتم و کردم نگاه او به اخم با

 .ستین یعرض نه،-

 که بشوم نیماش سوار که برگشتم و کردم حساب هم را نهیهز باالخره

 یصدا با

 .شدم متوقف جا در زدیم صدا مرا که ییناآشنا

 .گهید نکن تیاذ .نوریا ایب زمیعز .بهناز-

 یروبهرو که یخرس نیماش کی از که مانتال یسانت یدختر به را نگاهم

 من یگوجه

 کندیم صدا مرا کردمیم فکر هنوز .کشاندم شدیم ادهیپ بود، شده پارک

 دنید با یول
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 در و برداشته یخرس نیماش داخل از که یکوچک یالوپشم سگ توله

 آغوشش

 .شد گرد امکان حد تا چشمانم فشرد،یم

 .من خوشگل بهناز،-

 :گفتم ب**ل ریز حرص پر و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 !بهناز؟ یگذاشت تو سگ اسم که بود کم اسم آخه-

 از پس .ردمک باز را گوجه در و فرستادم رونیب فوت با را نفسم حرص با

 و نشستم آنکه

 کی نام هم که جهنم و بهشت به اصال .دمیکش قیعم ینفس بستم را در

 سگ توله

 .شدهام

 قژ قژ یصدا قهیدق کی از پس .افتادم راه و کردم روشن را نیماش

 سالم دهیها ضبط،

 و کیعل سالم دهیها با راه از یمین از شیب تا .کرد آغاز را کردن

 تا میکرد یاحوالپرس

 کی منت مدام و داد دستمان به را عشقش ریزنج و آمد یمهست نکهآ

 به ریزنج

 .گذاشت سرمان بر را دادن دستمان

 یچراغها نور ریز بود، شب آنکه با .شدم ادهیپ گوجه از و دمیرس باالخره

 هم کوچه

 .شد لذت غرق و کرد نگاه گوجه زدن برق حال در وجنات به شدیم

 و ییبایز یبرا صلوات کی ستادنفر از پس و دمیچرخ گوجه دور

 رش،ینظیب تیجذاب
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 و صدیس دور دو آنکه از پس .چرخاندم شیرو ایزوا تمام از را نگاهم

 دور درجه شصت

 خودت و خودم فردا - :گفتم و گرفت جان لبم بر یلبخند دم،یچرخ آن

 میریم ییتنها

 .صفا شمال،
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 دو و یس از رفتن باال از پس .شدم خانه یراه و فرستادم شیبرا یبوس

 بلند یپله

 .زدم را در زنگ زدمیم نفس نفس که همچنان و دمیرس خانه به باالخره

 چند از پس

 .ردک باز را در کردیم غرولند کهیحال در مامان قهیدق

 !نباش؟ رونیب شب وقت نیا تا بگم بهت دیبا بار چند !فکر یب یدختره-

 :آمد بر جوابش در بابا یصدا من از قبل

 کارواش نیهم بود رفته هم نیماش با !خانوم شبه ده ساعت تازه-

 .خونه کینزد

 :گفت حسرت با و کرد ینوچ نوچ مامان

 .میقد یمردها هم مرد-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 شلوغ جاده تا برم شم بلند زود صبح فردا که بخوابم دیبا من مامان-

 .نشده

 :دیغرّ ب**ل ریز و رفت کنار میجلو از
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 دور یروستا کی یتو یبر یخوایم که یایبرم خودت پس از یلیخ نجایا-

 از افتاده

 .یکن مراقبت رزنمیپ کی

 :گفتم گوشش کنار آهسته و رفتم جلوتر قدم کی

 .داره کارگر مادربزرگ بگم دیبا یادآوری محض-

 نسبت به یصدا با و گرفتم فاصله او از بمانم جوابش منتظر آنکه یب

 :گفتم یبلند

 .ریخ به شب .بخوابم رمیم من خب-
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 را آن و کردم شل را امیروسر یگره راه در و شدم اتاقم یراه

 شدت از آنکه با .درآوردم

 یسلولها بسط بر نداشتم، را میمانتو درآوردن حال و حس یآلودگ خواب

 منگاهینش

 .کردم عوض لباس و کردم غلبه گرام

 درنگیسف یتیک کی یبرجسته طرح که رنگم قرمز تاپ یرو یدست

 داشت، شیرو

 :گفتم و دمیکش

 .زمیعز ینرم نوزمه تو آه-

 از میعمو چون یول داشتهام تیطفول دوران از را تاپ نیا آنکه با

 آورده میبرا فرنگستان

 کس هر که مانده نو یطور که است جالب و پوشمیم را آن هنوز بود،

 ندیبیم را آن
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 .است دهیرس من دست به و شده دیتول کارخانه در تازه کندیم فکر

 شدنم پرت یصدا .کردم پرت تخت یور را خودم و دمیکش یازهایخم

 یقدر به تخت بر

 :گفت بلند یصدا با ییرایپذ از مامان که بود بلند

 !گنده خرس ینکرد خراب رو تخت اون امشب اگه-

 نازکم یپتو آنکه محض به .بردم فرو بالشتم در را سرم و دمیکش یپوف

 خودم یرو را

 .رفتم فرو نیریش و قیعم یخواب به انداختم

*** 

 !مثال یبر زودم صبح بود رارق-

 یجلو که یریتصو نیاول .کردم باز چشم آهسته و زدم یغلت تختم در

 نقش چشمانم

 میجلو اشیشگیهم اخم با و کمر به دست که بود مامان ریتصو بست،

 .بود ستادهیا
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 که یدیشد نور .زدم کنار را میپتو و دمیپاش شیرو به جان کم یلبخند

 اتاق یپنجره از

 یکم شوم، داریب زود صبح آنکه یجا به دادیم نشان دیتابیم امیشانیپ بر

 از قبل

 .شدم داریب ظهر

 :گفت و دیکش یپوف حرص با مامان

 .بشه کیتراف که یریم رید انقدر !یشد داریب عجب چه-
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 لحظه چند از پس .نشستم تختم یرو و فرستادم رونیب فوت با را نفسم

 باز اتاقم در

 :گفت مامان .شد وارد پکر یچهرها با پدرام و شد

 .یبرس نشده شب تا یبر که بخور صبحونهتو ایب کن عوض لباس زود-

 که پدرام به را نگاهم .رفت رونیب اتاقم از یگرید حرف بدون هم بعد

 به پکر همچنان

 :گفتم و دوختم بود انداخته نییپا را سرش و دیرسیم نظر

 ؟یفکر تو چرا-

 :گفت اوردیب باال را سرش آنکه یب

 .یبرنگرد گهید ماه کی تا دیشا یریم که االن از گفت بابابزرگ-

 پدرام دلتنگ میبگو اگر است دروغ .زدیم موج یدلتنگ و غم شیصدا در

 شد نخواهم

 یرو از .شد خواهم او دلتنگ همه از شیب میبگو اگر است استر البته و

 بلند تختم

 چانهاش ریز دستم با و ستادمیا اشیمتر مین در .رفتم سمتش به و شدم

 و گرفتم را

 کرده بغض بود معلوم چشمانش یهیقرن لغزش از .آوردم باال را سرش

 دست .است

 :گفتم و زدم شانهاش بر را گرمید

 ناراحت یراحت نیا به یندار حق !یهست یقو دمر کی تو !پسر یه-

 !یبش
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 :گفت حرص با و کرد یاخم

 شاد یشیم دور من از مدت همه نیا واسه یدار تو یوقت تونمینم-

 من واسه !باشم

 !رهیبگ جاتو تونهینم کس چیه

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 ...یول رهیگینم رو تو یجا یکس منم واسه-

 :گفتم تیجد با و کردم یاخم

 دارم انگار یکرد بغل غم یزانو نیهمچ !گنده مرد کن جمع خودتو-

 !رمیبم رمیم

 :گفت و زد کمرنگ یلبخند باالجبار

 !بهناز یعاطفهایب یلیخ تو-

 :گفتم غرور با و زدم شیرو به قیمع یلبخند

 .نهیهم هم تمیموفق رمز-

 :گفت و زد یپوزخند

 تت؟یموفق کدوم قایدق-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !یندازیم کهیت که هم تو-

 :افزودم و برداشتم شانهاش یرو از را دستم و کردم رها را چانهاش

 مجرد و ارکیب تونستم حاال تا مامان نیا با و خانواده نیا یتو که نیهم-

 خودش بمونم

 !تیموفق یعنی
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 .زدم او به حرفم دییتا یبرا یچشمک و زدم شیرو به پرغرور یلبخند

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش

 .شهیم تنگ یک واسه وندلم باش رو ما-

 کردیم صدا مرا که مامان معترض یصدا با که بدهم را جوابش خواستم

 میشد مجبور

 .میکن ترک را اتاق

 یکم اوردمین مبارکم یرو به شد، خواهم پدرام دلتنگ هم خودم آنکه با

 یناراحت ابراز

 کی من مامان قول به یطرف از و کردینم دوا یدرد یناراحت که چرا کنم

 بیس عدد

 یخاص العمل عکس طم،یشرا یمنف و مثبت راتییتغ به که هستم ینیزم

 نشان

 .دهمینم

 یبدرقه یبرا که زیعز یخانواده یاعضا تمام دنید با ییرایپذ به ورودم

 به من

 یراه و کردم همه به یسالم .شد همراه بودند آمده مانیخانه

 از پس .شدم آشپزخانه

 .برگشتم ییرایپذ به و شدم دبلن زیم پشت از مفصل یصبحانها صرف

 شیصدا بهزاد

 :گفت و کرد صاف را

 ؟یندار کردن عوض لباس جز یکار و یآمادها االن یمطمئن-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .مطمئنم آره-
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 :گفت غم پر ییصدا با بنفشه

 !ادینم بدت هم اصال و یریم یدار یخوشحال نکهیا مثل-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم
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 .باشه دیبا یجالب یزندگ !گهید دارم جانیه خب-

 :گفت و دیکوب گونهاش بر را دستش مامان

 !جالبه شیچ نیبب اونجا برو حاال ،یندونست که منو قدر-

 :گفت و زد یندپوزخ دهیش

 .جالبه یلیخ براش روستا اون یتو یسوار کانیپ البد-

 :گفتم و دادم تکان شانیهمگ یبرا یدست

 .کنم عوض لباس رمیم من-

 امیخانگ لباس قهیدق چند عرض در .شدم اتاقم یراه ذوق پر و خوشحال

 و درآوردم را

 شش شلوار کی بزرگ، دیسف یهایلوز طرح با قرمز کوتاه یمانتو کی

 و دیسف بیج

 اتاقم یقد ینهیآ یجلو .دمیپوش قرمز یهایلوز طرح با دیسف شال کی

 و ستادمیا

 داخل از .زدم شدیم شامل را قرمز رنگ شهیهم مثل که پمیت به یلبخند

 دیسف فیک

 در .دادم ییصفا میبها**ل به و آوردم در را قرمزم ب**ل رژ کوچکم

 به را نگاهم نهیآ
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 هام،*س*بو یبرا کننده وسوسه سان،ینو نداستا قول به سرخ یبها**ل

 و کشاندم

 .فرستادم خودم یبرا یبوس

 !گهید رونیب ایب بهناز-

 و گرفتم دست به را چمدانم یدسته و کندم دل نهیآ از مامان، یصدا با

 رونیب اتاق از

 .رفتم

 :گفت کردیم غرولند که همچنان مامان

 دستم ینیس نیا رانقد شکست دستم که شو رد قرآن نهیآ ریز از ایب-

 .بود
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 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .اومدم-

 ریز از که همچنان .رفتم سمتش به و کردم رها نیزم یرو را چمدان

 دست ینیس

 مرگم از پس روح و امیزندگ یباق یبرا صلوات نیندچ شدمیم رد مامان

 صورت در

 .فرستادم یرانندگ یسانحه با خاک نیا ترک

 با .خواندم زمزمهوار شد باز که را حمد یسوره و کردم باز را قرآن

 البد کردم فکر خودم

 .بخوانم یفاتحها خودم یبرا دارد میتصم هم خدا
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 مرگ از پس اگر تا واندمخ دیتوح بار سه ب**ل ریز و بستم را قرآن

 قبرم سر بر همه

 رفتن یبرا یفاتحها قبل از خودم نخواندند، فاتحه و کردند سیپ سیپ

 نیبر بهشت به

 .باشم خوانده

 الزم بودم خوشحال که هم من و برد رونیب خانه از را چمدانم بهزاد

 را پلهها نیا ستین

 که بودم پله نیرمچها یرو .افتادم راه دنبالش به بروم، نییپا چمدان با

 آب وانیل مامان

 به کمر از زد،یبر آب میپا پشت فقط آنکه یجا به که داد تکان یطور را

 سیخ نییپا

 .شدم آب

 !زمیبر پات پشت خواستمیم بخور تکون تندتر بهناز-

 دهان در که یقند .کردم نگاهش قیعم یلبخند با و دمیچرخ سمتش به

 بودم گذاشته

 یحد از لبخندم گذاشتینم و شدیم آب ذره ذره و کرده ریگ لپم در

 .بشود ضتریعر

 !خوشحاله چقدر کن نگاش-

 :گفت بستیم را شیمانتو یدکمهها کهیحال در بنفشه
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 !نخور حرص مامان-
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 نییپا فراوان یدرد زانو با باالخره .رفتم نییپا و گرفتم دو آن زا چشم

 از پس .دمیرس

 و بغل بازار گذاشت، گوجه عقب صندوق در را چمدان بهزاد آنکه

 آبدار یهها*س*بو

 و شده آغوش آن به آغوش نیا از یقدر به .شد برپا من رفتن یبرا

 که شدم چالنده

 .کردم کم وزن ییلویک پنج کنم فکر

 .گرفتم شیپ را رفتن راه و شد تمام یخداحافظ خرهباال

 باال یسرعت با را پنجره یرهیدستگ در بستن از پس و شدم گوجه سوار

 تا چرخاندم

 .کردم روشن را گوجه و زدم شانیرو به یلبخند .دیایب نییپا شهیش

 یبرا یبوق

 به وار ینیزم بیس من یول بود معلوم نگاهشان از یدلتنگ که شانیهمگ

 شانیرو

 .افتادم راه و زدم زدم،یم لبخند

 و آمدیم نیماش انداختن راه از بعد قهیدق کی تا ضبط قژ قژ یصدا

 یصدا باالخره

 دهیها با دادن سالم مشغول یقهایدق ده حدودا .آمد در دهیها سالم

 باالخره که میبود

 عشقش ریزنج کرد اعالم شیصدا با سیخس یمهست و شد تمام آهنگ

 دستمان به را

 و کرد وداع ما با یمهست تا گذشت هم یقهایدق ده خالصه .است ادهد

 دیجد آهنگ
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 قر بدنمان در که اول آهنگ دو شانس، نیزم یخشکسال به .شد شروع

 انداختندیم

 یایمزا جمله از .دادند مزه یب یآهنگ به را شانیجا و کردند یخداحافظ

 یتکنولوژ

 نیهم یبرا و بود دنکر عوض آهنگ تیقابل نداشتن ن،یماش نیا یباال

 میبود مجبور

 که یساز هر با یعبارت به و میبده گوش گذاردیم که یآهنگ هر به

 .میبرقص زندیم

 .سپردم گوش شدیم پخش که یحالیب یتکرار آهنگ به و دمیکش یپوف

 برم برم گهیم دل هی "

 نرم نرم گهیم دلم هی
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 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو یب

 بایز بایز یا عشق شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 هرجا هرجا توام ادی با

 نکنم ترکت

 یهست تو یهست تو قلبم سلطان

 یشکست را دلم یها دروازه

 یبست تو قلبم به یاری مانیپ

 یستویپ من با
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 برم برم گهیم دل هی

 نرم نرم گهیم دلم هی

 دلم دلم نداره طاقت

 کنم چه تو یب

 بایز بایز یا عشق شیپ

 ایدن ایدن کهیکوچ یلیخ

 هرجا هرجا توام ادی با

 نکنم ترکت
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 یهست تو یهست تو قلبم سلطان

 یشکست را دلم یها دروازه

 یبست تو قلبم به یاری مانیپ

 یوستیپ من با

 جا هر به دورم تو از اگر اکنون

 را دلم نبندم گرید اری بر

 "بایز اری یا تمنا و آرزو از سرشارم

 :گفتم و دمیکش یازهایخم

 خوادینم ای بره وادخیم ستین معلوم .ستین معلوم خودشم با فشیتکل-

 تازه .بره

 گهیم دلش کی و بره گهیم دلش کی که داره دل تا چند ستین معلوم

 خوبه تازه .نره
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 که بوده یامروز یپسرا نیا از شاعر البد .شده دل دو و قلبشه سلطان

 دوست از یکی

 بوده، پولدار هم یکی و بوده خوشگل یکی بوده، قلبش سلطان دختراش

 سلطان حاال

 مونده خدا بنده نیا و داره گهید دختر دوست تا چند دهیهمف قلبش

 ول رو سلطان بره

 .کنه ول رو تا دو اون و نره ای کنه

 :گفتم و دادم کش نییپا به را لبم یگوشه دو

 !شده یزمونها بد .سوخت براش دلم .پسره طفلک-

 دنید از و شدم خارج تهران از زیانگ خاطره آهنگ آن اتمام از پس

 که یوتخل یجاده

 بست نقش لبم بر ذوق پر یلبخند بود کرده یخال من یبرا را روستا راه

 شوق با و

 :گفتم
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 !مادربزرگ امیم دارم من-

*** 

 گوجه قشنگ ضبط .دمیرس روستا یکینزد به باالخره ساعت چهار از پس

 از شیب هم

 هست یساعت سه االن و کند سرگرم آهنگ با مرا نتوانست ساعت کی

 یصدا با که
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 فش" جوابش در یچند از هر هم من و شکندیم را سکوت قژ قژ

 که میگویم ی"فش

 کدام چیه که است نیا هم اشیجالب .ردینگ یسخنور در ییتنها از دلش

 از

 .کنندینم کار کاست نوار آوردن رونیب و صدا کردن کم یراب شیدکمهها

 چرخ جاده یتابلوها یرو را نگاهم و فرستادم رونیب فوت با را نفسم

 دنید با .دادم

 ینفس دادیم نشان را آباد یول یروستا به ورود یفرع راه که ییتابلو

 یآسودگ از قیعم

 .دمیچیپ یفرع داخل و دمیکش الیخ

 جادهاش که یدرخت و دار پر راه از گذر ساعت کی حدود از پس

 آن با و نشده آسفالت

 کرد،یم نییپا و باال فنر مثل را نیماش درشت و زیر کلوخ و سنگ تعداد

 روستا به

 یلیخ روستا و بود غروب یکینزد که بودم دهیرس رید یقدر به .دمیرس

 به .بود خلوت

 یادیز یمیقد یخانهها نیب کیبار راه یبرا که را گوجه مشقت و یسخت

 بود ضیعر

 آن در مادربزرگ یخانه که یکوچک بست بن به باالخره آنکه تا راندمیم

 .دمیرس بود

 ادهیپ نیماش از و کردم متوقف خانهاش رنگ قرمز در یجلو را گوجه

 و گرم یهوا .شدم
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 آن ریز راه در که یعرق تمام و بود آور عذاب شدت به روستا یشرج

 یگوجه در و آفتاب

 رونیب فوت با را نفسم .کردیم چسبناک را بود نشسته تنم بر کولرمیب

 به و دادم

 :گفتم و دمیکش یسوت و ستادمیا خانه در یمتر کی در .رفتم در سمت

 !کرده قرمز رو خونهش در مادربزرگم اوالال-
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 یخانه یوارهاید و در تا آورده را نفر کی شیپ ماه کی که بود گفته عمو

 را مادربزرگ

 شهیهم از دیسف یوارهاید .بود زده رنگ خوب که هم الحق و بزند رنگ

 به تر نو و زیتم

 قول به من یعالقه مورد قرمز رنگ به هم در البته و دندیرسیم نظر

 همچون شاعر

 .دیدرخشیم معشوق ب**ل یسرخ و مجنون کی لبق

 یخانه یبرا خواستندیم همه آنکه با .رفتم جلوتر و کردم صاف را میصدا

 مادربزرگ

 قاجار زمان مثل همچنان ما و ماند حرف حد در زیچ همه بگذراند، زنگ

 دست با دیبا

 لگد و مشت شود، دهیشن خوب آنکه یبرا یگاه و ضربه خانه در بر

 .میزدیم

 طبل یصدا که شانیفلز در بر ضربه چند و کردم مشت را ستمد

 از پس .زدم داد،یم
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 یزن یآشنا یصدا ماندن، منتظر قهیدق چند و زدن ضربه گرید بار چند

 آن از مسن

 .آمد در در، یسو

 ه؟یک-

 .خانوم یزر منم-

 دیدو در سمت به بود مادربزرگ مسن و یمیقد خدمتکار که خانم یزر

 دنشیدو نیا و

 اطیح یکهاییموزا بر شیهاییدمپا گذاشتن و برداشتن شلق شلق یصدا از

 معلوم

 .کرد باز میرو به را در و دیرس در به باالخره لحظه چند از پس .بود

 با یقهوها چادر

 رو و رنگ یقهوها یروسر و بود بسته کمرش دور را رنگش کرم یگلها

 را رفتهاش

 صورت بر عرق درشت و زیر قطرات .بود زده گره چانهاش ریز محکم

 اشیگوشت و تپل

 لبخند حال، نیا با اما است شده هالک گرما از بود معلوم و بود نشسته

 نیدلنش

 .بود کرده نیمز را صورتش اشیشگیهم

 !نیاومد خوش یلیخ !خانوم بهناز سالم-
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 محبت از خلوص پر لحن مثل محبت پر یلحن با و زدم شیرو به یلبخند

 خودش
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 :گفتم

 !لطفتون از ممنون !خانوم یزر سالم-

 آزار شدت به گرم یهوا نیا در که گرمش آغوش به مرا و آمد جلوتر

 و دیکش بود دهنده

 نو از بدنم تمام که دبو ادیز یقدر به بدنش حرارت .چالند خوب مرا

 نفسم و کرده عرق

 و نرم یبازوها یرو را دستانم و دمیکش یپوف .گرفت گرما شدت از

 گذاشتم اشیگوشت

 :گفتم و

 .ممنونم-

 :گفت و چالند مرا شیپ از شیب

 یهمه از دونستمیم اولم از !یکن یزندگ ما با یاومد که خوشحالم یلیخ-

 ینوهها

 .یمرامتر با خانوم

 نوهها یهمه از من که است نیا تیواقع میبگو او به تخواسیم دلم

 و هستم کارتریب

 و کنم سکوت دادم حیترج یول فرستاد نجایا به مرا نیهم یبرا هم بابا

 سوپرمن مثل

 .برسم نظر به قهرمان کی

 نیا تک تک در و فشردیم آغوشش در مرا قهیدق کی از شیب کنم فکر

 آرزو لحظات

 کی بلکه نکند گرم را آغوش شهیهم حبتم و عشق کاش یا که کردمیم

 ترموستات
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 گرم را آن زمستان در و کند خنک را آغوش تابستان در تا باشد داشته

 شهیهم تا کند

 .باشد بخش لذت محبت و عشق پر آغوش

 را لبخندم .آمدم رونیب نشیآتش آغوش از و کرد رها مرا باالخره

 :گفتم و کردم پررنگتر

 کجاست؟ مادربزرگ-
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 .هستن خواب اتاقشون یتو-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !خوابه؟ وقت چه االن !خواب؟-

 میقد از کمتر شب عوضش و خوابنیم هم عصرها وقته چند خانوم-

 .خوابنیم

 !عجب-

 داخل؟ دیاریب رو نتونیماش که کنم باز رو در دیخوایم-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .شمیم ممنونتون یلیخ-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .فهستیوظ !خانوم؟ هیحرف چه نیا-

 سمت به عیسر .آورد در را آن ضامن و رفت اطیح بزرگ در سمت به

 و رفتم گوجه

 هزار با .انداختم راه را آن و کردم روشن را گوجه .شدم آن سوار دوباره

 بتیمص کی و
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 :گفتم شدم ادهیپ که گوجه از .کردم پارک و بردم اطیح داخل را گوجه

 !نیماش آمد و رفت واسه کهیکوچ یلیخ در نیا خانوم یزر-

 چادرش یگوشه با را صورتش عرق از یکم آنکه از پس و بست را در

 :گفت رد،ک پاک

 همه هم خودمون ما .دیاریب و دیببر نیماش ستین ازین ادیز خانوم واال-

 رو روستا یجا

 .میگردیبرم و میریم ادهیپ

 :گفتم و انداختم نییپا و باال یشانها
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 .هیحرف نمیا-

 و نارنج ،ینارنگ پرتقال، درختان از پر که خانه بزرگ اطیح یرو را نگاهم

 البته و بیس

 و دادم چرخ بود عطر خوش ینرگسها و بنفشه ،یشمعدان یگلها از مملو

 لذت با

 :گفتم

 !نجایا داره ییصفا عجب-

 :گفت ذوق با خانم یزر

 لهاتونیفام یهمه چرا دونمینم .خداست بهشت خونه نیا خانوم، آره-

 به رو تهران

 .دنیم حیترج نجایا

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به بود گرفته شکل لبم بر که یلبخند با

 .گهید دوننینم رو جا نیا قدر -
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 :گفت و داد تکان تاسف ینشانه به یسر

 .نطورهیهم واقعا-

 مخان یزر .آوردم رونیب را چمدانم و کردم باز را گوجه عقب صندوق در

 تند یقدمها با

 :گفتم که کند کمک تا آمد سمتم به

 .برمشیم !نداره یوزن اصال-

 .ببرمش خوامیم خودم من !ه؟یحرف چه نیا-

 جوابش در .زد میرو به یمهربان یلبخند و گرفت دستم از را چمدان

 به .زدم یلبخند

 .افتادم راه دنبالش هم من و افتاد راه
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 یدهیپوش عرق و داغ پوست یرو کولر خنک باد خانه داخل به ورودم با

 بدنم و صورت

 یول ساده شهیهم مثل خانه داخل یفضا .آورد لبم بر لبخند و دیلغز

 .بود دلچسب

 یلوسترها شده، یچوبکار یوارهاید ،نیزم یرو گلدار قرمز یهایقال

 رنگ قرمز یمیقد

 رنگارنگ بزرگ و کوچک یگلدانها شان،یرو بر افشار نادرشاه طرح با

 یرو یسفال

 شده دهیچ ییرایپذ دور تا دور که یسنت یهایپشت وار،ید یطاقچهها

 البته و بودند
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 چشم به قرآن از یسورها ای هیآ کی هر یرو که فرش یتابلوها

 همه و همه خورد،یم

 که خانم یزر دنبال به .بودند مانده یباق نخورده دست اول روز مثل

 از یکی در

 در به نگاهم اتاق به ورود از قبل یول رفتم کرد باز را یگوشها یاتاقها

 اتاق یبسته

 یبرا یدلتنگ و عالقه هیشب یحس قلبم اعماق آن در .افتاد مادربزرگ

 موج دنشید

 وارد و انداختم نییپا و باال یشانها .نداشتم را کردنش داریب دل اما زدیم

 در سه اتاق

 منظم زیچ همه یقدر به .شدم بودند داده بیترت میبرا که یمتر چهار

 خود یجا در و

 شلخته یبرا یاتاق نیچن نکند کردم فکر خود با که بودند شده دهیچ

 من یهایباز

 .باشد فیح

 خانوم؟ نیهست یراض اتاق از-

 :گفتم و دادم تکان دییتا ینشانه به را سرم

 !هیعال آره-

 من؟ با دیندار یکار .رمیم گهید من پس .شکر رو خدا-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .ریبخ عصرتون .نه-

 :گفت و زد ینیدلنش لبخند
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 .برکت و ریبخ هم شما عصر .خانوم ممنون-

 و رفتم راه اتاق دور .گذاشت تنها دمیجد اتاق با مرا و کرد ترک را اتاق

 سقف از را نگاهم

 یصورت یشکوفهها با رنگ دیسف ینیچ لوستر .دادم چرخ نشیزم تا

 بر کمرنگ

 ار آنها یهمگ که یمیقد ینقاش یتابلوها با که دیسف یوارهاید ش،یرو

 دوران در من

 رنگ قرمز یسنت یپشت پنج بودند، شده نیمز بودم دهیکش امینوجوان

 دو یجلو که

 موکت یرو که گلدار رنگ قرمز یقال بودند، شده گذاشته مقابل وارید

 نیزم بر یزرشک

 که اتاق از یگوشها در شده تا یپتو و تشک و لحاف بود، شده پهن

 یزرشک یبالشت

 در مقابل وارید یرو بزرگ یپنجرهها بود، شده گذاشته آنها یرو رنگ

 و اتاق یورود

 راه خانه یپشت اطیح و وانیا به که وارید همان یرو یشهایش در البته

 و همه داشت،

 .بودند کرده لیتبد بهشت کی به را اتاق همه

 پشت از .دادم باال را یشهایش در یجلو یکرکره و رفتم جلوتر قدم چند

 زیتم یشهیش

 و نارنج و پرتقال درختان در .دوختم چشم خانه یپشت طایح به میجلو

 از کم ینارنگ
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 یگلها البته و انگورش و توت شاه درختان با و آوردینم خانه یجلو اطیح

 رز و نرگس

 لبخند .هست هم باتریز خانه ییجلو اطیح از داد نشان اشیصورت و سرخ

 لبم بر

 :گفتم و گرفت جان

 !ییصفا عجب-

 کردم باز را چمدان در .رفتم چمدانم سمت به و رفتمگ اطیح از را نگاهم

 از پس و

 که رنگم دیسف گشاد یورزش شلوار با قرمز گشاد شرتیت کی برداشتن

 خط دو کنارش

 رونیب اتاق از رنگم قرمز یحوله جمله از حمام لوازم یباق و داشت قرمز

 را نگاهم .رفتم

 انداختم باال یشانها .افتمین را خانم یزر اصال یول دادم چرخ ییرایپذ در

 اطیح به و

 و حمام که بود نیا مادربزرگ یخانه یایمزا جمله از .رفتم ییجلو

 خانهاش ییدستشو
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 مستراح به ازین سخت آمدیم که یمهمان اگر و بود ییجلو اطیح در

 داشت

 اطیح در که یبخش آرامش گاه هیتخل به را خود سرعت به توانستیم

 او به کینزد

 .برساند بود
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 یبرجسته یگلها با مات یشهایش آن ییباال یمهین که را حمام یفلز در

 داشت یبلور

 قرمز یطرحها با دیسف یهایکاش یرو را نگاهم .شدم داخل و کردم باز

 خاندمچر حمام

 :گفتم و زدم ذوق پر یلبخند و

 یبازساز رو مادربزرگ یخونه خوشرنگ یلیخ !یقهایسل با واقعا تو عمو-

 .یکرد

 را میلباسها و حوله اتیمحتو دیسف یبقچه حمام یگوشها یسکو یرو

 به و گذاشتم

 بود حمام کنار که یبزرگ قرمز لگن به نگاهم راه در .رفتم دوش سمت

 پر لبخند و افتاد

 :گفتم شوق با و زدم یرشو

 !باالست شهیهم سیپرسپول پرچم-

 باز را دوش ریش که نیهم .رفتم دوش ریز و کردم قتریعم را لبخندم

 بر سرد یآب کردم،

 غر یجا .آورد لبم بر لذت از یلبخند و ختیر میگرما از هالک و داغ تن

 یزدنها

 مدام محما در پشت از که ستیخال استراحتم حال در یگوشها در مامان

 با"دیبگو

 :دیبگو حرفش یادامه در و کند نوچ نوچ و "!هاینکن حموم سرد آب

 ییبال چه سرد آب دوش دونهینم یحت که کردم بزرگ بچه سرم ریخ-

 .ارهیم سرش
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 آواز به شروع کردمیم یتن آب دلچسب و خنک یآب با که همچنان

 :کردم خواندن

 ،نداره تا یخوشگل از نداره، شاه دارم دختر هی-

 نمیدم، کسونش همه به نمیدم، کسونش کس به
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 نمیدم، زورش حرف به نمیدم، دورش راه به

 باشه، اطلس تنش پیرهن باشه، کس که میدم کسی به

 باشه، اطلس تنش پیرهن باشه، کس که میدم کسی به

 برش، و دور ها شاهزاده لشکرش، با بیاد شاه

 کوچیکترش، پسر واسه

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که میدم کسی به

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که میدم کسی به

 من، شفیق همنفس من، رفیق من، دختر

 من، عقیق من، عقیق من، انگشتر نگین

 بابا، تار شب شمع ابا،ب یار من دختر

 بابا، بیخار گل تو جهان، گلستون این تو

 نداره، ماه داره یصورت نداره، شاه دارم دختر یه

 نداره، تا یخوشگل از

 نمیدم، نشونش همه به نمیدم، اونش و این به

 نمیدم، دیارش هر به نمیدم، خواستگارش به

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که میدم کسی به

 باشه، وملک باشه ملک باشه، تک که میدم کسی به
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 بیاد، بیا برو صد با بیاد، ما شهر شاه
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 بیاد، ها هدیه و گنج با

 ندم؟ آیا بدم؟ آیا ندم؟ آیا بدم؟ آیا

 باشه، اطلس تنش پیرهن باشه، کس که میدم کسی به

 ...باشه اطلس تنش پیرهن باشه، کس که میدم کسی به

 میبرا بابا االتمیخ در که خواندمیم را یترانها خودم یبرا که همچنان

 ریز خواندیم

 بودم آورده نجایا یبرا که یینو قرمز و دیسف فیل و دمیرقصیم دوش

 تنم بر

 یرو یمرغ تخم یشامپو شستم، را نمبد خوب آنکه از پس .دمیکشیم

 کوچک یسکو

 کی یاندازه به و برداشتم بود، خانه نیا یشامپو تنها نظر به که را حمام

 را آن از ایلوب

 ینفس .گذاشتم سرم وسط قایدق و ختمیر اشارهام انگشت نوک بر

 با و دمیکش قیعم

 نیب را شامپو اندک همان سرم بر انگشتانم وار جت یچرخش حرکت

 سرم یموها امتم

 .کردم پخش

 یب م،یلباسها دنیپوش از پس و دیرس انیپا به زمیانگ دل استحمام باالخره

 آنکه
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 یول بود یخال همچنان اطیح .رفتم رونیب حمام از کنم، خشک را میموها

 خوب یبو

 عاشقانه بود، گرسنه معدهام مثل که امینیب با یرانیا یشده پخته برنج

 .زدیم حرف

 آشپزخانه به آنکه از قبل یول شدم خانه ییرایپذ وارد و زدم یلبخند

 دنید با بروم،

 یگلها طرح با ییحنا یراهنیپ .ستادمیا میجا در ییرایپذ در مادربزرگ

 و دیسف زیر

 و داشت تن بر بود، گشاد هم مادربزرگ تپل بدن یبرا که شیرو قرمز

 با کهیحال در

 با آن بافتن مشغول که ییکاموا گردن شال به چشمانش یرو گرد نکیع

 دادن تکان
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 از یکی به و نشسته نیزم بر کرد،یم نگاه بود یبافتن یلهایم قانونمند

 دور یهایپشت

 .بود داده هیتک ییرایپذ

 :گفتم یانرژ پر یلحن و بلند ییصدا با و زدم یلبخند

 !مادربزرگ سالم-

 نگاهش .آمد باال یآهستگ به سرش و شدند متوقف حرکت از دستانش

 از یکند به را

 در و گذاشت نیزم بر را یبافتن یلهایم .کشاند باال سرم فرق تا میپاها

 کهیحال
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 من به مشکوک ینگاه با برد،یم و عقب و جلو اشینیب یرو را نکشیع

 .کردیم نگاه

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 .مادربزرگ شد عرض سالم-

 یصورت یبرجسته یبها**ل بر لبخند و رفت نگاهش از شک ناگهان

 که رنگش

 از مملو یلحن با .شد یجار بودند، گرفته قاب یزیر یچروکها را دورشان

 تیرضا

 :گفت

 !دیحم سالم-

 شدت از چشمانم .شد باز متر یسانت سه دهانم و شد محو لبم بر لبخند

 به تعجب

 پنگ نگیپ توپ کی فرم و اندازه به ندارم شک که شدند گرد یقدر

 .آمدند در

 :گفت و کرد یاخم مادربزرگ

 اون یکن یشکل نیا خودتو یکنیم فکر !؟یکرد یختیر نیا افهتویق چرا-

 یچشما

 شه؟یم خوشگل رفته دهتیورپر یعمه به که ت ختیریب
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 دیشد یقدر به مادربزرگ مریآلزا .شد باز گرید متر یسانت کی دهانم

 که بود شده

 !دادینم صیتشخ را بابا و من نیب فرق
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 :گفت و کرد بلندتر را بامزهاش نازک و لرزان یصدا مادربزرگ

 بهش که کرده باز دهنشو گشنهشه کنم فکر .بده غذا دیحم به ایب یزر-

 .یبد غذا

 .نشستم شیروبرو یمتر مین در و رفتم سمتش به عیسر قدم چند با

 به را زبانم نوک

 :گفتم و دمیکش میبها**ل

 !دیحم دختر بهنازم؛ من بابامه، دیحم !دخترم من مادربزرگ-

 :فتگ و چرخاند میموها یرو را نگاهش

 بشناسه؟ یک نشناسم خودمو یبچه من !د؟یحم یشد وونهید-

 :گفتم و دادم قورت صدا با را دهانم آب

 !ستمین پسر من !مادربزرگ دخترم من یول-

 و کردم اشاره بودم کرده کوتاهشان پسرانه که میموها به دستم با

 :گفتم

 ...کردم کوتاه موهامو فقط-

 :گفتم و کردم اشاره نییپا ات گردن از بدنم یباق به دستم با سپس

 !دخترم هی یول-

 نییپا میپاها یناخنها تا صورت از را من به تفاوتش یب نگاه مادربزرگ

 :گفت و کشاند

 .دیحم بزن گول دوستاتو برو .ستین دختر کی هیشب تیچیه-
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 بافتنش حال در که را یرنگ یزرشک گردن شال و یبافتن یلهایم هم بعد

 برداشت بود
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 :گفتم ب**ل ریز و انداختم بدنم به ینگاه .شد بافتن مشغول و

 !باشه برجسته دیبا زن گفتیم شهیهم بهزاد که نبود خود یب-

 بحمداهلل دهیش که بود یکیزیف یبرجستگ ،یبرجستگ از منظورش البد

 آن از خوب

 را نعمت آن از یکاف مقدار یمردن الغر من یول است بهرهمند نعمت

 دختر اثبات یبرا

 !ندارم مادربزرگ به بودنم

 و من به لبخند با کهیحال در و آمد ییرایپذ به تند ییقدمها با خانم یزر

 نگاه مادربزرگ

 :گفت کردیم

 .حرفتونو دمینفهم خوب آشپزخونه از من خانوم؟ دیگفت یچ-

 :گفت و زد خانم یزر یرو به یلبخند مادربزرگ

 باز دهنشو شهیم گشنه یوقت اشیبچگ مثل ار،یب غذا دیحم واسه گفتم-

 که کنهیم

 .دهنش تو یزیبر غذا

 :دیپرس یناباور با و کرد گرد امکان حد را چشمانش خانم یزر بار نیا

 !نجا؟یا اومدن دیحم آقا مگه-

 :گفتم و زدم خانم یزر یرو به صورتم کل یپهنا به یلبخند

 .منم مادربزرگ منظور-

 را کمرنگ یعسل یههایقرن آن و شدند درشتتر چشمانش حرفم نیا با

 رخ به شتریب

 .دندیکش

 :گفت و دیکش لبش به یدست
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 !دیدختر که شما-

 :گفت خانم یزر جواب در مادربزرگ

 !دیحم ده،یحم کن نگاش !زده؟ گول رو تو پسره نیا نکنه-

 از مرا اشیفراموش خاطر به مادربزرگ بود دهیفهم حال خانم یزر

 کامل طور به ذهنش

 چیه وزامر به تا بابا یسالگ یاند و ستیب دوران از و بود کرده پاک

 از یخاص یخاطره

 .آوردینم ادی به مرا مقدس والدت جمله

 :گفتم و انداختم نییپا و باال یشانها

 !دیحم .دمهیجد اسم نمیا-

 :گفت و کرد یاخم مادربزرگ

 !دیحم یداشت اسمو نیهم یاومد ایدن به یوقت از-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .نیکردیم نتخابا اسم باکالستر نمه هی کاش اما دونمیم آره-

 اکتفا "بخور غذاتو برو"گفتن به جوابم در که دمیپاش شیرو به یلبخند

 مشغول و کرد

 .شد گردن شال بافتن

 :گفت من به رو خانم یزر

 شدنش آماده تا دیتونیم .شهیم آماده گهید ساعت چند تا شام خانوم-

 استراحت

 .دیکن
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 :گفتم و زدم شیور به یپهن لبخند بود میخدا از کردن استراحت که من
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 !یمرس-

 آنها تند و تند که دستش یبافتن یلهایم به نگاهش کهیحال در مادربزرگ

 تکان را

 :گفت بود، دادیم

 بارم کی دنیپوش یآب لباس همه اون از بعد گرفت ادی دیحم باالخره-

 لباس کی

 ادیم شیپ کم که کن درست واسش خوب یغذا .بپوشه رنگ خوش

 لباس خوب انقدر

 .بپوشه

 و نرم لپ بر یطوالن یها*س*بو عیسر و شد قتریعم امکان حد تا لبخندم

 یگوشت

 با متعجبش نگاه مقابل در و گرفتم فاصله او از یکم .کاشتم مادربزرگ

 :مگفت شوق

 که رفتیم شما به قهشیسل هم بابام اگه !دیمعرکها شما مادربزرگ-

 خونهمون

 !بود گلستون

 :گفت و کرد یاخم مادربزرگ

 هی ایدن کل تو محمد حاج که یدونیم !بود یخوب یلیخ مرد هم بابات-

 تو !بود دونه

 .یبود کامل مرد کی یرفتیم اون به اگه
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 :گفتم و شدم بلند میجا از

 .کاملم مرد کی مه االن نیهم-

 .شدم اتاقم یراه و زدم غرور پر یلبخند

 به که همچنان .دمیکش دراز شیرو باز طاق و کردم باز را شده تا لحاف

 چشم سقف

 :گفتم ب**ل ریز بودم دوخته

 !نجایا بگذره خوش چقدر-
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 .رفتم خواب به که دینکش طول قهیدق ستیب از شیب

* 

 !پسر شو بلند دیحم .دیحم-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیغلت خوابم رخت در یکم

 !بهنازم ستم،ین شوهرت من مامان-

 !شده حاضر غذا شو بلند د؟یحم یگیم یچ-

 در .شوم داریب داد رمانف عیسر امیخال یمعده "غذا" یکلمه دنیشن با

 چند عرض

 هم سر پشت دور چند .نشستم صاف میجا در و کردم باز چشم هیثان

 امینیب وارد هوا

 با کنند،یم دایپ را میجرا مکان کردن بو با که سیپل یسگها مثل و کردم

 کردن بو

 و تیفیک به یپ دادیم را خانم یزر رینظ یب یغذا خوب یبو که ییهوا

 غذا مکان



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 118 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 .بردم

 !دیحم گهید پاشو-

 به را سرم بود، گرفته شکل لبم بر غذا خوش یبو حس از که یلبخند با

 سمت

 :گفتم لذت با و چرخاندم بود نشسته خوابم رخت کنار که مادربزرگ

 .نیکرد دارمیب که یمرس !مادربزرگ داره ییبو عجب-

 ستادهیا که همچنان .شد بلند یآهستگ به و گذاشت نیزم بر را دستش

 به باال از بود

 :گفت و کرد نگاه من

 دارتیب اطیح یتو لیب با یزر بگم دیبا !دیحم شده نیسنگ یلیخ خوابت-

 .کنه

 :گفتم و شدند گرد امکان حد تا چشمانم
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 و ناز با دیگفتیم حداقل !دیبود مهربون که شما مادربزرگ !ل؟یب با-

 مادرانه نوازش

 .کنن دارمیب

 !مادرانه؟ نوازش و ناز .کرد پرواز شیاهایرو آسمان به المیخ یپرنده

 جوک کی شتریب

 داریب خواب از مادرانه یغرولندها با شهیهم من که چرا دیرسیم نظر به

 و ناز و شدم

 چه را خدا اصال .دیرسیم نظر به شهیکل کی شتریب مادرانه نوازش

 با دیشا م،یدید



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 119 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 باشد بخشتر لذت مامان یغرولندها با شدن داریب از شدن داریب لیب

 شرط به البته

 .کند حرکت سرم یرو بر وار نوازش لیب آنکه

 !کجاست؟ حواست دیحم-

 دنبال به .شدم بلند و آمدم رونیب هپروت از مادربزرگ یصدا با

 آهسته که مادربزرگ

 .شدم ییرایپذ وارد و برداشتم قدم مانند پشت الک داشت،یبرم قدم

 یسفره دنید با

 :گفتم ب**ل ریز و شد یجار لبم بر لبخند قرمز یگلها با دیسف

 !قهیسل همه نیا به کالیبار-

 و زد شوق پر یلبخند دنمید با بود، نشسته سفره کنار که خانم یزر

 :گفت

 !خانوم نیاومد خوش-

 و شده دهیکش غذا یبو منبع دنبال به و زدم شیرو به قیعم یدلبخن

 سفره کنار

 ریکفگ داخل برنج ختنیر حال در که خانم یزر به را نگاهم .نشستم

 در ییرو بزرگ

 یآماده را خودم و تر را میبها**ل زبانم با و بودم دوخته بود، بشقاب

 آن خوردن

 به را بشقاب برنج، از بشقاب کردن پر از پس .کردمیم طعم خوش یغذا

 .داد دستم

 اشغال را ممکن یفضا تمام بشقابم در که یبرنج مرتفع و بزرگ یتپه به

 بود کرده
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 یبشقاب در حال به تا میبگو او به یجور کی خواستیم دلم .دوختم چشم

 نیا به
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 یمحتوا به چنگال و قاشق با دیبا چطور دانمینم و نخوردم غذا یپرُ

 کنم حمله بشقاب

 .زندینر رونیب بشقاب از برنجها که

 خانوم؟ دیخوایم خورش-

 :گفتم و کردم نگاهش لبخند با

 .دارمیبرم خودم نه،-

 چرب یمههایق آن از توانستمیم تا و رفت خورش ظرف سمت به دستم

 یلیچ و

 خوردن به شروع و کردم یاله تین دل در .ختمیر برنجم یرو یمجلس

 یطور .کردم

 به واج و هاج خانم یزر و مادربزرگ که خوردمیم غذا زدهها غارت مثل

 نگاه من

 تمام با خانم یزر دستپخت یغذا دانستندینم که آنها آخر .کردندیم

 ییغذا مواد

 دیشد را گرام یمعده که مرا و تداش یعطر و طعم چه اشیمحل

 از داشتمیم دوست

 سه حداقل بودم موالنا مثل یشاعر اگر ندارم شک .کردیم خودیب خود

 شعر وانید

 .نوشتمیم یمحل یغذاها به امیعرفان عشق یبرا
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 من و کرد سفره کردن جمع به شروع خانم یزر غذا، اتمام از پس

 نکهیا از خوشحال

 آن از و کردم کمکش سفره کردن جمع در دزنینم غر سرم یباال مامان

 یتعارفها

 تکرار بار صد دیبا مامان یخواسته طبق که مسخره و زیانگ نفرت

 خدا" که کردمیم

 با و اوردمین زبان بر ".دیبزن سفره به دست اگه بخشمینم شاهده

 از یمین یخوشحال

 را ییذاک یتعارفها نیا آخر .داد انجام خانم یزر را گرید مین و من را کار

 بر دیبا چرا

 هر خدا به گفتمیم دروغ به دیبا خواستمیم کمک که من م؟یآوردیم زبان

 مرا کس

 !بود میخدا از کردنشان کمک کهیحال در بخشمینم کند کمک

 و رفتم مادربزرگ سراغ به و دیرس اتمام به سفره کردن جمع تینها در

 .نشستم کنارش

 چرخاندم را سرم .دادینم نم به را حواسش یذرها و بود بافتن مشغول

 یرو را نگاهم و
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 ناگهان که بود رفتن سر حال در حوصلهام گرید .دادم چرخ خانه کل

 به چشمم

 :گفتم و دمیکش یسوت .تاداف ییرایپذ یمیقد کیگروند ونیزیتلو

 ن؟یدار هم ماهواره مادربزرگ-



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 122 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 .کشاند من به و گرفت دستش یبافتن یلهایم از را نگاهش مادربزرگ

 کهیحال در

 :گفت کردیم نگاهم جیگ

 م؟یدار یچ-

 :گفتم و کردم اشاره ونیزیتلو به

 ن؟یدید پسر کی بغل یتو رو حجابیب دختر کی توش حاال تا-

 :گفت و کرد یاخم

 نیا دنبال و جنبهیم شت گو و سر که هنوزم .دمید شیپ سال چند رهآ-

 !ییزایچ

 کرده؟ نصب هم ماهواره براتون عمو یعنی یوا قا؟یدق شیپ سال چند-

 اون ستین ادتی شاه زمان ش،یپ سال چند !پسر یجیگ چقدر تو دیحم-

 از یدخترا

 ...ونیزیتلو یتو خبر یب خدا

 :گفت آهسته و دیگز را لبش یگوشه

 .استغفراهلل-

 :گفتم پکر و دادم کش نییپا به را لبم سمت دو هر

 !نیندار ماهواره پس-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 ده؟یجنبیم گوشم و سر ی ک من نمیبب دیبگ حاال خب-

 میرو به یبامزها لبخند کهیحال در و گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 :گفت د،یپاشیم
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 یستادیمیوا یمحبت خانوم حاج یخونه در پشت یرفتیم که موقعها همون-

 که

 !رهیم ادمی رو روزا اون نکن فکر !ینیبب رو دخترش

 :گفتم آهسته ییصدا با و زدم ثانهیخب یلبخند

 !بله هم بابا پس خب-

 :گفتم قبل از بلندتر ییصدا با

 کرد؟یم کار یچ خانوم حاج دختر حاال-

 در جلو یرفتیم یه و نبود التیخ نیع تو یول ذاشتینم محلت-

 .خونهشون

 :گفتم آهسته ب**ل ریز

 که ییدخترها به یحت که بوده شهایریس پسر نیا از هم ما یبابا !یک ب-

 دادنینم پا

 یآب بارز یهایژگیو زا نیا البته !بشن دوست باهاش دادهیم ریگ

 .دوستهاست

 د؟یحم یگیم یچ-

 :گفتم و دمیپاش شیرو به یلبخند

 !یچیه-

 یپوف .دوخت یبافتن یلهایم آن به دوباره و گرفت من از را نگاهش

 بلند و دمیکش

 شیدایپ باالخره تا گشتم ونیزیتلو کنترل دنبال به یساعت کی .شدم

 شوق با .کردم

 در رییتغ یذرها یول فشردم را ونیزیتلو کردن خاموش و روشن یدکمه

 جادیا ونیزیتلو
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 :گفتم و زدم کنترل به یمشت دستم با .نشد
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 !یلعنت-

 :گفت مادربزرگ موقع همان

 .ستین برق به-

 :گفتم و دیچرخ سمتش به سرم

 ؟یچ-

 :گفت ردیبگ یبافتن یلهایم از را نگاهش آنکهیب

 .زیپر به ینزد رو ونیزیتلو میس اون .ستین برق به گفتم-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 !داره یفن مشکل کردم فکر من یوا-

 و ونیزیتلو زیم نیب را مبارکم سر آنکه از پس و رفتم ونیزیتلو سمت به

 چرخ وارید

 رونیب را آن دستم با و افتمی را ونیزیتلو یدوشاخه باالخره دادم

 را شاخه دو .دمیکش

 :گفتم بودم داده آن به را تمرکزم تمام کهیحال در و گرفتم چشمانم یجلو

 ...کی من !امیواقع یابندهی ندهیجو کی من !نابغهم کی من اوه-

 !دیحم-

 .گفتم یکشدار ی"بله" و دیچرخ مادربزرگ سمت به سرم

 رون؟یب یآورد رو میس اون چرا .بود ونیزیتلو پشت زیپر-

 کردمیم یسع شتریب چه هر .کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 دور شتریب
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 انیم کوچک یفضا آن در را دستم دوباره ناچار به .دمیچرخیم خودم

 و ونیزیتلو زیم
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 .گشتم زیپر دنبال به وارید بر دستم حرکت با انینایناب مثل و بردم وارید

 چند از پس

 در تکان کی و هزار با را شاخه دو و کردم دایپ را زیپر باالخره قهیدق

 و بردم فرو زیپر

 .فتمگ دل ته از ی"شیآخ"

 یدهایفا یول رفتم ور ونیزیتلو کردن روشن یبرا کنترل با دوباره

 .نداشت که نداشت

 :گفت د،ید مرا فراوان تالش که مادربزرگ

 .کن روشنش روش یدهایکل با-

 دارد اگر ای ندارد یباتر کنترل که بود افتاده امیهزار دو تازه که من

 و شده تمام قطعا

 یدکمهها با و رفتم ونیزیتلو تسم به شدهاند دهیپوس شیهایباتر

 کردم یباز نشییپا

 کامال ریتصو اما شد روشن و داد یمانند جرقه فیضع یصدا باالخره تا

 صدا و یبرفک

 .بود یمسخرها فش فش یصدا تنها

 .فرستادم رونیب فوت با را نفسم حرص پر و کردم خاموش را ونیزیتلو

 چه کردم فکر خودم با زدمیم قدم ییرایپذ در که همچنان و شدم بلند

 نیا از تا کنم
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 ناگهان چرا دانمینم .نکشم زجر امیپدر یخانه در یکاریب از شتریب یکاریب

 دفتر فکر

 با و گرفت شکل لبم بر پررنگ یلبخند .کرد خطور ذهنم به امینقاش

 :گفتم طنتیش

 !نهستیگز نیبهتر بزنه غر دنمیکش ینقاش به که ستین مامان که حاال-

 با .آوردم رونیب را امیرنگ مداد یجعبه و ینقاش دفتر و دمش اتاقم یراه

 به یخوشحال

 یب .کردم باز را امینقاش دفتر و نشستم مادربزرگ کنار و رفتم ییرایپذ

 از قبل آنکه

 ییرایپذ یاراد ریغ یطرز به .شدم کار به دست کنم فکر دنیکش

 را مادربزرگ یخانه

 حال در مادربزرگ همراه به دنیکش ینقاش حال در را خودم و دمیکش

 در بافتن یبافتن

 که بودم شده زدن رنگ مشغول .دمیکش ریتصو به صفحه آن

 :گفت مادربزرگ
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 !دیحم ینبود بلد کارا نیا از که تو-

 امینقاش به نیتحس پر ینگاه با که چشمانش به نگاهم و آمد باال سرم

 شده دوخته

 نگاه نیتحس با را میهاینقاش هم هنوز مادربزرگ .شد دهیکش بودند،

 اگر !کندیم
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 را میهاینقاش که بودند یکسان تنها امرزمیب خدا پدربزرگ و او میبگو

 و داشتند دوست

 که هم نیا لیدل .نگفتهام غدرو کردند،یم قیتشو دنیکش ینقاش به مرا

 وارید و در بر

 سال ده پدربزرگ اگر .بود نیهم است زانیآو من یهاینقاش اتاقها، تمام

 فوت شیپ

 وجود تمام با که یمرد دادن دست از شوک از مادربزرگ و کردینم

 و بود عاشقش

 مریآلزا د،یبالیم خود به شناسنامهاش در اسمش حضور از شهیهم

 چه گرفتینم

 و شدندیم من خواندن هنر به یراض پدرم و مادر آنها تیحما اب بسا

 حد نیا تا اکنون

 !نبودم قمیعال از مانده جا

 !یگرفت ادی کجا از رو هنر نیا ینگفت دیحم-

 :گفتم و زدم شیرو به قیعم یلبخند

 !گرفتم ادی خودم-

 :گفت و زد میرو به داریمعن یلبخند مادربزرگ

 .بکش اآق محمد از هم ینقاش کی پس-

 :گفتم و دمیبخش یشتریب یژرفا لبخندم به

 !حتما چشم،-

 او .بود پدربزرگ آورد، زبان بر عشق با که یی"آقا محمد" از منظورش

 پدربزرگ و
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 قائل هم یبرا یژهایو احترام داشتند، دوست را گریهمد که همچنان

 کس چیه و بودند

 
 

100 

 "خانم نتیز" از ریغ را مادربزرگ پدربزرگ که بود دهینشن حال به تا

 و کند صدا

 .کند خطاب "آقا محمد" از ریغ را او مادربزرگ نیهمچن

 یچهره از ینقاش کی تا بردم قلم به دست و شدم االتمیخ و فکر الیخیب

 زرگپدرب

 هم چون بودم دنیکش مشغول یساعت دو از شیب کنم فکر .بکشم

 به یادیز وسواس

 ینقاش نیآخر از یادیز زمان هم و دیایب در آب از یعال که دادمیم خرج

 که یحرفها

 .گذشتیم دمیکش

 دفتر از یبرگ در را سرم مدت تمام که من و شد تمام ینقاش باالخره

 مرا سخت که

 پر نگاه دنید با .آوردم باال را سرم بودم، دهبر فرو بود کرده مشغول

 که مادربزرگ لذت

 :گفتم شوق با و زدم ذوق پر یلبخند بود، شده دوخته امینقاش به

 ن؟یدار دوستش-

 هیهد من به محبت پر یلبخند کهیحال در و کشاند من به را نگاهش

 یلحن با کردیم

 :گفت افتخار و غرور پر
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 !پسرم کنمیم افتخار تو به من !دیحم هیعال-

 که نبود مهم میبرا گرید .دمیگنجینم پوستم در شعف و شور شدت از

 مرا مادربزرگ

 دیشد مرا که یزیچ تنها بودم، پسرش نظرش از و کردیم خطاب دیحم

 و شاد

 مامان که یزیچ همان کرد؛یم من به که بود یافتخار کردیم خوشبخت

 از مرا شهیهم

 .کرد محروم آن

*** 

 !مپسر پاشو دیحم-
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 به را نگاهم .شدم داریب کرد،یم حرکت میموها یالبال که یدست حس با

 که مادربزرگ

 :گفتم و کشاندم بود، دوخته چشم من به مهربان و نینمک یلبخند با

 شده؟ بحص

 :گفت و داد سر نیدلنش یخندها زیر

 .ناهاره وقت .تازه شده ظهرم-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 !دم؟یخواب چقدر مگه !ظهر؟-

 تو بدون .کردم دارتیب اومدم آمادهست ناهار چون .یدیخواب یلیخ-

 صفا خوردن ناهار

 .نداره
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 .زدم ورتمص یپهنا به یلبخند و نشستم خوابم رخت در

 !عاشقتونم مادربزرگ-

 :گفت طنتیش پر یلحن با و کرد یاخم

 .بزن گرفته تو چشم که یدختر اون واسه رو حرفا نیا برو-

 :گفتم و شد قتریعم لبخندم

 .زنمیم اونم به-

 :گفت و کرد جا به جا اشینیب یرو را گردش نکیع

 .بشم سرگرم که یاریب نوه منم واسه خوبه،-

 :گفتم و دادم سر یخندها

 !حتما چشم-
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 ییرایپذ راه آهسته یقدمها با .شد بلند و داد هیتک نیزم به را دستش

 .گرفت شیپ را

 .رفتم رونیب اتاق از داشتم ب**ل بر که یلبخند همان با خروجش از پس

 یزر به

 و زدم یلبخند بود دنیکش برنج مشغول و نشسته سفره سر که خانم

 آشپزخانه یراه

 غر یخال یجا به و دمیپاش صورتم به آب شلوپ و شلپ مشت با .شدم

 یزدنها

 از .شدم ییرایپذ یراه کنم خشک را صورتم آنکهیب .زدم لبخند مامان

 به که یروز
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 خوش یقدر به مدت نیا و گذردیم یهفتها کی مآمد مادربزرگ یخانه

 که گذشت

 یغذاها خانم، یزر یمهربان از .بستم دل نجایا به تهران از شیب

 قربون و خوشمزهاش

 و شیهایبامزگ مادربزرگ، یمهربان و محبت تا گرفته شیرفتنها صدقه

 و قیتشو البته

 لبتها .کردهاند خانه نیا یدلبسته دیشد مرا همه و همه شینهایتحس

 دیبا هم را نیا

 و است کرده خستهام یلیخ ماندن خانه در تمام یهفته کی که میبگو

 دارم میتصم

 آب باغچهها به و بروم اطیح به را امروز کنم جادیا یتنوع آنکه یبرا

 یزر چون اما بدهم

 پشت به را ظهر شود، انجام ظهر از بعد دیبا یاریآب که است گفته خانم

 و رومیم بام

 میت که را فردا فوتبال و بشود درست ونیزیتلو تا دهمیم یتکان را آنتن

 و پوش سرخ

 و بام پشت به چند هر .ندهم دست از را دارد عالقهام مورد دل سرخ

 رفتن، اطیح

 در از گوجه آوردن رونیب که جا آن از اما شودینم محسوب رفتن رونیب

 ییجلو اطیح

 است یدشوارتر ارک روستا در زدن قدم ادهیپ و است یدشوار کار

 دهمیم حیترج

 .باشم داشته یخانها درون یگردشها
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 از پس و میآورد در عزا از یدل خانم یزر رینظیب و طعم خوش یغذا با

 جمع در کمک

 .شدم یپشت اطیح یراه سفره کردن

 بام پشت به پلهاش نیباالتر از پس که گذاشتم یطور را بلند یهیچهارپا

 ینفس .برسم

 پله نیآخر به باالخره .رفتم باال هیچهارپا یچوب یپلهها از و دمیکش قیعم

 با و دمیرس

 بود نجایا االن مامان اگر دانمیم .دمیپر بام پشت یرو بلند قدم کی

 غر کی و هزار
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 اما دارمیبرنم هایاطیاحتیب نیا از دست نشکنم را میپا و دست تا که زدیم

 که مامان

 .بودند استراحت حال در همچنان میگوشها من و نبود

 .گشتم ونیزیتلو آنتن دنبال به و رفتم جلو یقدم چند بام پشت یرو

 که یداغ آفتاب

 از ریغ یراه یول بود آورده درد به را سرم دیتابیم متفکرم یکله پس بر

 در گشتن

 باد بر امیزندگ دادمیم دست از را امشب یباز اگر .نداشتم بام پشت

 یباز .رفتیم

 اکنون یول دمید نترنتمیا یبسته یبازمانده لطف به هم را شیپ یهفته

 مرحمت به

 .کنم نیتام را ازمین مورد نترنتیا که ندارم بساط در آه بابا
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 و افتمی را بام پشت بر افتاده آنتن گشتن، قهیدق چند از پس باالخره

 آن میتنظ یبرا

 را خانم یزر بلند نسبتا ییصدا با بام پشت یباال از .شدم کار به دست

 که کردم صدا

 دهم،یم آنتن به من که یتکان هر با ونیزیتلو یصدا و ریتصو از خبر

 .بدهد

 .شد میتنظ باالخره و آمد در جانمان وقفهیب تالش ساعت مین از پس

 از ندانخ و شاد

 آنکه از قبل .برداشتم را اطیح شلنگ و آمدم نییپا هیچهارپا یپلهها

 را باغچه یاریآب

 که یکوچک یچهیقال یرو که خانم یزر و مادربزرگ به نگاهم کنم آغاز

 پهن وانیا بر

 :گفتم و افتاد بودند خوردن یچا حال در و نشسته بودند، کرده

 !د؟یخوریم یچا گرم یهوا نیا یتو-

 و زد مهربان یلبخند خانم یزر .کشاندند من به را نگاهشان دو هر

 :گفت

 .میبخور یچا شهیهم میدار عادت ما-

 :گفت و زد ینینمک لبخند مادربزرگ

 قول اریداد به چون یول بخورم شربت هوا نیا یتو دارم دوست که من-

 نخورم، دادم

 .خورمینم
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 :گفتم و کردم نگاه مادربزرگ به تعجب از گرد یچشمان با

 ه؟یک گهید اریداد-

 .دوخت چشم شیچا فنجان به و گرفت من از را نگاهش مادربزرگ

 با او که یطور

 عالقهام، مورد کنیباز مسلمان، به من کردیم نگاه شیچا فنجان به عشق

 نگاه

 .کردمینم

 :گفتم و کردم صاف را میصدا

 !شدم کنجکاو که دیبگ مادربزرگ-

 داشت ب**ل بر که یقیعم لبخند با و آورد باال را سرش مادربزرگ

 :گفت

 .هیخوب یلیخ مرد-

 :گفتم یناباور با و رفتند باال میابروها

 فکر یاریب دیجد پدربزرگ کی واسم نکهیا به یدار نگو مادربزرگ اوه-

 !یکنیم

 که دیخند یقدر به .داد سر بلند یخندها خانم یزر حرفم نیا با

 .شد سرخ صورتش

 فکر به بودم دوخته چشم او یمستانه یخنده به گنگ که همچنان

 قرار از که ار،یداد

 کردم فکر خودم با .بودم رفته فرو است مادربزرگ پسر دوست معلوم

 دیبا که آنجا از

 یاسمها با که دارد یبیغر و بیعج اسم باشد دربزرگما سال و سن هم

 یقل نیحس
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 !دیآینم جور اصال زمانها آن یخان

 شیچا دنینوش مشغول بود، نشده حرفم متوجه گمانم به که مادربزرگ

 از پس .شد

 کردن پاک حال در و آمده بند خندهاش که خانم یزر قهیدق چند

 یگوشه یاشکها

 :گفت بود، چشمانش
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 که دکتره یآقا بزرگ خانوم منظور !د؟یزنیم هیحرف چه نیا جان خانوم-

 یبرا ماه هر

 .انیم خونهشون به بزرگ خانوم ینهیمعا

 :گفتم و بردم باال را میابروها از یکی

 نجا؟یا ادیم تردک-

 :گفت و داد حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش خانم یزر

 که رنینم رونیب خونه از ادیز بزرگ خانوم که هیوقت چند چون آره،-

 به بار کی یماه

 .زنهیم سر بهشون دکتر برن، روستا یبهدار

 کیکوچ اسم به مادربزرگ چرا حاال !یختهایفره یدک چه !عجب-

 زنه؟یم صداش

 :گفت جوابم در مادربزرگ بار نیا

 .مونهیم خودم پسر مثل-

 :افزود و کشاند من به را نگاهش

 .دیحم بهتره هم تو از یحت-
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 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !بهتر؟ منم از یحت-

 :گفت و زد یلبخند

 .معرفتتره با هم یلیخ آره،-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 .ما پاداش شد نمیا-
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 باز را آب ریش تا شدم نیزم ریز یراه و دادم تکان نیطرف به را سرم

 شلنگ و کنم

 .کند تف باغچهها هب آب بود مانده دستم در کاریب که یقرمز

 هر البته که بودم اطیح یباغچهها یپاش آب مشغول که شدیم یساعت کی

 یچند از

 یشرج و گرم یقدر به هوا .دمیپاشیم یآب هم خودم صورت و سر بر

 آب نیا که بود

 در خانم یزر یصدا بودم مشغول که همچنان .دیچسبیم دیشد دنیپاش

 .آمد

 !شههایم نرم خاک نیبد آب نیا از شتریب .هیکاف کنم فکر خانوم-

 و کردم رها نیزم بر را شلنگ .گفتم یا"باشه" و کشاندم او به را نگاهم

 نیزم ریز به

 میصدا خانم یزر نیزم ریز از آمدنم رونیب از پس .بستم را ریش و رفتم

 با .کرد
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 به دستش با .رفتم وانیا به و کردم یکی تا دو را پلهها تند نسبتا یقدمها

 یفلز یصندل

 :گفت و کرد اشاره مادربزرگ کنار رنگ دیسف

 .ارمیب یچا براتون دینیبش .دینباش خسته-

 :گفتم و بردم باال ینه عالمت به را دستم

 .ستمین بخور یچا گرما نیا یتو من یول نکنه درد دستتون-

 :گفت و داد سر نیدلنش یخندها

 ارم؟یب براتون دیدار دوست یچ پس-

 :گفتم و دمیپاش شیرو به یلبخند

 .یچیه-

 !شهینم که ینجوریا آخه-

 :گفتم و نشستم یصندل یرو
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 .راحتم ینجوریا که من نشه؟ چرا-

 بر حاکم یصدا هاتن .کرد اریاخت سکوت و انداخت نییپا و باال یشانها

 به یصدا وانیا

 ینفس خانم یزر .بود مادربزرگ دستان در یبافتن یلهایم خوردن هم

 صدا پر و قیعم

 :گفت و دیکش

 .بگم بهتون دیبا رو یزیچ کی خانوم راستش-

 :دمیپرس و شد دهیکش شیسو به کنجکاوانه نگاهم

 رو؟ یچ-
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 :گفت ردکیم نگاه نیزم به کهیحال در و دیدزد من از را نگاهش

 دختر کی فقط ایدن دار تمام از من یول نه ای هست ادتونی دونمینم-

 دکترا که دارم

 دار نوه بخواد خدا اگه و ادیم ایدن به بچهش هفته نیا آخر انشاهلل گفتن

 .شمیم

 :گفتم یخوشحال با و زدم یلبخند

 به .بشه دار بچه دخترتون تا نیکرد دعا سال چهار ادمهی !هیعال که نیا-

 یالمتس

 .انشاهلل

 .دوخت چشم من به تشکر و محبت پر یلبخند با و آورد باال را سرش

 دیکن قبول اگر که دارم ازتون یخواستها کی فقط .انشاهلل .خانوم ممنون-

 یلیخ

 .شمیم ونتونیمد

 :گفتم عیسر

 ؟یخواستها چه-

 :گفت آهسته و انداخت نییپا را سرش
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 .دخترم شیپ بابل برم یهفتها دو که-

 :گفت و آورد باال را سرش آهسته

 .باشم کنارش مدت نیا دیبذار اگر کنمیم دعاتون خدا به-

 :گفتم و کردم قتریعم امکان حد تا را لبخندم
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 که دیبر هم دیبا یحت و دیتونیم که البته !د؟یزنیم که هیحرف چه نیا-

 تنها دخترتون

 .نباشه

 :گفت و کرد یاشارها مادربزرگ به

 د؟یایبرم کارها یهمه پس از دیمطمئن-

 :گفتم و کردم پررنگتر نانیاطم با را لبخندم

 غذا هیکاف فقط و خوبه حالشون که هم مادربزرگ !مطمئنم که البته-

 و کنم درست

 .کنم صحبت باهشون هم یکم و بدم انجام رو نهخو یکارها

 :گفت و زد قیعم یلبخند

 .باشه خوش عاقبتتون و آخر .خانوم بده رتونیخ خدا-

*** 

 یزر به که عصر روزید از .شدم داریب خواب از خانه تلفن یصدا با صبح

 گفتم خانم

 از بعد ساعت مین .نداشت حد که شد خوشحال یقدر به برود تواندیم

 دادن اجازه

 یخداحافظ کی از بعد و کرد جمع را سفرش لیبند و بار و رفت هم من

 را خانه مفصل

 ترک را نجایا بود فرستاده شیبرا دامادش که یآژانس با و کرد ترک

 فکر که من .کرد
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 یاجازه که داد خبر یتلفن چون یول بود رفتن یآماده قبل از کنمیم

 است گرفته آمدن

 .بود من یاجازه منتظر فقط بود معلوم

 ؟یچ-

 کنار .رفتم ییرایپذ به و کردم رها را خوابم رخت مادربزرگ یصدا با

 کوچک زیم

 یژهیو محل که یطور برعکس، را تلفن یگوش و نشسته ییرایپذ

 که کردنش صحبت

 محل و چسبانده گوشش به بود وصل تلفن یخورده فر یمشک میس به

 صدا دنیشن

 "یچ" مدام بلند یصدا با و بود گرفته بود، چسبانده دهانش به را

 حرف تا گفتیم

 .بشنود را بزند حرف مادربزرگ با زدیم زور خط یسو آن که یکس

 درست و گرفته شدست از را یگوش و رفتم سمتش به تند ییقدمها با

 قرار گوشش کنار

 با و آمد لبش بر تیرضا از یلبخند گفت، "؟یچ" گرید بار یوقت .دادم

 پر ینگاه

 او از را نگاهم و زدم شیرو به یلبخند .دوخت چشم من به نیتحس

 ساعت به .گرفتم

 زمزمه ب**ل ریز و دوختم چشم دادیم نشان را صبح ده که وارید یرو

 :کردم

 منه؟ یعهده بر خونه نیا یکارها یههم امروز یعنی-
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 با کردم نگاهش یوقت و زد شانهام بر گرمش و تپل دست با مادربزرگ

 درشت چشمان

 تلفن یگوش به بودند بایز العاده فوق نکشیع پشت که رنگش سبز

 :گفت و کرد اشاره

 .بزن حرف باهش ایب نجاست،یا دیحم آره-

 :گفت و گرفت سمتم به را یگوش

 .دوستته-
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 مادربزرگ بود دهیفهم یوقت از چون بود خط پشت مامان نداشتم شک

 صدا دیحم مرا

 گفتیم او به زدیم حرف مادربزرگ با وقت هر پنداشت،یم بابا و کرده

 من دوست

 .ستا

 را تلفن یگوش میگوشها یبرا آرامش یآرزو با و دمیکش قیعم ینفس

 به و گرفتم

 :گفتم آهسته ییصدا با .چسباندم گوشم

 .الو-

 سرم ریخ !نشناس نمک معرفت یب یدختره !زهرمار و الو !کوفت و الو-

 کی که مادرتم

 لیموبا اون که روزه دو االنم و یبپرس رو حالم ینزد زنگ بارم

 !خاموشه واموندهت

 .شد پرت لمیموبا از حواسم که بود شلوغ سرم !مامان باش آروم-
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 من ندونه، هم کس چیه !بوده شلوغ سرت که نکن یباز لمیف من واسه-

 دونمیم که

 .یکاریب اونجا

 :گفتم و کردم فوت حرص پر را نفسم

 هوم؟ .میکن یخداحافظ یندار یکار اگر خب-

 :گفت بلند ییصدا با

 زحمت سال همه نیا !مادرته؟ با زدن حرف وضع چه نیا پررو یدختره-

 بزرگت دمیکش

 به نکهیا یجا به روستا اون یرفت یشد پا !عاقبتم شد نیا حاال کردم

 التماس بابات

 ؟یکنیم یحوصلگیب من واسه ،یبرگرد و ببخشه رو تو یکن
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 یبرا دلش بود معلوم .دمیکش بلند یازهایخم و دمیکش دراز نیزم یرو

 گانیرا گوش

 بدون دادن گوش جز یراه من و است شده تنگ شیزدنها غر یبرا من

 اعتراض

 .نداشتم

 مردم یدخترا کردم؟ تیترب من که یهست یدختر چجور تو که واقعا-

 نیبب برو رو

 حاضر یحت تو یول دوننیم رو قدرشون و دارن رو مادراشون یهوا چقدر

 به یستین

 !یبد گوش من یحرفا
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 که همچنان .گذاشتم سرم ریز را دستم و کردم رها نیزم یرو را یگوش

 زد،یم غر مامان

 بودم آلوده خواب یلیخ که من و شدیم پخش ییرایپذ در شیصدا

 یبلند یازهیخم

 فکر که مامان و آمد سراغم به خواب کم کم .مبست چشم و دمیکش

 گوش کردیم

 .زدیم غر همچنان است شده سپرده او یغرها به امیمجان

*** 

 .بخواب اتاقت یتو برو پاشو دیحم-

 بافتن حال در تند و تند که مادربزرگ به و کردم باز چشم یسخت به

 .دوختم چشم بود

 :گفتم و دمیکش یازهایخم

 چنده؟ ساعت-

 .مدونینم-

 ظهر دوازده ساعت دنید با و کشاندم وارید یرو ساعت به را چشمم

 حد تا چشمانم

 یبرا که آوردم ادی به و دمیکوب سرم بر دست با .شدند گرد امکان

 درست ناهار امروز

 !نکردهام
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 خچالی یرهیدستگ یرو را دستم .رفتم آشپزخانه به و شدم بلند عیسر

 گذاشتم یمیقد
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 رفع یبرا خدا راه در کردم دعا و فرستادم صلوات نیچند ب**ل ریز و

 و من یگرسنگ

 چشم .شود دایپ قبل یروزها از مانده ییغذا خچالی در مادربزرگ

 ینفس و بستم

 .دمیکش قیعم

 .تو دیام به ایخدا-

 بر خچالی از که یسرد باد حس از پس و کردم باز را خچالی در آهسته

 زدهام گرما تن

 یغذاها یباق که کوچک یقابلمه دو دنید با .کردم باز چشم زدیم

 بود آنها در روزید

 گفتم ی"شکر رو خدا" .آوردم رونیب را قابلمهها و زدم شوق پر یلبخند

 گرم یبرا را گاز و

 .کردم روشن کردنشان

 به بشقاب و سفره کهیحال در من و شد گرم غذا ساعت مین از پس

 ییرایپذ به دست

 :گفتم رفتم،یم

 .حاضره غذا مادربزرگ-

 به متفکرانه کهیحال در و کرد جا به جا اشینیب یرو را نکشیع مادربزرگ

 نگاه من

 :گفت کردیم

 کجاست؟ یزر پس-

 :گفتم کردمیم پهن را سفره که همچنان و زدم شیرو به یلبخند

 .دخترش شیپ رفته-
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 :گفت و داد تکان یسر

 !دیحم یستین بلد کردن درست غذا که تو-
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 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !نیناختنش رو من هنوز پس-

 تنها که چرا فرستادم لعنت فتوحم پر روح بر پرغرورم لحن یبرا

 پختنشان که ییغذاها

 دایپ روستا در نودل چون که بودند نودل و املت مرو،ین بودم بلد را

 هنر تمام شودینم

 درست املت و مروین انیم در روز د،یایب خانم یزر که یزمان تا من

 .بود خواهد کردن

 هر یادیز ولع با .کردم دنیکش غذا به شروع و کردم زبا را قابلمه در

 خودم یبرا غذا چه

 :گفتم و خوردم را ختمیر

 .نیکن دارمیب فوتبال واسه عصر .بخوابم رمیم من بزرگ مادر خب-

 ؟یچ واسه-

 که افتدیم اتفاق فوتبال زمان هم یزیچ چه که کردم فکر خودم با یکم

 :گفتم

 .دیکن دارمیب غروب از قبل-

 .شهبا-

 :افزود مکث یکم از پس

 .بکش هم ینقاش واسم-
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 :گفتم شوق با و زدم شیرو به ذوق پر یلبخند

 ؟یک از-

 .یپشت اطیح یتو خودمون از-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم
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 !حتما-

 کی مثل ظرفها شستن از پس و کردم جمع را مخلفاتش و سفره

 به نمونه یکدبانو

 .شدم رها شدهام پهن خواب رخت یرو و رفتم اتاقم

 در که یدرد حس با که گذشتینم رفتنم خواب از ساعت مین از شیب

 و دیچیپ دلم

 را میرو دیسف یملحفه .کردم باز چشم عیسر شلوارم یسیخ متعاقبش

 با و زدم کنار

 :گفتم بلند ییصدا با خون یلکهها دنید

 !اوردمین نه، یوا-

 کهیحال در بزرگ مادر و شد باز سرعت به اتاقم در لحظه چند از پس

 سمتم به نگران

 :گفت آمدیم

 شده؟ یچ-

 و زدم شیرو به یمصنوع یلبخند باالجبار و کردم میقا پشتم را ملحفه

 :گفتم
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 نیباش تنها نداره بیع .گردمیبرم زودم .رونیب برم دیبا فقط ،یچیه-

 که؟

 :گفت قیعم ینفس دنیکش از پس و رفت نگاهش از ینگران

 نیا !ستمین بچه که من برو باشه !پسر یدادیم کشتن به رو من یداشت-

 ساله همه

 !چرخونمیم رو خونه نیا خودم که

 :گفتم تند و کردم پررنگتر را لبخندم باالجبار

 .گهید رمیم باشه-

 اتاق از و شدم بلند عیسر و کردم مچاله خوابم رخت درون را ملحفه

 با .رفتم رونیب

 یکاغذ دستمال توانستمیم تا .شدم توالت وارد و دمیدو ادیز سرعت

 اقدام و برداشتم
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 تا گشاد یمشک یمانتو کی و رفتم اتاقم به دو با بعد و کردم یاضطرار

 زانو یباال

 یخداحافظ کی از پس و انداختم سرم بر یمشک شال کی و دمیپوش

 از کوتاه

 .کردم ترک را خانه و برداشتم را پولم فیک مادربزرگ،

 امیمشک پیت تمام بودم دهیپوش که یقرمز گشاد یورزش شلوار آن با

 هم

 که گوجه به چشمم اطیح در .کنند کم را بودنم چراغ توانستندینم

 نگاهم مظلومانه
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 در از بردنش رونیب یول بروم گوجه با خواستیم دلم .افتاد کردیم

 و اطیح کوچک

 دیشد کار روستا یزهیسنگر پر و کیبار و تنگ یکوچهها در راندنش

 .بود یدشوار

 راهم در .رفتم رونیب خانه از ادهیپ و مشد گوجه به کردن فکر الیخیب

 زدینم پر یپرندها

 جلوتر چه هر .بپرسم او از را روستا نیا در داروخانه کی آدرس که

 شتریب رفتمیم

 محکم دست با .شدهام گم هم به هیشب یکوچهها نیا در کردمیم حس

 امیشانیپ بر

 :گفتم و دمیکوب

 !یلعنت یاوردیم بسته کی کاش-

 خوردیم چیپ کمرم و دل در که ینوسان درد به توجهیب و دمیکش یپوف

 آفتاب آن ریز

 یول کنم دایپ ملعون یداروخانه کی بلکه تا رفتم راه تند آور عذاب داغ

 یزیچ از غیدر

 رفتن راه یادیز مدت از پس باالخره .شود دهید چشم به که خانه جز

 سوپر کی به

 و چاق مرد که فروشنده .شدم آن وارد و دمیرس یفروش یخوراک

 یمسن نسبتا یسبزه

 خواب غرق یقدر به .بود رفته خواب به و داده لم اشیصندل یرو بود

 دهانش که بود

 :گفتم و دمیکش یپوف .کردیم پف و خر و مانده باز
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 .آقا-

 :گفتم بلندتر که دینشن را میصدا اصال
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 !دیببخش آقا-

 .گفت ی"هوم؟" کند باز چشم آنکه یب و خورد یفیخف تکان سرش

 :گفتم بلندتر اریبس ییصدا با و کردم فوت حرص با را نفسم

 !شمام با آقا-

 چشمانش و بسته دهانش و خورد تکان نیطرف به دور دو سرش باالخره

 باز آهسته

 پشت پر یابروها ریز که زشیر چشمان با کهیحال در .دندش

 یلیخ اشیخاکستر

 :گفت کرد،یم نگاه من به گنگ شدند،یم دهید کوچک

 خانوم؟ بله-

 د؟یندار سراغ داروخونه طرفها نیا-

 :گفت و دیکش شکلش یذوزنقها لیسب به یدست

 کارتونو یعطار اگه یول .هیبهدار کینزد که هست یکی فقط داروخونه-

 ندازهیم راه

 ...دیتونیم

 :گفتم و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 کجاست؟ یبهدار-

 :گفت لحظه چند از پس و بدهد آدرس چطور کرد فکر یکم
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 خونهها و درخته از پر که یسمت دیبر بعد .باال دیبر رو کوچه نیا دیبا-

 راه اون کمتره،

 یتو دیبر عدب و جلو دیبر داره یزرد در که یبزرگ یخونه کی تا رو

 توش که یکوچها

 کنارشم .یبهدار به دیرسیم دیبر جلو که رو همون .هست یسوپر کی

 .داروخونهست
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 .یمرس-

 و چپ سمت یواژهها از بحمداهلل .رفتم گفت که را یراه و دمیچرخ

 چیه راست

 کردمیم دنبال را یزیچ هر و سوپر و خانهها ب در دیبا من و دانستینم

 داروخانه به تا

 .برسم

 رنگ زرد در با یخانها به هنوز اما آمدم درست را راه شتریب بایتقر

 ارادهیب .دمینرس

 حس .دمیکش قیعم ینفس اشیخشک حس با و دمیکش میمانتو به یدست

 راه مکرد

 خستهام چشمان به زرد رنگ هنوز یول بودم آمده جلو را یادیز یلیخ

 تار کم کم که

 بر که عرق از حجم آن با سوزناک آفتاب آن ریز .بود نخورده دیدیم

 و بود نشسته تنم
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 نفس تشنهام و دهیخشک یبها**ل با بود، دهیبر را نفسم راه که یشرج

 نفس

 و خوردیم چیپ وجودم در شتریب و شتریب لحظه هر درد .زدمیم

 تعادل یبد یجهیسرگ

 وارهاید به دستم دادن هیتک با که یطور بود؛ گرفته من از را رفتنم راه

 .داشتمیبرم قدم

 ینگران با که یزن یصدا با ناگهان که رفتمیم شیپ نزارم حال همان با

 :گفت

 خوبه؟ حالتون خانوم-

 و دیسف یگلها نقش که اشیخاکستر چادر .دیچرخ سمتش به سرم

 آن بر یصورت

 با .دادم صیتشخ کم دید با که بود یزیچ نیاول دیبخشیم ییبایز یجلوه

 باال

 به .زدم یجان کم لبخند طراوتش با و جوان صورت تا نگاهم کشاندن

 چهرهاش

 دیسف صورت با .باشد داشته سن سال هجده هفده، از شیب خوردینم

 و گردش

 .بود نیدلنش و بایز یلیخ انداختهاش گل سرخ یلپها

 یبازو یرو را دستش .شد کترینزد من به و زد میرو به یگرم لبخند

 ضعفم از لرزان

 :گفت و گذاشت

 .دینیبش کمی-
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 یتوان و تاب چون داشتم یادیز هراس تیوضع نیا در نشستن از که من

 نمانده میبرا

 .دادم هیتک سرم پشت وارید به و نشستم نیزم بر جا همان اجبارا بود

 درشت قطرات

 .کردندیم بدتر بیعج را حالم و بودند یجار کمرم بر شُر شُر عرق

 مملو لحن با دختر

 :گفت یمهربان از

 .دیکن صبر کم هی-

 نان یتکها آن داخل از و آورد رونیب رنگ یقهوها یلیزنب چادرش ریز از

 به و آورد رونیب

 .داد دستم

 .ادیب جا حالتون دیبخور .کرده درست مادرم .هیقند نون-

 گرفته خشکم یگلو خاطر به که ییصدا با و دمیپاش شیرو به یلبخند

 :گفتم بود

 .آب-

 رونیب آن از یپنبها چوب در با یشهایش و برد لشیزنب در دست عیسر

 معلوم .ردآو

 یوارهید یرو که چرا بود سرد اریبس بود شهیش در که یآب بود

 هوا آب بخار اشیخارج

 .است نشسته آب زیر قطرات صورت به

 آب آن در و آورد در لیزنب داخل از یوانیل و برداشت را شهیش درب

 محض به .ختیر
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 کی را آب و گرفتم دستش از را وانیل آورد، سمتم به را آب وانیل آنکه

 .دمیکش سر جا

 هم را یبعد وانیل .ختیر آب میبرا گرید بار کی و زد میرو به یلبخند

 و دمیکش سر

 را کامم فشیلط ینیریش و ینرم .خوردم را دستم یقند نان آن از پس

 یفراوان لذت به

 .رساند

 :گفت و گرفت میجلو یگرید آب وانیل

 .دیبخور دیتشنها بازم اگر-

 
 

119 

 را آب لذت با .گرفتم دستش از را وانیل و زدم شیرو به یلبخند

 یخال وانیل و دمینوش

 را روستا یباق بتوانم که بود آمده جا حالم یقدر به .دادم دستش به را

 دایپ یبرا هم

 .بروم ادهیپ وخانهدار کردن

 روستا؟ نیاومد تازه شما-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 .کنم جبران بتونم کاش .ممنونم ازتون یلیخ آره،-

 د؟یکنیم یزندگ کجا .نیاومد خوش روستا به !خانوم؟ هیحرف چه نیا-

 .نجایا از تر نییپا کوچه تا دو-

 :گفت شوق با

 !دیا کینزد ما به پس واقعا؟-
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 :گفتم و زدم یلبخند

 ه؟یچ اسمتون-

 :گفت زدیم دلربا یلبخند کهیحال در و انداخت نییپا را سرش

 .حهیمل-

 :گفتم و کردم تکرار ب**ل ریز بار چند را اسمش

 .ادیم بهت یلیخ !یقشنگ اسم چه-

 :گفت و کرد نگاه من به لبخند با

 ه؟یچ شما اسم .ممنونم-
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 .بهناز-

 !قشنگه یلیخ-

 نمت؟یبب تونمیم کجا بعدا حهیمل خب !ممنونم-

 :گفت و زد یلبخند

 یتو و پرستاره که دوستهام از یکی دنید به ظهر از بعد روز هر من-

 کار یبهدار

 !دینیبیم منو خورد نجایا هب گذرتون وقت هر .امیم کنهیم

 :گفتم و شدم کوچهها نیا یروانه چه یبرا اصال آوردم ادی به ناگهان

 کجاست؟ کنارش یداروخونه و یبهدار یدونیم تو !؟یبهدار-

 اونجا؟ دیبر دیخوایم !البته آره-

 !نکردم داشیپ گشتم یچ هر اما آره-

 .بشوم بلند کرد کمک و گرفت را دستم

 .بدم نشونت رو راه که ایب من با پس-
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 در و بودم رفته یادیز که یریمس به کنجکاوانه و افتادم راه دنبالش به

 از برگشت حال

 کی تقاطعش در که یفرع راه کی به دنیرس با .کردم نگاه میبود آن

 با بزرگ یخانه

 امیشانیپ بر محکم را دستم .میرفت یفرع داخل به بود رنگ ینارنج یدر

 ریز و دمیکوب

 :دمیغرّ ب**ل

 !دونستینم رو ینارنج و زرد فرق یحت-

 :گفت و دیچرخ سمتم به حهیمل
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 ؟یچ-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !یچیه-

 آباد یول بهداشت مرکز" یابلوت که یرنگ دیسف ساختمان به باالخره

 سر بر "مازندران

 :گفتم فراوان یشوق با .میدیرس شدیم دهید آن در

 !میدیرس یوا-

 :گفت زدیم میرو به مهر پر یلبخند کهیحال در و دیچرخ سمتم به

 .داروخونهست طرفشم اون .هیبهدار نیا-

 .بده رتیخ خدا !حهیمل ممنونم ازت یلیخ یوا-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر یرانهادلب یدخترانه یخنده

 !که نکردم یکار !ممنونم-
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 !یداد نجات رو میزندگ تو اوه-

 و کرد پررنگتر را لبخندش تنها جوابم در که زدم شیرو به یچشمک

 :گفت

 ؟یندار من با یگهاید کار !بهناز نکردم یکار واقعا من-

 را لبخندش و داد دست من با .بردم جلو را دستم و شدم کترینزد او به

 .کرد قتریعم

 .ممنونم ازت یلیخ .شدم آشنا باهات شدم خوشحال-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .نطوریهم منم-
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 میلباسها کردن خراب نگران دیدش که من و میکرد یگرم یخداحافظ

 تند بودم

 کنار که یشلوغ و کوچک یداروخانه .گشتم داروخانه دنبال به و دمیچرخ

 بود یبهدار

 را دنشیخر یرو خودم حال به تا که یلوازم دیخر یبرا یخوب یجا اصال

 .نبود نداشتم

 مسئول نفر سه کل در .شدم کوچک یداروخانه وارد و دمیکش یپوف

 نفر کی و لیتحو

 صف در باالجبار .بودند مرد یهمگ بحمداهلل که بود صندوق مسئول

 منتظر و ستادمیا

 را وامانده آن میبگو مرد کی به چطور من آخر .بشود نوبتم ماندم

 بدهد؟
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 صلوات صدا یب ب**ل ریز و دمیکش عرقم از سیخ یشانیپ بر را دستم

 تا فرستادم

 .دهد نجات مرا و دیایب ملعون یداروخانه نیا به یخانم یفروشنده

 تمام باالخره

 در یکس رزنیپ دو و رمردیپ کی جز به و رفتند بودند میجلو که یافراد

 نمانده داروخانه

 .بود

 .خانوم دییبفرما-

 ینگاه با .کشاندم باال مرد چشمان تا را نگاهم و گرفتم نیزم از چشم

 منتظر خسته

 محض به .شود ترَ یکم لبم تا دمیکش لبم بر را زبانم نوک .کردیم نگاهم

 خواستم آنکه

 دهیکش سرم پشت یشخص به و شد گرفته من از مرد نگاه بزنم، حرف

 با همزمان .شد

 یسالم البته درآمد؛ گرید مرد سه یمحترمانه سالم یصدا حرکتش نیا

 عبارت با که

 به نگاهم کنجکاوانه .بود همراه بود شده بندش پشت که "دکتر یآقا"

 دهیکش عقب

 گرفتهاش یصدا و دهیپر رو و رنگ یچهره از که یجوان مرد هب و شد

 نیا در بود معلوم

 چه االن آخر .شدم رهیخ متعجب است خورده سرما بدجور داغ یهوا

 سرما وقت

 !است؟ خوردن
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 سالمها پاسخ دادن از پس بود کرده حس مرا یرهیخ نگاه که مرد

 سمتم به را سرش

 که درشتش چشمان یرو نگاهم .ادد باال را شیابروها از یکی و چرخاند

 صورت یرو
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 یقهوها چشمان .بود شده متمرکز کردندیم توجه جلب دیشد اشیمربع

 به روشنش

 و رهیت یفندق رنگ به یروهااب و موها آن با که بودند درشت یقدر

 مثل دیسف پوست

 بودند کرده سنجابها و نیآلو کارتون در نیآلو هیشب را او صورتش برف

 صاف ینیب با و

 چال و گرد یچانه درشتش، یبرجسته نسبتا یبها**ل زش،یت نوک و

 دارش،

 به را چهرهاش دهاشیخم پرپشت یابروها البته و کوتاهش یشانیپ

 سیف یبیب شدت

 مثل که چشمانش در را زبانم خواستیم دلم چرا دانمینم .بودند کرده

 یشکالتها

 .ببرم فرو دندیینمایم نیریش و خوشمزه یمجلس و درشت یفندق

 و کنم گم را میپا و دست شد باعث که کرد صاف یکم را شیصدا

 نییپا را سرم عیسر

 زا یول بودند انداخته گل میگونهها خجالت شدت از ندارم شک .ندازمیب

 تمام نیب
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 یقدر به خوشمزهاش چشمان رنگ و یدرشت تنها اشیظاهر اتیخصوص

 نظرم از

 .کنم نگاه آنها به لحظه چند از کمتر نتوانستم که بودند جذاب و بامزه

 حال که پسر

 دستش با کهیحال در و گرفت قرار کنارم بودم گذاشته نیآلو را اسمش

 را اشیشانیپ

 :گفت بود، گرفته

 ن؟یدیم نیکدئ بسته کی-

 از شیپ هفته کی !خورههایم آب شکسته کوزه تو گر کوزه گنیم-

 ضتونیمر

 !نشده تموم هنوز یول نیگرفت رو یسرماخوردگ

 :گفت جوابش در گرفتهاش خروس مثل یصدا با حوصلهیب نیآلو

 برم؟ که نیبد رو نیکدئ نیا زود شهیم .کرد شهینم شیکار-

 .ارمیب هم با دوتون هر واسه که دیخوایم یچ دیبگ هم شما خانوم-
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 نیآلو به کردن نگاه یچشم ریز از دست و دادم قورت را دهانم آب

 را سرم و برداشتم

 :گفتم آهسته و بردم رجلوت را سرم و دمیکش قیعم ینفس .آوردم باال

 ن؟یندار خانوم یفروشنده-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با پسر

 .ارمیب دییبفرما امرتونو شما !نه-

 :گفتم کنم تعلل یلحظها آنکه یب و دمیکش یپوف
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 .خوامینم یزیچ ،یمرس-

 را داروخانه بود، من یرو که یمتعجب ینگاهها به توجه یب و دمیچرخ

 .کردم ترک

 رونیب فوت با حرص پر را نفسم بسته یفضا آن از خروج از پس

 ب**ل ریز و فرستادم

 :دمیغرّ

 الیخیب رو رمردهایپ و رزنیپ اون حاال بود؟ اونجا آدم همه اون چرا آخه-

 سر چرا میبش

 بودن؟ مرد فروشندهها یهمه چرا اصال شد؟ دایپ نیآلو یکله و

 جلو و عقب به داروخانه در پشت کردمیم غرولند خودم با که همچنان

 .زدمیم قدم

 چه من بفهمد مردها آن از یکی تنها و بروند رونیب هایمشتر بودم منتظر

 خواهمیم

 سر کجا از هایباز مثبت بچه یبرخ قول به و هایباز یکول نیا اصال .بخرم

 آوردند؟ در

 آمدهام؟ داروخانه به چه یبرا دندیفهمیم اگر داشت یتیاهم چه اصال

 ماندم منتظر الیخ و فکر با همزمان و نشستم هداروخون کنار یپله یرو

 تمام

 .بشوند خارج هایمشتر
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 چشمانم یجلو رنگ اهیس یکیپالست ناگهان که بودم الیخ و فکر مشغول

 .گرفت قرار
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 در .شدند گرد تعجب از چشمانم نیآلو دنید با که آوردم باال را سرم

 با کهیحال

 :گفت کردیم نگاه من به قرمزش و خسته چشمان

 !گهید رشیبگ-

 :گفتم و شدم بلند پله یرو از

 رم؟یبگ رو یچ-

 رم،یبگ او از را کیپالست آنکهیب دستم با .کرد اشاره کیپالست به نگاهش با

 گوشهاش

 آمده داروخونه به شیبرا که یزیچ همان دنید با و کردم زبا یکم را

 گرد چشمانم بودم

 .شد حبس نهامیس در نفس و

 الو؟-

 آن در طنتیش .ماندم رهیخ درشتش چشمان در و آمد باال نگاهم عیسر

 یلههایت

 :گفتم آهسته و انداختم نییپا را سرم خجالت از .زدیم موج خوشمزه

 خوام؟یم یچ نیدیفهم کجا از-

 .بود تابلو-

 بر طنتیش پر یلبخند .کردم نگاهش ترس با و آمد باال سرم عیسر

 و گرفت جان لبش

 :گفت

 .جان بچه خونه برو و ریبگ نمیا .یباش یتونستینم عتریضا نیا از خب-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !بچه؟-
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 :گفت و برد فرو شیموها در یدست

 .یبچها من نظر از .ستین که سالت پونزده از شتریب خب-

 که است یخال مامان یجا .بست نقش لبم بر تیرضا و غرور از یلبخند

 ندیبب

 .است مانده نوجوان حد نیا تا دخترش

 :گفت و کرد یعطسها

 !گهید برو ریبگ-

 منتظر را او نیا از شیب آنکه یبرا و بود شده خشک میجلو دستش

 را لبخندم نگذارم

 :دادم را اشیاخالق گند جواب اخم با و کردم جور و جمع

 .کنم قبول تونمینم یول ممنون-

 به شیپ از شیب را بامزه یگردوها آن و شدند گرد تعجب از چشمانش

 شینما

 :دیپرس یناباور با .گذاشت

 !چرا؟-

 :گفتم آهسته ییصدا با .انداختم نییپا را سرم و دمیکش یپوف

 ؟یکن عوضش یبر شهیم-

 !؟یچ با-

 :گفتم گوشش کنار آهسته و شدم کترینزد او به

 .بزرگش زیسا بسته کی با-
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 .شد دهیکش صورتم به نگاهش و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 حد تا را سرم

 نفر کی آخر .دمیکاویم را نیزم تنها نگاهم با و بودم برده نییپا امکان

 دیبگو ستین

 !زنم؟یم حرف حد از ادهیز چرا من

 با و آمد باال سرم .زد خنده ریز و آمد در بهُت از لحظه چند از پس

 که او به تعجب

 باالخره .کردم نگاه بود خنده شدت از شدن سرخ حال در صورتش

 پس نیآلو یخنده

 :گفت و آمد بند قهیدق چند از

 ...که االن به نه خجالتت اون به نه !؟یهست یک گهید تو-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .نخواستم کمک اصال-

 و دیکش عقب را دستش که رمیبگ او از را سهیک که بردم جلو را دستم

 با کهیحال در

 و رفت داروخانه در سمت به کردیم نگاه من به طنتیش پر یلبخند

 :گفت

 .یکرد شادم یضیمر نیا وسط بده رتیخ خدا-

 طاقت یقهیدق چند از پس .شد داروخانه وارد و دیخند زیر هم بعد

 آن از فرسا

 از ار سهیک .گرفت سمتم به را سهیک و آمد رونیب ملعون یداروخانه

 به و گرفتم دستش
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 .خواستمیم که بود همان قایدق .کردم نگاه قیدق شیمحتوا

 :گفتم بکنم، یکوچک تشکر و بزنم یلبخند و اورمیب باال را سرم آنکه یب

 .خداحافظ خب-

 :گفت سرم پشت از که گرفتم شیپ را رفتن راه و دمیچرخ

 .ستین یزیچ بد تشکرم .میقد یبچهها هم بچه-
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 :گفتم و آوردم باال را دستم بچرخم سمتش به آنکه یب

 .بود فهیوظ-

 :گفت که دمیشن را آهستهاش یخروس یصدا

 !من برم روتو-

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکش یپوف

 !خب بود فهتیوظ-

 محض به و کردم یط را مادربزرگ یخانه تا خم و چیپ پر ریمس باالخره

 خانه، به ورود

 و کردم را میکارها تند و دمیکش قیعم ینفس .شدم مستراح یروانه

 .زدم رونیب

 .شدم ییرایپذ یراه و گفتم یدار جان "شیآخ"

 دادیم تکان دستش در را یبافتن یلهایم تند و تند کهیحال در مادربزرگ

 را سرش

 .کرد نگاه من به اخم با و آورد باال

 !د؟یحم یبود کجا حاال تا-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 165 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 !ن؟یهست یعصبان انقدر چرا .گهید بودم رونیب-

 !شدم نگرانت چون-

 :گفتم و شدم کترینزد او به بلند ییقدمها با

 !ن؟یشد نگران چرا !؟یبزرگ نیا به من واسه-

 :گفت دیلرزیم غم از که ییصدا با و داختان نییپا را سرش
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 .دهیند ریخ تهران اون یبر بودم نگران .خونه یاین گهید بودم نگران-

 یرو را دستانم .تمنشس شیروبهرو و شدم کینزد اشیمتر مین تا

 گذاشتم شیشانهها

 :گفتم و

 !مادربزرگ-

 شود دهیشن او از ییصدا آنکه یب شیبها**ل فقط .نزد یحرف جوابم در

 تند و تند

 .خوردندیم تکان

 !مادربزرگ-

 .کرد نگاه چشمانم در قرمز یچشمان با و آورد باال را سرش باالجبار

 چرا دانمینم

 سرم عیسر .زدیم خنجر قلبم به نممک نحو نیبدتر به چشمانش یقرمز

 نییپا را

 یناراحت دنید تحمل اصال من .دمیکش قیعم ینفس یسخت به و انداختم

 را مادربزرگ
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 یب ینیزم بیس کی مثل کانمینزد قول به شهیهم که من !نداشتم

 یب و احساس

 خرد احساس وجود تمام با مادربزرگ یناراحت برابر در بودم درک

 !کردمیم شدن

 د؟یحم یبگ یواخیم یچ-

 یلهایم بر که دهاشیچروک دستان به نگاهم یول آوردم باال را سرم

 مانده ثابت یبافتن

 .بود شده دوخته بودند،

 !پسر بزن حرف !دیحم-

 :گفتم آهسته ییصدا با

 ...یول مادربزرگ کردم نگرانتون دیببخش-
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 :گفتم نانیاطم با و کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 !مادربزرگ ذارمینم تنهاتون من-

 به کننده مطمئن یلبخند .باخت رنگ نگاهش در کم کم غم و ینگران

 و زدم شیرو

 :گفتم

 .دمیم قول-

 :گفت و گرفت جان لبش بر لبخند

 ؟یکشیم برام هم قشنگ یهاینقاش اون از پس خب-

 :گفتم و زدم شیرو به قیعم یلبخند

 !کشمیم که البته-
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*** 

 !یلعنت گهید بزن گل اه-

 بود اتمام به رو یباز اول یمهین .بودم دوخته چشم ونیزیتلو به حرص با

 هنوز یول

 را صفر صفر کننده کسل جهینت وار خسته میت دو هر و نبود گل از یخبر

 مغانار به

 .دندیدویم توپ دنبال هدفیب و بودند آورده

 با دارن ؟یکنیم نگاهشون ینجوریا تو که کننیم کار یچ نایا د،یحم گمیم-

 یباز هم

 .گهید دوَنیم توپ کی دنبال و کننیم

 دمیجویم استرس شدت از را ناخنم و بود ونیزیتلو به نگاهم که همچنان

 :گفتم

 .مصبال باالست یلیخ جانشیه یول هیباز-
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 یبرا تیموقع نیا "گفت جانیه پر ییصدا با که گزارشگر یصدا با

 نگاهم "سیپرسپول

 تا چهار دنیشن قیدق یبرا میگوشها و شد قیدق ونیزیتلو یصفحه یرو

 .شدند

 !دروازه یتو و یعال یضربه کی-

 :دمیکش غیج

 !گل-
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 جا از یسانت چند مادربزرگ طفلک که بود بلند غمیج یصدا یقدر به

 دستش و دیپر

 به خجالت با و گذاشتم دهانم یرو را دستم .گذاشت قلبش یرو را

 نگاه مادربزرگ

 .کردم

 !د؟یحم چته هست معلوم چیه-

 :گفتم مظلومانه آهسته ییصدا با و برداشتم دهانم یرو از را دستم

 !مادربزرگ دیببخش-

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش یبار چند مادربزرگ

 .ارهیم در سر جَوونا شما کار از خدا فقط -

 :گفتم و زدم صورت یپهنا به یلبخند

 .شهینم تکرار-

 .کردم دنبال را یباز یباق و دیچرخ ونیزیتلو سمت به سرم

*** 

 :گفتم و دمیشک قیعم ینفس
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 .شد تموم یخوش و ریخ به-

 به تلفن اعداد یدکمهها .نشستم کنارش و رفتم تلفن زیم سمت به

 یچرخش صورت

 ترق یصدا به اعداد آن یدانه هب دانه چرخاندن با من و کردندیم کار

 دوست ترق
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 تماس باالخره .سپردمیم گوش شدیم دهیشن که یبامزها و یداشتن

 بعد و شد برقرار

 پدرام یانرژ پر و شاد یصدا .شد برداشته ما یخانه تلفن بوق سه از

 ییصدا نیبهتر

 .چدیبپ گوشم در توانستیم یدلتنگ هفته کی از پس که بود

 ؟یدید رو لفوتبا !بهناز سالم-

 :گفتم و دادم سر شوق پر یخندها

 یدیفهم کجا از یراست .میشد برنده شهیهم مثل !دمید که معلومه-

 !منم؟

 زنگ خودش که هم مادربزرگ بود، مادربزرگ یخونه یشماره-

 .ییتو بود تابلو !زنهینم

 :گفتم و زدم یلبخند

 برنده؟ یچطور خب-

 :گفت روزمندانهیپ یلحن با

 ؟یطورچ تو !امیعال-

 ...یزیچ هی پدرام فقط !یعال-

 ؟یچ-

 جهنم رو اتاقم یچجور که یدید .اتاقم یتو بره ادیز نینازن نذار گمیم-

 .کنهیم

 :گفت و داد سر یخندها
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 .رفته شده تموم کرده، جهنمش و اتاقت یتو تهرف یکل-
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 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 دارم؟ من که خواهرزاده شد نمیا-

 .یدار توپ یبرادرزاده کی عوضش-

 .کن فیتعر خودت از شتریب کم هی-

 .حتما باشه،-

 را نگاهم .میداد انیپا را تماس باالخره و زدم حرف پدرام با گرید یکم

 که ربزرگماد به

 :گفتم و کشاندم بود بافتن مشغول

 د؟یخوریم املت شام مادربزرگ-

 یلبخند .دوخت چشم من به دار یمعن ینگاه با و آورد باال را سرش

 و زد نیدلنش

 :گفت

 !دیحم مروئهین و املت هنرت تنها که هنوزم-

 :گفتم و زدم صورت یپهنا به یلبخند

 .گهید میکن چه-

 :گفت و کرد جا به جا شاینیب یرو یکم را نکشیع

 .یدیم خوردمون به یچ نمیبب کن درست املت برو-

 داشتمیبرم قدم آشپزخانه سمت به غرور با کهیحال در و شدم بلند

 :گفتم

 .نینخورد شیخوشمزگ به حاال تا که یزیچ کی-
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 بود بابا و من تخصص کردنشان درست که مخصوص یاملتها همان از

 کردم درست

 .میخورد چه چه و به به با دو هر و

*** 

 )بعد هفته کی(

 که هفته کی نیا در .شدم بلند و کندم دل خوابم رخت از یسخت به

 نبود خانم یزر

 و خانه کل زدن جارو تا گرفته ههاباغچ دادن آب از .آمد در جانم رسما

 غذا البته

 دوش بر همه و همه است، محدود مروین و املت به که کردن درست

 قول به یبنده

 .است کاریب گرام مادر

 آشپزخانه یراه و کردم یسالم بود بافتن مشغول که مادربزرگ به

 .شدم

 ...دیحم گمیم-

 :گفتم که کرد یمکث

 مادربزرگ؟ بله-

 ؟یبشور رو الباس یخواینم-

 .بشوره ادیب خانوم یزر میستیمیوا !که ستنین ادیز-

 لباس از شده ریفراس بزرگ سبد یتماشا و همانا آشپزخانه به ورودم

 از یتعداد که

 باز متر یسانت چند باعث همانا؛ بودند ختهیر رونیب آن از ها لباس

 دهانم ماندن
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 .شدند

 .شورمیم خودم پس خب :مادربزرگ

 :گفتم و دمیکش امیشانیپ به یدست
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 .شورمیم خودم !مادربزرگ؟ هیحرف چه نیا-

 یمحل نان از یتکها ،یمحل ریپن برداشتن از پس و رفتم خچالی سمت به

 که روستا

 همانطور و برداشتم دم،یخواب آن از بعد و دمیخر ییانوان از زود صبح

 مشغول ستادهیا

 .شدم خودم یبرا کردن درست لقمه

 در زور به و کردم درست دهانم یداخل یفضا کل یبزرگ به یلقمها

 .چپاندم دهانم

 از ریغ یجانور هر مثل و بود گرفته درد نمییپا فک و کرده باد میلپها

 از خودم یرهیت

 را آن دیبا یول بودم شده مانیپش دهانم در بزرگ یلقمه آن چپاندن

 نگه دهانم در

 .بجوم را لقمه توانستمینم یحت که بود پر دهانم یقدر به .داشتمیم

 دنیجو الیخیب

 لباسها سبد به چرخاندمیم دهانم در زبانم با را لقمه که همچنان و شدم

 .کردم نگاه

 دمیفهمینم من یول خوردمیرمب یلباس کم بحران به شستمینم را آنها اگر

 یوقت چرا
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 روستاها در کرده، اختراع ییلباسشو نیماش و کرده لطف نفر کی

 ییلباسشو نیماش

 !مییبشو لباس دست با شیپ قرنها مثل دیبا و ستین

 در میعظ یلقمه آن چرخاندن دور چند از پس و شدم کردن فکر الیخیب

 شروع دهانم

 عیسر قهیدق چند عرض در .کردم فراوان یدشوار با دنشیجو به

 و خوردم صبحانه

 به را حمام بزرگ قرمز لگن .رفتم اطیح به و برداشتم را لباس سبد

 و آوردم اطیح

 .گذاشتم لگن کنار را ییرخشو صابون ظرف و ییرخشو پودر یجعبه

 از یدستها

 و دست طور به .ختمیر آب شانیرو شلنگ با و ختمیر لگن در را لباسها

 یدلبازانها

 دنیساب مشغول و برداشتم را صابونها از یکی و ختمیر ییرخشو درپو

 با لباسها

 .شدم صابون
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 که یداغ آفتاب ریز کننده خسته یشو و شست اتیعمل از یساعت مین

 داغ را لهامک

 با و دمیکش یپوف .گذشتیم بود، نشانده بدنم تمام بر عرق و کرده

 کف پر دست آرنج

 :دمیغرّ ب**ل ریز .کردم پاک عرق از را امیشانیپ شدهام
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 !نداره دهیفا ینجوریا نه،-

 شیپ را ییرایپذ راه دستانم شستن از پس و کردم باز را شلنگ ریش

 مادربزرگ .گرفتم

 قدم چند با .بود خواندن دعا ب**ل ریز و بافتن مشغول شهیهم مثل

 او به بلند

 :گفتم و شدم کترینزد

 .مادربزرگ-

 و گرفت دادیم تکان را آنها تند و تند که دستش یبافتن یلهایم از چشم

 را سرش

 :دیپرس کرد،یم نگاهم یسوال کهیحال در .آورد باال

 بله؟-

 :گفتم و نشستم شیجلو

 ن؟یندار نو خنک لباس خونه نیا یتو .گرمَمه یلیخ من-

 :گفت و زد میرو به قیعم یلبخند

 ...تو که بودم دهیخر برات نو لباس دست چند من !میدار چرا-

 :گفتم کنجکاوانه .شد کمرنگتر لبخندش و کرد یمکث

 من؟ که-

 .یبپوش بدم رو لباسها اون بهت ینخواست گهید و تهران یرفت تو که-
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 تا زیت یخنجر کردم حس که گفت را حرف نیا یدلتنگ و غم با یقدر به

 قلبم اعماق
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 گردن شال و یبافتن یلهایم لحظه چند از پس .آمد رونیب و رفت فرو

 را شده متر مین

 :تگف و گذاشت نیزم یرو

 کجان؟ بدم نشونت امیب-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .شهیم یعال که نیبد نشون اگر-

 بلند بود داده هیتک نیزم به که دستش کمک با کهیحال در و زد یلبخند

 شد،یم

 :گفت

 .ایب دنبالم پس خب-

 ریز وارد .افتادم راه داشتیبرم قدم آهسته که مادربزرگ دنبال به

 به و میشد نیزم

 مادربزرگ .میرفت نیزم ریز یگوشه یمیقد بزرگ یندوقهاص سمت

 از یکی یجلو

 یبقچه .کرد باز را آن در و ستادیا بود، رنگ یزرشک که صندوقها

 با یدیسف

 گرید یصندوق در یرو و آورد رونیب آن از قرمز و یصورت یهایگلدوز

 با .گذاشت

 گره االخرهب آنکه تا رفت ور بقچه محکم یگره با تپلش و کوتاه انگشتان

 .کرد باز را

 قابل یمحتوا به شوق با و شده متمرکز شده باز یبقچه یرو نگاهم

 چشم تشیرو

 :گفت و چرخاند سمتم به را سرش مادربزرگ .بودم دوخته
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 .ادیب خوشت کنم فکر-

 یچهارخانه قرمز یژامهیپ و شده یبند بسته یپوشها ریز از یکی ذوق با

 را رشیز

 :تمگف زده جانیه و برداشتم

 !مادربزرگ هیعال-
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 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش من یکودکانه شوق دنید با مادربزرگ

 .بپوششون پس خب-

 یلباسها آن با را میسهالبا یناشدن وصف یذوق با .کرد ترک مرا هم بعد

 و گشاد

 کش یخوب .دمیکش آنها یراحت حس از قیعم ینفس و کردم عوض خنک

 کمر دور

 نگه کمرم دور را بادامها چغاله زیسا گشاد شلوار آن که بود نیا ژامهیپ

 از که داشتیم

 که کوتاهم نیآست نازک دیسف گشاد رپوشیز به یدست .فتدین میپا

 بود خنک اریبس

 .شدم اطیح یاهر و دمیکش

 ناگهان .شدم شستن مشغول راحتم و خنک یلباسها با و نشستم لگن کنار

 چشمم

 :گفتم و افتاد بود شده پارک اطیح در صدایب و مظلوم که گوجه به

 گوجه؟ یچطور-



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 177 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 یتیب خواندن به شروع خوشم حال ابراز یبرا و گرفت جان لبم بر یلبخند

 که شعر

 .کردم آور رقص یتمیر با بود ذهنم یدهییزا

 .تنُبان هی و رپوشیز هی با کان،یپ هی دارم من آن، کی به-

 مانندم یمثنو شعر بود، داده دست من به بودن موالنا حس که همچنان

 غرور با را

 چرخ بدنم در یقر صابون، با لباسها دنیساب با همزمان و خواندمیم

 شعرم و دادمیم

 .خواندمیم را

 شستن با زمان هم دن،یرقص جا در و خواندن شعر قهیدق چند از پس

 حس لباسها

 پنج منفذ به را نگاهم .دیآیم در پشت از ییخندهها زیر یصدا کردم

 که یمتر یسانت

 پا دو دنید با .دوختم بود اطیح نیزم و اطیح یفلز در نیب یفاصله در

 تنها که

 ی"نیه" شد،یم دهید منفذ آن از صاحبشان رنگ یآب یکتان یکفشها

 بلند و گفتم
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 زیسا چند یکیپالست یهاییدمپا با صابونم ف ک پر دستان همان با .شدم

 یبرا بزرگ

 یبچها پسر هر تا کردم باز را در و رفتم در سمت به کنان لخ لخ میپاها

 مشغول که را
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 از نگاهم کردم، باز را در که نیهم .کنم ادب است، من کردن مسخره

 یکفشها آن

 خود قد از یسانت یس که آمد باال یقدر به و آمد باال آهسته یآب یکتان

 باالتر هم من

 رنگ به ییههایقرن با دهیرس درشت یگردو جفت کی یرو و آمد

 ثابت یفندق شکالت

 :گفتم ناباور .ماند

 !نیآلو...آ-

 به رو خندهاش بود، خورده جا مالقات نیا از من مثل ییگو که نیآلو

 با و رفته افول

 لحظه چند از پس .کرد نگاه من به بهُت با لبش بر دهیماس یلبخند

 از را نگاهش

 یشمس دور دو را میپا تا سر از .کشاند نییپا آرام آرام و گرفت چشمانم

 زد دید یقمر و

 یمناسب یلباسها چه با بودم دهیفهم تازه که من .زد خنده ریز سپس و

 ظاهر شیجلو

 از او که همچنان .دمیکش قیعم ینفس و بستم را در عیسر بودم شده

 در پشت

 لعنت مزاحمش خاندان تمام به ب**ل ریز در یسو نیا از من د،یخندیم

 اطیح وارد مادربزرگ که دینکش طول لحظه چند از شیب .فرستادمیم

 :گفت و شد

 خونه؟ اومده یک-

 :گفتم و دمیکش عرقم هیال کی از شده دهیپوش صورت به یدست
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 .کس چیه-

 اومد؟ در بستن یصدا چرا پس-

 که آمد در یسو آن از بود آمده بند خندهاش که نیآلو یصدا ناگهان

 :گفت

 .بزرگ خانوم اومدم من-
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 :دمیغرّ ب**ل ریز

 ؟یشناسیم منو مادربزرگ حاال تا ی ک از تو !کوفت و بزرگ خانوم-

 :گفت و زد قیعم یلبخند مادربزرگ

 !پسرم یاومد خوش یوا یا-

 !است؟ شده مادربزرگ پسر نیآلو حال به تا یک از !پسرش؟

 را اوضاع که من و آمد در سمت به هستهاشآ یقدمها با مادربزرگ

 نامناسب دیشد

 به زدن آب از پس و رفتم اطیح شلنگ سمت به دو با بودم، دهید

 را ریش دستانم،

 .بستم محکم را در و رفتم اتاقم به عیسر و بستم

 ییرایپذ در شانیگفتگو تا اطیح از گرمشان یاحوالپرس و سالم یصدا

 .شدیم دهیشن

 مادربزرگ یزندگ در کلهاش و سر ی ک یفندق نیآلو نیا نبود معلوم

 نیا که شده دایپ

 !است شده دردانه زیعز شیبرا هم قدر
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 الیخ و فکر از "اریب برامون یچا برو دیحم"گفت که مادربزرگ یصدا با

 و آمدم رونیب

 اتاق کنار در کوچکم یچوب کمد سمت به زدمیم غر ب**ل ریز کهیحال در

 در و رفتم

 .ردمک باز را آن

 دیبا منم و داره دوستش انقدر مادربزرگ که هیک نیآلو نیا آخه-

 !ارم؟یب یچا واسش

 با قرمز نیج شلوار کی .شدم دنیپوش لباس مشغول و دمیکش یپوف

 نیآست راهنیپ

 بود، میپا ران یرو تا اشیبلند که یرنگ دیسف راحت و خنک بلند

 یروسر و دمیپوش

 بلند با ییرایپذ به ورودم .فتمر رونیب اتاق از و کردم سرم یقرمز

 احترام به نیآلو شدن

 نبودند قرمز گرید که درشتش چشمان به نگاهم .شد همراه من

 نظر به .شد دهیکش
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 و نگاه طنتیش از و شده درمان هنگامش به ان یسرماخوردگ دیرسیم

 هم لبخندش

 .خواندیم خروس کبکش که بود معلوم

 .شد عرض سالم-

 ییرسا یمردانه یصدا یخروس یصدا آن یجا به که دهانش به نگاهم

 گوش به را
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 خوش یبها**ل یرو نگاهم دهانش، شدن بسته با .شد دهیکش رساند،یم

 فرمش

 زیبرانگ وسوسه ،یبرخ قول به و برجسته نبودند بزرگ یلیخ آنکه با که

 سه،*بو یبرا

 که من یرفته فرو و نازک یبها**ل خالف بر قایدق .ماند ثابت بودند

 وسوسه اصال

 برخوردار تیجذاب نیا از بود مرد آنکه با او دند،یرسینم نظر به زیبرانگ

 .بود

 قتریعم را طنتشیش پر لبخند و کرد صاف را شیصدا لحظه چند از پس

 عیسر .ردک

 کار نیدرستتر آنکه با .دادم سر یکوتاه سالم و انداختم نییپا را سرم

 جلو که بود نیا

 با کنم، باز را ییآشنا باب و کنم یاحوالپرس او با یحساب و درست و بروم

 تند ییقدمها

 یچا دیبا شهیهم مادربزرگ یخانه در که ییآنجا از .رفتم آشپزخانه به

 باشد، آماده

 نشان را داخلش آب دنیرس جوش به قل، قل یصدا با ازگ یرو سماور

 یقور .دادیم

 یرو و ختمیر جوش آب آن در یچا ختنیر از پس و برداشتم یبزرگ

 .گذاشتم سماور

 دنشیکش دم منتظر آشپزخانه یگوشه یفرسوده یچوب یصندل یرو

 .نشستم
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 عیضا شیجلو خدا یشهیهم که نیآلو یسو به فکرم ارادهیب چرا دانمینم

 در یازب

 یفندق نیآلو نیا دیبگو ستین نفر کی آخر .شد دهیکش آوردمیم

 ناگهان که ستیک

 به شتریب گذردیم شتریب چه هر و شده دایپ من یزندگ در کلهاش و سر

 وارد امیزندگ

 در شهیهم خنده خوش پسرک نیا چرا کنار، به نهایا یهمه اصال شود؟یم

 طیشرا

 ند؟یبیم مرا مسخره
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 یصدا با و شدم غافل زمان از که کردم فکر نیآلو به یقدر به

 یچا"گفت که مادربزرگ

 را یقور .رفتم سماور سمت به و شدم بلند "د؟یحم شد آماده

 از یکم و برداشتم

 از یلبخند با و ختمیر یبلور یوانیل در رنگش یقهوها-یابشر یمحتوا

 :گفتم تیرضا

 .شد آماده نمیا-

 یرنگ و مدل کی کدام هر که فنجان سه و برداشتم یکوچک یمس ینیس

 بودند

 و بشقاب تعداد آنکه با که بود نیا مادربزرگ یخانه مشکل .برداشتم

 ادیز فنجانها
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 شکسته دست آن سیسرو یباق که بودند دست کی از کدام هر بود،

 بودند شده گم ای

 کی با سیسرو کی از ظروف و ظرف یتعداد وقت چیه نیهم یبرا و

 مدل و طرح

 با متفاوت بزرگ و کوچک یفنجانها و شدم کردن فکر الیخیب .مینداشت

 یچا از را هم

 .گذاشتم مختلف ینقشها و طرح با ینعلبک سه یرو و کردم پر

 ییرایپذ به آهسته ییقدمها با .برداشتم ار ینیس و دمیکش قیعم ینفس

 ریز و رفتم

 همچنان .زندینر هایچا و فتدین دستم از ینیس که فرستادم صلوات ب**ل

 آن به که

 ناگهان مادربزرگ شدم،یم کینزد بودند هم با صحبت گرم که دو

 :گفت

 .کن تعارف اول اریداد به !دیحم یآورد رو یچا شد خوب چه-

 دمیکش یپوف حرص پر !بود؟ خودمان نیآلو نیهم اریداد پس !ار؟یداد

 هزار خودم بر و

 .بودم آورده در یباز مضحک شیجلو گونه آن که فرستادم لعنت

 از مملو یصدا با همزمان نیآلو یشده گرد چشمان و متعجب نگاه

 که اشیناباور

 یاخم .کرد جلب سمتش به را توجهم "!بچه؟ دختر نیا !د؟یحم"گفت

 با و کردم

 :گفتم تیجد

 !ستمین بچه من-
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 .جان اریداد گهید پسرمه دیحم :مادربزرگ

 :اریداد

 !سَر... پ -

 :گفتم و دمیکش یپوف .بود نوسان در مادربزرگ و من نیب متعجبش نگاه

 خشک دستم که دیبردار رو تونیچا .اریداد جناب دمیم حیتوض بعدا-

 .شد

 با را فنجانها از یکی یآهستگ به داشت، تعجب رنگ نگاهش که همچنان

 نوبت سپس .گذاشت نیزم یرو شیجلو و برداشت ینیس از اشینعلبک

 مادربزرگ به

 نیآلو .شدم مشغول خودم یچا با و نشستم من آن از پس و دیرس

 نگاه یداد

 مادربزرگ به سپس و دادیم چرخ من یپا تا سر یرو مدام را متعجبش

 .کردیم نگاه

 در را شیچا از یکم و کرده کج را فنجانش لکسیر یلیخ هم مادربزرگ

 گودش ینعلبک

 یکشمشها یکاسه داخل از .بشود خوردن قابل و خنک تا ختیریم

 ش،یجلو

 شیچا با همراه آنها کردن جان نوش مشغول و برداشت کشمش یمشت

 نگاهم .شد

 :گفتم و شد دهیکش اریداد به

 .دیکن لیم یچا دییبفرما-
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 نگاه از یول کردمیم تعارف ضهیعر نبودن یخال یبرا تظاهر با بود معلوم

 متعجبش

 .بودم شده خسته

 رساندینم سوالش جواب به را او تعجبش دیفهم هم خودش که اریداد

 مشغول

 :گفت مادربزرگ ظهلح چند از پس .شد شیچا خوردن

 خوش شون؟یدید یرفت خبر؟ چه پدرت و مادر از .یکردیم فیتعر خب-

 گذشت؟
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 :گفت و زد یلبخند

 .یخال شما یجا بله .رسونندیم سالم خوبند-

 :گفت و کرد یاخم ادربزرگم

 .ستین یخال دهیند ریخ تهران اون یتو وقت چیه من یجا-

 در داشت نفرت تهران از حد نیا تا مادربزرگ که بود جالب یلیخ میبرا

 در کهیحال

 !بودم دهیند او از ینفرت نیچن گذشته

 :گفت و کرد صاف را شیصدا اریداد

 ه؟یچ د،یحم آقا پسرتون، یهیقض گمیم-

 رم ک هنوز بود معلوم .کرد اشاره بودم شده الل که من به هشنگا با

 تعجب و یکنجکاو

 .لولدیم وجودش در

 :گفت و کرد نگاه من به مادربزرگ



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 186 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 .گهید دهیحم نیا-

 :گفت من به و کرد اشاره امیروسر به دستش با

 .یاریدرم رو دخترا یادا و یدیحم ننیبب که بردار رو پارچه کهیت هی نیا-

 اریداد کارم نیا با .داد یتق یصدا که دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 یآماده که

 که ییصدا با مداوم، یخنده لحظه چند از پس .زد خنده ریز بود، خنده

 شدت از

 :گفت دیلرزیم خنده

 !پسرتونه هیشب یلیخ نوهتون حتما پس-
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 :گفت و دوخت چشم اریداد به تعجب با مادربزرگ

 !ندارم نوه که من !؟یزنیم حرف نوه کدوم از-

 و دیکش صورتش به یدست بود آمده بند کامل خندهاش حال که اریداد

 :گفت آهسته

 .نیداد دست از که حافظهتونه از یبخش همون قایدق-

 که بود جالب هم من یبرا .رفتم فرو فکر به و انداختم نییپا ار سرم

 مادربزرگ چطور

 از نه یول دهدیم انجام خوب را شیکارها تمام و است اریهوش کامال

 و عروس

 .آوردیم ادی به را شینوهها نه و زندیم یحرف شیدامادها

 :گفتم و دمیکش یآه

 .میجیهو ما-
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 :گفت و زد میرو به طنتیش پر یلبخند اریداد

 .دیگوجها شما .دیدار اریاخت-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 !وقت هی دینکش خجالت-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .راحتم-

 چه کردم فکر و دادم چرخ اشیمشک شلوار و یآب راهنیپ یرو را نگاهم

 یبرا یمعادل

 دن،یپوش مزقر یبرا من به گفتن گوجه از که ابمیب شیلباسها رنگ

 .شود مانیپش

 :گفتم گسترده و قیعم تفکرات لحظه چند از پس
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 کی گوجه حداقل .بهترم کشهاست سهیک مثل پشونیت که ایبعض از-

 .داره یتیخاص

 :گفت خشم یکم با توام یناباور با و شدند گرد تعجب از شچشمان

 !یهست یلنُگ کی تو نگو-

 یآب لیدلیب پس .نکنم بارانش فحش که گرفتم دندان به را لبم یگوشه

 !دیپوشینم

 :گفتم و دادم غرور رنگ نگاهم به

 .باالتره گردن و سر ده بدبختا شما میت از عالقهم مورد میت که افتخارمه-

 دواریتهد را اشارهاش انگشت کهیحال در و آورد هجوم گاهشن به خشم

 تکان میجلو
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 :دادیم

 ...ضمن در .میهست االنم و میبود ما نیبهتر اولم از که یدونیم خوب-

 :افزود و کرد یمکث

 ؟یبگ یچ ،ینگ رو پرتا و چرت نیا اگر-

 داغ بودم شده نیخشمگ دیشد که من و کرد حرفش بند پشت پوزخند

 و سر شدن

 به راجع کردیم جرات چطور .کردمیم حس یخوب به را مینفسها شدن ندت

 مورد میت

 کند؟ صحبت نطوریا دهمیم جان شیبرا که من یعالقه

 :گفتم و فرستادم رونیب فوت با حرص پر را نفسم

 که یستین یحد در تو اصال !یگیم تو که هیخزعبالت اون پرت و چرت-

 نیبهتر یبخوا

 .یبد نظر نکهیا به برسه چه یکن درک رو میت

 یشکن دندان جواب خواهدیم بود معلوم خشم از صورتش شدن قرمز از

 یول بدهد

 :گفت مادربزرگ بزند یحرف نکهیا از قبل
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 .اریب گهید یچا هی برو پاشو دیحم-

 مادربزرگ به که اریداد از را نگاهم .شدم بلند حرص با و دمیکش یپوف

 به و کردیم نگاه

 قصد از .شدم آشپزخانه یراه و گرفتم بود، شده کاسته خشمش از نظر

 دو فقط
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 کی شان در که ییآنجا از .ختمیر مادربزرگ و خودم یبرا یچا فنجان

 نبود سرخ یبانو

 یراه ینیس با و ختمینر یچا او یبرا زد،یبر یچا کش سهیک کی یبرا که

 ییرایپذ

 مادربزرگ یجلو را ینیس داخل یهاینعلبک و فنجان از یکی .شدم

 سپس .گذاشتم

 او یبرا کردیم فکر که گرید یچا فنجان برداشتن یبرا اریداد دست

 را خودم و ختمیر

 یسانت پنج به که نیهم یول آمد جلو ینیس سمت به گرفتهام دهیناد

 فنجان یمتر

 یجلو را ینیس و نشستم مادربزرگ کنار و دمیکش عقب را ینیس د،یرس

 خودم

 با کهیحال در و برداشتم ینیس از شیرو فنجان با را ینعلبک .گذاشتم

 غرور پر ینگاه

 :گفتم بودم، دوخته چشم اریداد یهوا در شده خشک دست به

 !کش سهیک حقته-

 کرد،یم نگاه من به طنتیش پر ینگاه با کهیحال در و آمد نییپا دستش

 :گفت

 ؟یکنیم یتالف یجور نیا که یآورد کم-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .عمرا-

 امینعلبک یرو از را فنجان حرکت کی با "عمرا" یکلمه تلفظ نیب ما

 در و برداشت
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 :گفت کردیم کینزد لبش به را یچا فنجان کهیحال

 .استقالل یسالمت به-
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 یچا رفتن یجلو بود ممکن طور هر دیبا و بودم گرفتن آتش حال در

 دهان به نمینازن

 و کردم یعمل را فکرم که نشد لحظه کی به .گرفتمیم را کشش سهیک

 که رفتم جلو

 فنجان عتریسر بود دهیفهم را نقشهام که او و رمیبگ دستش از را فنجان

 لبش به را

 بود، نزده ب**ل آن به هنوز که را فنجانش پشت دستم با .کرد کینزد

 یول گرفتم

 یدهایفا چیه یابانیب غول آن برابر در زمیناچ زور با فنجان آن دنیکش

 و نداشت

 به یچا نکهآ با .بود اریداد یرو شدنش چپه فنجان، کشمکش عاقبت

 نبود داغ یقدر

 :دیغرّ خشم پر ییصدا با اریداد بسوزاند، که

 !یلعنت سوختم-

 تا سر شلنگ با نداشتم شک .رفت اطیح به و شد بلند عیسر هم بعد

 سیخ را شیپا

 .کندیم خنک و

 :گفت بود کرده اخم کهیحال در مادربزرگ

 د؟یحم بود یکار چه نیا-
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 :گفتم و کردم اشاره در به دستم با

 !مادربزرگ بود خودش ریتقص-

 :گفت و چرخاند را درشتش چشمان مادربزرگ

 .چطوره حالش نمیبب رمیم-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .ارمیم در دلشم از .رمیم خودم نیباش جا نیهم شما مادربزرگ-
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 راه یول بود واضحتر هم دروغگو چوپان دروغ از یحت گفتمیم که یدروغ

 یگرید یچاره

 :گفت و کرد نگاهم دواریتهد مادربزرگ .افتمیینم

 !هایند آب به گل دسته باز-

 :گفتم و زدم شیرو به یمهاین نصفه لبخند

 .راحت التونیخ-

 در شاخ تعجب از بود مانده کم یالخ اطیح دنید از یول رفتم اطیح به

 ناگهان .اورمیب

 بود گرفتن آتش حال در همچنان که اریداد و شد باز شدت با حمام در

 از تیعصبان با

 شتریب خشمش کردمیم نگاهش یسوال که من دنید با .آمد رونیب آن

 :دیغرّ و شد

 قطعه؟ حموم آب چرا-

 :گفتم و دمیکش امیشانیپ بر را دستم کف

 .کنه عوضش ادیب یساتیتاس زدمیم زنگ دیبا .داره مشکل شدو ریش-
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 :گفت و دیکش یپوف خشم پر و زد چنگ شیموها به دستش با

 .سرد آب !یلعنت ده ب سرد آب-

 آنکه با .است عذاب در سخت بود معلوم و بود یگرفتگ به رو شیصدا

 خواستیم دلم

 و سوخت شیابر امیگنجشک و نازک دل اورم،یب سرش بر بال نهایا از شیب

 ریش عیسر

 مثل را شیپا تا سر و برداشتم را شلنگ دستم با .کردم باز را شلنگ آب

 آب باغچه

 دیشد دادیم نشان شدهاش جمع و بسته دهان و چشمان .کردم یپاش

 من از

 .ندارد میهایباز وانهید تحمل جز یراه یول است یعصبان

 :گفتم و بستم را ریش
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 .یشد خنک گهید کنم فکر-

 آهسته و کرد پاک را بستهاش چشمان یرو آب یهیال دستش پشت با

 .کرد باز چشم

 من به ممکن تیعصبان تینها با و بودند شده سرخ درشتش چشمان

 شده دوخته

 .بودند

 :گفتم و گرفت جان لبم بر تیرضا از یخندلب

 .حقته-
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 گاو به که ییایاسپان باز گاو کی حس که من و آمد سمتم به خشم با

 ن،یزم یوحش

 نشان او به را قرمز شلنگ دستم با داشتم، را دهدیم نشان قرمز یپارچه

 و دادمیم

 خواستم د،یرس من یمتر مین به تند یقدمها آن با یوقت .دادمیم تکانش

 و بروم نارک

 را اشارهاش انگشت .آورد باال را دستش و ستادیا که بدهم یخال جا

 یجلو دواریتهد

 :گفت و داد حرکت چشمانم

 .هیک با حق دمیم نشونت-

 ن؟یکرد کار یچ اریداد د،یحم-

 و بود ستادهیا وانیا یرو .دیچرخ سمتش به سرمان مادربزرگ یصدا با

 نگاه

 دست، با هم اریداد .دادیم چرخ رایداد یپا تا سر یرو را متعجبش

 را سشیخ صورت

 .خورد فرو بود کرده سرخ را صورتش که را یخشم و زدود آب از یکم

 که بهتر اصال

 پسند یآب یقهیسل قیال که بود یزیچ تنها خشم شکیب .بود شده یعصبان

 .بود مسخرهاش

 :گفتم و کردم صاف را میصدا

 چون یول مادربزرگ کنه کمکم لباسها شستن یتو خوادیم اریداد آقا-

 ...کارن تازه
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 گنگ که یچشمان آن با اشیناباور موج پر یچهره به خباثت پر ینگاه

 نگاهم

 :گفتم و انداختم کردندیم

 .کردن سیخ رو خودشون یادیز خرده هی -

 در که تعجبش از شده گرد چشمان به و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 نیدرشتتر

 و تمام مرا حرف که هم مادربزرگ .دمیخند زیر بودند ممکن حالت

 بود، کرده باور کمال

 :گفت اریداد به رو محبت و مهر از پر یلحن با

 .شستیم رو لباسا خودش دیحم ؟یدیکش زحمت چرا جان اریداد-

 در و افتاده ریگ یمخمصها بد در بود دهیفهم حال که اریداد

 هم مادربزرگ یستیرودربا

 کرد مشت را دستانش کند، کمک شستن لباس در بود مجبور شده که

 وجود با یول

 که آهسته ییصدا با و زد یلبخند زور به من، از حرصش و تیعصبان

 کنترل خشم

 :گفت مادربزرگ به رو بود، مشخص آن لرزش در شدهاش

 .راحتم من که، ستین یزحمت-

 :گفت و زد شیرو به یمهر پر لبخند مادربزرگ

 .داشتن معرفت تو مثل بچههام یهمه کاش-

 معرفتتر با هم فرزندانش از مادربزرگ نظر از که اریداد به تعجب با

 .کردم نگاه بود
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 معطوف توجه متوجه و افتاده من به نگاهش یرچشمیز که اریداد

 خودش به شدهام

 :گفت و زد یپوزخند بود شده

 .نبردن ییبو معرفت از نوههاتونم متاسفانه بله-

 :گفت و کرد محکمتر را اشیروسر یگره مادربزرگ
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 .دادن نشون شونویمعرفتیب رفته ادشونی منو که بچههام نیهم که فعال-

 خدا

 .بشن یچ نوههام دونهیم

 :گفت و کشاند من به را نگاهش

 .شمیپ برگشته دیحم خوبه باز-

 تا خودم به افتخار و غرور شدت از شد باعث که زد میرو به یلبخند

 اوج هشتم آسمان

 هم میکردنها یبخو از توانستیم مادربزرگ که بود خوب چقدر .رمیبگ

 بزند حرف

 هیهد گانمیرا یگوشها به مفصل غرولند کی قطعا بود مامان اگر یول

 .کردیم

 :گفت و داشت نگه را لبش بر شده کمرنگ لبخند باالجبار اریداد

 .ستین یبد یلیخ پسر دیحم بله،-

 :گفت نشنود مادربزرگ که یطور آهسته و کشاند من به را نگاهش

 .هیمزخرف دختر یول-
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 به خردسال کودک کی مثل و آوردم در را زبانم نوک دهانم یگوشه از

 یدراز زبان او

 .کردم

 اخم من به کردمیم فکر که تصورم خالف بر و کشاند من به را نگاهش

 یلبخند کند،

 پاسخ در .باشم اشیتالف منتظر گفت نگاهش با و زد طنتیش پر

 یلبخند لبخندش

 :گفتم و زدم

 .میبد ادامه شستن لباس به دییبفرما خب-

 آن گرید بار دیگنجینم ذهنش در من ییپررو از حجم نیا که اریداد

 درشتش چشمان

 .کردم نگاهش لذت با و کردم پررنگتر را لبخندم .کرد درشتتر را
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 خودت شترشویب !هایند لباس اریداد به ادیز دیحم .رمیم من پس خب-

 .بشور

 :گفتم و گرفت یشتریب طنتیش رنگ لبم بر لبخند

 !چشم به یا-

 :گفت و رفت اطیح در سمت به هم اریداد مادربزرگ رفتن با

 .گردمیبرم یشست رو لباسا یوقت و رمیم من خب-

 آنکهیب .گذاشت در یرهیدستگ یرو را دستش و زد میرو به یچشمک

 را خودم یذرها

 :گفتم ببازم
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 بفهمه مادربزرگ یوقت .یشیم الیخیب مادربزرگم ینهیمعا پس باشه-

 که هم یکس

 در خونهش از لباس تا چهار شستن خاطر به دونستیم پسرش مثل

 یلیخ رهیم

 .شهیم ناراحت

 :گفت و کرد باز را در کند توجه من به یذرها آنکهیب اریداد

 و تنبان که خودته کار شستن لباس یول گردمیبرم نهشونیمعا واسه-

 .یدار رپوشیز

 و دادم چرخ کردیم چکه آب آنها از که سشیخ یلباسها یرو را نگاهم

 :گفتم

 .جوب تو یافتاد کنهیم فکر نتتیبب یک هر !بهتره که تو سیخ یلباسا از-

 مکث یلحظها رایداد .دمیخند زیر زیر و گذاشتم دهانم یجلو را دستم

 دوباره یول کرد

 حرص پر یپوف و برگشت که بود نداشته بر قدم دو از شیب .افتاد راه

 نگاه .دیکش

 بر که یظیغل اخم با و کشاند باال من چشمان تا نیزم از را نشیخشمگ

 شیابروها

 :گفت شمرده و آهسته بود، بسته نقش

 هست؟ خونه نیا یتو من زیسا مردونه لباس-
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 یهایخروج رنگ به یقهوها یموها تا رنگش بد یآب یکفشها از را نگاهم

 جامد
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 کی قایدق که بلندش قد و توپرش و درشت بدن به و کشاندم بدنش

 من از گردن و سر

 چند از پس .کردم فکر بود بلندتر شومیم محسوب کوتاه قد بایتقر که

 به فکر با لحظه

 کمرم دور کش با که یگشاد قرمز یخطها با یمشک یورزش شلوار

 به و ستادیایم

 میضخ یتا چهار را شیپاچهها بودم مجبور شهیهم که بود بلند یقدر

 البته و بزنم

 :گفتم رنگم، قرمز گشاد شرتیت

 .هست آره-

 :گفت یشکاک از پر یلحن با .شد مشکوک نگاهش و کرد زیر را چشمانش

 ؟یجد-

 االن اما آمدیم سراغم یزمان کمتر که یتیجد با و زدم زل چشمانش در

 یپا که

 و چشمان در بود، انیم در شستن یبرا لباسها شدن کمتر در من منفعت

 و سر زبانم

 :گفتم بود، شده دایپ کلهاش

 .یجد آره،-

 خم و ستادیا امیمتر کی در .شد کینزد من به و کرد تریجد را نگاهش

 از .شد

 :گفت و کرد زوم میچشمها یرو یمتر یسانت یس یفاصله

 کلک؟ یب-

 :گفتم تیقاطع با و بردم باال را سرم
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 .کلکیب-
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 به دواریتهد را اشارهاش انگشت کهیحال در و آورد باال را دستش

 داد،یم تکان نیطرف

 :گفت

 !یباش گذاشته سرکار منو اگه حالت به یوا-

 :گفتم و زدم یلبخند

 یتالف یخوایم جور هر یمُجاز بودم گذاشته سرکارت اگه !مرد نترس-

 .یکن

 :گفت و زد طنتیش پر یلبخند

 در یکلک رو بار نیا اگه یول یدار شیپ در امروزت رفتار یابر که یتالف-

 یتالف باشه کار

 .یدار شیپ در یبدجور

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !عمرا-

 :گفت و زد نانیاطم پر یلبخند

 .جدا-

 :گفتم دادمیم تکانش نیطرف به کهیحال در و آوردم باال را دستم

 .الشیخیب فعال خب-

 :گفتم و دمکر اشاره قرمز لگن به دستم با

 .بدم لباس بهت که میبشور رو لباسا زودتر کن کمک ایب-
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 کنم اشیاستقالل تن بر قرمز لباس بود قرار که خودم بر بار هزار دلم در

 شدن میتسل و

 .فرستادم درود کنم، نظاره را سیپرسپول برابر در او
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 به نگاهش با .ستادیا کنارش و رفت لگن سمت به شده جمع یافهایق با

 کرد اشاره من

 به قطرش که یبزرگ لگن سمت به هم من .کنم شروع را شستن که

 دیرسیم متر کی

 و صابون یمحتو یکیپالست ظرف .نشستم اریداد مقابل طرف و رفتم

 ییرختشو پودر

 از یکی دنیساب مشغول و برداشتم را صابونها از یکی و گذاشتم جلو را

 با لباسها

 .شدم صابون

 !یدُک گهید نیبش-

 چشم کردیم نگاه لگن به دیترد با که اریداد به و کشاندم باال را نگاهم

 .دوختم

 پر یلحن با .بود مردد لباسها شستن یبرا و ستادهیا شیجا در همچنان

 :تمگف دیتهد

 و تنُبان یشیم مجبور !ستاین یخبر خوب لباس از ینشور االن از اگه-

 رپوشیز

 .ادینم اصال دکتر کی پیت به که یبپوش
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 را لباسش ینهایآست .نشست زانو چهار نیزم یرو باالجبار و دیکش یپوف

 آرنجش تا

 یکی لگن داخل از .برد فرو لگن در را مشیحج و درشت دستان و زد باال

 را لباسها از

 .بود مادربزرگ یگل گل یراهنهایپ از یکی خوبش شانس از که آورد در

 یگرید صابون

 با لباس دنیساب تند و تند مشغول و برداشت را بود ظرف در که

 یقدر به .شد صابون

 یرو کف ذرات با همراه آب قطرات که کرد را کار نیا شدت پر و تند

 یلباسها و صورت

 :گفتم رصح پر و کردم یاخم .ختندیر من

 !بشور آروم-

 :گفت و دیکش یپوف

 رو بزرگ خانوم زودتر دیبا دارم، کار یکل من .بشه تموم زود دیبا-

 .برم و کنم نهیمعا

 :دمیغرّ حرص پر .کرد فیکث مرا و کرد تندتر را کارش
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 لگنم ممکنه تازه !یشیم خسته زودم تازه !شهینم تموم زودتر ینجوریا-

 با یبشکن

 !شستنت ینجوریا

 چشمانم به را حوصلهاش یب نگاه .دیکش شستن از دست و دیکش یپوف

 و دوخت
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 :گفت

 !جان بچه !لگن نه تشت، گنیم بهش-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 بچه؟ یگیم بهم هک سالمه چند یدونیم-

 :گفت و انداخت میسرتاپا به ینگاه

 .سال هفده فوقش-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یچ-

 :گفت و داد تکان نییپا به را لبش یگوشه

 .ماه کی و سال هفده یگیم البد حاال-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به را سرم

 !سالمه چهار و ستیب-

 :گفت یناباور اب و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !؟یکتریکوچ من از سال دو فقط یعنی !چهار؟ و ستیب-

 :گفتم ناباورانه و شدند گرد تعجب از چشمانم من بار نیا
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 !االن؟ یدکتر یچجور پس !سال؟ دو-

 .مهیکارآموز طرح یدوره االن یول شده تموم لمیتحص-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 طرحش اجبار به که یکارآموز مچهین !یستین کامل دکتر پس !یک ب-

 .نجایا اومده

 :افزودم و دمیکش یپوف
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 !یکرد وابسته خودت به انقدر رو مادربزرگ و یینجایا هم یموقت-

 از شهیهم یبرا او یوقت .دمیکش یقیعم نفس حرص پر و بستم چشم

 برود نجایا

 غم من یبرا دیشد اشیناراحت و شودیم ناراحت یلیخ حتما مادربزرگ

 .است زیانگ

 .دیحم-

 :گفتم و کردم باز چشم

 د؟یحم یگیم من به چرا تو-

 :گفت و زد یلبخند

 !هیچ اسمت دونمینم که من خب-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .بشور لباس آرامش با .الشیخیب-

 انجام را کارش قبل از تر آهسته بار نیا یول شد شستن مشغول دوباره

 هم من .داد

 .شدم شستن مشغول

 :گفت و شکست را نمانیب ت سکو قهیدق چند از پس
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 بزرگ؟ خانوم شیپ نجایا یاومد هوی که شد رچطو-

 .کشاندم چشمانش به را نگاهم و گرفتم شستمیم که یلباس از چشم

 کنجکاوانه

 :گفتم و دمیکش یپوف .بود سوالش جواب منتظر و کردیم نگاهم

 .فرستادن رو من نداشتم شوهر و کار چون-
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 و زد خنده ریز ناگهان لحظه چند از پس .شدند گرد تعجب از چشمانش

 یصدا با

 چند از پس .است جالب حد از شیب گفت من مضحک اقبال به قهقههاش

 قهیدق

 از شده سرخ صورت و بود امدهین بند خندهاش هنوز ماندن منتظر

 آن با خندهاش

 مرا یحوصله ختندیریم رونیب چشمانش از خنده شدت از که ییاشکها

 .برد سر

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .یدُک نوچه یبخند آب رو-

 دیلرزیم شیخندهها زیر از که ییصدا با و شد کم خندهاش باالخره

 :گفت

 ؟یدُک نوچه یگیم من به چرا حاال !خان دیحم یجوک یلیخ تو-

 :گفتم و دادم کش نییپا به را لبم یگوشه

 کنم؟ صدات کامل دکتر هیبق مثل که یندار انتظار !یکارآموز هنوز چون-

 :گفت و زد طنتیش پر یلبخند

 خونه از یشوهریب و یکاریب بهخاطر تو مثل و هستم کارآموز خوبه-

 .رونیب ننداختنم

 :گفتم و زدم یلبخند لکسیر یلیخ

 به گهید تهران یهوا و آب چون کردم قبول رو شنهادیپ نیا خودم من-

 .ساختینم من

 :گفت شکاکانه و کرد زیر را راستش چشم
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 ؟یجد-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 .یشوخ نه،-

 .کردم جمع را لبخندم هم بعد

 :گفت شدیم شستن مشغول دوباره کهیحال در و انداخت نییپا را سرش

 .مزهیب-

 و مینزد یگرید حرف م،یبود شستن لباس مشغول که یساعت دو تا

 به خوب را کارمان

 بند بر بود، شسته اریداد که را نمازم چادر شوق با .میرساند انجام

 کردم زانیآو لباسها

 که تشت در را لباسها یدسته نیآخر آن، به رهیگ کی زدن از پس و

 با را آن اریداد

 :گفتم و انداختم بود، دهیکش آب خوب شلنگ

 !هیسر نیآخر-

 کردیم پاک دستش پشت با را اشیشانیپ عرق کهیالح در و دیکش یپوف

 :گفت

 .افتادم یروز چه به خوندن درس سال همه اون از بعد نیبب خدا یه-

 یروبهرو آنها، یرو ییرخشو پودر ختنیر از پس و ختمیر آب لباسها یرو

 اریداد

 :گفتم و نشستم

 درست رو کنکور تست تا ستیب اگه فقط خوندم درس تو مثل منم واال-

 االن زدمیم
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 .بودم یدُک نوچه منم

 کردیم نگاه من به خستهاش چشمان با کهیدرحال و آورد باال را سرش

 یسست یخنده

 :گفت اتمامش از پس و کرد
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 ؟یوندخ یچ تو حاال-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .یچیه-

 !نشو لوس گهید بگو-

 :گفتم بود نییپا سرم که همچنان

 .میبشور رو لباسا-

 :گفت و دیکش بلند یپوف

 .دارم تحملشو من بگو-

 .نه-

 !ستین بدتر که میزنیم صدات دیحم نکهیا از-

 لبخند شیبها**ل مثل که درشتش چشمان در و آوردم باال را سرم

 نگاه زدندیم

 .کردم

 باشه؟ .ینکن مسخره بده قول-

 بود معلوم نگاهش از .کرد باز و بست محکم را شیپلکها دییتا ینشانه به

 دیشد
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 او به گذاشتینم ادیز چشمانش در طنتیش برق یول است کنجکاو

 به .کنم اعتماد

 :گفتم و زدم ایدر به دل ناچار

 .یباغبان یمهندس-

 :گفت و شدند گرد تعجب از چشمانش
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 منظورته؟ یکشاورز یمهندس همون !؟یچ-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .سختتره شدن قبول رو یکشاورز یمهندس !نه-

 مثل و زندیم خنده ریز هم او بودم مئنمط .شدند زیر کم کم چشمانش

 دیگویم هیبق

 به ریتحق و تمسخر پر نگاه کی هم بعد !دارد؟ یمهندس هم یباغبان آخر

 همان که من

 یتیموفق نظرم از خواندنم، درس وضع آن با هم شدن قبول را رشته

 بود بزرگ

 هم آن ،ینقاش در عالقهام و استعداد تمام که من یبرا آخر .انداختیم

 نواعا

 انتخاب مامان و بابا زور به که یرشتها یدرسها خواندن بود مختلفش،

 به کار کردم،

 و آمد در آب از غلط امینیب شیپ افکار، نیا تمام با .بود یسخت شدت

 آنکه یب اریداد

 :دیپرس ریتحق از یخال یلحن با کند، مسخره مرا یذرها
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 ؟یرفتیم طفره گفتنش از چرا خب-

 یناباور با و شدند گرد چشمانم که کردم تعجب یقدر به واکنشش از

 :گفتم

 ست؟ین مسخره بهنظرت من یرشته چرا؟ یدونینم واقعا-

 مسخرهست؟ شیچ-

 .بابتش کننیم مسخرهم همه خب-

 .یکن حال باهاش خودت که نهیا مهم .بکنن خب-

 :گفتم وسانهیما و شد محو چشمانم از تعجب

 .کنمینم حال باهاش خودمم که نجاستیا مشکل آخه-

 ش؟یخوند چرا پس-
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 .کردن مجبورم چون-

 ا؟یک-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .لطفا شو بحث نیا الیخیب هم گهید .بابام و مامان-

 چقدر دانمینم .گرفتم او از را نگاهم و بردم فرو تشت در را دستم

 را شدنم یعصبان

 و برد فرو تشت در را دستش و نزد یحرف گرید هم او که دادم نشان

 را لباسها از یکی

 یمحرمانه لباس لباس، آن مبارکم و خوب اریبس شانس از .آورد رونیب

 بود من یزنانه
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 در که گفتم بلند ی"نیه" .زدیم را چشم بدجور قرمزش رنگ که

 اریداد جوابش

 :گفت دیخندیم طنتیش پر و زیر که همچنان

 !زهایسا نیا ادینم بهت-

 :دمیغرّ میدندانها یالبهال از حرص پر و انداختم نییپا را سرم

 !ببند-

 که یکنیم شیمخف گشاد لباس با انقدر که ییدخترا دست اون از تو-

 دهید کتریکوچ

 نه؟ مگه .بشه

 شک .بردم نترییپا را سرم و گرفتم گاز میدندانها با را لبم یگوشه

 میگونهها نداشتم

 خوب حرارتشان را یقرمز نیا و بودند شده قرمز یفرنگ گوجه مثل

 .دادیم نشان

 تشت در را ملعون لباس تکه آن من، سکوت دنید با لحظه چند از پس

 و گذاشت

 :گفت

 !خان یلنُگ ادینم بهت اصال خجالت-
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 و شاد چشمان در ظیغ پر ظیغل یاخم با و آوردم باال را سرم خشم با

 که بشاشش

 .کردم نگاه خواند،یم خروس کبکشان

 :گفت یتفاوتیب با و انداخت نییپا و باال را شیشانهها
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 .دخانیحم بشورم، لباس ینکن مجبور رو نم یخواستیم خب-

 :گفتم حرص پر و دمیکش یپوف

 !نزاکتیب یبشور یگهاید لباس یتونستیم-

 :گفت و گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 اومده؟ دستم لباس کدوم که دونستمیم دیبا کجا از-

 آن ینازک یپارچه لمس با .بردم فرو تشت در را دستم و دمیکش یپوف

 و آوردم رونیب را

 رنگ سرخ درشت یگلها که را مادربزرگ رنگ دیسف بزرگ یرروس

 اریبس آن یرو

 :گفتم و گذاشتم دستش ساعد یرو بودند، کرده شیبایز

 .بشور نویا-

 دو دن،یرس نظر به تند وجود با که خودش سرعت با شستن مشغول

 لباس برابر

 آن شستن پرت را حواسش که هم من .شد داد،یم طول من شستن

 دم،ید یروسر

 بند یگوشه دن،یکش آب از پس و شستم را محرمانه یلباسها عیسر

 .کردم زانیآو

 :گفت که گذشتیم سکوت در شستن لباس از یقهایدق چند

 ؟یبگ من به تویواقع اسم یخواینم حاال-

 :گفتم اورمیب باال را سرم آنکه یب و دمیکش یپوف

 .نکن صدام بابام اسم به کردم عادت گهید .کن صدام دیحم همون-
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 :گفت و داد سر یخندها

 خودت اسم به هیبق یول بزرگه خانوم مختص کردنت صدا یجور نیا-

 .زننیم صدات

 ه؟یچ اسمت بگو حاال

 :گفتم حوصلهیب و بردم باال را سرم

 .هینچیداو-

 ینفس .کرد جانم و روح نثار یا "مزهیب" ب**ل ریز و شد محو لبخندش

 دیکش قیعم

 :گفت آهسته و

 .هیچ اسمت فهممیم که باالخره-

 خواستمیم چرا دانمینم یول نبود یسخت کار او به اسمم گفتن دانستمیم

 مجبور

 داص دیحم همان وگرنه بفهمد مرا اسم تا کند تالش و قیتحق شود

 .بود یکاف کردنش

 و کرده صاف کمر کهیحال در دو هر و شد شسته لباسها تمام باالخره

 به یقوس و کش

 :میگفت هم با همزمان مییایب حال تا میدادیم بدنمان

 .شیآخ-

 :گفت و کرد صاف یشینما را شیصدا اریداد

 .بده رو لباسهام حاال خب-

 معلوم و داشتند نم هنوز شیلباسها بود یشرج یلیخ هوا که ییآنجا از

 به دیشد بود

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند .دارد ازین خشک لباس
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 .ارمیم االن باشه-

 .باشم داده یباز را او اگر است حالم به یوا که گفت من به نگاهش با
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 مد که ییلباسها .رفتم اتاقم به و انداختم نییپا و باال را میشانهها الیخیب

 نظر

 .رفتم اطیح به و آوردم رونیب کمد در میلباسها یبقچه از را داشتم

 "اهم" .زدیم قدم اطیح در کالفه و بود کرده گره هم در را دستانش

 که گفتم یدار جان

 دنید با .کشاند دستانم تا صورتم از را شنگاه و برگشت سمتم به

 و قرمز یلباسها

 :گفت خشم پر ییصدا با و کرد ظیغل یاخم دستم، در یمشک

 !بپوشم قرمز عمرا-

 به فراوان تیجد و خشم با کهیحال در و کشاند باال چشمانم تا را نگاهش

 من

 خشمش کنترل در یسع که ییصدا با رفت، نخواهد بار ریز فهماندیم

 :گفت داشت،

 .اریب گهید رنگ لباس هی برو-

 :گفتم و انداختم نییپا و باال را میشانهها

 گشاد یمردونه لباس که یکس تنها و دمینخر قرمز جز لباس حاال تا من-

 نیا یتو

 .منم داره خونه

 :گفتم و زدم یطنتیش پر لبخند
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 .صفا و بپوش قرمزو پس یبش میتسل ما میت برابر در دیبا آخرشم-

 دور تند ییقدمها با کهیحال در .برگرداند را شیرو و دیکش ندبل یپوف

 راه اطیح

 :گفت خشم و حرص با رفت،یم

 ...یدختره !کردمیم اعتماد تو به دینبا اولشم از اصال-

 :گفت و کرد ظتریغل را اخمش .دیچرخ سمتم به و دیکش یپوف

 !ببرشون پس بپوشم رو لباسها اون عمرا-
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 :گفتم و زدم یضیعر لبخند

 .لتهیم طور هر-

 در پشت از را شیصدا .شدم رها شدهام تا یمتکا یرو و رفتم اتاقم به

 به که دمیشن

 آخرش .ردیبگ را فشارش دیبا که گفت او به و رفت مادربزرگ سراغ

 است حاضر هم

 نیتوه یاندک عالقهاش مورد میت به یول برود راه دهیآبکش موش مثل

 بال و واال .نکند

 به وفادارند، شانیعالقه مورد فوتبال میت به که قدر نیا پسرها اگر

 به که ییدخترها

 .شدیم گلستانتر هم گلستان از ایدن بودند، وفادار کنندیم عالقه ابراز آنها

 یشانیپ یرو را دستم و آمدم رونیب امیاجتماع ینقادانه افکار یایدن از

 کردهام عرق
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 به که نطوریا و آوردمیم رکاریتعم حمام ریش یبرا دیبا قطعا .گذاشتم

 رسد،یم نظر

 که شانس خوش رکاریتعم آوردن و گوجه با شهر به رفتن جز یراه

 شده خراب موتورش

 .ستین باشد، من یگوجه مهمان تا

 .نجایا ایب دیحم-

 دنید با .رفتم رونیب اتاق از و شدم بلند یسخت به مادربزرگ یصدا با

 کنار که اریداد

 جان لبم بر لبخند کرد،یم نگاه نیزم به اخم با و بود نشسته مادربزرگ

 یلیخ .گرفت

 لباس آن دنیپوش به خواستیم یعنی نیهم و دیرسیم نظر به مغلوب

 تیرضا قرمز

 .بدهد

 :گفت و دیبخش منتظرم نگاه به را ربانشمه لبخند مادربزرگ

 .بده خشک لباس بهش گفت اریداد-

 مادربزرگ که یحرف پاسخ در رد،یبگ نیزم از را نگاهش آنکه یب اریداد

 :گفت زد،

 .پوشمشونیم-
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 که یشعف و غرور با .داد جان کلمه کی آن گفتن یبرا کردم حس

 لحنم در شدینم

 :گفتم کنم، پنهان
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 اونجا؟ ارمیب که یپوشیم کجا-

 یدندانها یالبهال از حرص با را نفسش کهیحال در و بست را چشمانش

 و دیسف

 :دیغرّ آهسته ییصدا با فرستاد،یم رونیب فرمش خوش

 !ینباش تو هک یقبرستون هر-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 .اتاقم داخل برو پس-

 خشم با .دادم هیتک سرم پشت یپشت به و نشستم نیزم یرو همانجا

 و شد بلند

 را لباسها دینپرس من از یحت .رفت اتاقم به کند، ینگاه من به آنکهیب

 اتاق یکجا

 دادم آزار را بیرق میت طرفداران از یکی که نیهم خب یول گذاشتهام

 حس من به

 .دادیم را عیوس ییقلمرو بر ابهت پر سلطنت کی کسب قدرت

 شدت از را سرش که همچنان و کرد باز را اتاق در قهیدق چند از پس

 نییپا خشم

 از که یشرتیت آن کردمیم اعتراف دیبا .آمد ما سمت به بود، انداخته

 بر یگشاد شدت

 بدن بر خوب یلیخ و بود اندازه شدت به او یبرا زد،یم زار من تن

 لیاست آن با توپرش

 اگر که یکمر ش ک به ازین بدون هم شلوارم .بود نشسته چهارشانه

 من کمر از نبود

 .بود چهاشیماه خوش و بلند یپاها مناسب و اندازه کامال افتاد،یم
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 یمتر کی در و شد کینزد مادربزرگ به کند نگاه من به آنکه یب

 .نشست شیروبهرو

 گردَش نکیع کهیحال در و گذاشت نیزم بر را یبافتن یلهایم مادربزرگ

 یرو را

 :گفت کرد،یم جا به جا اشینیب
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 ؟یریم یدار-

 ن؟یندار که یکار .اجازهتون با-

 :گفت و زد دلبرانهاش یلبخندها آن از مادربزرگ

 .نمتیبب ایب بازم .سالمت به برو .مادر نه-

 :گفت احترام پر یلحن با و زد یلبخند اریداد

 .امیم حتما-

 دیشد خوبش شانس بر و کردم نثارش ی"نیریش خود" ب**ل ریز

 .کردم حسادت

 کند نگاهم آنکهیب و آمد من سمت به مادربزرگ، با یخداحافظ از پس

 :گفت

 .نکن شک .رسمیم حسابت به-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 .کش سهیک خداحافظ-

 :گفت و زد من از ظتریغل یپوزخند و کشاند چشمانم به را نگاهش

 .یلنُگ خداحافظ-

*** 
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 دم،یکشیم یدار جان یازهیخم کهیحال در و دادم بدنم به یقوس و کش

 رخت در

 روزید ادی به و دادم چرخ ماتاق دور تا دور یرو را نگاهم .نشستم خوابم

 کمک به که

 و قرمز یلباسها ادی به .افتادم میشست را لباس تعداد آن اریداد

 اجبار به که خوشرنگم

 .زدم روزمندانهیپ یلبخند و افتادم کرد تن به
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 !بخور صبحونه ایب پاشو دیحم-

 :گفتم کردم،یم تا را میپتو کهیحال در و شدم بلند مادربزرگ یصدا با

 .اومدم مادربزرگ، اومدم-

 جمع مرتب را خوابم رخت دم،یکشیم ازهیخم هم سر پشت که همچنان

 به و کردم

 :فتگ دنمید با بود، بافتن مشغول که مادربزرگ .رفتم ییرایپذ

 ؟یبخر نون یریم یدار-

 بخرم؟ نیخوایم هم گهید زیچ .بله-

 .بخر هم عسل آره-

 !باال برهیم رو قندتون !ستین خوب واستون عسل مادربزرگ-

 :گفت و کرد یاخم مادربزرگ

 .بخورم تونمیم گفت روزید اریداد یول-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !؟یچ-
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 :گفت یخوشحال با .زدود شیابروها از را اخم و زد یلبخند

 !بپرس خودش از یکنینم باور اگر-

 :گفتم و دمیکش میبها**ل به یدست

 کرد دییتا اگر بزنم، حرف اریداد با دیبذار پس !مادربزرگ بهیعج یلیخ-

 براتون فردا

 .خرمیم عسل
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 :گفت یتینارضا با و شد جمع لبخندش

 !بزن حرف امروز نیهم خب-

 :گفتم و کردم اشاره وارید یرو ساعت به دستم با

 .شهینم داریب صبح موقع نیا یکس-

 !میداریب که تو و من-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 امروز .پرسمیم ازش فردا واسه دیبذار .مادربزرگ سخته حشیتوض-

 ریپن و نون همون

 .دیبخور رو خودمون

 دلخور من از بود معلوم .شد بافتن مشغول و گرفت من از را نگاهش

 یول است شده

 !زدم؟یم حرف اریداد با دیبا چطور من صبح موقع نیا

 و برگشتم اتاقم به .دادم حق خودم به و انداختم نییپا و باال را میشانهها

 هب آنکهیب
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 با که را رنگم یخاکستر چادر بدهم، کردن عوض لباس زحمت خودم

 و دیسف یگلها

 سرم یرو و برداشتم زد،یم چشمک من به شیرو یسرمها یبرگها

 یطور .گذاشتم

 تنها که بقچه کی هیشب که بودم دهیچیپ بدنم و صورت دور را آن

 الغر بدن شیمحتوا

 لیزنب برداشتن از پس و برداشتم را کوچکم پول فیک .شدم بود، من

 یریحص

 به .رفتم رونیب اتاقم از بودم، کرده تصاحب را آن که مادربزرگ

 همچنان که مادربزرگ

 شیروبهرو یمتر مین در و شدم کینزد بود، بافتن مشغول دلخور

 ی"اهم" .نشستم

 به را اشیسوال نگاه یوقت .کردم جلب خودم سمت به را توجهش و گفتم

 چشمانم

 :گفتم کشاند،

 عسل براتون فردا واسه نداره یمشکل گفت هم اریداد اگه دمیم ولق-

 .بخرم
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 :گفت و کرد یاخم

 ؟یچ امروز پس-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .مراده وفق بر انشاهلل فردا .دیگذرونب ینجوریا رو امروز کی فقط-
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 ؟یچ نباشه ییفردا اگه-

 .هست روزید مثل هم فردا هست، فردا شهیهم-

 فردا گهید دیشا نخورمش امروز اگه .ستنین امروز مثل کدوم چیه یول-

 !نخورمش هم

 دهاشیچروک پوست که همچنان و گذاشتم تپلش دست یرو را دستم

 دستم کف با را

 :مگفت کردم،یم لمس

 هستن دهایشا از یلیخ !مادربزرگ دینکن تلخ رو اوقاتتون دهایشا نیا با-

 که

 خوب یدهایشا به پس .افتندینم اتفاق وقت چیه یول دکنندهاندیناام

 .دیکن فکر

 :افزودم و زدم یچشمک

 .کشمیم قشنگ ینقاش کی براتون امروزم-

 در .بست نقش لبش بر کمرنگ یلبخند شیجا به و شد رنگیب اخمش

 پاسخ

 دست یرو از را دستم و زدم صورتم یپهنا به ضیعر یلبخند لبخندش،

 گرمش

 شوق با .شدم بلند و زدم نرمش یگونه بر کوتاه یها*س*بو .برداشتم

 :گفتم

 .خداحافظ فعال-

 .برگرد زود .دیحم خدانگهدارت-
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 .کردم ترک را خانه و گفتم ی"چشم"

 قبل حهیمل بار نیا کردم آرزو دل در رفتم،یم را یینانوا راه که همچنان

 دهینرس من از

 .شوم شرمندهاش من آمدن یبرا انتظارش خاطر به هم باز که باشد

 جمله از حهیمل

 صف در را او صبح روز هر که دبو روستا نیا در من یهایشانس خوش

 نمیبیم یینانوا

 با صحبت به را یساعت و مییآیم هم با ییجا تا را خانه به بازگشت راه و

 هم

 و گفت با و دید یینانوا صف در مرا که بود او هم بار نیاول .میگذرانیم

 نشیریش یگو

 .داد سوق لمیم طبق را زمان گذر من، با

 کنار ییسکو یرو حهیمل دمید معمول بقط و دمیرس یینانوا به باالخره

 یینانوا یورود

 شهیهم .میستیبا صف در هم کنار تا میایب من است منتظر و نشسته

 یلیخ میبرا

 میبرا و داشته دوست مرا نقدریا توانستیم چطور او که بود جالب

 و باشد قائل ارزش

 سن به پا مادرش چون آنکه حال کند، من صرف وقت حد نیا تا البته

 است، ذاشتهگ

 شلوغ کم سرش و دهدیم انجام خودش را شانیخانه یکارها شتریب

 .ستین
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 میرو به محبت پر و گرم یلبخند شدم،یم کینزد او به که من دنید با

 یرو از و زد

 سبز یبرگها طرح با که روشنش سبز چادر به یدست .شد بلند سکو

 به یلیخ رهیت

 :گفت و دیکش آمد،یم صورتش دیسف پوست

 .ریبخ صبحت !جان بهناز مسال-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .ریبخ هم تو صبح !حهیمل سالم-

 :گفتم نفر نیآخر پشت ستادنیا از پس و میرفت صف یانتها سمت به

 گذاشتم؟ منتظرت یلیخ بازم-
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 :گفت و زد یلبخند

 !اصال نه،-

 .شرمنده ...یموند منتظر ادیز دونمیم یول-

 داریب زودتر ینتونست که یبود خسته یلیخ حتما !شرمنده دشمنت-

 .یبش

 :گفتم و کردم ضیعر صورتم یپهنا کل تا را لبخندم

 .خستهم یلیخ شهیهم من واال-

 یلپها به ینگاه .آمد در پاسخم در دخترانهاش نینمک یخنده زیر

 انداختم گلگونش

 :گفتم و

 .یسار برم دیبا امروز-
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 :گفت و آورد باال را سرش عیسر

 ؟یسار چرا ؟یسار-

 :گفتم و دمیکش یآه

 .ارمیب حموم ریش واسه یساتیتاس رکاریتعم برم دیبا-

 کیتار تا و بده انجام زود رو کارش رکاریتعم که برو زود پس خب-

 .یگردون برش نشده

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .دارم کاراته یمشک کمربند من !حهیمل نباش نگران-

 :گفت یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !واقعا؟-
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 لوح و کاپ و مدال و یمشک کمربند یکل االتمیخ یتو یول نه، که واقعا-

 نیا و افتخار

 .دارم رو زایچ

 :گفت اتمامش از بعد و داد سر صدا کم یخندها

 .یباش خودت مراقب که کن جمع حواستو یجد اما بهناز یبامزها یلیخ-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 هستم؟ یمزها چه حاال .چشم به یا-

 به یمتفکرانها ژست و دیکش اشینیب یرو را چادرش یلبه دستش با

 .گرفت خود

 :گفت و برد کنار اشینیب یرو از را چادرش هیثان چند از پس

 .یندازیم ینمک پفک ادی یلیخ منو تو .پفک-
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 :گفتم و خاراندم را چانهام یکم دستم با .دیخند زیر هم بعد

 .الغره من مثل که یکرانچ بگو حداقل .اند مپل تپل که هاینمک پفک-

 آمدن بند از پس .دیخند زیر و گرفت دهانش یجلو را چادرش

 :گفت خندهاش

 نرم ینمک پفک مثل تازه .اند کوله و کج یلیخ شترشونیب هایکرانچ آخه-

 فیلط و

 .بچسبه اونقدر خوردنشون که ستنین

 :گفتم و زدم یلبخند

 پفک همون من پس .چسبهیم شتریب ینمک پفک خوردن ما نسل به آره-

 .توامَ ینمک

 انتخاب سر بر میرفتیم رونیب هم با بار هر که افتادم پدرام ادی به ناگهان

 پفک نوع

 کن خرد اعصاب تند یهایکرانچ آن از شهیهم او .میداشت اختالف

 من و داشتیبرم
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 من به را شانیعاشقانه نگاه قفسهها در که ینینازن یهاینمک پفک از دیبا

 دوخته

 .کندمیم دل بودند،

 ؟یینجایا بهناز-

 :گفتم گنگ و آمدم رونیب فکر از

 هان؟-

 ؟یسار یریم یفتیم راه ی ک دمیپرس ازت !ینبود نجایا پس-
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 .رمیم میخورد صبحونه نکهیا از بعد-

 ؟یتنقالت و لیآج ای ینیریش بدم؟ بهت یندار الزم یزیچ-

 :گفتم و زدم شیرو به یپررنگ لبخند

 .ستین راه شتریب ساعت دو !رمینم که قندهار-

 !هیلیخ همونم-

 انتظار باالخره .دادم ادامه او با زدن گپ به و انداختم نییپا و باال یشانها

 به صف در

 .میشد مانیخانهها یراه نان دیخر از پس و دیرس اتمام

 گرمید دست با بودم، گرفته را نان پر لیزنب دستم کی با که همچنان

 در بر ضربه چند

 و کرد باز را در قهیدق دو از پس .ماندم منتظر و زدم مادربزرگ یخانه

 با که همچنان

 :گفت کردیم نگاه من به لبخند

 .شده یچ بزن حدس دیحم -

 :دمیپرس متعجب
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 شده؟ یچ-

 نگاه .بستم سرم پشت را در و شدم وارد من که رفت کنار در یجلو از

 به را کنجکاوم

 :گفتم و دوختم دندیدرخشیم ذوق شدت از که مادربزرگ چشمان

 !گهید شده یچ دیبگ خب-

 :گفت و دیکش دارش گل راهنیپ یقهی به یدست
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 .ادیم هفته نیا آخر گفت و زد زنگ یزر-

 تمام با .نشود دهیشن فمیخف غیج یصدا تا گذاشتم دهانم یرو را دستم

 یبرا وجود

 .کنم انکار توانستمینم اصال را ذوق نیا و بودم کرده ذوق برگشتنش

 لوازم یباق و سفره و گرفتم شیپ را آشپزخانه راه شاداب و خوشحال

 به را صبحانه

 .آوردم ییرایپذ

 یخداحافظ مادربزرگ، کنار در مفصل و ریدلپذ یصبحانها صرف از پس

 با یمختصر

 .کردم ترک را خانه رنگم، قرمز خنک یلباسها دنیپوش از پس و کردم او

 :گفتم دم،یکشیم دست فرمانش به کهیحال در و شدم گوجه سوار

 !گوجه صفا میبر-

 کردنش سالم دهیها آنکه از قبل .زدم یلبخند و کردم روشن را گوجه

 کند، آغاز را

 بار چند .کرد قژ قژ من به اعتنایب ضبط یول زدم را نوار خروج یدکمه

 آن هم گرید

 عوض آهنگ دهد اجازه من به نداشت قصد ییگو یول زدم را دکمه

 را میشانهها .کنم

 خروج راه و بردم رونیب خانه از ار نیماش یسخت به و انداختم نییپا و باال

 را روستا از

 شیجا به و شد تمام قژ قژ یصدا قهیدق چند از پس .گرفتم شیپ

 گوش و رسا یصدا
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 تمیر با و کردمیم سالم متعددش یسالمها بجوا در .آمد در دهیها نواز

 بدنم آهنگ،

 نیماش که زهیسنگر و سنگ از پر راه از گذر از پس .دادمیم تکان زیر را

 پر و مدرن

 شیپ را یسار راه و شدم خارج روستا از کرد،یم نییپا و باال را امیتکنولوژ

 .گرفتم

 باالخره کهآن تا بودم بشاش گوجه یهیصفو عهد یآهنگها با راه طول در

 یسار به

 چشمانم با کهیحال در و برداشتم را کنارم یصندل یرو کاغذ .دمیرس

 نگاه را آدرس

 از .کشاندمیم کاغذ به بعد و ابانیخ به هیثان کی هر را نگاهم کردم،یم

 که ییآنجا

 نبود دشوار چندان میبرا آدرس کردن دنبال بودم، آمده یسار به ادیز

 از یربع از پس و

 رکاریتعم موتور چون من خوب شانس از .دمیرس یساتیتاس به ساعت

 خراب ارشانیس

 یهمراه افتخار او به و میایب دنبالش به خودم بودم مجبور من بود، شده

 بهناز شاهزاده

 یدر یجلو را گوجه .بدهم را رنگش یگوجها یاشراف یدرشکه بر سوار

 یتابلو یرو که

 .شدم ادهیپ و کردم کپار بود شده نوشته یساتیتاس نام آن یباال
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 سیخ را بدنم تمام و کرد نفوذ گشادم یمانتو ریز یشرج و گرم یهوا

 یپوف .کرد سیخ

 به دم،یکشیم نفس یشرج یهوا آن در یسخت به کهیدرحال و دمیکش

 در سمت

 کی از پس .ماندم منتظر و زدم یفلز در به یضربها چند دستم با .رفتم

 انتظار، قهیدق

 گرید یهیثان چند .زدم ضربه در بر شتریب شدت با قبل از حوصلهتریب

 در آن پشت

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکش حرص پر ینفس .ماندم منتظر بسته

 !نداره دهیفا نکهیا مثل نه،-

 یتروق ترق یصدا با را دستانم انگشتان و زدم باال آرنجم تا را مینهایآست

 و شکاندم

 :گفتم آهسته

 !باش آماده-
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 نیب ما و زدم مشت در به زور تینها با شدهام، مشت دستان با سپس

 زدنها مشت

 تا زدنم در یصدا خشونتم پر اعمال نیا با که زدم در به هم لگد نیچند

 آن متر ها ده

 پانزده یفاصله از یمحل اندام الغر مرد نیچند و شد دهیشن هم طرف

 با امیمتر
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 آن به زدن لگد و مشت به آنها، به توجه یب .کردند نگاه من به تعجب

 یفلز درب

 را خودم .شد باز در باالخره آنکه تا دادم ادامه رنگ دیسف یزده زنگ

 و دمیکش عقب

 روشنش چشمان که یپوست دیسف جوان نسبتا مرد به حرص پر یاخم با

 ریتح با را

 باال و نییپا کفشم ریز تا را سر فرق از را نگاهش و دادیم چرخ من یرو

 نگاه کرد،یم

 :گفتم و کردم صاف را میصدا هیثان چند از پس .کردم

 از یکی دنبال امیب امروز شد قرار و گرفتم تماس باهاتون روزید من-

 یبرا رکارهاتونیتعم

 .ممادربزرگ یخونه حمام ریتعم

 :گفت و خاراند را گردنش دستش با

 نقدریا نبود یازین !داشت زنگ نجایا خانوم !نیبود شما پس آهان-

 در به لگد و مشت

 !دیبزن

 :گفتم یناباور با و کردم نگاهش تعجب از گرد یچشمان با

 !کجاست؟ زنگ !د؟یداشت زنگ-

 یدکمه که در کنار رنگ اهیس یفلز یصفحه به دستش با و زد یلبخند

 زرگب

 و دمیکوب امیشانیپ بر را دستم .کرد اشاره بود، آن یرو یقرمزرنگ

 :گفتم پرحرص

 !جمیگ قدر چه من یوا-
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 :گفت اتمامش از پس و داد سر بلند یخندها مرد

 .ادیب باهاتون که کنمیم صدا رو شاگردم االن-
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 :گفت بلند ییصدا با داخل به رو و برگرداند من از را شیرو

 .منتظرته االن و دیرس خانوم ایب مَمَّد-

 :درآمد خانه داخل از یجوان یمردانه یصدا

 نبود؟ هیهمسا سگ زدیم در به که یاون پس ! ا -

 اخم با .شد بلند کرد تیهدا داخل به مرا که یمرد یخنده یصدا

 که کردم نگاهش

 :گفت و کرد جور و جمع را خندهاش

 .ادیب که دیبمون منتظر کم هی-

 یهوا آن در که نیا .ستادمیا منتظر نهیس به دست و گفتم یا"باشه"

 دیبا زیانگ نفرت

 قهیدق چند از پس .بود یاله عذاب کی کردمیم تحمل را انتظار حد نیا

 و ستادنیا

 که قشنگم نیماش و من یپا تا سر به تعجب با که یمرد به کردن نگاه

 سرم پشت

 و دیرس راه از ممَّد صیشخ شخص باالخره کرد،یم نگاه بود شده پارک

 بلند یسالم

 و کردم متمرکز سوختهاش آفتاب و سبزه صورت یرو را نگاهم .داد سر

 :گفتم

 م؟یبر خب-
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 شینما به را خرابش انیم در کی و نامرتب یدندانها و زد یلبخند

 .گذاشت

 .خانوم میبر-

 ییابتدا دوران یمشک یمدادها ادی به را آدم که را بلندش و الغر بدن

 به انداخت،یم

 ظیغل یلهجه با کردیم پررنگتر را لبخندش کهیحال در و داد حرکت سمتم

 یمازندران

 :گفت

 مگه؟ خبره چه خانوم-
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 :گفتم و دمیکش یپوف

 سبز درخت و دار پر جنگل کی علف، بر عالوه پام ریز نکهیا جز یچیه-

 !شد

 :گفت که رفتم گوجه سمت به و دمیچرخ

 !مینیبیم صاف نیزم که ما واال-

 :دمیغرّ آهسته ب**ل ریز و دمیکش یپوف

 !گرفته شیجواب حاضر نمیا ندارم، اعصاب-

 سوار ممَّد تا ماندم منتظر یهایثان چند شدم، نیماش سوار آنکه از پس

 باالخره .بشود

 :گفت و نشست کنارم یصندل یرو

 ن؟یبخر دیپرا نینداشت پول !بشهها سوار کانیپ یکس گهید نکنم فکر واال-
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 قژ قژ که کردم مک امکان حد تا را ضبط یصدا و کردم روشن را گوجه

 .نشود دهیشن آن

 :گفتم کنم، نگاه او به آنکه یب و زدم یلبخند

 .دمیم حشیترج دیپرا به و دارم دوستش خودم-

 !رو؟ قراضه نیا-

 :گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 نیا به نیماش با و نیاینم روستا به ادهیپ یپا با که باشه خداتونم از-

 و دیریم یراحت

 !دیگردیبرم

 :گفت شینما دندان لبخند با و آورد باال میتسل ینشانه به را تانشدس

 !خانوم خدامه از-
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 .انداختم راه را نیماش و زدم تیرضا از یلبخند

 مادربزرگ یخانه در یجلو و میدیرس روستا به هک دینکش یطول ادیز

 ادهیپ .کردم توقف

 خوشحال مادربزرگ و شد باز در هیثان چند از پس .زدم در من و میشد

 من بازگشت از

 اصال را چهرهاش که رکاریتعم دنید با یول شد ظاهر در چهارچوب در

 شناخت،ینم

 :گفت آهسته و شد کمرنگتر لبش بر لبخند

 !یکرد دعوت دوستتو یبود نگفته !یواتصل پدر !دیحم-
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 و من به واج و هاج آورد،ینم در مادربزرگ یحرفها از سر که رکاریتعم

 نگاه مادربزرگ

 :گفتم مادربزرگ به رو آن از پس و گفتم ی"اهم" .کرد

 .اومدن حموم ریش کردن درست یبرا-

 کانت بودم، گفته چه او به صبح من آورد ادی به تازه ییگو که مادربزرگ

 و خورد یفیخف

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش گرید یبار

 .داخل دیایب پس خب-

 :گفتم و انداختم ینگاه دیرسیم نظر به جیگ یکم هم هنوز که ممَّد به

 .کنم پارکش و ارمیب رو نمیماش من تا داخل دییبفرما-

 بزرگ در .شد اطیح وارد و داد تکان نییپا به دییتا ینشانه به را سرش

 باز را طایح

 .کردم خاموش و کردم اطیح وارد یبدبخت هزار با را نیماش و کردم

 به رو و شدم ادهیپ

 :گفتم و کردم اشاره حمام در به دستم با ممَّد

 .اونجاست حموم-
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 هم من دنبالش به .کرد باز را آن در و رفت حمام سمت به من حرف با

 و شدم وارد

 ریتعم در دیبا و میدار مشکل شدهاش خراب ریش با چقدر دادم حیتوض

 لیتعج آن

 :گفت تینها در و دادیم تکان سر تند و تند هم او .کند
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 .کشهیم طول ربع کی حداکثر .کنمیم درستش زود-

 :گفتم و بست نقش لبم بر تیرضا از یلبخند

 .دیباش موفق-

 مشغول و نشسته آن در مادربزرگ که ییرایپذ یراه شاداب و دمیچرخ

 تند و تند

 .شدم بود، بافتن

*** 

 ؟یخوابیم نجایا چرا !بخواب اتاقت یتو برو جان دیحم-

 نرم و گرم یپا یرو از را سرم و کردم باز را خستهام چشمان یسخت به

 مادربزرگ

 :گفتم و دمیمال دستانم با را چشمانم .تمبرداش

 دم؟یخواب چقدر مگه-

 رهیگیم بدنت همه یبخواب نیزم یرو .یدیخواب وقته یلیخ یول دونمینم-

 برو !مادر

 .بخواب خوابت رخت یتو

 حد تا چشمانم عصر هفت ساعت دنید با و کشاندم ساعت به را نگاهم

 گرد امکان

 مادربزرگ سمت به را میرو شده گرد چشمان همان با .شدند

 :گفتم و برگرداندم

 هنوز؟ نشده تموم کارش رکاریتعم اون !دمیخواب چقدر من یوا-

 :گفت و برد باال را شیشانهها مادربزرگ
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 .کنهیم حموم داره همونجا هنوز .نه-

 :گفتم حرص پر و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 نه بوده قرن ربع کی منظورش حتما !کشهیم طول ربع کی گفت مثال-

 ربع کی

 !ساعت

 دهیشن رونیب از شیصدا زمان همان که بود حاللزاده یقدر به ماشاءاهلل

 .شد

 ن؟یدینم ما به یچا کی .خانوم شد تموم ما کار-

 :گفتم رفتمیم آشپرخانه سمت به که همچنان .شدم بلند و دمیکش یپوف

 .ارمیم یچا االن-

 پس فراوانش یخستگ تا بردم و ختمیر یچا شیبرا قهیدق چند عرض در

 کی ریتعم از

 .برود در یفسقل ریش

 سیخ یشانیپ کهیحال در و زد یقیعم لبخند دستم، در یچا و من دنید با

 عرقش از

 :گفت کردیم پاک نشیآست یلبه با را

 .ممنون-

 .کنمیم خواهش-

 داشتم دست در که یکوچک ینیس از را یچا فنجان آنکه از پس

 کنارش از برداشت،

 خروج به و کردم باز را ریش آهسته شدم، حمام وارد یوقت و کردم گذر

 ریش از آب میمال
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 .نبود ینگران یجا گرید و کرده ریتعم را آن خوب ییگو .کردم نگاه قیدق

 از یخندلب

 .رفتم رونیب و بست نقش لبم بر تیرضا

 

 
185 

 .شد بلند و گذاشت بود وانیا یرو که ینیس در را شیچا از یخال فنجان

 من سمت به

 :گفت و دیچرخ

 که؟ دیندار باهاش یمشکل گهید-

 .ممنون .خوبه نه،-

 :گفت و زد یلبخند

 .شکر رو خدا-

 :گفت و کرد اشاره گوجه به دستش با

 د؟یبرسون یسار به رو من شهیم-

 :گفتم ادامهاش در و گفتم یا"باشه"

 .بشم آماده که دیبمون منتظر-

 :تمگف داشتمیبرم سرم از را نماز چادر کهیحال در و رفتم اتاقم به یتند به

 .گردمیبرم و یسار رمیم من مادربزرگ-

 کی از پس و کردم تن بر امیمشک شال و شلوار با را قرمزم یمانتو

 کوتاه، یخداحافظ

 .کردم ترک را خانه

 او زود آنقدر چطور دمینفهم هم خودم که کردم یرانندگ تند یقدر به

 یسار به را
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 را کلوخم و نگس پر راه که همچنان .شدم روستا وارد دوباره و رساندم

 و باال را گوجه که

 دیباریم تند که شب سر باران آن یبرا را خدا کردم،یم یط کردیم نییپا

 یشهیش و

 شرج پر یگرما از را ما که کردمیم شکر بود، کرده آب سیخ را نیماش

 نجات روزها

 کی که یمرد دنید با راه، یمهین در که بودم راندن حال در .دادیم

 را قطور یمجله
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 کدام نمیبب تا رفتم جلوتر بشود، سیخ کمتر که بود گرفته سرش یباال

 بدبخت یبنده

 با دم،یرس که کنارش به .است محروم هم چتر داشتن از که خداست

 که رایداد دنید

 شدت از چشمانم داشتیبرم قدم باران ریز ادهیپ آشفته وضع آن با

 .شد گرد تعجب

 اصال کردم،یم حرکت کنارش قایدق و دادمیم گاز آهسته من آنکه با

 حضورم متوجه

 مرا تا آوردینم باال را سرش و گرفتینم نیزم از را نگاهش که چرا نشد

 یلبخند .ندیبب

 .زدم شیبرا را گوجه یصدا خوش قبو و بست نقش لبم بر طنتیش از

 بوق نیاول با
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 آن باالخره تا بزنم گرید بوق سه شدم مجبور و نداد نشان یواکنش من

 دو یکله

 دنید با درشتش چشمان .چرخاند من سمت به و آورد باال را اشییلویک

 حد تا من

 گاز خواستم و بست نقش لبم بر غرور از یلبخند .شدند گرد امکان

 رومب تند و بدهم

 امان در شیسرما و یسیخ از من که یباران ریز شدن سیخ از او که

 حد تا بودم،

 دادنش عذاب یواال هدف به آنکه از شیپ یول شود نیخشمگ امکان

 سمت در برسم،

 در و دیکش قیعم ینفس .نشست کنارم یصندل یرو و کرد باز را مخالفم

 .بست را

 زدیم میرو به لذت پر یلبخند کهیحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 :گفت

 .یبریم رو من که یمرس-

 من به اشییپررو یبرا که یبهُت از و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 آورد هجوم

 .آمدم رونیب

 !ببرم؟ رو تو خواستم ی ک من-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش

 .االن نیهم-

 :گفتم و کردم یاخم
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 !نمیب شو ادهیپ !داداش ادهیز یلیخ روت-

 یمتر یسانت ده تا را صورتش و دیبخش یشتریب یژرفا لبخندش به

 .آورد جلو صورتم

 از را نگاهم .دمیدیم خوب هم را پوستش زیر منافذ تا کم یفاصله آن از

 یچانه

 تا کردندیم چکه آن از صورتش، کل از آب فیظر یبارهایجو که سشیخ

 چشمانش

 شانیمژهها از و بوده سیخ سیخ آب از نشانییپا و باال یپلکها که

 و زیر قطرات

 کی مثل که درشتش چشمان یرو .کشاندم باال کرد،یم چکه آب درشت

 جفت

 زمتمرک بودند، شده دوخته من به یفندق یخوشمزه و درشت شکالت

 در .شدم

 :گفت و افتاد طنتیش برق نگاهش

 !بانو ینگریم مرا عاشقانه که نمیبیم-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !یپردازتر الیخ هم نهیبیم پنبه خواب یتو که یشتر اون از گهید تو-

 :گفت سپس و آورد نییپا و برد باال را شیابروها

 .گذرهیم سرت تو یچ دونمیم که من یول یپرداز الیخ بگو تو باشه-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !یگیم راست که تو آره-

 :گفت و کرد اشاره فرمان به دستش با
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 .گهید میبر فتیب راه خب !صد در صد-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !نمیبب شو ادهیپ !یشیم پررو یادیز یدار گهید-
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 .فتین راه پس باشه-

 .داد هیتک یصندل یپشت به را سرش و کرد دور من از را صورتش

 و بست را چشمانش

 :گفت

 .ریبخ شب .خوابمیم من-

 !ه؟یک گهید نیا دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 .هستم منش خوش اریداد-

 یهیتک و بودند بسته همچنان چشمانش .چرخاندم سمتش به را مسر

 همچنان سرش

 :گفتم و زدم یپوزخند .بود یصندل یپشت بر

 تو اگه !خوشه؟ منشت تو گفته یک !منش خوش یگیم خودت به تازه-

 یمنش خوش

 .منشم اوستا منم که

 :گفت شیخندهها زیر یالبال در و دیخند زیر کند، باز را چشمانش آنکهیب

 !منشه خوش اریداد اسمم گمیم-

 ...منم اسم پس خب-

 گفتمیم او به دیبا چرا اصال .کردم زیپره اسمم گفتن از و کردم یمکث

 بهناز من اسم
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 دیبا م؟یبگو خودم وصف در است خوب صفت چه هر آخرش تا است

 همچنان بگذارم

 .است دیحم من نام کند فکر

 .یکانیپ یتنبان دیحم-

 دیخند یقدر به .زد خنده ریز بسته چشمان همان با حرفش نیا از بعد

 صورتش که

 طعنه پر یلحن با .انداختم نییپا و بردم باال را میشانهها الیخیب .شد سرخ

 :گفتم
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 بگم که ندارم مسخره یفتگیخودش یکی مثل و راسته همش حداقل-

 خوش اریداد

 !هه هه .منش

 یدراز زبان شیبرا .کرد نگاه من به تعجب با و کرد باز را چشمانش

 تمسخر با و کردم

 :گفتم

 !منش خوش منش، خوش-

 :افزودم و دمیکش یپوف .نگفت چیه و دیخند زیر زیر من حرکت نیا با

 .یباش دهیکش آب شمو نیآلو ادیم بهت شتریب-

 :گفت یگنگ با و آمد بند خندهاش

 !؟یچ-

 !گهید گفتم یچ یدیشن-

 :گفت و خاراند را سرش دستش با
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 ه؟یک نیآلو-

 :گفتم و زدم شیرو به نما دندان یلبخند

 حاال تا !همزادته خودم جان .سنجابها و نیآلو کارتون یتو سنجابه کی-

 رو کس چیه

 !باشه هشیشب انقدر تو مثل دمیند

 :گفت و بست نقش لبش بر طنتیش پر یلبخند

 !یبادوم نیع تو یول سنجابم کی هیشب من حداقلش-

 :دمیپرس گنگ
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 !بادوم؟ چرا-

 .بادومه نیع قایدق چشمات چون-

 :گفت و کرد حرفش یمهیضم یشمکچ

 .نکن صدا و سر .خوابمیم گهید من-

 آنکه یبرا .بست را چشمانش و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 از یذرها نگذارم

 یصدا و کردم روشن را نیماش ببرد، لذت مشکلشیب و خوش خواب

 حد تا را ضبط

 اریداد یاابروه بر اخم شد، بلند که آن قژ قژ یصدا .کردم بلند امکان

 یول نشست

 قژ یصدا قهیدق پنج از پس .نداد خود به را چشمانش کردن باز زحمت

 و شد تمام قژ



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 243 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 یول شد پررنگتر اریداد اخم .شد پخش نیماش در آهنگ بلند یصدا

 همچنان

 خط اعصابم بر یقدر به چشمانش بودن بسته .بود بسته چشمانش

 که دیکشیم

 خواب بد و کند باز چشم تا بزنم لگد و مشت صورتش به بودم حاضر

 چند .بشود

 با .کند داریب را اریداد توانست دهیها یصدا تا ماندم منتظر یقهایدق

 سالم" نیاول

 تعجب از گرد یچشمان با و دیپر خواب از اریداد گفت، دهیها که "سالم

 که من به

 جواب در .کرد نگاه بودم گرفته ضرب فرمان بر آهنگ با زنان لبخند

 "سالم مسال"نیدوم

 :گفت یناباور با اریداد گفت، زیعز یدهیها که

 ؟یکنیم گوش رو انیصفو عهد آهنگ نیا-

 "سالم خانوما"

 :گفتم دهیها جواب در

 !زمیعز سالم-

 :گفتم اریداد به رو بعد
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 .صفاست با و هیعال هم یلیخ آره،-

 "سالم ونیآقا"

 :گفت جوابش در اریداد
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 .کی ل ع سام-

 :گفتم ضبط به رو و کردم یاخم

 !خب نکن سالم نیا به-

 :گفت معترضانه اریداد

 .کنه سالم هم ما به بذار ؟یدار کارش یچ-

 به دار یعنم ینگاه بودم، کرده کج که یلب با و دیچرخ سمتش به سرم

 .کردم او

 :گفت بود، کرده کلفتتر که ییصدا با و زد یلبخند

 !نفسش ناز-

 :دمیغرّ حرص پر و دمیکش یپوف

 !اومده خوشتم !نمیب شو ادهیپ-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .شم ادهیپ عمرا-

 !ها ینیبش نجایا صبح تا یشیم مجبور بعد-

 :گفت و شد قتریعم لبخندش

 .میکنیم صفا هم یکل یکانیپ یتنبان دیحم و دهیها جوار در-
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 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 یپا سنگ حتملی !ارهیم کم ازش نمیقزو یپا سنگ !که ستین رو-

 خور رد که آلمانه

 .نداره

 :گفت غرور پر یلحن با
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 .که ستین ینیچ ما بادوم مثل !البته آره-

 مسلط خودم بر تا دمیکش قیعم ینفس .داد سر بلند یخندها هم بعد

 :گفتم و بشوم

 ...پا سنگ یول دهیمف و داره تیخاص یلیخ بادوم-

 :افزودم و زدم یپوزخند

 !خورهیم انیصفو عهد یرمردهایپ درد به فقط-

 :گفت قبل از پررنگتر یلبخند با و نباخت را خودش یذرها یحت

 سهیمقا قابل آلمان و نیچ مسلما که باشه تیفیک با جنس که نهیا مهم-

 .ستنین

 :گفتم و زدم ثانهیخب یلبخند

 ییغذا دیمف خواص از سرشار بادوم با دهیآبکش موش که یهمونطور-

 سهیمقا قابل

 .ستین

 شیدندانها یالبهال از دواریتهد و کرد قتریمع امکان حد تا را لبخندش

 :گفت

 .یلنگ برات دارم بعد واسه م،یبر رون ب رو نیماش فعال-

 :گفتم آهسته و کردم قتریعم بود ممکن که ییجا تا را لبخندم

 .کش سهیک برات دارم رو شترشیب منم-
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 جا از متر مین مرا درآمد، که یناگهان برق و رعد ترسناک و بلند یصدا

 آنکه با .پراند
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 انداختم راه را نیماش اجبارا بشوم، او کردن تیاذ الیخیب خواستینم دلم

 با تا

 .مینکن ریگ لیس در نمینازن یگوجه

 خطور ذهنم به مادربزرگ حرف انداختم اهر را نیماش آنکه محض به

 که همانطور و کرد

 :گفتم کردمیم یرانندگ

 ...یدُک یراست-

 هوم؟-

 .بله بگو !نه هوم-

 عقده؟ یسفره مگه-

 بسته چشمان با .چرخاندم سمتش به را سرم و داشتم نگه را نیماش

 به را سرش

 .بود رفتن خواب به حال در و بود شده داده هیتک یصندل یپشت

 داره؟ یربط چه-

 :گفت کند باز را چشمانش آنکه یب

 به یبخوا که میستین عقد یسفره سر االن رفته ادتی که نهیا ربطش-

 بله من از زور

 .یریبگ

 :گفتم تمسخر با و دمیکش یپوف

 !بابا نه ! ا -

 .مامان آره-
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 و دمیکش یپوف .بودم یعصبان شدت به کردینم باز را چشمانش نکهیا از

 حرص پر

 :گفتم

 !باشم تو مامان من نکنه خدا-

 .نشد بتینص سعادت نیا شد فیح گهید آره-

 آنکه یب .دوخت من به را آلودهاش خواب و خسته نگاه و کرد باز چشم

 سرش یهیتک

 :گفت ردیبگ یصندل از را

 ؟یبگ من به یخواستیم یچ .مگوها بگو نیا الیخیب خب-

 کل به که گشتم،یم او یبرا جواب دنبال به ذهنم در یقدر به که من

 چه رفت ادمی

 :گفتم و آمدم خودم به بپرسم، خواستمیم

 !رفتیم ادمی داشت آره-

 هیثان چند زا پس .انداختم راه دوباره را نیماش و دمیکش قیعم ینفس

 :گفتم

 دمینخر براش من .بخوره عسل تونهیم گفتیم صبح امروز مادربزرگ-

 مدام اون یول

 داره؟ تیواقع .بخوره عسل تونهیم یگفت بهش تو گفتیم

 .بخورن مجازن یول بخورن کم .گفتم بهشون من آره-

 !چرا؟-

 .بود نییپا قندشون گرفتم قند تست که روزید چون-

 :گفتم آهسته و دادم تکان نییپا به دییات ینشانه به را سرم

 .نطوریا که-
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 و گرفته یصدا با ناگهان نکهیا تا شد برقرار نمانیب سکوت یقهایدق دو

 خستهاش

 :گفت

 .بهناز-

 یول بود بسته چشمانش .دمیچرخ سمتش به و گرفتم ترمز عیسر

 بودم مطمئن

 !بود خودش یصدا

 :گفتم یناباور با

 !؟یگفت یچ-

 :گفت کشاندیم چشمانم به را خستهاش نگاه کهیحال در و کرد باز چشم

 ه؟یچ اسمت فهممینم یکرد فکر-

 :گفتم یگنُگ با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یدیفهم یچطور-

 :گفت و زد غرور پر یلبخند

 .گهید مییما-

 :گفت کردم،یم نگاهش تعجب با من که همچنان

 ...بگم بهت یزیچ کی خوامیم-

 نگاهش .نشست صاف و گرفت یصندل از را سرش یهیتک و کرد یمکث

 چشمانم در را

 :افزود و کرد قیدق
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 خوامیم االن نیهم واسه شه،یم یک نمتیبیم که یبعد یدفعه دونمینم-

 رو حرفم

 .بزنم بهت

 دونمیم .ینذار تنها رو بزرگ خانوم خوامیم ازت :داد ادامه و کرد یمکث

 یبگ ممکنه

 بزرگ خانوم یروح حاالت شاهد که امیکس من یول ستین مربوط من به

 اون .بودم

 باهاش نداشت رو یکس که تنها اونقدر !تنها یلیخ بهناز؛ تنهاست یلیخ

 و بزنه حرف

 یاونقدر و کرد فکر دورش یگذشتهها خاطرات به مدام نیهم یبرا

 که کرد فکر بهشون

 یمرحله کی به یفراموش نیا و کرد فراموش رو حال زمان کم کم

 .دیرس مریآلزا یمبتد

 یبود اومده تو چون مطمئنا دم،ید رو بزرگ نومخا که بار نیآخر

 یلیخ کنارش،

 میقد مثل ییتنها حس اون گهید و بود شده قبل از سرحالتر و خوشحالتر

 آزارش

 .دادینم

 یک واقعا من شهینم متوجه یحت که اون !داره مریآلزا مادربزرگ اما-

 چطور هستم،

 کرده؟ رییغت یگیم که نقدریا من حضور با شیروح حاالت و احساسات
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 هنوز !یبکن فکرشو که هیاون از بهتر یلیخ حالشون بزرگ خانوم-

 یحد به مرشونیآلزا

 اون یول انیبرن خودشون یساده و کیکوچ یکارها پس از دهینرس

 که رو یزمان یبرهه

 .کردند فراموش رو دادیم آزارشون ییتنها

 بپرسم؟ ازت سوال کی-

 .بپرس !حتما آره،-

 خونه یایب یشیم حاضر یحت ؟یدار دوست رو زرگمادرب انقدر چرا تو-

 یمجان

 !یباش تفاوتیب یتونیم کهیحال در یکن نهشیمعا

 :گفت و زد یلبخند
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 ضهاشیمر به نسبت تونهیمن وقت چیه یواقع پزشک کی که اوال-

 باشه، تفاوتیب

 ...دوما

 :افزود و کرد یمکث

 که میمادر مادربزرگ یعنی خودم، بزرگ خانوم ادی منو بزرگ خانوم-

 کرد، بزرگ رو من

 نیهم یبرا و ههیشب هم به یلیخ ظاهرشون یحت و اخالقهاشون .ندازهیم

 یبرا یلیخ

 .ارزشاند با من

 !نکردن؟ بزرگت بابات و مامان چرا !کرده؟ بزرگت مادربزرگت-
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 برد،یم فرو شیموها در دست که همچنان و گرفت من از را نگاهش

 :گفت

 مادربزرگم رو برادرهام و من و بودن سرکار شهیهم پدرم و مادر چون-

 .کرد بزرگ

 :گفتم و زدم یلبخند

 !حالت به خوش-

 و شدند درشت یدهایرس یگردوها یاندازه به تعجب از چشمانش

 :گفت

 !حالم؟ به خوش چرا-

 :گفتم ب**ل ریز آهسته ییصدا با و گرفتم او از چشم

 و یبش بزرگ مادربزرگ مثل درک با و مهربون زن کی با کن فکر-

 تا صبح مامانت

 !نزنه غر بهت شب

 !غر؟-

 که بود معلوم نگاهش در .کشاندم او به و گرفتم فرمان از را نگاهم

 کی است آماده

 :گفتم تاسف پر یلحن با .بخندد قاه قاه تا میبگو "سیپ"
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 !غر آره-

 از اشک که دیخند یقدر به و داد سر یقهقهها گفتم، که را نیهم

 فرو چشمانش
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 به خواهدیم چقدر هر گذاشتم و اختماند راه به را نیماش دوباره .دیچک

 که من حرف

 .بخندد بود عذاب سال چهار و ستیب

 :گفت و آمد بند خندهاش باالخره

 !یبمون بزرگ خانوم یخونه حتما که شد الزم گهید پس-

 .شهیم تنگ دلم زایچ یبعض واسه یول آره-

 ؟یچ مثال-

 کجاست؟ خونهت بگو اول-

 .بهداشته مرکز پشت یکوچه-

 :گفت سپس و کرد مکث یکم

 شه؟یم تنگ دلت ییزایچ چه واسه بگو حاال خب-

 ...مثال زا،یچ یلیخ خب-

 :دادم ادامه و کردم صاف را میصدا

 یهایبستن داغ، شکالت یحت و فالفل داگ، هات زبرگر،یچ همبرگر، تزا،یپ-

 ،یاسکوپ

 و بیعج یاسمها اون با شاپها یکاف کیپ و کیش یقهوهها پک، سیآ

 و بیغر

 .هستن شهر یتو فقط که گهید یزایچ یکل البته و خوبشون یامزهه

 :گفت و دیخند زیر زیر حرفم انیپا از پس
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 مردها گنیم بعد !شهیم تنگ هایخوردن واسه دلت هم فقط ماشاهلل-

 .اند شکمو
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 .شهیم تنگ هم پدرام واسه دلم خب، نه-

 :دیپرس کنجکاوانه

 !ه؟یک پدرام-

 :گفتم طنتیش با

 .منه عشق-

 یگرید یحسها با نظر به البته و شده شتریب یلیخ اشیکنجکاو که یلحن با

 هم

 :گفت بود، شده مخلوط

 ن؟یدار ینسبت چه-

 نداشتم، گفتن دروغ یجربزه که آنجا از و شد یخال بادم سوالش نیا با

 :گفتم

 .برادرزادهمه-

 .گفت بود، همراه الشیخ یآسودگ با که یدار کش "آهان"

 را سرم .کردم متوقف را نیماش و میدیرس یبهدار به قهیدق چند از پس

 سمتش به

 :گفتم و چرخاندم

 .یدُک میدیرس-

 به و بردم جلوتر را سرم .دینشن را میصدا که بود خواب غرق یقدر به

 ینفسها یصدا

 تمام است، بسته را چشمانش آنکه بر عالوه دادیم نشان که منظمش

 را وجودش

 .کردم گوش است، رفته فرو قیعم یخواب به و کرده آماده خواب یبرا

 شیپ آنکه با
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 جز ییصدا چیه دم،یشنیم او از یپف و خر یصدا دیبا کردمیم ینیب

 ینفسها
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 آن از و کردم کینزد صورتش به را سرم .دیرسینم گوشم به منظمش

 در کم یفاصله

 .دادم چرخ صورتش یرو را نگاهم نور، یکههایبار اندک همان با یکیتار

 تمام از

 یرو که یکوچک معدود قطرات یاندازه به یاندک نم صورتش، یسیخ

 پخش صورتش

 .دندیرسیم نظر به ریتبخ به رو هم آنها که بود مانده یباق بودند، شده

 از را نگاهم

 یبها**ل .کشاندم شیبها**ل به سپس و گونهها به صورتش پوست

 یصورت

 یصورت رنگ آن با یفرنگ توت بزرگ لیپاست دو مثل درشتش

 طعم خوش مشانیمال

 .زدم یلیس صورتم به و رفتم عقبتر فکرم نیا با .دندیرسیم نظر به

 ریز آهسته

 :دمیغرّ ب**ل

 !ایح یب یدختره-

 داریب آهستهام یصدا همان با ای دیپر خواب از امیلیس یصدا با دانمینم

 هر یول شد
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 و کرده پف یپلکها با کهیحال در و ماند کاره مهین خوابش بود که چه

 قرمزش چشمان

 :گفت کرد،یم نگاهم گنُگ

 !شده؟ یچ-

 :گفتم و کردم اشاره رونیب به نگاهم با

 .یدُک میدیرس-

 :گفت یبهدار دنید با و چرخاند را سرش

 .شده کم که بارونم .رمیم خودم هشویبق پس خب-

 !یدیخواب خوب هم شما بله-

 :گفت و زد یلبخند
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 .دیچسب هم یلیخ آره-

 :گفت شدن ادهیپ از قبل یول کرد باز را نیماش در

 ؟یدیم بهم شمارهتو-

 :گفتم عیسر و شدند گرد تعجب از چشمانم

 ؟یچ گهید-

 :گفت و دیخند زیر زیر

 یهایراکخو یمنو دلتنگ که وقت هر تونمیم تازه .گهید شهیم الزم خب-

 یشهر

 .یبخور خوباشون از یسار ببرمت یشد

 :افزود و زد یچشمک

 چطوره؟-
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 :گفتم و دادم کش باال به را لبم یگوشه

 ؟یدینم نشونم بالدارم پشت الک انایاح-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر بلند یخندها

 یخواست اگه اصال .یسار میبر گمیم !من یخونه یایب نگفتم که من-

 نیهم با خودت

 .ببر رو ما یلنُگ کانیپ

 نظر از را صورتش کل قمیدق نگاه با و کردم زتریر را چشمانم از یکی

 آنکه با .گذراندم

 و مادربزرگ یبرا هم خودم چون د،یباریم شیپا تا سر از طنتیش

 یسار یهایخوراک

 :گفتم و زدم ایدر به دل پس داشتم ازین شمارهاش به پز
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 بالکت یبزن زنگ ناشناس اگه بعدا که بنداز سیم هی هم تو .باشه-

 .کنمیم

 :گفت و داد سر یخندها

 !بالک بابا باشه-

 صفحهاش قفل کردن باز از پس و آورد رونیب بشیج از را اشیگوش

 :گفت

 .بفرما خب-

 :گفتم قیعم ینفس دنیکش از پس و کردم تر زبان با را لبم

 ...نهُ صفر،-
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 تا آوردم فشار طورم یماه یحافظه به مانند، گریباز بعد و کردم یمکث

 دیایب ادمی مثال

 :گفت مکثم دنید با اریداد .بود چند قایدق من یشماره

 ،یگفتینم رو هُن صفر نیا اگه من !بهناز ینش خسته وقت هی خدا رو تو-

 کردمیم فکر

 !کفره بالد مال شمارهت

 :گفتم حرص پر و دمیکش یپوف

 !نزن بهم رو تمرکزم .ارمیب ادی به کنمیم یسع دارم-

 یسع و گذاشتم میپا یرو وگای دیاسات مثل را دستانم و بستم را چشمانم

 با کردم

 یهشمار یرو تمرکزم تا کنم یخال یهایحاش افکار از را ذهنم شنیتیمد

 و باشد لمیموبا

 .آورم ادی به را آن

 باالجبار و شود لیتکم من شنیتیمد نگذاشت موقعشیب یخنده یصدا

 را چشمانم

 شده خنده غرق من به توجهیب .چرخاندم سمتش به را سرم و کردم باز

 اتمام تا و بود

 شد تمام خندهاش باالخره .کردمیم نگاهش زهرمار برج مثل خندهاش

 کهیحال در و
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 د،یکشیم خندهاش شدت از آمده بند نفس جبران یبرا قیعم نفس چند

 ینگاه
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 :گفت و کرد من به دار یمعن

 .ندازب سیم تو دم،یم بهت رو شمارهم من .ارین فشار حافظهت به-

 :گفتم و زدم یثانهایخب لبخند

 !باشه-

 که همزمان را شمارهاش و آوردم رونیب شلوارم بیج از را لمیموبا

 و پیتا گفت،یم

 :گفت ببندد را در آنکه از قبل یول شد ادهیپ نیماش از .کردم رهیذخ

 .بده اس ام اس ای بنداز سیم شب تا-

 .باشه-

 ...برسون سالم بزرگ خانوم به خب-

 :افزود و کرد یمکث

 .خداحافظ فعال-

 دهان در زبان .بدهم جواب ماند منتظر و زد میرو به پررنگ یلبخند

 :گفتم و چرخاندم

 .خدانگهدار فعال-

 یپوف یعصبان .بست شدت با را نیماش در و کرد قتریعم را لبخندش

 ریز و دمیکش

 :دمیغرّ ب**ل

 !گاراژه در انگار که بست نیهمچ-
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 یخانه به و انداختم راه را نمینازن یگوجه و شدم او به کردن فکر الیخیب

 مادربزرگ
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 .رفتم

*** 

 .دییبفرما-

 بودم داده بیترت شیبرا که یمفصل یصبحانه به شوق با مادربزرگ

 :گفت و کرد هنگا

 .نبود صبحانهم یسفره سر عسل بود وقت یلیخ .دیحم ینیبب ریخ-

 عسل به مادربزرگ یعالقه .دمیخند زیر و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 مثل درست

 خانه در وقت هر که ییآنجا از .بود صبحانه شکالت به نینازن یعالقه

 شکالت

 و پدرام و من نیب شد،یم داده قرار صبحانه یسفره سر بر صبحانه

 دعوا نینازن

 که است ذکر انیشا البته و بود کرده ممنوع را آن مصرف مامان شد،یم

 از شیب مامان

 سر جنگ خوردنش یبرا کودکان همچون که دانستیم مقصر مرا همه

 .دادمیم

 و زبان لذت از ارزشتر با زیچ چیه دخترش یبرا دانستینم که فیح

 گرامش یمعده

 .ستین

 ناگهان قهیدق چند از پس که میشد تناول غولمش مادربزرگ با

 :گفت مادربزرگ

 ...دیحم گمیم-
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 دهانم در که یبزرگ یلقمه خاطر به میلپها کهیحال در و آمد باال سرم

 بودم گذاشته

 میرو به نینمک یلبخند .کردم نگاهش منتظر بودند، کرده باد و شده پر

 :گفت و زد

 م؟ینخور املت و مروین امروز شهیم-
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 را آن یدشوار به و چرخاندم دهانم در را کریپ غول یلقمه آن یسخت به

 .دمیجو

 ینفس و دادم قورت را آن ضرب و زور با قهیدق کی از پس باالخره

 که دمیکش قیعم

 از پس و برداشتم را ریش وانیل .بزنم حرف توانستم و شد یخال دهانم

 دنینوش

 :گفتم آن، از یجرعها

 !مادربزرگ کنم درست یگهاید زیچ ستمین بلد من-

 :گفت و دیکش کدستشی دیسف کوتاه یموها به یدست

 .میبخور غذا رونیب میبر خب-

 :گفتم و زدم شیرو به طنتیش پر یلبخند

 !دیهایپا هم شما که نمیبیم رگمادربز !اوالال-

 :افزودم و کردم یمکث

 م؟یبخور یچ میبر نیدار دوست خب-

 :گفت بود انداخته برق آنها در ذوق که یچشمان با

 .کباب-
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 :گفتم انشیپا از پس .دمیخند زیر یکم و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 کباب کی یسار میریم امروز پس باشه !نیهست هم قهیسل خوش-

 تو میزنیم مَشت

 .رگ

 بدن رگ به رگ در یشاد و شد پررنگتر مادربزرگ یبها**ل بر لبخند

 شتریب من

 از پس و میخورد را صبحانه یباق یشتریب یخوشحال با .کرد نفوذ

 را سفره اتمامش

 .کردم جمع
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 و نشستم آشپزخانه یکهنه یصندل یرو صبحانه، یظرفها شستن از بعد

 از بعد

 او به که شبید از .افتادم اریداد ادی به ،یدار جان "شیآخ" کی گفتن

 شیبرا گفتم

 نیا به خواهدینم دلم راستش و نکردم یاقدام هنوز فرستمیم یامکیپ

 یراحت

 آدم و عالم یهمه پدرام قول به چند هر فتد،یب دستش به شمارهام

 و دارند مرا یشماره

 جادیا یتلفن مزاحمت شیبرا یقدر به بود، بهیغر و نداشت که کس هر

 زنگ و کردم

 یحساب خواستیم دلم .دارد را شمارهام االن که کردم فوت و زدم

 بدهم یباز را اریداد
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 یمجاز ت فکو کی و هزار و اپ واتس و تلگرام قطعا که آنجا از یول

 با داشت، گرید

 یپوف .بردیم من تیهو به یپ میعکسها از شمارهام کردن رهیذخ

 اتاقم به و دمیکش

 به که امیاجتماع یشنهایکیاپل یکونهایآ به و برداشتم را امیگوش .رفتم

 علت

 نگاه حسرت با کنم، استفاده آنها از توانستمینم نترنتیا از تیمحروم

 وارد .کردم

 کی از شیب مرا دیبازد نیآخر اکنون قطعا که دهامخور خاک تلگرام

 گرانید به هفته

 وقت که کالس با افراد مثل شدیم باعث پدرام قول به و دادیم نشان

 کردن چک

 یرو هدفیب شستم انگشت .شدم برسم نظر به ندارند، را تلگرامشان

 چت یصفحه

 ترک حال در معتاد کی همچون که مرا اعصاب و شدیم نییپا و باال

 یمجاز ادیاعت

 نیآخر یرو و کردم باز را لمیپروفا .کردیم ریخاکش و خرد بودم، شده

 لمیپروفا عکس

 نیدورب به ب**ل به لبخند دو هر .کردم زوم بود پدرام و من از که

 میکردیم نگاه یسلف

 آورده باال یروزیپ عالمت به که یانگشت دو و قرمز یشرتهایت آن با و

 مانیشاد میبود
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 من آمدیم شیپ کم آنکه با .میدیکشیم رخ به را یدرب در یزرویپ یبرا

 یکس دلتنگ

 حس آنکه یبرا .شدم پدرام دلتنگ دیشد لحظه آن در بشوم، یزیچ ای

 و هیگر و بغض

 انگشت حرکت با را عکس د،یاین سراغم به کیتراژد مزخرفات لیقب نیا

 عوض شستم

 با من عکس .مدوخت چشم شد، باز که امیقبل لیپروفا عکس به و کردم

 که یمقنعها

 رونیب کنارش و گوشه از میموها و شده کج سرم بر یشلختها طرز به

 آن بودند، زده
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 میدرسها اغلب گونه اپارتبن ناپلئون که را امییدانشجو دوران یبایز حس

 ینمره با را

 از صدم دو ای کی و دوازده معدل با ترم انیپا در و کردمیم پاس ده

 نجات یمشروط

 غرور احساس امیمرز ب**ل یتهایموفق بابت .کرد زنده من در افتم،ییم

 شعف و

 هم آوردن را نمرهها همان نخواندنم درس طرز آن با چراکه کردمیم

 یلبخند .بود هنر

 .رفتم ییرایپذ به و کردم خاموش را لمیموبا یصفحه و زدم غرور زا

 روشن را ونیزیتلو
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 یلهایم دادن تکان تند و تند مشغول که مادربزرگ کنار در و کردم

 بود اشیبافتن

 تمام شد، شروع یآب طرف آن یمیقد لمیف کی آنکه محض به .نشستم

 به را حواسم

 مادربزرگ که بود لمیف سطاوا در .شدم آن جانیه غرق و دادم لمیف

 :گفت

 زنه؟یم ش*ا*ب*ل به نیا هیچ قرمز یزایچ نیا دیحم-

 :گفتم بود ونیزیتلو به نگاهم که همچنان

 .مادربزرگ لبه رژ-

 ؟یخریم نایا از منم واسه-

 مادربزرگ به تعجب از گرد یچشمان با و گرفتم ونیزیتلو از را نگاهم

 آب .کردم نگاه

 :گفتم و دادم قورت یبلند یصدا با را دهانم

 !د؟یخوایم یچ واسه قرمز ب**ل رژ !دایزنیم مشکوک مادربزرگ-

 :گفت و زد میرو به ینمک با لبخند

 .بشم خوشگل نایا مثل خوامیم-

 .گرفت را شیجا لبم بر لبخند و باخت رنگ چشمانم در کم کم تعجب

 !مادربزرگ نیهست خوشگل شما-
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 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش مادربزرگ

 .بشم خوشگل یلیخ خوامیم یول دونمیم-
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 خندهام، انیپا از پس .دمیخند زیر زیر و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 یرو از را دستم

 :گفتم و برداشتم دهانم

 ایدن زن نیخوشگلتر دیبزن اگه مطمئنم .دارم بها**ل رژ اون از نم-

 .دیشیم

 بودند، انداخته گل تپلش یلپها کهیحال در و دیخند زیر یکم مادربزرگ

 :گفت

 .دونمیم-

 .دوختم ونیزیتلو به را نگاهم دوباره و زدم یلبخند جوابش در

 نجا نوش و یسار به رفتن عزم و شد تمام لمیف ساعت دو از پس

 یکباب چلو کردن

 .میکرد را خوشمزه

 دنیپوش در مادربزرگ به دم،یپوش را خودم یلباسها آنکه از پس

 کمک شیلباسها

 یکینزد در یول دیایب رونیب خانه از دنبالم به تا گرفتم را دستش و کردم

 خانه در

 :گفت و ستادیا

 من؟ به یدینم قرمزا اون از دیحم-

 و نیچ وجود با که شیبایز یبها**ل به اشارهاش انگشت با هم بعد

 زیر یچروکها

 و زدم شیرو به یلبخند .کرد اشاره بودند، نیدلنش و جذاب دورشان

 :گفتم

 !ندم؟ چرا-
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 رونیب را رنگم قرمز ب**ل رژ و کردم تیهدا اتاقم به را مادربزرگ

 بر دقت با و آوردم

 :گفتم تیرضا با و کردم نگاهش لبخند با کارم انیپا از پس .دمیکش لبش
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 !نیشد یعال-

 در قیدق را صورتش .رفت اتاقم ینهیآ سمت به و زد میرو به یلبخند

 و کرد نگاه نهیآ

 :گفت و دیچرخ سمتم به .زد نیریش یلبخند

 !دیحم یمرس !شنگهق یلیخ-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !کنمیم خواهش-

 مادربزرگ به و دمیمال هم خودم ب**ل بر ب**ل رژ همان از یکم

 .شدم کترینزد

 :گفتم احترام با و بردم شیجلو را دستم

 با؟یز یبانو دیدیم رو بنده با یهمراه افتخار-

 :گفت یخوشنود با و کرد پررنگتر امکان حد تا را لبخندش مادربزرگ

 !البته-

 یقدمها من، با گام هم لذت با و گرفت گرمش و تپل دست با را دستم

 یآهستها

 :گفت گوجه دنید با مادربزرگ و میرفت اطیح به .برداشت

 .دیحم بشم خوشگلت نیماش نیا سوار خواستیم دلم یلیخ-

 :گفتم و زدم شیرو به شوق پر یلبخند
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 قراره که شانسه خوش یلیخ هم هگوج .مادربزرگ گوجهست اسمش-

 سوارش شما

 .نیبش

 :گفت و زد میرو به یلبخند مادربزرگ
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 ؟یدار دوست یفرنگ گوجه تیبچگ مثل !ادیم بهش اسمش-

 !جورم چه آره،-

 را آن تنها دیشا من و بود یفرنگ گوجه عاشق بابا که بود نیا تیواقع

 داشتم دوست

 خانه در یکس که هم وقت هر .بود ایدن کی یفرنگ گوجه بابا یبرا یول

 بد را پولش

 بر را یمال ینهیهز آن بابا زد،یم خانواده به یاقتصاد ضرر ای کردیم خرج

 اساس

 انیب و محاسبه د،یخر شدیم پول رمقدا آن با که یگوجها یلویک تعداد

 .کردیم

 مادربزرگ تا ماندم منتظر و کردم باز را راننده کنار یصندل سمت در

 .بشود سوار

 به تند یقدمها با .بستم را در شیبرا محترمانه و شد سوار آهسته

 و رفتم در سمت

 از پس .انداختم راه را نیماش و نشستم رُل پشت کردنش، باز از پس

 قژ ژق قههایدق
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 دهیها آنکه محض به .شد پخش نیماش در دهیها یترانه یصدا ضبط،

 سالمش نیاول

 پس .دیخند نیدلنش و زیر یکم مادربزرگ گفت، ما مقدم ریخ یبرا را

 لحظه چند از

 :گفت یبامزها لحن با خنده،

 !یصداش عاشق که هنوزم دیحم-

 :گفتم و زدم مادربزرگ یرو به یطنتیش پر لبخند

 شدم؟ قشعاش ی ک از-

 .یبود عاشقش تو ادیم ادمی رو صداش یوقت از واال-

 .زدم قهقهه سرخوشانه بابا یدالنه اهل یقهیسل به و دادم سر یخندها

 ییبایز و سرسبز یجاده وارد و شده خارج روستا از که دینکش طول ادیز

 حرکت با که

 صورتمان و سر به باد آمدهاش نییپا یشههایش یباال از گوجه، تند

 .میشد ورد،خیم

 که مادربزرگ به یلحظها چند و گرفتمیم جاده از را نگاهم یچند از هر

 پر یلبخند با
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 معلوم کامال .کردمیم نگاه بود، دوخته چشم کنارش یمنظره به شوق

 چقدر که بود

 در .بود مانده محروم آن از خانه آن در مدتها که بود شده یلذت غرق

 هزاران دلم
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 که بود دهینرس ذهنم به حال به تا چرا که فرستادم خودم بر لعنت

 دنید به شتریب

 تا بگردانم اطراف نیا در یکم را او و میایب میتنها و مهربان مادربزرگ

 ییهوا و حال

 .بشود جوان نو از دلش و کند عوض

 به ساعت از یمین عرض در و میدیرس یسار به ساعت چند از پس

 یچلوکباب رستوران

 شیجلو را نیماش .میدیرس داشت یرینظ یب یکبابها که طبعم مورد

 و کردم پارک

 .کردم باز را مادربزرگ سمت در و زدم دور را نیماش تند .شدم ادهیپ

 و گرفتم را دستش

 .نخورد آن به سرش که گذاشتم نیماش سقف یرو را آزادم دست

 من کمک به آهسته

 از و انداختم گوجه باز مهین یشههایش به ینگاه .بستم را در و شد ادهیپ

 دهیدزد ترس

 باال را شهیش دو هر و کردم باز را در دوباره هامینقل یلهیوس تنها شدن

 از پس .دادم

 به مادربزرگ تدس در دست مسرور و شاد و کردم قفلش در، بستن

 رستوران سمت

 کردن باز از پس و گرفتم را رستوران در یرو یفلز یرهیدستگ .رفتم

 منتظر یشهایش در

 :گفت و زد میرو به یلبخند .بشود وارد مادربزرگ ماندم

 .دیحم برو جلوتر تو-
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 :گفتم و دادم نییپا و باال را میابروها

 .بشن وارد دیبا بانو اول !وجه چیه به-

 پشت .شد داخل آهسته ییقدمها با و داد سر نیدلنش یهاخند زیر

 هم من سرش

 فرد به منحصر یکبابها خوب یبو قیعم ینفس دنیکش با و شدم وارد

 تا را رستوران

 یفضا که رستوران در مادربزرگ دنبال به .بردم فرو میههایر اعماق

 آن با اشیداخل

 یهایکاش و وارهاید یرو بر قرمز یهایلوز طرح با دیسف یهایکاش

 قرمز یکیسرام
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 مادربزرگ .برداشتم قدم کرد،یم کیتحر مدام را آدم یاشتها آن، کف

 از یکی یرو

 یفضا ینما که بزرگ یپنجرها کنارش که چهارنفره یزیم یهایصندل

 کنار سبز سر

 یلیخ کرد،یم جلوه بایز یلیخ ینارنگ و پرتقال درختان با که را رستوران

 زشیانگ دل

 را مادربزرگ یروبرو یصندل و برداشتم قدم دو .نشست بود، کرده

 عقب خودم یبرا

 چند یول بود شلوغ بایتقر که رستوران در یکم .نشستم شیرو و دمیکش

 یخال یزیم
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 زمانیم به تیجمع از را نگاهم لحظه چند از پس و چرخاندم چشم بودند،

 که

 یبرا بودند، نشسته زیم آن پشت ما از قبل که یافراد فیکث یظرفها

 زیم نیتزئ

 پسر که دینکش طول قهیدق کی از شیب .کشاندم بودند گذاشته مانیبرا

 اندام الغر

 به بود ضتریعر خودش از برابر چند که بزرگ ینیس کی با یجوان نسبتا

 سمت

 .شد زیم کردن زیتم مشغول سرعت به و آمد زمانیم

 گذاشت، اشینیس در را زیم یرو فیکث یظرفها تمام آنکه از پس

 یکیپالست یزیروم

 انداختن از پس .برداشت و کرد جمع بقچه مثل را زیم ییرو مصرف کی

 ینیس در آن

 :گفت نم به رو بود، مانده یخال آن از یمین از شیب هنوز که بزرگش

 د؟ینفر چهار-

 :گفتم و دادم تکان نیطرف به ینف عالمت به را سرم

 .مینفر دو فقط نه،-

 :گفت و داد چرخ مادربزرگ و من نیب را نگاهش پسر

 .میدار سمت اون هم یخال ینفره دو زیم-

 :گفت و کرد اشاره رستوران وسط به دستش با

 .هست اونجا-
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 .مینیبش جا نیهم میخوایم ما اما-

 به و بدهد تکان دییتا ینشانه به یسر که کرد مجبورش میصدا تحکم

 طور هر" گفتن

 به را نگاهم .شد دور ما از و برداشت را ینیس .کند اکتفا ".دیراحتتر که

 که دربزرگما

 پنجره پشت پرتقال درختان برگ و شاخ به را لذتش حس از مملو نگاه

 بود دوخته

 و یشاد صورتش درشت و زیر یچروکها و نیچ تک تک در .کشاندم

 کودکانه یشوق

 از که یبزرگ و یواقع یشاد یژرفا به قیعم یلبخند ارادهیب .زدیم موج

 قلبم اعماق آن

 کرد تصورش بتوان آنچه از شیب مرا اشیشاد .زدم گرفتیم نشات

 و کردیم شاد

 برآورده یشاد احساس و او یشاد به نسبت احساسم به یپ رید چقدر

 .بردم نشدهاش

 یباال بابا اجبار آنکهیب برگردد عقب به یکم فقط ،یکم زمان شدیم اگر

 باشد سرم

 و بردمیم رونیب خانه از را او و آمدمیم دنشید به بار کی یماه حداقل

 یکم

 .بشوم شاد هم خودم اشیشاد از و بشود باز نو از دلش که گرداندمیم

 زیم یرو نو م دو بار نیا و آمد زمانیم سمت به گرید بار جوان پسر

 :گفت و گذاشت

 .دییبفرما-
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 از را نگاهش مادربزرگ .برداشتم را منو و گفتم ی"ممنون" آهسته

 من به و گرفت پنجره

 چشم کنجکاوانه کردمیم نگاه غذاها ستیل به قیدق و برداشته را منو که

 .دوخت

 ستیل بیترت به غذاها اسم خواندن به شروع و کردم صاف را میصدا

 از پس .کردم

 به را نگاهم و گذاشتم زیم یرو را منو ،یاسام یتمام خواندن اتمام

 .کشاندم مادربزرگ

 :گفت و زد یلبخند

 ؟یخوریم یچ خودت-

 :گفتم و زدم صورتم یپهنا به یلبخند
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 .برگ گمیم شهیهم مثل و برگم کباب عشق که من-

 :گفت و کرد اشاره شیبها**ل به دستش یاشاره انگشت با مادربزرگ

 .دیجو شهینم دندونا نیا با یول دارم دوست یلیخ منم-

 :افزود و دیکش حسرت پر یآه

 شویمصنوع یوقت دونم،ینم قدرشو میدار دندون یوقت تا که فیح-

 میگذاشت

 .میندونست رو قدرش و میداشت یچ میفهمیم

 :گفتم جوابش در مغموم و شد محو لبم بر لبخند

 قدر یحت ما !مادربزرگ میدونستینم قدرشو که بود دندون فقط کاش-

 مهم یآدمها
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 .میدونینم رو مونیزندگ

 یکی شک یب .کردم قیدق مادربزرگ چشمان در را نگاهم و بستم دهان

 همان از

 که داشت حسرت یجا واقعا و بود مادربزرگ من یزندگ مهم یآدمها

 به را او مدت نیا

 .ندانستم را قدرش و سپرده یفراموش

 :گفت و زد نیدلنش یلبخند مادربزرگ

 .یدار وقت و یجَوون هنوز تو !یبدون وقدرشون االن از یتونیم خب-

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش در

 !دیدار وقت و دیجَوون هنوز هم شما-

 :گفت آهسته و داد سر نینمک یخندها زیر

 .یشیم خوب یادیز ییوقتا هی که ییمایقد مثل هنوزم !پسر تو دست از-
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 :گفتم و کردم قتریعم پرغرور را لبخندم

 !هیعال که نیا خوب؟ یادیز-

 :گفت و کرد هیهد من به را شیبایز لبخند

 ...یول هیعال یلیخ آره-

 :گفت لبخندش شدن محو از پس و کرد یمکث

 !یگذاشت هاتن رو من یادیز مدت برادرات مثل هم تو-

 شدیم چشمانش اعماق در .زدیم موج لرزانش یصدا در یدلتنگ و غم

 .دید را ترس
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 ترس در هم هنوز که بود معلوم و بود دهیکش عذاب یلیخ مادربزرگ

 دوباره و من رفتن

 .است ماندنش تنها

 که همچنان و گذاشتم بود، زیم یرو بر که تپلش دست یرو را دستم

 گرم پوست

 و زدم یبخش نانیاطم لبخند کردم،یم لمس دستم کف اب را دهاشیچروک

 :گفتم

 !ذارمینم تنهاتون گهید-

 :افزودم و کردم قتریعم را لبخندم و کج را سرم

 بدم؟ سفارش براتون یچ دیبگ حاال-

 :گفت و زد میرو به لذت پر یلبخند

 .خوبه دهیکوب-

 :گفتم و زدم مادربزرگ به یچشمک
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 قرص دیبا غذا از بعد بالفاصله یول میکنیم یقانون یب بارو نیا گهید پس-

 تونیچرب

 .دیبخور رو

 :گفت یتینارضا با و شد جمع نفرت شدت از مادربزرگ یچهره

 !یآورد خودت با رو بدمزه تلخ یدارو اون که نگو-

 .فمهیک یتو !آوردم که معلومه-

 دوخته چشم زیم به که همچنان و گرفت من از را نگاهش مادربزرگ

 آهسته بود،
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 :گفت

 .کننیم کوفتم رو غذا یمزه اون آخه-

 .رهیبگ جاشو دوغ یمزه و دیبخور دوغ بعدش دیتونیم عوضش-

 :فتگ شوق با توام یناباور با و آورد باال را سرش عیسر

 کنم؟ تحملش آب با فقط ستمین مجبور گهید !؟یگیم یجد-

 :گفتم و زدم شیرو به یبخش نانیاطم لبخند

 !دیستین مجبور گهید که البته .گمیم یجد یجد آره-

 :گفت تیرضا با و زد قیعم یلبخند

 .شکر رو خدا-

 و من هم رفتنش، از پس .گرفت را سفارشها و آمد گارسون موقع همان

 مادربزرگ هم

 از که همچنان .میدوخت کنارمان یپنجره یآنسو درختان به را نگاهمان

 یفضا دنید

 مانیشده حلقه هم در دستان یگرما از م،یبردیم لذت کنارمان زیانگ دل

 زیم یرو بر

 .میشدیم لذت غرق هم
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 باالخره مان،یگرسنگ شدن برابر چند و انتظار ساعت از یمین از پس

 ینیس با گارسون

 یمحتو یظرفها گرفتن قرار با .آمد زمانیم سمت به بزرگش

 را زبانم مانیچلوکبابها

 :کردم زمزمه ب**ل ریز و دمیکش میبها**ل یرو
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 !قشنگم یعشقا !به به-

 آنکه از پس تینها در و میکرد مانیغذا خوردن فصر را یساعت کی

 قرصش مادربزرگ

 یچهره دن،ینوش را دوغ از گرید یجرعه چند با و خورد من زور به را

 از شده جمع

 .میکرد رفتن قصد شد، باز نفرتش

 و شد تمام ضبط قژ قژ یصدا که گذشتیم حرکتمان از یقهایدق چند

 را خودش یجا

 دنید با که چرخاندم مادربزرگ سمت به را سرم .داد دهیها آهنگ به

 به که سرش

 قیعم یخواب به باز مهین یدهان و بسته چشمان با و داده هیتک یصندل

 بود، رفته فرو

 جاده به و گرفته مادربزرگ از را نگاهم .کردم خاموش را ضبط عیسر

 ناخودآگاه .دوختم

 یهایوراکخ آن یتجربه و یسار به من بردن یبرا که یقول و اریداد ادی

 مدرن دلچسب

 زبانم یرو طعم خوش برگر زیچ کی طعم فکر، نیا با .افتادم بود داده

 من و شد یجار

 که گرفتم یقطع میتصم بودم، میتسل شهیهم معدهام برابر در که هم

 او به عصر فردا

 در مادربزرگ و بازگشته خانم یزر که هفته آخر یبرا که بزنم زنگ

 تنها من نبود

 .میایب یسار به یحساب و درست برگر زیچ کی خوردن یبرا او با نباشد،
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*** 

 یدکمهها با من بافت،یم یبافتن تند و تند مادربزرگ که همچنان

 رفتمیم ور ونیزیتلو

 به !چیه به چیه یول برسم ببرد سر را حوصلهام کمتر که یشبکها به تا

 یشبکه ناچار

 یبرنامه به ار حواسم حوصله یب و زدم را چهار مخاطب یب و مظلوم

 واناتشیح مستند

 در هرگز که یمستند به کردن نگاه به را یقهایدق ستیب حدودا .دادم

 نگاه امیزندگ
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 ونیزیتلو در سنجاب چند ریتصو ناگهان آنکه تا بودم مشغول کردمینم

 .شد انینما

 بود نیدورب به رو که را آنها از یکی و شدند گرد امکان حد تا چشمانم

 هیشب قایدق

 یباق و کرده عوض اریداد صورت با را صورتش که یطور دم؛ید اریداد

 سنجاب بدنش

 :دمیغرّ ب**ل ریز و زدم صورتم بر دست کف با .بود

 !هیلیخ نشم وونهید-

 ونیزیتلو از کل به حواسم شدند زده اطیح در بر که یضربات یصدا با

 نگاه و شد پرت

 و بود صبح ده ساعت .شد دهیکش وارید یرو ساعت سمت به متعجبم

 یزر جز البته
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 بدجور کبابش که رستوران آن از بازگشتمان از پس روزید که خانم

 تماس ما با د،یچسب

 یخانه در بخواهد که ماندینم یکس د،یآیم بعد یهفته گفت و گرفت

 را مادربزرگ

 !بزند

 تعجب پر یلحن با بود، کرده تعجب من مثل ییگو که هم مادربزرگ

 :گفت

 !روز؟ وقت نیا هیک-

 :گفتم و کشاندم کردیم نگاه من به یسوال که مادربزرگ به را نگاهم

 .رو آدرس کرده اشتباه حتما-

 :گفت گمادربزر خورد، اطیح در بر که یدیجد ضربات یصدا با

 دیحم .زنهیم ما به یسر هی ادیم وقتا یبعض اونم !باشه حسن دمیشا-

 برو مادر جان

 .دستت قربون .هیک نیبب کن باز درو

 مادربزرگ به یا"باشه" .شدم بلند و گرفتم خودم به یمتفکرانها ژست

 یراه و گفتم

 نظر به تیواقع از دور به هم یلیخ مادربزرگ حرف .شدم اطیح

 موع که دیرسینم

 زدیم یسر مادربزرگ یخانه به بار کی ماه دو هر او که چرا باشد حسن

 کی و
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 و روانشناس توسط نهیمعا و کامل چکاپ یبرا را مادربزرگ یهفتها

 به متخصص

 .بردیم هرانت

 گام تند و تند بزرگم جد زیسا یکیپالست یهاییدمپا با که همچنان

 که داشتمیبرم

 بود، کرده پر را فضا تمام میپاها گذاشتن و برداشتن شلق شلق یصدا

 یبلند یصدا با

 :گفتم

 ه؟یک-

 :آمد در یسو آن از ییآشنا یدخترانه و نازک یصدا

 .هیکیم-

 :گفتم یبچگانها یصدا با و فتگر جان لبم بر طنتیش پر یلبخند

 !یکیم یشد حاال ،یباش موس ینیم یخواستیم که تو نایت-

 خندان یصورتها یرو را نگاهم در، کردن باز با همزمان و دمیرس در به

 عمو یخانواده

 .دادم چرخ حسن

 :گفت سالهام، هفت یدخترعمو نا،یت م،یکن یاحوالپرس و سالم آنکه از قبل

 .بابامه موس یکیم !نازبه امَ موس ینیم من-

 انیم در کی یدندانها تمام که زد یلبخند و کرد اشاره عمو به

 رخ به را افتادهاش

 نوسان به نایت و من نیب را نگاهش لبخند با کهیحال در عمو .دیکش

 انداخت،یم
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 یالبال در را انگشتانش که همچنان و گذاشت نایت سر یرو را دستش

 فر یموها

 یدخترعمو ترمه، و عمو زن .کرد نوازش را او برد،یم فرو شانشیپر

 به سالهام، هفده

 :گفتند هم با همزمان و ندادند تداوم یاجازه ما نیب سکوت
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 .بهناز سالم-

 آنها با دادن دست یبرا را دستم کهیحال در و زدم شانیرو به یلبخند

 بردمیم جلو

 :گفتم

 !کمیعل سالم-

 گر،یهمد دنیند مدتها از پس یروبوس و یاحوالپرس و سالم از پس

 خانه وارد باالخره

 به ییرایپذ تا چالندمیم آغوشم در را نایت که همچنان من و شدند

 آخر .رفتم دنبالشان

 چالندن حس فشردنش آغوش در هنگام که ودب نرم و تپل یقدر به نایت

 عروسک کی

 .دادیم دست آدم به یداشتن دوست و نرم یخرس

 به و شد بلند زنان لبخند مادربزرگ ،ییرایپذ به ورودمان محض به

 پسر استقبال

 .آمد خانوادهاش و ارشدش
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 آنکه تا میگذراند زمانه و نیزم و وارید و در از گفتوگو به را یساعت چند

 اگهانن عمو

 :گفت

 تهران؟ یبر یمدت هی یندار قصد تو بهناز خب-

 .گذشته خوش بهم یکل نجایا !هنوز زوده عمو اوه-

 :گفت و داد سر یخندها عمو

 !ساخته بهت یلیخ نجایا معلومه آره،-

 آمده در یکم میقد یاستخوان و مفرط یالغر از که میپا سرتا به ینگاه

 .انداخت بود

 :گفتم و زدم جوابش در یلبخند

 .ساخته یلیخ آره،-
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 :آمد بر جوابم در عمو زن بار نیا

 ؟یچ نباشن نجایا هم بزرگ خانوم اگه خب-

 :تمگف و کردم نگاه عمو زن به تعجب از گرد یچشمان با

 !نباشن؟ چرا-

 :گفت و کرد صاف را شیصدا عمو

 حدودا .تهران ببرمش دیبا و مادره ینهیمعا و چکاپ وقت نکهیا یواسه-

 یهفتها کی

 .تهران یبرگرد بهتره ،ینباش تنها نجایا نکهیا یبرا هم تو و میتهران

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 .تهران برگردم عمرا-
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 :گفت کردیم نگاه من به واج و هاج حرفم آن یبرا که همچنان موع زن

 تو که دهیم حیترج تهران به رو نجایا یک آخه !بهناز؟ هیحرف چه نیا وا-

 !؟یدیم

 :گفت مادربزرگ بزنم، یحرف من آنکه از قبل

 !داره فرق همهتون با دیحم-

 هکرد خطاب دیحم مرا که مادربزرگ به تعجب از گرد یچشمان با همه

 .کردند نگاه بود

 :گفت ب**ل ریز آهسته ییصدا با عمو

 !ستین دیحم که اون مادر-

 و دوخت عمو به را عطوفتش پر نگاه عمو، حرف به توجهیب مادربزرگ

 :گفت

 .برو خودت .مادر تهران امینم منم-
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 نیطرف به را سرش یبار چند آنکه از پس و بست را چشمانش عمو

 :گفت داد، تکان

 فاصله نهتونیمعا زمان نیب وگرنه تهران ببرم رو شما دیبا !نداره امکان-

 از که افتهیم

 !ستین مجاز اصال هم دکترتون نظر

 :گفت تیجد با و کرد یاخم مادربزرگ

 !اونجا امیب خوامینم من-

 :دیغرّ ب**ل ریز و دیکش بلند یپوف عمو زن

 .بشن درمان انیب که میبکن رو التماسشون دیبا حاال-
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 :گفت ب**ل ریز و کرد نگاه همسرش به ظیغل یاخم با عمو

 .میکنیم هم التماس باشه الزم-

 سمت به و شدم بلند هست شدن یقهوها حال در اوضاع دمید که من

 .رفتم مادربزرگ

 دهاشیچروک نرم و تپل یدستها از یکی دستم دو هر با و نشستم کنارش

 .گرفتم را

 بر قیعم یلبخند آنکه از پس و کشاندم باال چشمانش تا را نگاهم

 میبها**ل

 :گفتم نشاندم،

 نجایا اگر .هستم منتظرتون جا نیهم منم .مادربزرگ نیگردیبرم زود-

 از دیبمون

 تهران به رو کوتاه مدت نیا اگر یلو میشیم غافل تونیسالمت تیوضع

 هم ما د،یبر

 .شهیم راحت المونیخ

 :گفت آهسته و زد جوابم در کمرنگ یلبخند باالجبار مادربزرگ

 ؟یباش نجایا تو برگشتم یوقت یدیم قول-

 :گفتم و زدم شیرو به یبخش نانیاطم لبخند
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 .دمیم قول-

*** 

 نمونده؟ یزیچ گهید خب-
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 کردم نگاه گذراندیم نظر از را خانه تیجد با که عمو به قیعم یلبخند با

 :گفتم و

 .نیبرداشت مادربزرگ واسه رو یضرور یزایچ یهمه گهید نه-

 :گفت زد،یم یکمرنگ لبخند هکیحال در و کشاند من به را نگاهش عمو

 نجایا دختر هی ستین خوب یلیخ .ها تهران یایب ما با یتونیم گمیم بازم-

 .باشه تنها

 :گفت معترضانه عمو زن بزنم، یحرف من آنکه از قبل

 با و مییچهارتا خودمون !داره جا نفر پنج واسه فقط نیماش جان حسن-

 تا پنج مادرت

 م؟یبد جا کجا بهنازو گهید !میشیم

 :گفت تیعصبان با و کرد یاخم زنش به رو عمو

 .نهیبش یکی یپا یرو تونهیم کهیکوچ که هم نایت .مشیبریم بخواد اگه-

 :گفت شوق با د،یپریم نییپا و باال اطیح در کهیحال در نایت

 .نمیشیم بهناز یپا یرو من جون آخ-

 پر و کرد نگاه زدیم حرف لشیم خالف که نایت به ظیغل یاخم با عمو زن

 حرص

 ترسناک واکنش نیا دنید از که نایت .فرستاد رونیب فوت با را نفسش

 دنشیپر مادرش

 چیه گرید و انداخت نییپا را سرش مظلومانه و ساکت کرد، متوقف را

 دلم در .نگفت

 یغرولندها با که نبود نجایا االن مامان که کردم شکر بار هزار را خدا

 مرا ارشیبس

 .کنمیم جلوه مزاحم نیچن اشیجار یجلو چرا که کند سرزنش
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 در و دینکش طول ادیز هم خانوادهاش یاعضا یباق و عمو با یخداحافظ

 یهمگ تینها

 با را میشانهها .ماندم تنها زرگمادرب بزرگ نسبتا یخانه با من و رفتند

 و باال یالیخیب

 دهیرس نجایا به که روزید از عمو .شدم ییرایپذ وارد و انداختم نییپا

 امروز نیهم تا بود

 حیترج من اما نمانم تنها نجایا و بروم تهران به کردیم اصرار مدام عصر

 یجا به دادم

 تنها دربزرگما یخانه در مامان، یغرولندها به سپردن گوش ساعتها

 یکم و باشم

 ریز دنیپوش از پس و رفتم اتاقم به .بدهم مغزم به استراحت و آرامش

 با گشاد یپوش

 .برگشتم ییرایپذ به راحت و خوشحال زیانگ شگفت هالک زیسا یژامهایپ

 نگاهم یکم

 که همچنان .رفتم آشپزخانه به یگرسنگ حس با و دادم چرخ خانه در را

 خودم یبرا

 خودم دور یکم خواندن آواز نیح .کردم درست یاملت دمخوانیم آواز

 و دمیچرخ

 غوطه مرغ تخم یدههایسف به را نگاهم .کردم لیتکم را رقصم حرکات

 گوجه در شده ور

 :گفتم شوق با .زدم هوا در یبشکن و دوختم هایفرنگ
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 .دلبندم یشد آماده-

 زیم یور که ینان تکه با و برداشتم را عطرم خوش املت یمس یتابهیماه

 جانش به بود

 .افتادم

 یکی از .شدم ییرایپذ یراه و کردم لیم کمال و تمام ساعت کی از پس

 یپنجرهها از

 :گفتم و انداختم ینگاه شب، یکیتار به رو آسمان به ییرایپذ کوچک

 کنم؟ کار یچ حاال خب-

 که همچنان تینها در و آوردم در چرخش به خانه کل در را نگاهم

 یرو را نگاهم

 :گفتم و رفتم سمتش به بودم کرده متمرکز ونیزیوتل

 .میبخواب و مینیبب لمیف کی-
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 با اهیس یصفحها کردم روشن را ونیزیتلو آنکه محض به خوبم شانس از

 یانوشتهه

 شینما به نهیزم آن یرو بر یسیانگل زبان به که درنگیسف اندک

 بودند، شده گذاشته

 ذوق با .داد را یینمایس لمیف کی آغاز خبر و شد ظاهر چشمانم یجلو

 یروبهرو

 یخشک شدت از .دوختم صفحهاش به را چشمانم و نشستم ونیزیتلو

 یلمیف شانس
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 که بود یبزدل من خوراک و بود ترسناک لمیف کی شدیم پخش که

 تنها دیبا را امشب

 لمیف لیاوا تا گفتیم مدام وجودم اعماق در یحس آنکه با .کردمیم یسپر

 است

 و سن نیا با گفتیم جوابش در گرید یحس کنم، خاموش را ونیزیتلو

 لمیف کی سال

 من و شد روزیپ دوم حس حال هر به .ستین یسخت کار دنید ترسناک

 یذرها آنکهیب

 به لمیف یقسمتها یبعض .کردم تماشا را لمیف انیپا تا خورمب جنب میجا از

 یقدر

 چه من بر نفهمد یکس آنکه یبرا و دیلرزیم تنم که بودند ترسناک

 را دستم گذرد،یم

 در .کردمیم خفه پشتش را بلندم یغهایج و دادمیم فشار دهانم یرو

 هم تینها

 آن شجاعت یتح که من و شد تمام باز یانیپا با یوحشتناک طرز به لمیف

 که نداشتم را

 از وزغ چشمان مثل وحشت شدت از که یچشمان با بخورم، تکان میجا از

 حدقه

 دیسف یسیانگل ینوشتهها که ونیزیتلو یصفحه به بودند، زده رونیب

 ینهیزم بر رنگ

 به .کردمیم نگاه دادند،یم را لمیف اتمام خبر و خوردندیم تکان آن اهیس

 یقدر
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 به و کنم روشن را چراغها و بشوم بلند توانستمینم یحت که دمیترسیم

 ینور اندک

 .کردمیم اکتفا دیتابیم ونیزیتلو شینما صفحه از که

 ناگهان که بودم نشسته حال همان به من که گذشت قهیدق چند دانمینم

 یصدا با

 را دستم عیسر .دمیپر جا از شد پخش لمیف از بعد که یبازرگان امیپ بلند

 چپ سمت

 :گفتم و گذاشتم د،یتپیم تند شدت به که قلبم یرو درست ییاج نهام،یس

 !دمیترس !فرهنگ یب یوونهید-
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 و روشن را چراغها تا شدم بلند و انداختم ونیزیتلو به نهیک پر ینگاه

 ونیزیتلو سپس

 ستادم،یا ونیزیتلو به پشت و دمیچرخ آنکه محض به که کنم خاموش را

 یکی ریتصو

 دهیپر رنگ دیسف صورت اه،یس یدهیژول یموها همان با لمیف یروحها از

 چشمان و

 و بستم چشم عیسر .بست نقش چشمانم یپرده یجلو کدستشی دیسف

 که همچنان

 از پس .دمیکش غیج وجود تمام با م،بود گذاشته دهانم یرو را دستم

 غیج هیثان چند

 نور با که یمطلق یکیتار جز چیه میجلو و کردم باز چشم دنیکش

 یکم ونیزیتلو
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 عوض و بود ونیزیتلو ریتصاو رنگ به اشییروشنا و بود شده روشنتر

 .دمیند شد،یم

 چراغها دیکل که وارید سمت به یقدم و دمیکش الیخ یآسودگ از ینفس

 بود نآ یرو

 میجا در عیسر یمیقد در کی خوردن تکان یصدا دنیشن با که برداشتم

 .ستادمیا

 قدرت تمام با ترس شدت از قلبم .گذاشتم نهامیس چپ سمت را دستم

 به را خودش

 انیم .کردیم برابر چند مرا ترس نیهم و کوباندیم جناغم و دندهها

 سمت به برگشتن

 با که بودم مردد چراغها ردنک روشن یبرا وارید سمت به رفتن و صدا

 یبرهیو یصدا

 هر از یمسخرها طرز به .دمیپر جا از ییرایپذ یچوب زیم یرو بر لمیموبا

 یکوچک یصدا

 لرزش یصدا .کنم سکته همانجا بود مانده کم و دمیترسیم دیشد

 افتی ادامه یگوش

 به آنکه محض به .کنم کج زیم سمت به را رمیمس که کرد مجبور مرا و

 و دمیرس زیم

 و کردم برقرار را تماس بود ناشناس شماره آنکه با برداشتم، را لیموبا

 گوشم به را یگوش

 باشد نگرفته تماس من با لیعزرائ کردمیم خدا خدا دلم در .چسباندم

 وقت دیبگو که

 .شد برآورده میدعا پدرام بشاش یصدا دنیشن با که دهیرس مرگم
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 ؟یچطور !معرفت یب بهناز سالم-

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 ؟یچطور تو .خوبم سالم،-
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 ؟یدیترس انگار که هیجوری چرا صدات-

 :افزود و کرد یمکث

 ترسناک؟ لمیف تنها تنها-

 که ییآنجا از و شناختیم مرا خوب پدرام .داد سر بلند یقههاقه هم بعد

 با شهیهم

 یلمهایف از یحت من ترس انیجر در کامال میکردیم نگاه لمیف هم

 کودکان که یترسناک

 .بود ترساند،ینم هم را ساله سه

 :گفت خندهاش اتمام از پس

 تنها اونجا تهران، ارهیم تو مادربزرگ عموت یوقت که یباش تو تا !حقته-

 !یبمون

 :گفتم یدلخور با و دمیکش یپوف

 یغرولندها واسه شدن گوش یعنی من واسه تهران یدونیم که تو-

 حیترج !مامان

 .باشم تنها نجایا دمیم

 :داد جواب یدلخور و خشم با

 ؟یچ من پس مامانبزرگه؟ فقط تهران یتو مگه-
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 شدت به پسر پدرام که چرا شدم مانیپش دیشد زدم که یحرف یبرا

 و بود یحساس

 حرص پر را نفسم .بودم من اشیبچگ از اشیباز هم تنها که دانستمیم

 رونیب

 :گفتم و فرستادم

 راه همه نیا که یدونیم اما !کن باور !پدرام شده تنگ برات دلم-

 فقط تهران اومدن

 .کردنه خسته گوش روز چند و دنید رو تو ساعت چند

 قبل از کمتر یول بود دایپ یدلخور آن در هم هنوز که یلحن با پدرام

 :گفت بود، شده
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 !داشت ارزششو من دنید ساعت چند یول-

 !دیببخش خب-

 حداقل و رانته یایب گهید بار هی مدرسه شروع از قبل تا نکهیا شرط به-

 هفته کی

 .یباش نجایا

 :گفتم و چرخاندم دهان در زبان کنم، قبول خواستینم دلم اصال آنکه با

 ؟یراض حاال .دمیم قول .امیم باشه-

 :گفت یتیرضا پر لحن با

 .امیراض آره-

 :گفت پدرام کرد،یم صدا را پدرام که دهیش یصدا با

 .بهناز خداحافظ .زدم زنگ خالهم یخونه از االنم .برم دیبا گهید من-
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 .خداحافظ-

 عیسر .دمیشن سرم پشت از ییهوهو یصدا تماس، شدن قطع محض به

 همان در

 .نبود آنجا زیچ چیه یول دمیچرخ ونیزیتلو سمت به کیتار مهین یفضا

 که همچنان

 به سر پشت از آنکه تا رفتمیم عقب قدم قدم بود، ونیزیتلو به نگاهم

 برخورد وارید

 دهیکش که یفیخف غیج و دمیچرخ سمتش به عیسر .دمیکش غیج و کردم

 را بودم

 روشن با و دادم فشار را چراغها دیکل دستم با سرعت به .دادم انیپا

 ،ییرایپذ شدن

 روشن بابت از المیخ کهیحال در .دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 خانه شدن

 اواسط رد که رفتم اتاقم سمت به و برداشتم را لمیموبا بود، شده راحت

 هم ناگهان راه،

 بودم شانس خوش یقدر به .شدند خاموش چراغها تمام هم و ونیزیتلو

 قایدق که
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 به را رسانمت نگاه !شدند قطع مادربزرگ یخانه یبرقها امشب نیهم

 که سو هر

 رهیچ من بر ترس یقدر به و دمیدیم یگرید جسد و روح چرخاندمیم

 با که بود شده
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 .دمیکشیم غیج تنها بزرگ یبغض

 آن از را حواسم آنکه یبرا و نشستم نیزم یرو ییرایپذ وسط همانجا

 کنم، پرت ارواح

 .کشاندم بود، مانده یباق آن شارژ از یکم مقدار که لمیموبا به را نگاهم

 قیعم ینفس

 نییپا و باال را نامها انگشتم با .کردم باز را کانتکتها یصفحه و دمیکش

 تا کردمیم

 چطور نبود معلوم که االن یبرا .افتاد "یداد نیآلو" اسم به چشمم آنکه

 یسپر را شبم

 به توانستیم و بود روستا نیهم در که بود یکس تنها او کرد، خواهم

 .دیایب امیاری

 که من به راجع خواستیم که یفکر هر الیخیب و دمیکش قیعم ینفس

 تماسم نیاول

 و زدم ضربه اسمش یرو بکند، گرفتمیم شب ده ساعت در را او با

 از .گرفتم تماس

 را ارواح آن و رمیبگ لمیموبا یصفحه از را نگاهم دمیترسیم که ییآنجا

 همچنان نم،یبب

 سپس و بوق یصدا کهآن یبرا و بودم گرفته چشمانم یجلو را یگوش

 بشنوم، را اریداد

 معلوم شیصدا از و داد جواب بوق سه از بعد باالخره .زدم را کریاسپ

 اصال که بود

 .نبود آلوده خواب

 بله؟-
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 لحن نیا به بود کینزد کرد،یم فوران من در که ترس از حجم آن نیب ما

 و یجد

 .بخندم کنجکاوش

 د؟ییبفرما-

 ماه کی تا که گذاشتمیم سرکار را او یجور بود یگرید زمان هر اگر

 خندهام یسوژه

 .داشتم ازین او به دیشد ترس، حجم نیا از نجات یبرا امشب یول شود

 ...خداحا .دینش مزاحم گهید-
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 که میصدا با حرفش انیم کند، قطع و بزند کامل را حرفش آنکه از قبل

 بغض شدت از

 :گفتم دیلرزیم ترس و

 !نکن قطع-

 :دیپرس تعجب از مملو یلحن با

 !شما؟-

 :گفتم و دادم قورت یبلند یصدا با را دهانم آب

 !خدا رو تو !کن کمکم اریداد !بهنازم-

 به هم خودم میداص لرزش شدت از که بود شده بزرگ یحد به بغضم

 دمیفهمیم زور

 ترسناک لمیف یجنبه که من دیبگو من به نبود نفر کی آخر .گفتمیم چه

 را دنید
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 التماس بشوم مجبور که زنمیم یکار نیچن به دست ییتنها در چرا ندارم

 سهیک کی

 !بکنم را کش

 !؟ییکجا !خوبه؟ حالت !شده؟ یچ !بهناز؟-

 شک .زدیم موج شیصدا در خشم با شده نیعج اضطراب و ینگران

 هر مثل ندارم

 زنگ او به کیتار یشب در سرزنده و شاد دختر کی که یگرید کس

 لحن نیا با و بزند

 ترسم یبرا دیفهمیم اگر و کردیم ییپتو ریز یفکرها بخواهد کمک او از

 لمیف کی از

 هم به شدنش مسخره یبرا را زمان و نیزم گرفتم، تماس او با ترسناک

 .دوختیم

 دارم .رونیب اومدم یبهدار از االن من !یلعنت بزن حرف !توامَ با ازبهن-

 سمت امیم

 گه؟ید ییهمونجا .بزرگ خانوم یخونه

 :گفتم و دادم قورت بزرگ بغض آن وجود با را دهانم آب یسخت به
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 !زود یلیخ ا؛یب زودتر فقط آره،-

 :گفت یهولک هول

 .برسم من تا باش خودت مراقب .نباش نگران اصال .باشه باشه،-

 ...اریداد-

 شده؟ یچ-
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 :گفتم ملتمسانه یلحن با

 !ترسمیم .نکن قطع-

 از شده؟ مزاحم خونه اومده یکس شده؟ یچ بگو زود فقط !کنمینم قطع-

 مده؟او کجا

 یبیآس که شما به خوبه؟ حالتون بزرگ خانوم و خودت اومده؟ ی ک

 هان؟ نزده؟

 از کی کدام به دانستمینم من که دیپرسیم سوال تند و تند یقدر به

 اول سواالتش

 .بدهم پاسخ دیبا

 !بزن حرف بهناز-

 :گفتم تند و دمیلرز خودم به زد، که یبلند نسبتا داد با

 .ایب زود فقط م،یخوب-

 .رسمیم زود .باشه شه،با-

 یههایتوص به آن شتریب که یزدن حرف مشغول قهیدق چند از شیب

 و یدفاع

 که گذشتینم افتییم اختصاص من یگفتنها "باشه" و اریداد یمحافظت

 ناگهان

 :گفت اریداد بعدش، لحظه کی که آمد در خانه اطیح در یصدا
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 .کن اطیاحت فقط یکن باز منتظرم .بهناز زنمیم در که منم-

 جت سرعت با و شدم بلند هیثان صدم عرض در و دمیکش قیعم ینفس

 را اطیح در تا
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 تا سر از را نگرانش نگاه اریداد در، کردن باز محض به .دمیدو پابرهنه

 تنها که میپا

 یرو را دستانش .داد چرخ بودند، ژامهیپ و پوش ریز همان پوششان

 گذاشت میشانهها

 :گفت کردیم نگاه صورتم به شیتشو با کهیحال در و

 کجاست؟ بزرگ خانوم اورده؟ین سرت ییبال نشده؟ تیزیچ ؟یخوب-

 به عیسر جامعه، نیقوان و نید احکام و تیموقع به توجهیب همانجا

 زیخ آغوشش

 از حجم آن از پس .کردم حلقه کمرش دور محکم را دستانم و بردم

 ،ینگران و ترس

 از تند و تند اشک قطرات و شکست بود انفجار به رو که بزرگم بغض

 رونیب چشمانم

 یخوشبخت که دیرس لبم به جانم مدت نیهم در یقدر به .دندیچک

 انسان کی حضور

 .ردمکینم باور را شده نینفر شب نیا در آشنا

 کردمیم هیگر زار زار بودم، کرده بغل سفت را گرمش بدن که همچنان

 ابتدا که اریداد و

 یفیخف تکان بهُت، از آمدنش رونیب از پس بود، بهُت در یقهایدق کی

 و خورد

 آهسته ییصدا با .کرد حلقه ترسم از لرزان یشانهها دور را دستانش

 :گفت

 .باش آروم .شد تموم یچ همه .بهناز باش آروم !سیه-

 :گفتم ختم،یریم اشک کنندهاش آرام و گرم آغوش در که همچنان
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 .ببر خودت با منو-

 ببرمت؟ کجا-

 .نجایا از ریغ جا هر-
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 دستانش با را میشانهها که همچنان و آورد رونیب آغوشش از مرا ناگهان

 گرفته محکم

 :گفت ینگران با عیسر بود،

 بهناز؟ کرده تتونیاذ خونه اون یتو یک االن خوبه؟ حالشون بزرگ خانوم-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 .کس چیه-

 !بهناز کن نگاه منو-

 و مضطرب چشمان به یآرام هب را نگاهم .آوردم باال را سرم باالجبار

 نشیخشمگ

 اریداد واکنش از ترس شدت از که قبل از آهستهتر ییصدا با و کشاندم

 د،یلرزیم

 :گفتم

 ینهیمعا یبرا رو مادربزرگ عصر امروز عموم .ستین خونه مادربزرگ-

 برد ماهانهش

 .تنهام نجایا من و تهران

 با اریداد گهاننا که بزنم را حرفم یباق که دادم قورت را دهانم آب

 خشم با که ییصدا

 :گفت بود شده بلند
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 !؟ییتنها-

 :گفتم آهسته و دادم حرکت نییپا به دییتا عالمت به را سرم

 .اوهوم-

 کرده؟ تتیاذ نجایا اومده یک-

 :گفتم کنم فکر یلحظها آنکه یب

 .ارواح-
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 :گفت یناباور با و شدند گرد امکان حد تا چشمانش

 ؟یچ-

 :گفتم و دادم قورت یبلند یصدا با را دهانم آب

 ...دمید ترسناک لمیف کی من آخه-

 :افزودم و کردم اشاره خانه به

 .خونهاند یتو لمیف ارواح و رفته هم خونه یبرقا-

 :افزودم و کردم پاک را میگونهها یرو یاشکها ستمد پشت با

 ...اریداد خونه، از ترسمیم-

 :گفتم لرزانتر ییصدا با و شد بزرگتر بغضم

 ...ترسمیم یلیخ-

 من که یخندها خوش آدم آن .کردم قیدق چشمانش یرو را نگاهم

 حتما شناختمیم

 یلمهایف از من ترس که یکسان یهیبق مثل و زدیم خنده ریز االن

 شانیبرا ترسناک
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 همه یخنده یسوژه مرا یعمر تا امشبم رفتار یبرا بود، مضحک

 وجود با .کردیم

 :گفت تیجد با و کرد یاخم دن،یخند یجا به او من، ینیب شیپ

 !ینیبب ترسناک لمیف دیبا االن یکرد فکر واقعا !ت؟یوضع نیا یتو آخه-

 چشمانم تا وبارهد و آورد نییپا میپاها انگشتان تا چشمانم از را نگاهش

 و آورد باال

 :گفت

 ؟یترسیم انقدر یوقت اونم-
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 :گفتم و انداختم نییپا را سرم

 !بود رفته سر حوصلهم خب-

 :گفتم آهسته ییصدا با .زد قدم یبعص و تند اطیح در و یدیکش یپوف

 .گهید ببر خودت با رو من-

 شدهاش درشت ییگردو چشمان با .دیچرخ سمتم به عیسر و ستادیا

 :دیپرس متعجب

 !؟یچ-

 خجالت یجا به بود، مسخره و منطقیب حد از شیب حرفم که هم من

 را سرم دنیکش

 :گفتم بودم، زده زل چشمانش در که یحال در و آوردم باال

 .ببر منم یبود جا هر !ینبود خونهت یعنی نیا .ادینم خوابت که تو خب-

 :گفت یناباور با و شده باز متر یسانت کی دهانش

 !بده شفات خدا-
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 :گفتم و دمیکش یپوف

 تیگذرون خوش و یمهمون به برو تو خوابم،یم نتیماش یتو من خب-

 .برس

 :گفت یشتریب تعجب با و شدند گردتر چشمانش

 !بود؟ اکج یمهمون-

 :گفت که انداختم نییپا و باال ندانستن عالمت به را میشانهها

 .شبم کیکش بهداشت مرکز یتو امشب من-

 :گفتم شوق با و نشست لبم بر تیرضا از یلبخند
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 !اونجا امیم باهات منم !هیعال-

 :گفت و خاراند دستش با را رنگش یقهوها کوتاه شیر ته

 با رو خونه یتو راحت خواب که یدار کم یزیچ هی یجد تو یول ایب باشه-

 به اومدن

 !یبریم نیب از اونجا

 !یگفتینم رو نیا ترسناکه چقدر االن خونه یدونستیم اگه-

 ...خب-

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر

 !گهید میبر !جمالت به خب-

 :گفت و کرد اشاره میپا تا سر به دستش با

 !؟یایب یخوایم لباسها نیا با-

 .دمیکوب سرم بر دست کف با و انداختم میلباسها به را نگاهم

 !نبود حواسم اصال-
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 .میبر ایب بعد کن، عوضشون خونه برو پس-

 :گفتم و دوختم چشم او به ملتمسم نگاه با

 .اونجا رمینم یینهات من-

 :گفت و دیکش یپوف

 .نخوردت لولو که امیم باهات منم باشه-

 :گفت و آورد رونیب بشیج از را لشیموبا
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 .میریم نیا نور با-

 تند ییقدمها با .شد ییرایپذ وارد من از جلوتر و کرد وشنر را آن فلش

 سرش پشت

 محکم را شیبازو ناخودآگاه ترس، شدت از .شدم ییرایپذ وارد و رفتم

 :گفتم و گرفتم

 !ترسمیم-

 .رونیب ایب و کن عوض لباس اتاقت یتو برو !نترس !سیه-

 :گفت و داد دستم به را لشیموبا

 .ینترس یکیارت از و باشه نور که ببر نمیا-

 :گفتم و کردم رها آهسته را شیبازو

 !اینخور تکون نجایا از-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 .نخوردت لولو تا برو باشه-

 :گفتم حرص پر و انداختم او به خشم پر ینگاه

 !ادبیب کن مسخره رو خودت-
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 :گفت و زد میرو به ضیعر یلبخند

 .ادیب ضیمر برام االن ممکنه که برو بدو باشه،-

 :گفتم شدمیم اتاقم وارد که همچنان و دمیکش یپوف

 !یدار ضیمر میدیفهم !یدُک باشه-

 :گفت و داد سر یخندها تنها جوابم در
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 .شو حاضر بدو-

 به کردمیم روشن را اتاق لشیموبا نور با که همچنان و بستم را اتاقم در

 کمد سمت

 را سرم یترسناک یهوهو یصدا اتاق، ت سکو در .رفتم امیوارید کوچک

 عقب به

 سمتش به را لیموبا ب،یمه موجود همان دنید محض به .چرخاند

 را آنجا و گرفتم

 نکهآ یب من غیج و شد یخال آنجا یزدن برهم چشم به .کردم روشن

 د،یایب در شیصدا

 یالکرس هیآ کی ب**ل ریز و بستم را چشمانم .شد خفه میگلو در

 و تند و خواندم

 جت مدل نیدتریجد ت سرع با .گذراندم نظر از را میلباسها تند

 ییمانتو ،ییکایآمر

 یکار نیاول .رفتم رونیب اتاق از و دمیپوش اهیس یشال و شلوار با قرمز

 باز از پس که
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 نور انداختن دادم، انجام آن از رونیب گذاشتن قدم و اقات در کردن

 که ییجا بر لیموبا

 ستادهیا من به رو که بلندش قامت دنید با .بود بود، ستادهیا اریداد

 آهسته بود،

 در او دنید .دمیکش قیعم ینفس و کشاندم باال صورتش تا را نور ریمس

 طیشرا نیا

 .بود دهدهن آرامش و بخش لذت دیشد میبرا وحشتناک

 جان؟ یلنُگ میبر خب-

 :دمیغرّ خشم با و کردم ظیغل یاخم

 !کش سهیک !بهترم که یجنابعال از-

 :گفت و کرد قتریعم را طنتشیپرش لبخند

 .یدار ازین کش سهیک نیهم به که فعال-

 را دستانم ساعد و رفت کنار که برداشتم زیخ سمتش به تند ییقدمها با

 .گرفت

 که افتاد یجور ما نیب قایدق یول افتاد نیزم بر مدست از لشیموبا ارادهیب

 از فلش نور

 که شیموها یشههایر از نگاهم .کرد روشن را مانیهایشانیپ یباال تا نیزم

 نور با
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 یابروها و دشیسف یشانیپ تا دندیرسیم نظر به دیسف ،فلش دیسف

 یقهوها
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 تا و بودند انداخته هیسا شیپلکها یرو که بلندش یمژهها روشنش،

 که چشمانش

 در .کشاندم نییپا دیرسیم نظر به روشنتر شهیهم از شانیقهوها رنگ

 آن اعماق

 لرزش به را دلم ته که زدیم موج یلذت حس طنتیش پر یشکالتها

 یب .اختاندیم

 بر لبخند باشم، داشته صورتم عضالت حرکت کنترل یبرا یارادها آنکه

 .شد یجار لبم

 ذره ذره .شد قتریعم لبخندش و لذتتر پر هم چشمانم بر اریدادا نگاه

 را نگاهش

 از پس .کرد نگاه لذت و دقت با را صورتم یاجزا تمام و کشاند نییپا

 در خوب آنکه

 طنتیش رنگ نگاهش .کشاند میبها**ل هب را نگاهش شد، قیدق چهرهام

 یشتریب

 :گفت آهسته ییصدا با و گرفت

 !یکردیم یلنُگ رو بهات**ل لباسهات، یجا به کاش-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد جا در چشمانم

 !؟یچ-

 تنها او یول کند آزاد را میساعدها که دادم تکان یکم را دستانم

 قتریعم را لبخندش

 :گفت طنتیش با و کرد

 !یدیشن که نیهم-
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 یتندمزاج با .داد فرم میابروها به اخم و رفت چشمانم از تعجب کم کم

 :گفتم

 گه؟ید امر-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .ستین یعرض-
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 از پس .بردارد را لشیموبا تا شد خم و کرد رها را دستانم ساعد

 آنکه یب برداشتنش

 :گفت و افتاد راه اطیح در سمت به کند، خاموش را آن فلش

 .نشده رترید تا میبر بدو-

 طبق .رفتم همراهش خانه از خروج تا و افتادم راه دنبالش حرف یب

 قفل را در عادت

 قایدق که رنگ یسرمها یسمند دنید با برگشتم، عقب به یوقت و کردم

 میپا یجلو

 منتظر که اریداد دنید با .انداختم رانندهاش به ینگاه بود، ستادهیا

 کرد،یم نگاهم

 سوار محض به .شدم سوار و کردم باز را راننده کنار یصندل در عیسر

 را نیماش شدنم،

 کیبار یکوچهها نیچن نیا یبرا سرعتش نظرم از .آورد در حرکت به

 باال حد از شیب

 اعتراض به ب**ل بودم، نشده ریس زمیعز جان از اصال که هم من و بود

 :گشودم
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 !هایریم تند یادیز شت ک سهیک قیرف نیا با-

 :گفت و داد سر ییصدا کم یخنده

 .منترهیا یلیخ تو یرفته در زوار یلنُگ قیرف از !نترس-

 :گفتم ظیغ پر و کردم نگاهش ظیغل یاخم با

 !یطرف من با وگرنه !بذار احترام زمیعز یگوجه هب !یه یه-

 :گفت و دیخند زیر یکم بود، دوخته روبرو به را نگاهش که همچنان

 .یطرف من با ارواح و لولو ترس از تو که فعال-

 :دمیغرّ ب**ل ریز حرص پر و کردم اخم

 !خواستما کمک ازت شب هی حاال-

 :گفت و انداخت نییپا و باال را شیشانهها
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 .یدار ازین کمکم به باالخره-

 سکوت قهر حالت به را مقصد به دنیرس تا زمان یباق و دمیکش یپوف

 را نگاهم و کردم

 .دوختم بودم، گذاشته میپا یرو که دستانم به

 :گفتم متعجب و دیچرخ اریداد سمت به سرم ن،یماش یناگهان ترمز با

 شد؟ یچ-

 :گفت داشت ب**ل بر که یلبخند با و چرخاند سمتم به را سرش

 .میدیرس -

 باز با .دمیکش خودم سمت به را در یرهیدستگ و گرفتم او از چشم

 به در نشدن

 :گفتم کنم، نگاهش آنکه یب و دمیچرخ سمتش
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 .قفله-

 با .آمد در درها تمام قفل شدن باز یصدا و کرد خاموش را نیماش

 یآهستها یصدا

 :گفت

 !ستین که تو یلنُگ مثل داره، یتکنولوژ-

 .شدم ادهیپ و کردم باز را نیماش در یگرید حرف چیهیب و دمیکش یپوف

 یتابلو دنید با

 .افتادم راه آن سمت به ،یبهدار

 شدن کینزد حال در که اددیم نشان اریداد تند نسبتا یقدمها یصدا

 .است من به

 برداشتن گام مشغول دو هر که همچنان گرفت، قرار کنارم قایدق یوقت

 میبود هم کنار

 :گفت

 !ادهاینم بهت قهر-
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 .کشاندم باال چشمانش تا و گرفتم رنگم قرمز یکتان یکفشها از ار نگاهم

 در حرص پر

 :گفتم و زدم زل چشمانش

 و من به ختتیریب و رنگ بد نیماش اون با کش سهیک .ادیم هم یلیخ-

 یگوجه

 !برات دارم ؟یکنیم نیتوه خوشگلم

 :گفت و کرد پررنگتر طنتیش پر را کمرنگش لبخند
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 .برات دارم ،یکرد من با که کارها همه ونا با که منم نیا اتفاقا-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها هم بعد

 .نشده رید تا میبر خب-

 اریداد به توجهیب .میدیرس یبهدار در به و میبرداشت هم گرید قدم چند

 بود، کنارم که

 یبرا را در ندادم زحمت خودم به یحت .شدم وارد و کردم باز را در

 دارم نگه باز او ورود

 او به یاحترامیب یبرا را خودم اصال و داشتم حق کامال نظرم از یول

 .کردمینم سرزنش

 یروپوش با یکوتاه قد و الغر دختر که بودم برنداشته قدم دو از شیب

 از رنگ یصورت

 :گفت من به رو و شد انینما رشیپذ زیم یرو یشهیش پشت

 .نجایا دییبفرما اول .خانوم سالم -

 یصدا د،یایب در دهانم از یحرف آنکه از قبل .کرد اشاره خودش زیم به

 کی از اریداد

 .آمد در سرم پشت یقدم

 .ستنین ضیمر .یمالک خانوم منه همراه-

 با و داد چرخ میپا تا سر یرو را جانشیه پر و کنجکاو نگاه یمالک خانم

 شکاک یلحن

 :گفت
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 !همراهتون؟-
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 سمت به را نگاهم .گرفت قرار کنارم و آمد جلو گرید قدم کی اریداد

 اخم با که صورتش

 که یطنتیش از یخال و خشک یلحن با .کشاندم د،یرسیم نظر به یجد

 سر از شهیهم

 :گفت د،یباریم شیرو و

 ومده؟ین یضیمر نبودم که ساعت کی نیا !بله-

 کرده جور و جمع را خودش اریداد یجد واکنش دنید با که یمالک خانم

 را نگاهش و

 :گفت اریداد به رو بود، گرفته من از

 .ومدهین یکس فعال .دکتر یآقا نه،-

 :گفت جوابش در اریداد

 .فعال .خب اریبس-

 نیزم تا سقف یفضا آن داخل یراهرو سه از یکی سمت به هم بعد

 من و رفت دیسف

 و کرد باز را راهرو در نیدوم .شدم دهیکش دنبالش به دُمَش مثل هم

 اما شد وارد

 را اتاقش در او نداشتم، نگه باز شیبرا را یبهدار در که من برعکس

 باز من ورود یبرا

 با شده مخلوط یطب الکل مزخرف یبو و دمیکش قیعم ینفس .گذاشت

 تند یبو

 فرو میههایر اعماق تا بود، کرده پر را یبهدار یافض که را گرید قاتیتزر

 رونیب و بردم
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 الکل با را امیتنفس ریمس تمام ق،یعم نفس نیا با دیترد یب .فرستادم

 البته و لیاستر

 در تا مانده یباق قدم چند .کردم نابود قهایتزر یبو با را شیکروبهایم

 یط را اتاق

 یرو را نگاهم و بستم را در ورودم از پس .شدم اتاق وارد و کردم

 دیسف سقف وارها،ید

 چرخ رنگش رم ک و دیسف یهایکاش از شده دهیپوش نیزم و کدستشی

 دور کی .دادم

 تمام .گذراندم نظر از خوب را کارش اتاق و دمیچرخ خودم دور آهسته

 اتاق آن در آنچه
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 چرم یصندل و رنگ رم ک یچوب زیم کی شد،یم دهید اشیمتر 8 در 6

 رنگ رم ک

 نازک یملحفه کی که رنگ اهیس یمارستانیب تخت کی پشتش، چرخدار

 رنگ دیسف

 لیمستط یچوب زیم کی با یادار یصندل چهار بود، شده انداخته آن یرو

 در شکل

 روپوش چند که وارید یرو بر رنگ رم ک یچوب یجالباس کی ها،آن وسط

 آن از دیسف

 .بود اتاق، یگوشه در رنگ رم ک یچوب پاراوان کی و بودند شده ختهیآو

 بود باز زشیم یرو که را یکتاب ستاده،یا حالت در که اریداد به را نگاهم

 زدیم ورق را
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 را آنها تند و ندت یول بود کتاب صفحات ینوشتهها به نگاهش .کشاندم

 کرد؛یم رد

 به قه،یدق چند از پس باالخره .گشتیم یخاص یصفحه دنبال به ییگو

 یصفحه

 بسته نقش لبش بر تیرضا از یلبخند کهیحال در و دیرس نظرش مورد

 آن در بود،

 به آنکه یب .گرفت آن از را نگاهش سپس و چرخاند چشم یکم صفحه

 کند، نگاه من

 به و درآورد را نازکش کت بود، ستادهیا من به پشت که همچنان

 .رفت یجالباس سمت

 یرو را آن سرعت به و برداشت را درنگیسف یروپوشها آن از یکی

 یمردانه راهنیپ

 یجالباس یسو به نگاهش که همچنان .دیپوش کوتاهش نیآست رنگ یآب

 و تند و بود

 :گفت بست،یم نییپا تا باال از را روپوشش یدکمهها تند

 ؟یکن کار یچ نجایا یاخویم حاال-

 که زندیم حرف یکس چه با بفهمم تا دادم چرخ اتاق دور را متعجبم نگاه

 :گفت

 !بهناز توامَ با-

 من یباز خنگ به تا کرده کنترل را خودش بود معلوم شیصدا عمق در

 من یول نخندد

 یرو نگاهش هم هنوز که او به را نگاهم اورم،یب مبارکم یرو به آنکه یب

 بود یلباس جا
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 :گفتم و کشاندم

 !گهید بخوابم خوامیم خب !دونمیم-
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 نگاه من به تعجب از گرد یچشمان با و چرخاند سمتم به را سرش عیسر

 .کرد

 !؟یبخواب نجایا یایب که یدکر ول خونهتو !؟یبخواب-

 :گفتم و کردم یاخم

 تعجب چرا بعدشم !بردینم خوابم که دمیترسیم و بودم تنها اونجا خب-

 مگه ؟یکرد

 نداره؟ استراحت اتاق نجایا

 بهداشت مرکز کی نجایا !استراحت؟ اتاق !؟یگیم یدار یچ بهناز اوه-

 کی یتو

 !شهر یتو مارستانیب کی نه روستاست

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از من نچشما نباریا

 !بخوابم؟ کجا من پس !نداره؟ استراحت اتاق یعنی-

 اخم با .داد سر کوتاه یخندها و باخت رنگ چهرهاش در کم کم تعجب

 که دهانش به

 ریز پرحرص و کردم نگاه داد،یم نشان یخوب به را دلش ته از یخنده

 :دمیغرّ ب**ل

 زم؟یرب سرم یتو یخاک چه حاال-

 :گفت و آمد بند خندهاش

 .یبخواب یبتون عمرا نجایا یول هیخوب ینهیگز رُس خاک-
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 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 !نداره؟ یراه چیه واقعا یعنی-

 ییجاها کی که کنم دایپ برات یراه کی شدیم یبود پسر اگه خب-

 یول یبخواب

 ...یدختر چون
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 :افزود قبل از آهستهتر ییصدا با و کرد نشیطرف به ینگاه

 ... نَ دختر گرید که ارنیب سرت ییبالها ممکنه-

 نیطرف به ینف عالمت به و بردم باال را دستم و رفتم سمتش به عیسر

 اگر .دادم حرکت

 !آوردیم زبان بر را یحرف هر گرفتم،ینم را شیجلو

 .دمیفهم باشه، باشه،-

 :گفتم و کردم اشاره یمارستانیب تخت همان به دستم با

 بخوابم؟ اون یرو شهیم-

 :گفت تیجد با و کرد یاخم

 .ینیبش روش یتونیم فقط !نه-

 !چرا؟-

 !کروبهیم و عفونت از پر چون-

 :گفتم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !زهیتم که مالفهش-

 :گفت و رفت نیب از کم کم اخمش
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 مالفه تا کنن؟یم عوض مالفه ضیمر هر رفتن از بعد نجایا یکرد فکر-

 نشه فیکث

 .کننینم عوض

 !فهیکث یگیم که تو-
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 .استفراغ ای خون مثال کنن، عوض کنهیم مجبورشون بشه دهید که یفیکث-

 چند هر

 عوض روز هر رو من اتاق یتو تخت یمالفه دمیم ریگ بهشون یلیخ من

 .کنن

 :گفتم نفرت پر و شد جمع انزجار شدت از چهرهام

 !آور چندش چه اهَ-

 :گفت و زد تیرضا از یلبخند اریداد

 .بشه صبح تا کن یباز لتیموبا با نیبش .یخوابینم روش پس خب-

 :گفتم و دمیکش امیشانیپ یرو را دستم کف

 !شده خاموش میگوش-

 چرا؟-

 .شد تموم شارژش-

 نشستم تخت یرو .رفتم تخت آن سمت به پکر و انداختم نییپا را سرم

 که همچنان و

 :گفتم آهسته ییصدا با بود نییپا سرم

 کنم؟ کار یچ حاال-
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 .ستادیا امیمتر یسانت ده در من یجلو قایدق و شد کینزد من به رایداد

 را سرم

 دهید خوب آنها در طنتیش برق که چشمانش در و آوردم باال آهسته

 نگاه شدیم

 .کردم

 ؟یکنیم یباز لمیف انقدر چرا تو بهناز-

 !من؟-
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 .تو آره،-

 کردم؟ یباز لمیف ی ک من-

 یباز شینما یعاقل آدم کدوم آخه .یبد شمارهتو گفتم که شب اون-

 باور رو تو کردن

 کنه؟یم

 :گفتم و زدم شیرو به صورتم یپهنا به یلبخند

 .کنم تیاذ داشتم دوست آخه-

 :گفت و زد یلبخند

 ؟یدار رم ک-

 .دادم حرکت باال و نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 نه؟ .یدار یکرم چه نمیبب کنم نهتیمعا دیبا پس خب-

 :گفتم و کردم ضتریعر را لبخندم

 !ستین درمان قابل-

 !یدونیم خودتم خوبه-
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 :گفت کرد،یم قتریعم را لبخندش کهیحال در و گرفت فاصله تخت از یکم

 هوم؟ .برسم کارم به ،یندار یکار اگر پس خب-

 :گفتم و دادم حرکت نیطرف به را سرم

 .رهیم سر حوصلهم ینجوریا یول ندارم یکار-

 ؟یچجور-
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 .گهید کاریب ینجوریهم-

 ؟یایب در یکاریب از که یخوایم یچ خب-

 زیم یرو که لشیموبا به را امیطانیش نگاه سپس و کردم فکر یکم

 بود گذاشته

 .برگرداند سمتم به را سرش و گرفت را نگاهم رد عیسر .دوختم

 در و آورد باال را دستش

 تکان نیطرف به دواریتهد و گرفته من یسو را اشارهاش انگشت کهیحال

 :گفت داد،یم

 !نکن فکرشم یحت-

 را میچشمها مظلومانه ینگاه با کهیحال در و دمیبرچ را میبها**ل عیرس

 هیشب

 :گفتم بچگانه و نازک ییصدا با کردمیم شرک یگربه یچشمها

 !باشم نداشته یکار دخترت دوست به دمیم قول !کنمیم خواهش-

 :گفت و زد یطنتیش پر لبخند

 رضم بدنت یتو رم ک اون اگه ؟یندار بهش یکار بدونم کجا از-

 رابطهمونو و زهیبر
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 ؟یچ یکن خراب

 :گفتم خشم با و داد فرم میابروها به اخم

 چه هر شناسهینم خوب رو تو که یدختر نیهمچ که بهتر همون اصال-

 از زودتر

 !رونیب بره تیزندگ

 یشاد نگاهش در هم که یلذت شد؛ لذت غرق من خشم از کردم حس

 یخاص شعف و

 .کرد قتریعم یلیخ را لبخندش هم و کرد داریپد

 شناسه؟ینم خوب رو من اون گفته یک-
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 زودتر چه هر خواستیم دلم و بودم شده یعصب یلیخ یبیعج طرز به

 به راجع بحث

 بدنم در گنده و چاق رم ک همان یلو میکن تمام را دخترش دوست

 ختیریم را مرضش

 .اورمین کم اصال و کنم یهمراه بحث نیا در کردیم مجبور مرا و

 تیگوش بودن من دست بار کی با بخواد یوقت !بشناسه رو تو اصال-

 کنه شک بهت

 .بره که بهتر همون

 صورت به لذت اوج در کهیحال در و شد کترینزد من به قدم چند اریداد

 قطعا که من

 :گفت کردیم نگاه بود، شده سرخ تیعصبان شدت از

 ؟یچ کنم تحمل رو رفتنش نتونم من اگر-
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 با وقتم کردن پر یبرا که بکوبم وارید به را سرش خواستیم دلم گرید

 نیا اشیگوش

 .دادیم آزار مرا نیچن

 !بهناز یشد ساکت-

 نداشتم، یجواب چون دیشا .ندادم یجواب چیه و کردم نگاهش سکوت در

 هم دیشا

 دخترش دوست یبرا حد نیا تا یمرد که نبود باور قابل میبرا چون

 و باشد قائل ارزش

 .باشد داشته ازین اشیزندگ در حضورش به

 !خب بگو یزیچ کی !بهناز-

 و حال و بود رفته میابروها از اخم .انداختم نییپا را سرم حرص پر

 را خنده یحوصله

 لشیدل تنها دیشا و بودم شده یانعصب شدت به .نداشتم گرید هم

 آن یادآوری

 نیاول به یادیز یعالقه چند هر .بود شمیپ سال هشت تلخ یتجربه

 یجد که یپسر

 او یول بودم قائل مانیدوست یبرا یادیز تعهد نداشتم، شد امیزندگ وارد

 با
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 دوران آن مسخره بحث نیا و داد را میهایوفادار تمام جواب نت*ای**خ

 به را جهالت

 .آورد ادمی
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 .میزنینم حرف ازش باشه-

 هم او قطعا .خورد گره دلخورش و یجد نگاه به نگاهم و آمد باال سرم

 کس هر مثل

 ببرد گذشتهام به یپ من یساده و احمقانه برخورد از توانستیم یگرید

 که نیهم یول

 در سر در یسع و دادم نشان را واکنش نیا چرا که نکرد جو پرسو

 گذشتهام از آوردن

 .داشت یادیز ارزش میبرا نکرد

 یصندل یرو را او دم،یپر رونیب خاطرات و افکار از و آمدم خودم به تا

 زشیم پشت

 از .بود زشیم یرو تابک زدن ورق حرص پر حال در که دمید نشسته

 بلند تخت یرو

 زشیم یمتر یسانت ده در .شدم کترینزد او به بلند ییقدمها با و شدم

 و ستادمیا

 .کرد نگاهم یجد و منتظر و آورد باال را سرش .کردم صاف را میصدا

 ؟یدار مداد و دیسف کاغذ .الیخیب خب-

 :گفت کنجکاوانه و رفت نگاهش از کم کم تیجد

 ؟یواخیم یچ یبرا-

 .کنم سرگرم رو خودم-

 عالمت به را سرش زد،یم موج نگاهش در یکنجکاو هم هنوز آنکه با

 به مثبت جواب

 باز را زشیم یکشو نیدوم .گرفت من از را نگاهش و داد حرکت نییپا

 کاغذ چند و کرد
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 یرو و آورد رونیب آن از را یآب خودکار کی و مداد کی و شده تا دیسف

 .گذاشت زشیم

 در را میکفشها .رفتم تخت سمت به و برداشتم را آنها یحرف چیه یب

 یرو و آوردم

 مشغول و گذاشتم میجلو تخت، یرو را کاغذها .نشستم زانو چهار تخت

 ینقاش
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 یعکسها از یکی بکشم، چه کنم فکر یلحظها آنکه یب .دمش دنیکش

 یمیقد

 و آمد ذهنم در بود زنده هم پدربزرگ که یزمان از مانیخانوادگ

 ینقاش مشغول

 تلفن یصدا که بودم دهیکش را ینقاش از یمین حدودا .شدم دنیکش

 و آمد در اتاق

 :داد جواب عیسر اریداد

 .ارنیب فیتشر دیبگ بله،-

 :گفت و کرد نگاه من به گذاشت، شیجا در را تلفن یوشگ آنکه از پس

 .اومده ضیمر که نیبش هایصندل نیا یرو ایب-

 را همه میکفشها دنیپوش از پس و کردم جمع را لمیوسا یحرف چیه یب

 آن یرو و بردم

 بود، شده احاطه یادار یصندل چهار با که شکل لیمستط یچوب زیم

 یرو .گذاشتم
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 .شدم مشغول امینقاش یباق دنیکش به و نشستم یادار یهایصندل از یکی

 با

 که یجوان پسر کمک به که یرمردیپ به نگاهم اتاق، در شدن باز یصدا

 را رمردیپ دست

 .شد دهیکش داشتیبرم قدم آهسته بود، داشته نگه گردنش دور

 رمردیپ که بود معلوم

 تا و است حال ضیمر رفتیم راه یسخت به و انداخته نییپا را سرش که

 را جا نیهم

 .است آمده یسخت به هم

 پر دیسف زیم یرو از که همچنان و شد بلند زشیم پشت از اریداد

 کنار در یلهایوس

 :گفت خت،یآویم گردنش دور و داشتیبرم را اشیپزشک یگوش تخت،

 .تخت یرو دشونیاریب .سالم-

 به کشان کشان را رمردیپ آهسته ییقدمها با و کرد یسالم آهسته پسر

 کیزدن تخت

 اشیپزشک بزرگ و کوچک لیوسا تند و تند اریداد نیح نیهم در .کرد

 چیه از که را

 رونیب شیکشوها داخل از و زیم آن یرو از آوردم،ینم در سر کی

 باالخره .آوردیم
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 .نشاند تخت یرو را رمردیپ پسر، و دندیرس تخت به پسر و رمردیپ

 از پس رمردیپ
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 :گفت آهسته ییصدا با تخت یرو بر نشستن

 .شیآخ-

 یرو بر نشستنش از که بود شده پردرد و خسته بدجور بود معلوم

 حد آن تا تخت

 به زیم یرو لیوسا آن دنیچ از پس اریداد .کردیم تیرضا احساس

 رمردیپ تسم

 :گفت نهاشیمعا شروع از قبل و رفت

 د؟یدار هم جهیسرگ و سردرد-

 :گفت کردیم نگاه اریداد به درد پر ینگاه با که همچنان رمردیپ

 .کم هی-

 :گفت و داد تکان نییپا به یسر اریداد

 شد؟ شروع ی ک از-

 .شب سر از-

 :گفت و کشاند جوان پسر به را نگاهش اریداد

 ش؟یپ ساعت چند از قایدق یدونیم-

 :داد جواب و کرد یمکث پسر

 .شهیم یساعت سه دو،-

 یرو را آن که همچنان و آورد در گردنش دور از را اشیگوش اریداد

 شیگوشها

 فهماند من به و کرد اشاره در به نگاهش با .کرد نگاه من به گذاشت،یم

 اتاق از دیبا که

 از پس و فرستادم رونیب فوت با را نفسم حرص پر .بروم رونیب

 مداد و کاغذها برداشتن
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 وارد و گذشتم راهرو از تند ییقدمها با .رفتم رونیب اتاقش از خودکار، و

 انتظار سالن

 آنها از یکی یرو و رفتم شده فیرد یکیپالست یهایصندل سمت به .شدم

 .نشستم

 بود، دوخته چشم من به رشیپذ در که یدختر آن یسوال نگاه به توجهیب

 مشغول

 .شدم امینقاش کردن کامل

 دو با .گرفت شکل لبم بر لبخند و شد لیتکم امینقاش ساعت، مین از پس

 دستم

 .ردمک نگاهش شوق با و آوردم باال چشمانم یجلو تا را ینقاش کاغذ

 نگاه که همچنان

 امکاناتم تمام آنکه به توجه با که دمیسف و اهیس ینقاش یرو را لذتم پر

 مداد کی تنها

 دادم،یم چرخ بود، یشدگ تا خطوط از پر کاغذ کی و یمتر یسانت چند

 یصدا کم کم

 آن به را سرم آنکه از قبل .دمیشن راستم گوش کنار از را یینفسها

 و بچرخانم سمت

 گوشم همان کنار در که آشنا ییصدا نم،یبب را نفسها یداص آن صاحب

 مرا درآمد

 .کرد شوکه

 !هایدار هنرا نیا از یبود نگفته-
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 که اریداد رخ مین دنید با .چرخاندم راستم سمت به را سرم عیسر

 ستیب در سرش

 که یلحن با و زدم پرغرور یلبخند بود، راستم گوش کنار یمتر یسانت

 خوب را غرورم

 :گفتم دادیم نشان

 ؟یبود گرفته کم ت دس-

 و زد یلبخند بود گردش در امینقاش یرو نشیتحس پر نگاه که همچنان

 آهسته

 :گفت

 .خوبه واقعا کارت نکهیا مثل نه،-
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 سرم پشت نکهیا از شک یب .ستادیا صاف و گرفت ینقاش از را شنگاه

 و ستادهیا

 اوردیب در سر دمیکش کاغذ آن در چه هر از سر که بود شده خم یطور

 .بود شده خسته

 ؟ینیبش نجایهم صبح تا یخوایم-

 یقدر به .کشاندم باال صورتش تا را نگاهم و بردم عقب به را سرم

 که بود بلند قدش

 .کردم حس را دردش که شد خم صورتش دنید یبرا مگردن آنقدر

 بود چشمانم یرو طنتیش پر نگاه آن با درشتش چشمان که همچنان

 :گفت

 !هایشد من محو یبدجور-
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 نییپا را سرم و گرفتم او از را نگاهم .کرد قتریعم را لبخندش هم بعد

 پر .انداختم

 :گفتم و دمیکش یپوف حرص

 !واقعا یراض خود از چقدر-

 ؟ینیشیم نجایا صبح تا نمیبب بگو .نکش خجالت حاال .گهید گفتم تویقعوا-

 :گفتم کنم نگاهش آنکه یب

 .خورمینم تکون هم جام از .آره-

 .لتهیم طور هر-

 دلم چند هر .رفت اتاقش سمت به من، به نسبت تفاوتیب هم بعد

 خواستیم

 .دادم حیترج را انتظار سالن در ماندن بگذارم، سرش به سر شتریب

 .گرفتم شدهام تمام ینقاش نیپنجم از چشم و دمیکش بلند یازهایخم

 بردم باال را سرم

 صبح، هشت ساعت دنید با .دوختم چشم مقابلم وارید یرو ساعت به و

 از چشمانم
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 از که بودم شده دنیکش ینقاش غرق یقدر به .شدند گرد تعجب فرط

 غافل زمان گذر

 راهرو سمت به را سرم ،یدر شدن بسته و باز یصدا با .شدم

 اریداد دنید با .چرخاندم

 در را مردانهاش رنگ یسورمها فیک و دهیپوش را کتش کهیحال در

 به داشت دست
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 .کردم نگاهش یسوال و شدم دبلن یصندل یرو از آمد،یم من سمت

 به را نگاهش

 در زبان آنکه از شیپ یول بزند یحرف خواست و دوخت من چشمان

 با بچرخاند، دهان

 هر نگاه آمد در یورود در سمت از که یمردانها "سالم" یصدا

 منبع سمت به مانیدو

 یمتر یسانت ده قدش که یقد بلند جوان نسبتا مرد .شد دهیکش صدا

 اریداد از

 :گفت مانهیصم یلحن با و رفت اریداد سمت به لبخند با بود تاهترکو

 پسر؟ یچطور-

 با دادنش دست با همزمان و شد کترینزد او به بلند قدم چند با اریداد

 بر لبخند او،

 :گفت و نشاند لبش

 سفرت نیا خاطر به که بمون تو فتیش تا دو فردا تا برو تو حاال .یعال-

 بهم یحساب

 .یبدهکار

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش مرد

 !ینکن خوراک و خوابیب منو یادیز ها، طلبته تا سه فقط-

 :گفت و کرد صدا یب و زیر یخندها اریداد

 فرم یرو بشه کم خوراکت و خواب کم هی ،یشد چاق یحساب که االن-

 .یایم

 :فتگ و کرد نگاه باال تا نییپا از و نییپا تا باال از اریداد یپا تا سر به مرد

 !اینکرد اضافه وزن کم هم تو-
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 اما الغر که مرد کلیه به متعجب هم من .داد سر یخندها هم بعد

 نگاه بود چهارشانه

 کامال بود، داده نسبت او به اریداد که را یچاق یکلمه ذهنم در و کردم

 .کردم رد

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش اریداد

 .اشکان چونینپ فتاتویش پس همونم من گهیم که ترازو-

 :گفت و دیخند یکم بود، اشکان نامش دمیفهم حال که مرد

 .بخواب ریبگ برو بابا باشه-

 اشکان هم، از یمانهایصم یخداحافظ از پس و کردند رها را هم یدستها

 راهرو یراه

 مانده یباق لبخند همان با که همچنان .آمد من سمت به اریداد و شد

 من به لبش بر

 :گفت کرد،یم نگاه

 .میبر گهید خب-

 :گفتم و برداشتم زیم یرو از را میکاغذها

 .میبر-

 قدش هم که ییآنجا از یول داشتمیبرم قدم کنارش در او با گام هم

 هم و بلندتر

 من و داشتیبرم یبلندتر یقدمها بود، من یپاها از بلندتر شیپاها

 او از آنکه یبرا
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 نیماش به باالخره .داشتمیبرم را کوتاهم یقدمها تند یلیخ نمانم عقب

 و میدیرس

 بلند یازهایخم و دادم هیتک کنارم یشهیش به را سرم .میشد سوار

 نکهیا از .دمیکش

 .بودم شده لذت و یشاد غرق بخوابم نشیماش در راه در شدیم

 و بستم را چشمانم

 خواب به فراوانم، یآلودگ خواب رغم یعل یول بروم خواب به کردم یسع

 .رفتمینم

 و کردم باز را میچشمها .نشد روشن نیماش یول گذشت یقهایدق چند

 به را سرم
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 یول بود گذاشته فرمان یرو را دستش دو هر .چرخاندم اریداد سمت

 سمت به سرش

 .بود ثابت من چشمان یرو دارش یمعن نگاه و دهیچرخ من

 ؟یفتینم راه چرا-

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند

 .بزنم حرف باهات خوامیم قبلش-

 :دمیپرس کنجکاوانه

 ؟یچ به راجع-

 .سابقت پسر دوست به جعرا-

 او از را نگاهم .ندیبب خوب را واکنشم تا کرد قیدق چشمانم در را نگاهش

 و دمیدزد



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 331 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 کردمیم یباز دستانم کوتاه یناخنها با که همچنان .انداختم نییپا را سرم

 ییصدا با

 :گفتم آهسته

 .بزنم حرف بهش راجع خوامینم-

 .یبزن دیبا یول-

 که را سکوتم .دوختم منتظرش چشمان به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 :گفت د،ید

 و ادیب ادتی زود نقدریا دینبا شده تموم تیزندگ یتو گهید که یکس-

 یبر خاطرش به

 !الیخ و فکر یتو

 :گفتم حرص پر و دمیکش یپوف

 صدق دخترا واسه قانون نیا یول نیباش ینطوریا پسرا شما دیشا-

 دخترا !کنهینم

 !کنن فراموش هایراحت نیا به رو شونگذشته توننینم هرگز
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 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 پسرا یهمه که یهمونطور ؟یسازیم قانون پسرها و دخترها واسه چرا-

 هم مثل

 دیبا تو صورت هر به !ستنین هم مثل هم دخترا یههم ستن،ین

 و یکن فراموشش

 ...که باشه نیا کردنش فراموش یراهها از یکی دیشا

 :افزود و کرد یمکث
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 ریاس ذهنت یتو خاطراتش گهید تا یبزن حرف یکس با موردش در-

 .نباشه

 :افزود و زد غرور پر یلبخند

 تو؟ یبرا من از بهتر یک و-

 :گفتم و کردم ظیغل یاخم

 !ینیبب خوابشو مگه-

 :گفت و نباخت را خودش اصال یول شد کمرنگتر لبخندش

 بگم؟ یمهم زیچ بهت منم گفتنش یازا در اگر یحت-

 :دمیپرس عیسر ناخودآگاه

 !؟یچ-

 .یکرد یحسود بهش که دخترم دوست به راجع-

 حد تا را اخمم .شد قتریعم لبخندش و گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 ظتریغل امکان

 :گفتم خشم پر و ردمک

 کردم؟ یحسود بهش گفته یک-
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 :گفت و افتی یشتریب یژرفا لبخندش

 .داد نشون رفتارت-

 :گفتم و زدم یعصب یپوزخند

 !درصد کی کن فکر-

 .صد در صد کنمیم فکر-

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 .خونه میبر فتیب راه پس برم بار ریز عمرا که من-

 ؟یبدون دخترم دوست به راجع یزیچ یخواینم یمطمئن-

 دخترش دوست به راجع یزیچ دانستن به یلیم کردمیم وانمود آنکه با

 نداشتم،

 و کرده رخنه بدنم یسلولها تمام در امیکنجکاو به ملقب یفضول حس

 دیترد به مرا

 .بود انداخته یبد

 از کهیحال در و آورد جلو صورتم یمتر یسانت ستیب تا را سرش اریداد

 کم یفاصله آن

 :گفت کردیم نگاه چشمانم در

 ؟یبدون یخواینم یمطمئن-

 :گفتم جوابش در عیسر و دادم دست از را ارادهام

 .بدونم خوامیم چرا-

 .برد عقب را رشس و بست نقش لبش بر تیرضا از یلبخند

 .بهناز یکن فیتعر منتظرم خب-
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 لعنت بود دهیچرخ دهانم در بدجور و موقع یب که زبانم بر یبار چند

 سپس .فرستادم

 را دهانم آب .دمیکش قیعم ینفس و کردم ترَ نمزبا نوک با را میبها**ل

 یصدا با

 :گفتم و دادم قورت یبلند بایتقر

 ...بودم یرستانیدب که یوقت .شهیپ سال هشت مال-
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 از یاثر که نیهم .کردم قیدق اریداد صورت در را نگاهم و کردم یمکث

 و نگاه در تمسخر

 ینفس .کرد قیتشو حرفم دادن ادامه به مرا نبود، لبخندش یب یبها**ل

 و کردم تازه

 :گفتم

 و خانوادهم که یزمان .کردیم درک رو من که بود یکس تنها زمان اون-

 به مدرسهم

 قبول یپزشک تا یتجرب برم هنر یجا به کردن مجبورم باالم معدل خاطر

 یزمان بشم،

 تنبالست، بچه یجا که هنرستان برم دینبا من بودن معتقد همه که

 مامان که یزمان

 کنم دنبال رو عالقهم خوامیم که نکنم اعتراض بهش گهید نکهیا یبرا

 یتخته یهیپا

 زمان اون ...زمان اون ...ختیر دور هاموینقاش یهمه و شکوند را مینقاش

 کی فقط

 منو یحرفا که بود نفر کی فقط ...کردیم درک منو که بود نفر

 کی فقط ...دیفهمیم

 ...بزنم حرف مقیعال از باهاش راحت تونستمیم که بود نفر

 :دادم ادامه آهستهتر ییصدا با .بستم چشم و دمیکش قیعم ینفس

 بود بزرگتر من از سال ده دیشا .داشت منو مشکل اونم ...تارمیگ معلم-

 نیهم یول

 نبودم عاشقش من .میبش کینزد هم به شد باعث من با مشترکش درد

 بهش یول
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 دیفهمیم خوب رو من طیشرا که بود یکس تنها اون چون بودم وابسته

 اونم چون

 طبق چون اون که تفاوت نیا با داشت، من یخانواده مثل یخانوادها

 خانوادهش لیم

 اما شد طرد خانوادهش از کرد، دنبال رو یقیموس و نشد مهندس کی

 یاونقدر من

 .ستمیبا خانوادهم یجلو عالقهم خاطر به که نداشتم جسارت
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 :گفتم دمیکش یپوف حرص پر آنکه از پس و کردم باز چشم

 البته .کنه کیکوچ منو انتشیخ با و بده یباز منو نداشت حق اون اما-

 من شانس

 ...که دخترا یهیبق وگرنه نهیا

 کی با .چرخاندم سمتش به را سرم و دمیکش قیعم ینفس حرص پر

 دار یمعن لبخند

 .کردیم نگاه من به منتظر ندارد، تمسخر یمعنا بود معلوم البته که

 و باال را میشانهها

 کردن فیتعر واسه یگهاید زیچ .گهید بود نیهم :گفتم و انداختم نییپا

 .ندارم

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 دوستانهش درک به فقط تو نچو برات بوده یمعمول دوست کی پس-

 ،یداشت ازین

 نه؟ مگه برادر، ای خواهر کی مثل گفت شهیم یحت
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 .داشت فرق هیبق با من یبرا اما !دونمینم-

 دارن یفرق چه نکهیا اما دارن فرق هیبق با ما یبرا آدمها یهمه خب-

 کنهیم نییتع

 خودشون به رو ما روابط و احساسات افکار، از یسهم چه آدمها اون

 .بدن اختصاص

 ...پس خب-

 :افزودم و خاراندم دستم انگشتان با را سرم یکم

 شیزندگ یآدمها یهیبق با پسر کی نیب دیبا یفرق چه دختر کی یواسه-

 که باشه

 ؟یزیچ نیهمچ ای عشق گذاشت اسمشو بشه

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 یقتو که باشه یجور دیبا اما داره یبستگ پسرش و دختر به فرقش-

 بشه اند هم کنار

 ...خب یول منه نظر نیا البته .بود طیمح یهیبق از ازین یب
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 کشاندیم میبها**ل به را نگاهش کهیحال در و آورد جلوتر را سرش یکم

 :تگف

 .اند لیدخ هم یگهاید مسائل-

 :دمیپرس مردد و دادم قورت یبلند یصدا با را دهانم آب

 ؟یمسائل چه مثال-

 که همچنان .کشاند باال چشمانم تا و گرفت میبها**ل از را نگاهش

 در طنتیش
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 :گفت بود انداخته برق چشمانش

 .بدم حتیتوض یعمل تونمینم روشن یهوا یتو و یصبح سر واال-

 که مشیتئور

 .راه اون به یزنیم خودتو یول یدونیم

 داد فرم میابروها به یپررنگ اخم .دیخند زیر یکم و زد یچشمک هم بعد

 حرص پر و

 :گفتم

 ،ییایح !؟یراحت نقدریا که یندار دختر دوست مگه تو !یه ،یه ،یه-

 !یزیچ

 :گفت و زد یلبخند

 !بگم بهت دخترم دوست به راجع دیبا یراست آره-

 نگاهم ریمس در قیدق چشمانش که یطور صاف امیصندل یرو عیسر

 نشستم باشد،

 اصال را امیکنجکاو حس از شدت نیا .کردم نگاهش کنجکاوانه و

 پنهان توانستمینم

 خنده به اریداد که دادم نشان را حسم نیا واضح یقدر به البته و کنم

 از پس .افتاد

 :گفت و دیرس فرا کوتاهش یخنده اتمام لحظه، چند

 داشت؟ دختر دوست کیکوچ یروستا کی یتو شهیم خودت نظر به-

 !دختره از پر که نجایا !نشه؟ چرا-
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 ...پسر دوست و دختر دوست یول هست دختر-
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 :افزود کمرنگش لبخند کردن قتریمع از پس و کرد یمکث

 .داره رواج نه و داره یمعن نه جا نیا-

 :گفتم حرص پر و دمیکش یپوف

 ؟یبود گذاشته کار سر رو من-

 :گفت و کرد قتریعم یانهایموذ طرز به را لبخندش

 .دیچسب چقدر یدونینم آخه-

 بود، بسته نقش میابروها بر که یظیغل اخم با و چرخاندم را سرم عیسر

 نگاه میجلو هب

 .کردم

 .بادوم نکن قهر-

 :دمیغرّ ب**ل ریز حرص پر

 !سنجاب عمهته، بادوم-

 و گذاشت دنده یرو را دستش .دمیکش یپوف و شدم نهیس به دست

 سمتم به یکم

 یصدا یحت که کرد کترینزد من به یقدر به را سرش .شد خم

 به را شینفسها

 :گفت و دیکش قیعم ینفس .دمیشنیم وضوح

 دختر دوست تا چهار فقط میزندگ کل یتو من !خب نکن قهر من بادوم-

 که داشتم

 .بودن بس پشتم هفت واسه دختر مدل اون

 :گفتم یناباور با و دمیچرخ سمتش به تعجب از گرد یچشمان با
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 نظرت به یعنی نیا !بود؟ کم برات دختر مدل اون یگیم تازه !تا چهار-

 دوست االن

 !ست؟ین کننده خسته داشتن دیجد دختر

 به طنتیش پر را شیابروها که آن از پس و کرد انتریع را لبخندش

 و باال ینف عالمت

 :گفت آورد، نییپا

 .ستین که البته باشه خوبش اگر-

 یشهیش سمت به را سرم .گرفتم او از چشم و دمیکش یپوف حرص پر

 و چرخاندم کنارم

 :گفتم آهسته

 !که واقعا-

 یقهایدق چند آن در .افتاد راه و کرد روشن را نیماش لحظه چند از پس

 سرعت با که

 یخانه یکینزد به آنکه تا مینزد یحرف کردیم یرانندگ وار جت

 .میدیرس مادربزرگ

 :گفت میبرس شقرمز در به آنکه از قبل

 .هیخداحافظ وقت که بادوم نکن قهر بچهها مثل نقدریا گهید خب-

 :گفتم حرص پر و دیچرخ سمتش به سرم در، یجلو کاملش توقف با

 !عمهته بادوم-

 :گفت و زد یلبخند

 فحش یدار دوست چقدر هر یتونیم و ندارم عمه بنده اطالعت محض-

 .یبد عمه
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 دماغ یسوختگ یبو که من به ییمان دندان لبخند حرفش انیپا از بعد

 آمدیم مبارکم

 :دمیغرّ ب**ل ریز و دمیکش یپوف حرص پر .زد

 !گهید منه شانس-
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 اریداد یصدا با شدن، ادهیپ از قبل یول کردم باز را نیماش در هم بعد

 حرکت یب

 .ماندم

 ستا؟ین بد یبکن هم یخداحافظ و تشکر کی اگه-

 :گفتم کردمیم نگاهش اخم با که همچنان

 .خداحافظ ممنون،-

 .اخالق بد بادوم خدانگهدار-

 نثار نیسنگ یمشت گفتیم "بادوم" من به آنکه یبرا خواستیم دلم

 چشمان

 در آنکه از قبل .شدم ادهیپ نیماش از و شدم الیخیب یول کنم اشییگردو

 را نشیماش

 :گفت ببندم

 فردا چون بخوابم یحساب خوامیم من .هاینینب ترسناک لمیف امشب بهناز-

 باز شب

 .دارم شب فتیش

 :گفتم حرص پر

 .یقطب خرس بخواب یزمستون تابستون، وسط باشه،-
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 یقطب یهاخرس هیشب شتریب تو بزرگ خانوم از دههامیشن به توجه با واال-

 که یهست

 .اندیزمستون خواب حال در همهش

 محکم را نیماش در بزنم، جوابش در یحرف آنکه یب و دمیکش یپوف

 سمت به و بستم

 منت خاطر به امیناراحت کند یسع آنکه یب هم اریداد .رفتم خانه در

 بر گذاشتنش

 من از و انداخت راه به را کشش سهیک نیماش اورد،یب در دلم از را سرم

 .شد دور
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 تنگ خانه اطیح یبرا دلم .شدم اطیح وارد و چرخاندم قفل در را دیکل

 نیا و بود شده

 ستهخ یفضا با یبهدار آن شر از ییرها با یمساو خانه به دنمیرس

 حوصله و کننده

 .بود برش سر

 کردم، خسته گرم آب با را خودم خوب آنکه از پس و شدم حمام یراه

 شدم اتاقم یراه

 .دمیخواب ریس دل کی رمیدلپذ و نرم خواب رخت یالبال و

*** 

 که یگردن و بود گرفته دستش در که دهیبر سر آن با پوش اهیس روح

 شده پر خون از
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 جز زیانگ وهب و کیتار یفضا آن در که من و شدیم کترینزد من به بود

 یکی ارواح

 یصدا یقدر به .زدم غیج توانم تمام با دم،یدینم یگرید از ترسناکتر

 بود بلند غمیج

 چشمانم و نشستم خوابم رخت یرو عیسر .پراندم خواب از را خودم که

 که اتاقم در را

 .دادم چرخ دم،یدینم را اشیاهیس جز و بود رفته فرو محض یکیتار در

 دنیشن با

 دنید با و چرخاندم سرم پشت به را سرم یترسناک یهوهو یصدا

 اهیس روح همان

 قهیدق چند از پس .دمیکش یبلند غیج و بستم را چشمانم عیسر پوش

 دن،یکش غیج

 یکیتار به و کردم باز را چشمانم .کردم سکوت و افتاد سوزش به میگلو

 گرید که اتاق

 میجا از و دمیکش الیخ یآسودگ از ینفس .کردم نگاه نبود آن در یروح

 .شدم بلند

 .نبود ارواح از یاثر چیه .کردم نگاه خوب را اتاق و کردم روشن را چراغ

 لبم بر یلبخند

 ر شارژ از را آن .رفتم بود شارژ به که لمیموبا سمت به و گرفت شکل

 و کردم جدا

 چشمانم بش مهین مین و کی ساعت دنید با .کردم روشن را صفحهاش

 شدت از



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 343 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 حمام بود، رسانده خانه به مرا اریداد که یوقت از من .شدند گرد تعجب

 برگشتم و رفتم

 !بودم شده غرق قیعم یخواب در االن به تا کنم، استراحت یکم تا

 لیموبا که همچنان

 تمام رفتمیم که جا هر .رفتم ییرایپذ به و شدم بلند بود دستم در

 روشن را چراغها
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 و زدمیم قدم ییرایپذ در مدام .شوند ظاهر روحها آن مبادا تا کردمیم

 کردمیم یسع

 اطراف از یتق یصدا هر یول نترسم یزیچ از که کنم آرام را خودم

 غیج کی آمدیم

 یقدر به من بود، ینوران و روشن خانه کل آنکه با .دمیکشیم ندبل

 که بودم دهیترس

 ترس از دنمیلرز دیب مثل و دنیپر جا از یبرا هم گنجشک کی یصدا

 چند .بود یکاف

 که یوحشتناک برق و رعد یصدا با که زدم قدم ییرایپذ دور گرید دور

 شب یمههاین در

 چپ سمت یرو را دستم .دمیشک غیج و دمیپر جا از متر مین درآمد،

 گذاشتم نهامیس

 اگر که دادیم گواه قلبم یکوبنده و تند تپش .دمیکش قیعم ینفس و

 در شتریب یکم
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 وداع را یفان ارید دیشد یسکتها با است ممکن بمانم، تنها خانه نیا

 آنکه با .میبگو

 تماس جز یراه کنم، کمک درخواست اریداد از گرید خواستینم دلم

 به او با گرفتن

 .دیرسینم بود، وحشتناک ترس نیا از فرار دنبال به تنها که ذهنم

 لمیموبا در باالجبار

 چه در نکهیا به توجه یب افتنشی از پس و گشتم اریداد یشماره دنبال به

 از یساعت

 بوق چهار از پس .گرفتم تماس او با برد،یم سر به یحال چه در شب مهین

 باالخره

 خواب از تازه دادیم نشان شدهاش رگه دو و گرفته یصدا .داد جواب

 داریب قشیعم

 .است شده

 بله؟-

 :دادم را جوابش آهسته ییصدا با و دادم قورت را دهانم آب

 .اریداد بهنازم-

 :گفت یخشم پر بلند یصدا با سپس و کرد یهایثان چند یمکث

 !؟یکنیم دارمیب شب نصف یدار مرض !بهناز-

 :دمیغرّ حرص پر و دمیکش یپوف
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 .خونه از ببر منو ایب .ترسمیم من !ریخ نه-

 :گفت قبل از آهستهتر ییصدا با
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 رفته؟ برقا و یدید ترسناک لمیف بازم !؟یترسیم چرا باز-

 :گفتم ستهآه اریبس ییصدا با

 .نه-

 ؟یچ پس-

 ...خب ...خب-

 ؟یچ خب-

 ...شبید از ترسمیم هنوز-

 بخوابم؟ خوامیم امشب نگفتم بهت مگه-

 ییصدا و مظلومانه یلحن با شد باعث سرزنشگرش و حرص پر لحن

 جوابش آهسته

 .بدهم را

 .شمیپ ایب خدا رو تو .اریداد ترسمیم من یول ...یگفت آره،-

 مظلومانه د،یایب کمکش به کندیم اصرار پدرش به که بچه دختر کی مثل

 او از

 اریداد که بود مظلومانه من لحن یقدر به .کردمیم کمک درخواست

 رحم به دلش هم

 :گفت و آمد

 ...یول رسمیم گهید قهیدق ده-

 :دمیپرس عیسر که کرد یمکث
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 ؟یچ یول-

 :گفت طنتیش پر یلحن با
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 .کنمیم یتالف-

 !یبدجنس یلیخ !اریداد-

 :گفت طنتتریش پر و شادتر یلحن با

 !یمظلوم یلیخ تو که نه-

 !یاین اگه حالت به یوا اریداد-

 :گفت و داد سر یخندها

 .کنمیم یتالف موقعش به یول امیم-

 !هایایب-

 .اونجام گهید قهیدق ده-

 .ها رو تلفن ینکن قطع-

 .زنمیم زنگ بهت بعد-

 .باشه دستت یگوش !نکن قطع !نه-

 :گفت و داد سر یخندها

 باشه؟ دستم هم ییدستشو یتو-

 :گفتم و کردم صاف را میصدا عیسر

 .خداحافظ گهید خب-
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 :گفت جوابم در طنتیپرش یلحن با

 .باشهها دستم یگوش یخوایم اگه-

 :دمیغرّ حرص پر و دمیکش یپوف

 .خداحافظ .منتظرتم !نکرده الزم-

 :گفت و داد سر یخندها
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 .خداحافظ فعال باشه،-

 یصفحه به را نگاهم همچنان من م،یبود کرده قطع را تماس آنکه با

 دوخته امیگوش

 یصفحه یرو بزرگ اعداد یرو چشمانم مردمک تمرکز تمام و بودم

 امیگوش شینما

 .دادندیم نشان را ساعت که بود

 و ششصد آنکه از پس .کردم هها،یثان شمردن به شروع ب**ل ریز

 را هیثان ستیب

 قیعم ینفس .دیرس گوشم به اطیح در بر خوردن ضربه یصدا شمردم،

 و دمیکش

 یوقت از .دمیپر رونیب خانه از دم،یپوش یشال و مانتو آنکه از پس عیسر

 یتلفن که هم

 شدت به دلم گشت، برخواهد که دانستمیم و بودم زده حرف اریداد با

 بود شده قرص

 ییقدمها با و دمیپوش را امیکتان یکفشها .بود شده کم شدت به ترسم و

 به تند

 به نگاهم تا بردم باال را سرم در، کردن ازب با همزمان .رفتم در سمت

 .برسد چشمانش

 دایشد که دادندیم نشان خوب قرمزش چشمان و کرده پف یپلکها

 و است خسته

 که اوردمین مبارکم یرو به حال نیا با .کردهام بدخوابش بدجور

 یتشکر ای یعذرخواه

 :گفتم و کنم
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 م؟یبر کجا خب .سالم-

 :فتگ و کرد گرد را چشمانش اریداد
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 ؟یپرسیم من از رو میبر کجا که نیا !سالم-

 !دنبالم یاومد تو خب-

 !امیب یگفت تو خب-

 :گفتم حوصله یب و دمیکش یپوف

 .شبید مثل یبهدار همون میبر خب-

 به میجلو دیتهد ینشانه به را اشارهاش انگشت و آورد باال را دستش

 حرکت نیطرف

 :گفت و داد

 .بخوابم خوب دیبا امشب !نکن فکرشم یحت-

 کجا؟-

 .خونهم-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از من چشمان بار نیا

 تو؟ یخونه امیب دیبا منم یعنی-

 لیتکم را لبخندش طنتیش که یلحن با و زد یطنتیش پر لبخند اریداد

 :گفت کردیم

 ؟یندار یمشکل هم تو ندارم، یمشکل که من-

 :گفتم خشم پر یلحن با .دیکش هم در را میابروها ظیغل یاخم

 !یشیم پررو یلیخ یدار گهید-

 :گفت داشت ب**ل بر را طنتیش پر لبخند آن که همچنان اریداد
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 م؟یکن کار یچ یگیم پس خب-
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 :گفتم و دمیکش یپوف

 ؟یاومد نتیماش با-

 .آره-

 .بکپ و بخوابون تویصندل هم تو .مینیشیم نتیماش یتو پس-

 :گفت معترضانه و کرد یاخم

 بخوابم؟ کوچه یتو نیاشم یتو شب و باشم داشته خونه ؟یچ گهید-

 :گفتم و انداختم نییپا و بردم باال را میشانهها

 .یبهدار میبر دیبا ینکن قبول اگر .ستین یگهاید راه-

 :گفت و دیکش یپوف

 .قبوله بابا قبوله-

 :گفتم و گرفت جان لبم بر تیرضا از یلبخند

 م؟یبش سوار میبر خب-

 .میبر-

 که اریداد به را نگاهم .بستم را در و نشستم راننده کنار یصندل یرو

 یصندل یرو

 .کشاندم بود اشیصندل یپشت دادن عقب مشغول و بود نشسته راننده

 از پس

 آن یرو که همچنان و داد عقب را یصندل یکم اش،یصندل خواباندن

 د،یکشیم دراز

 :گفت
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 !میدار جمعه شب هم ما دارن، جمعه شب هم پسرا یهیبق-
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 :گفتم و زدم یپوزخند

 شب اون از یبود هم خونهت اگه یحت پس یندار دختر دوست که تو-

 جمعهها

 .ینداشت

 از کردم،یم یدراز زبان او به که همچنان و آوردم در دهان از را زبانم

 دنشکر عیضا

 .شدمیم لذت غرق

 .یبد نشونش نبود یازین .بهناز درازه زبونت دونستمیم اول از-

 :گفتم اخم با و بردم فرو دهانم در را زبانم

 .قشنگم زبون خوبه هم یلیخ-

 :گفت و زد یلبخند

 بگه؟ یک ،ینگ نویا تو-

 .انداختم نییپا را سرم و گرفتم او از چشم

 در ازت هم صدا نخور، وول صبح تا گهید .بهناز بخوابم خوامیم من خب-

 .ادین

 بود معلوم و بود بسته را چشمانش .چرخاندم سمتش به را سرم عیسر

 خواهدیم که

 :گفتم آهسته و کردم صاف را میگلو .برود خواب به

 .بکن برام یکار هی خوابت از قبل یول باشه-

 :گفت کند، باز را چشمانش آنکه یب
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 ؟یکار چه-

 :گفتم تند و دمیکش قیعم ینفس
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 .کنم چک خودمو ینستایا برم نتش با که بده رو تیگوش-

 در و کرد باز را چشمانش آهسته .کردم نگاهش منتظر و دمیکش یپوف

 با کهیحال

 :گفت کرد،یم نگاهم یفراوان یخستگ و یآلودگ خواب

 .کردم پاک رو نستایا-

 .گهید رو تیگوش بده .کنمیم نصبش من خب-

 و زد گره چشمانم به را نگاهش .نشست یصندل یرو و دیکش یپوف

 :گفت

 و رستوران و شاپیکاف و غذا عکس نکهیا از ادیم رتیگ یچ واقعا-

 رو ملت یهایسلف

 ؟ینیبب

 !که ستین اون فقط-

 ؟یچ پس-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 !خب خوادیم یفوتبال یکلها کل دلم-

 :گفت اتمامش از بعد و داد سر کوتاه یخندها

 خواد؟یم بحث دلت !یوانهاید تو دختر-

 .دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم

 :گفت و گرفت میجلو را لشیموبا
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 .یکن تموم صبح تا شوبسته اگه که حالت به یوا-
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 .کشاندم باال صورتش تا را نگاهم و گرفتم دستش از را لشیموبا عیسر

 پر یلبخند

 :گفت و زد غرور

 ...وگرنه یکنن استفاده سو که نفعته به ضمن در-

 :افزود و کرد پررنگتر را لبخندش

 .بادوم ینیبیم بد-

 :دمیغرّ ریز حرص پر و کردم اخم

 !بادوم یگیم من به که باشه یآخر یدفعه-

 از بعد بالفاصله .دیکش دراز اشیصندل یرو دوباره و دیخند زیر یکم

 چشمانش آنکه

 نصب قهیدق جپن عرض در .کردم اقدام نستاگرامیا دانلود یبرا بست، را

 وارد و کردم

 و رکتیدا در کل کل و بحث مشغول شب یمههاین تا .شدم مبارکم جیپ

 بودم کامنتها

 به یقدر به .بودم یراض دیشد عالقهام مورد میت از ورانهامیغ دفاع از و

 وقت نیا

 .شدم خسته که دادم ادامه گذراندن

 یفضول یراب درونم کرم اش،یگوش یصفحه یباال تلگرام عالمت آمدن با

 .دیلول یکم

 :گفتم آهسته ییصدا با
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 .میکنیم چک هی میریم هم با االن .زمیعز رم ک باشه-

 کامل که شیچشمها و منظمش ینفسها یصدا از که اریداد به ینگاه

 بودند بسته

 یصفحه به دوباره و انداختم است، قیعم یخواب غرق بود معلوم

 چشم اشیگوش

 گفتم، یی"خدا نام به" آنکه زا پس و دمیکش قیعم ینفس .دوختم

 باز را تلگرامش

 صد از شیب یبرخ که شیچتها یباق و کانالها گروهها، یرو نگاهم .کردم

 امیپ

 گذر مسخرهاش یاستقالل یکانالها از .خورد چرخ داشتند، ناخوانده

 نیاول به و کردم
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 که شخص اسم به نگاهم .کردم مکث دم،یرس که اشیخصوص چت

 ویس "الیدان"

 کوچک یرهیدا آن از و کردم زیر را چشمانم .شد دهیکش بود شده

 را لشیپروفا عکس

 یرو انگشتم بخواهم، آنکه یب .آمدیم نظر به یجذاب مرد .کردم نگاه

 و رفت اسمش

 نخوانده اریداد و بود فرستاده که یامیپ نیآخر .شد باز چتش یصفحه

 :بود نیا بود

 هم یبرادر هی رفته ادتی کال کنم فکر !هاینکن ماها از یادی وقت هی"

 "!یدار
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 شیبرا عصر روزید را ی"خداحافظ" اریداد که یقبل امیپ به نگاهم

 کشاندم بود فرستاده

 :گفتم و

 !رفته ادتی رو ما گهیم که نکرده چت باهش زهرو کی فقط اریداد تازه-

 یچ نهیبب منو

 !گهیم

 یچهره یرو و کردم باز را لشیپروفا عکس .انداختم نییپا و باال یشانها

 خیم پسر

 آن پشت و بودند درشت اریداد چشمان مثل درست چشمانش .شدم

 گرد نکیع

 جیگ هر اگر .دندیرسیم نظر به هم درشتتر یلیخ بود زده که یرهایدا

 آن یخنگ

 عوض را عکس .است اریداد برادر حتما گفتیم عیسر دیدیم را عکس

 با و کردم

 پسر ال،یدان پسر، همان از نفره سه یعکس که آن پشت عکس دنید

 و گرد صورت

 البته و اریداد و الیدان چشمان مثل درشت چشمان با یگرید پر بدن

 وسط که اریداد

 که بود آن مثل قایدق .شد گرد مکانا حد تا چشمانم بود، ستادهیا دو آن

 یس جلد به

 و مونیسا ن،یآلو با برادر سه آن و کنم نگاه سنجابها و نیآلو کارتون ید

 تئودور
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 بودنشان انسان یگونه در تنها تفاوتشان که داشتند یرینظ یب شباهت

 یرو !بود

 غرق .کردم نگاه شانیچهرهها به قتریدق امکان حد تا و کردم زوم عکس

 یدرباره تفکر

 کارگردان دادیم نشان که سنجابها آن به رشانینظ یب شباهت لیدل

 از کارتون
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 یسانت چند اریداد یصدا با که بودم است گرفته الهام سه آن یچهرهها

 جا از متر

 .دمیپر

 گه؟ید نستایا فقط-

 مهین چشمان و کرده پف یپلکها از نگاهم و دیچرخ سمتش به سرم

 به بازش

 و بود نشسته یصندل یرو .شد دهیکش لبش بر کرده خوش جا پوزخند

 به طلبکارانه

 :گفتم و دادم قورت یبلند یصدا با را دهانم آب عیسر .کردیم نگاه من

 !اند نیآلو یبردارها هیشب قایدق برادرهات !نیآلو اوه-

 ؟یچ-

 به سوالگونه ینگاه با که چشمانش در که همچنان و بردم باال را سرم

 دوخته من

 :گفتم کردم،یم نگاه بودند شده
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 رو ید یس جلد خودم بار هی اصال !دیخودشون نیع خودم جان به-

 تا دمیم نشونت

 .یکن باور

 :گفت و خاراند را گردنش پشت یکم

 .بخواب ریبگ و من به بده هم رو یگوش اون .یگیم یچ فهممینم که من-

 بردن عقب با من یول ردیبگ دستم از را اشیگوش تا آورد جلو را دستش

 از را او دستم،

 او به مظلومانه کهیحال در و کردم گرد را چشمانم .کردم منع کار نیا

 کردم،یم نگاه

 :گفتم

 .اریداد باشه دستم بذار-

 :گفت تیجد با و زد تطنیش پر یلبخند
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 .شمینم هم خر .نه-

 :گفتم آهسته ییصدا با و دمیبرچ ب**ل

 .گهید باشه دستم بذار-

 .آورد جلو تمصور یمتر یسانت ده تا را صورتش و شد خم سمتم به

 از را نگاهش

 :گفت لبش، بر کمرنگ یلبخند با و کشاند میبها**ل به چشمانم

 بلکه ،یکنینم وسوسه دنتیبخش واسه رو آدم یکنیم کارو نیا یوقت-

 ...واسه

 :گفت آهسته و آورد جلوتر یمتر یسانت دو را سرش



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 357 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 !یکنیم وسوسه دنتیس*بو-

 صورتم یمتر یسانت جپن تا را سرش و کشاند چشمانم به را نگاهش

 شک .آورد جلوتر

 از یول رسندیم هم به مانیبها**ل گهید یهیثان دو عرض در نداشتم

 من که ییآنجا

 سرم بست، چشم اریداد آنکه محض به د،یلولیم حد از ادهیز درونم کرم

 آهسته را

 یرو م،یبها**ل با تماس یجا به نرمش و گرم یبها**ل و آوردم نترییپا

 نوک

 دهانم یرو را دستم .کرد باز چشم و رفت عقب عیسر .ستندنش امینیب

 در و گذاشتم

 نشان خوب را خشمش و یناکام که چشمانش به را امیطانیش نگاه کهیحال

 دادندیم

 نگاه من به اخم با که همچنان و دیکش یپوف .دمیخند زیر بودم، دوخته

 ریز کرد،یم

 :دیغرّ ب**ل

 ؟یدار مرض-

 :گفتم و برداشتم دهانم یرو از را دستم خندهام، آمدن بند از پس
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 .گهید دارن ارزش خودشون ینوبه به صورت یاجزا یهمه خب !رینخ-

 دونمینم من

 !دیس*بو رو لپ و ب*ل دیبا فقط که هیاصرار چه
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 :گفت و بست نقش لبش بر طنتیش پر یلبخند

 یگروه کی قبلش حتما شه،ینم عرف لیدلیب یسها*بو چیه باش مطمئن-

 دنیس*بو

 دنیبوس رو کجاها که دنیرس جهینت به بعد و کردن امتحان رو جا همه

 شتریب

 .چسبهیم

 و دمیگز را لبم یگوشه .زد میرو به یچشمک و کرد قتریعم را لبخندش

 یب" ب**ل ریز

 :گفت و انداخت نییپا و برد باال را شیشانهها .گفتم ی"ادب

 .یگفت یچ داداشم به نمیبب بده مویگوش هم حاال .بهترم که خودت از واال-

 آنکه از شیپ من یول ردیبگ دستم از را لشیموبا تا آورد جلو را دستش

 به دستش او

 :گفتم و بردم عقب را دستم برسد، لیموبا

 !منگفت یزیچ-

 :گفت مشکوک و برد باال را شیابروها از یکی

 !؟یدینم رو میگوش چرا پس-

 :گفتم و زدم صورتم یپهنا به یلبخند

 .بدم نشونت یزیچ هی اول خوامیم-

 :گفت یکنجکاو با و زد میرو به زیآم طنتیش یلبخند

 ؟یچ-
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Www.Ketabsaz.info                 صفحه 359 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 بودم، گرفته خودمان نیب را آن که همچنان و آوردم جلوتر را لشیموبا

 لیپروفا عکس

 :گفتم و دادم نشان او به را برادرش ینفره سه

 نگاه سنجابها و نیآلو کارتون ید یس جلد به یدار انگار اصال گاین-

 حاال تا !یکنیم

 ؟یبود دهید رو شباهت همه نیا

 :گفت کرد،یم نگاهم گنُگ که همچنان

 !هیچ یگیم که یسنجاب نیآلو نیا دمینفهم آخرش-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین

 نشونت رو نیآلو منم که بده بهم همبرگر و تزایپ ،یسار ببر رو من خب-

 اصال .بدم

 .خودته خود همزاد

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 .جان ادومب برمتیم باشه-

 :گفتم خشم پر و کردم یاخم

 !یخودت بادوم-

 :گفت و کرد لذت پر یخندها

 تو حرص که من به یشیم جذاب چقدر یخوریم حرص یوقت یبدون اگه-

 ارمیم در

 .یدیم حق

 :دمیغرّ ب**ل ریز تیعصبان با و کردم ظتریغل را اخمم

 !ییپررو یلیخ-
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 :گفت و کرد قتریعم داشت، ب**ل بر که را یلبخند

 .تو ییپررو به نه-

 با .گذاشت شلوارش بیج در و دیکش رونیب دستم از را لشیموبا

 آسمان به دستش

 :گفت و کرد اشاره

 فردات یبرا که بخواب ریبگ .شبه نصف گذشت، هم شب از گهید-

 یخوب یبرنامهها

 .دارم

 آمدیم نظر به .کرد مهاشیضم یچشمک و زد طنتیش پر یلبخند

 میبرا یینقشهها

 دادمینم اجازه او به وجه چیه به من .بود خوانده کور یول است دهیکش

 ینقشهها که

 .کند یعمل را شومش

 تا دادم حیترج اورد،ین سرم بر ییبال رفتمیم خواب به یوقت آنکه یبرا

 داریب صبح

 :گفتم و زدم شیرو به قیعم یلبخند نیهم یبرا و نمیبش

 .خوابمینم من -

 ب**ل بر که یلبخند همان با و انداخت نییپا و برد باال را شیشانهها

 :گفت داشت

 .برهیم خوابت که آخرش ن،یبش داریب صبح تا پس باشه-

 قصد من یول تاس خوانده خوب را فکرم دادیم نشان که زد یچشمک

 به را دنیخواب
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 .بودم کرده پاک ذهنم از کل

 با آهسته ییصدا با .بست چشم و داد هیتک اشیصندل پشت به را سرش

 همان

 :گفت بسته چشمان

 .بادوم ریبخ شب-
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 :گفتم حرص پر و کردم یاخم

 .سنجاب ریبخ شب-

 هیتک امیصندل پشت به را سرم .رفت خواب به سپس و دیخند زیر یکم

 از و دادم

 دو نیهم به .دوختم چشم مادربزرگ یخانه قرمز در به کنارم یپنجره

 از بودن دور روز

 دیحم آن یجا .بودم شده دلتنگش دیشد یفیتوص قابل ریغ طرز به او

 گفتنها،

 چیه و بود شده یخال میهایروزمرگ در دیشد شیهایبامزگ و زدنها لبخند

 چیه و زیچ

 .کند پر خودش مثل را یخال یجا نیا توانستینم کس

 بر یخوابآلودگ بمانم، داریب صبح تا بودم بسته عهد خودم با آنکه با

 شد رهیچ عهدم

 .رفتم خواب به باشد، حواسم آنکهیب شب یمههاین در و

 یشهیش به امیشانیپ یهیتک .دمیپر خواب از دیشد یبرق و رعد یصدا با

 و بود کنارم
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 بزرگ یدشت از بایز یمنظرها بودم کرده بازشان تازه که چشمانم یجلو

 روشن یهوا در

 یهیتک .شد انینما بود گسترده پرده دشت یرو که یابر آسمان با صبح

 از را سرم

 یرو اریداد که راننده یصندل سمت به را سرم و گرفتم نیماش یشهیش

 بود نشسته آن

 دو هر که شیرو شیپ یبایز یجاده به نگاهش که همچنان .چرخاندم

 با سمتش

 میجا در .کردیم یرانندگ بود شده دوخته بود، شده نیمز سبز ییدشتها

 صاف

 :گفت من از قبل که بزنم یحرف خواستم و نشستم

 !هایبمون داریب یخواستیم-

 .دیخند زیر طنتیش پر بچرخاند سمتم به را سرش آنکهیب

 :گفتم تیجد با و کردم یاخم جوابش در
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 ؟یبریم کجا رو من یدار-

 :گفت و زد ثانهیخب یلبخند ردیبگ جاده از را نگاهش آنکه یب

 ستین یبزرگ یلیخ یتالف نیا چند هر کنم،یم یتالف که بودم گفته بهت-

 خب یول

 .الزمه

 تا چشمانم و زدند خی دستانم که کرد رخنه وجودم در یقدر به ترس

 گرد امکان حد
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 یتالف جور چه و ببرد کجا به مرا خواستیم نبود معلوم اصال .شدند

 در میبرا یبزرگ

 هر خواستیم ستین نجایا مادربزرگ دانستیم که حاال !داشت نظر

 سرم بر ییبال

 !کردم اعتماد او به حد نیا تا که من بر یوا !اوردیب

 یکمتر سرعت با را نیماش که همچنان و دیچیپ یفرع کی داخل در

 مین راند،یم

 .کرد پررنگتر را لبخندش و انداخت من به ینگاه

 :گفتم آهسته و دادم قورت یبلند یصدا با و محکم را دهانم آب

 خانوادهم از االن نکن فکر !یاریب سرم ییبال اگه حالت به یوا اریداد-

 یکس یعنی دورم

 گهید حاال .دهیم تو بیترت بابام یبکن من با یکار هر !ستین پشتم

 .یخوددان

 .بود شتریب آن در ترسم رد باشد، زیآم دیتهد لحنم کردم یسع چند هر

 آنکه یب اریداد

 یکینزد تا یفرع راه آن در یکم را نیماش و دیخند زیر یکم کند نگاهم

 یچوب انبار کی

 برد جلوتر بود، شده پوشانده ه م از شیرو که یدشت یانهیم در بزرگ

 را آن سپس و

 .کرد متوقف

 یرو را طنتشیش پر نگاه که یحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 متمرکز چشمانم

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش کردیم
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 آخه؟ ادیم من به-
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 از یکم اشیشوخ لحن و طنتیش نیا .آورد نییپا و برد باال را شیابروها

 که یترس

 زنامههارو حوادث بخش در آنچه هر آوردن ادی به خاطر به ناگهان

 من به بودم، خوانده

 .دمیکش قیعم ینفس آن یازا در و برد نیب از بود آورده هجوم

 شدیم ادهیپ که همچنان و کرد باز را خودش سمت در و دیخند اریداد

 :گفت

 .شو ادهیپ-

 :دمیپرس مشکوک

 ؟یاریب سرم ییبال چه یخوایم-

 :گفت بستیم را نیماش در کهیحال در و دیخند جوابم در

 آورد؟ یکس سر بال شهیم مگه یقشنگ نیا به یفضا یتو-

 .شمینم ادهیپ من-

 :گفت و انداخت نییپا و باال را شیشانهها

 .خونه یرینم حاالها حاال یول لتهیم طور هر باشه-

 یحرف خواستم .کردم نگاه خندانش یچهره به تعجب از گرد یچشمان با

 که بزنم

 :آمد در اریداد یسو آن از یزن یصدا

 !دیاومد خوش !آقا سالم-
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 شیصدا که یمحل لباس با یزن سمت به گرفت من از چشم اریداد

 و دیچرخ بود کرده

 :گفت

 .لطفتون از ممنون .سالم-
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 مانع اریداد میحج بدن که را زن یچهره تا دادم تکان نیطرف به را سرم

 دنشید از

 .نداشت که نداشت یدهایفا یول نمیبب را شدیم

 تا هم اگر .بره در تنتون از یخستگ دیبخور دم تازه یچا کی دییبفرما-

 دیمونیم شب

 رو گهیهمد که نجایا انیب که بده خبر خان پسر به روستا بره پسرم بگم

 .دینیبب

 :گفت و دیکش گردنش پشت به یدست اریداد

 قبل از دنشید دوباره یبرا و دمید رو نیام یتازگ .ستین یازین نه، -

 .دمیم خبر بهش

 .باشه نجایا دیبا رو یروز پنج که دارم یمهمون کی من دیبخوا راستشو

 مهمان کدام از .شد تکرار یبار چند گفت، که "مهمون" یکلمه ذهنم در

 !زد؟یم حرف

 :آمد در جوابش رد زن متعجب یصدا

 !مهمون؟-

 به حرکت کی در و داد تکان نییپا به دییتا ینشانه به یسر اریداد

 نیماش سمت
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 بر طنتیش پر یلبخند .دوخت چشم من به یدار یمعن نگاه با و دیچرخ

 شکل لبش

 :گفت کردیم نگاه من به که همچنان و گرفت

 .شما از کشهیم خجالت یول نهیماش داخل هم االن بله،-

 من و شده کینزد نیماش به قدم چند با حال که زن سمت به را شسر

 جا یچهره

 دم،ید داد،یم نشان را سالش پنجاه تا چهل نیب ما سن که را، افتادهاش

 و چرخاند

 :افزود

 .شما با ارتباط نداره یترس دونهینم دهیند رو شما حاال تا چون-
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 یشهیش بودن نییپا یواسطه به که در پشت از پررنگ یلبخند با زن

 هم پنجرهاش

 و کرد نگاه من به داد،یم عبور خود از یخوب به را رونیب یصدا هم و نما

 یلهجه با

 :گفت ینیریش

 !نداره خجالت که نجایا به ومدنا !نیاومد خوش یلیخ !خانوم سالم-

 رونیب دییبفرما

 .میدار دوست چقدر رو مهمونا ما دینیبب خودتون

 در و بود عرق از پر چانهاش ریز تا یشانیپ از که صورتش یرو را نگاهم

 نگاهش
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 یمهربان رنگ و محبت طعم به که یخاص طراوت و یشاد با توام یخستگ

 آغشته

 یچشمها آن و معصوم لبخند آن زا .دادم چرخ زد،یم موج بود شده

 کمرنگ یقهوها

 سمت در ناخودآگاه و گرفتم ریتاث کرد، برداشت شدینم خلوص جز که

 باز را خودم

 گفتن یبرا را اریداد لیدل نه و شناختمیم را زن آن نه من چند هر .کردم

 من نکهیا

 آن ریز .دادم حیترج را شدن ادهیپ کردم،یم درک را هستم آنها مهمان

 که میمال انبار

 با آمدندیم فرود دستانم و صورت پوست بر نم نم زشیر قطرات

 تند نسبتا ییقدمها

 اسمش هنوز که زن .شدم کینزد دو آن به و کردم یط را نیماش دور

 با دانستم،ینم را

 یبرا و داشت فاصله ما از یمتر صد که یچوب یکلبها سمت به دستش

 آن به دنیرس

 هم جهان زمرد نیاصلتر از سبزش رنگ که یسبز دشت از دیبا

 گذر بود خوشرنگتر

 :گفت و کرد اشاره م،یبرس کلبه به آن اواسط در تا میکردیم

 .اونجا میبر دییبفرما-

 :گفت اریداد

 ...ینم مزاحمتون من-

 :گفت زن آن کند، تمام را حرفش اریداد که آن از قبل
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 .زحمت نه دیرحمت شما !نیستین مزاحم اصال-

 هم اریداد .دیایب کلبه به دیبا حرف یب که فهماند اریداد به اخمش با

 و زد یلبخند

 :گفت و افتاد راه ما از جلوتر زن .گفت ی"چشم" آهسته

 .کلبه دیایب هم شما .زمیبر تونبرا یچا که رمیم زودتر من-

 هم اریداد رفت، کلبه سمت به و کرد ما به را پشتش آنکه از پس

 و گرفت مرا نیآست

 :گفتم آهسته .برد زن آن دنبال به خودش همراه مرا

 !؟یبر یخواستیم تو و مهمونم من ار؟یداد خبره چه نجایا-

 به را طنتشیش پر نگاه که همچنان و چرخاند سمتم به را سرش اریداد

 من گنُگ نگاه

 :گفت زدیم گره

 .یفهمیم خودت بعدش م،یبخور رو مونیچا ستایوا .گهید هیتالف-

 .دیباریم آن از تمام خباثت که زد قیعم یلبخند

 و جانیه در مرا حد نیا تا که کنم جدا تنش از را سرش خواستیم دلم

 ییبال ینگران

 نگاهم از مرا حس نمک فکر .بردیم فرو اورد،یب سرم بر خواستیم که

 با که خواند

 :گفت و دیکاو را چشمانم قبل از لذتتر پر ینگاه

 .برگرده بزرگ خانوم یوقت تا فقط-

 :گفتم یناباور با و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با
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 استفاده سوء مادربزرگ نبود از یدار !؟یهست یآدم جور چه گهید تو-

 !یکنیم

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 !بادوم کنمینم استفاده سوء که تو از ترشیب-
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 :گفتم حرص پر و کردم یاخم

 !بادوم یگیم من به که باشه آخرت یدفعه-

 یمتر مین در که کلبه یورود در به دستش با و زد جوابم در یلبخند

 بود مانیروبهرو

 .کرد اشاره

 .میبخور یچا بفرما-

 و رفتم جلوتر بکنم یتشکر تعارفش از آنکه یب و کردم ظتریغل را اخمم

 که را کلبه در

 که یچوب یکلبه آن دنید .شدم وارد و کردم باز کامل بود، باز مهین

 اوج در داخلش

 لیوسا و بود شده شنرو دشت به رو کوچک ییپنجرهها با یسادگ

 و کوچک ینتیز

 یرو کوچک یچوب یاسبها و هایکشت از ،ییروستا یساده و یمیقد بزرگ

 و زهایم

 از یگوشها در که یبزرگ و کوچک یچوب یصندوقچهها تا گرفته طاقچهها

 یفضا آن
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 بر لبخند و کرد باز را میاخمها خود به خود خورد،یم چشم به کلبه دنج

 یکم .آورد لبم

 را امینیب نمدارش چوب خوب یبو که زیانگ دل یفضا آن در شتریب

 دادیم نوازش

 ختهیآو وارهاید بر که یبزرگ و کوچک ینقاش یتابلوها .چرخاندم چشم

 بودند شده

 دهیکش روغن رنگ با آنها یهمه .کردند معطوف خودشان به را نگاهم

 و بودند شده

 یزن هاینقاش از یکی رد .بود یسنت یلباسها با یزنان از یریتصاو شانیتمام

 لباس با

 بر و داشته نگه خود آغوش در را اشیقنداق نوزاد خودشان یبوم یسنت

 کولش

 گفتگو حال در زن سه یگرید ینقاش در .بود زانیآو علوفه از پر یسهایک

 با دنیخند و

 در .خوردیم چشم به علوفه از پر ییهایگون شانیدستها در و بودند هم

 سوم ینقاش

 معصومانه یلبخند یول نیغمگ ینگاه با تنها یزن بود، یقاشن نیآخر که

 که همچنان

 .کردیم نگاه ما به بود، داده یجا دستانش در علوفه از پر یگون کی
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 را نقاشش فراوان هنر زندهاش لبخند و نگاه طرح که آخر ینقاش محو

 دادیم نشان



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 371 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 بود، کرده دعوت نجایا به را ما که یزن همان یصدا با که بودم شده

 تابلو از نگاهم

 .شد دهیکش خودش سمت به و شده گرفته

 دستتون از دشینخور اگر ختم،یر دم تازه یچا .خانوم دینیبش دییبفرما-

 .رفته

 :گفت اریداد ش،حرف نیا دنبال به

 .رهیم آدم ت دس از هم واقعا-

 که کوتاه یچوب یمبلها آن از یکی یرو .رفتم سمتشان به و زدم یلبخند

 شانیرو

 و میروبهرو یصندل بر که اریداد به و نشستم بود، شده گسترانده ریحص

 که زن همان

 :گفتم و انداختم ینگاه بود نشسته کنارم یصندل بر

 !قشنگه واقعا نجایا -

 دوختیم پنجرهها از یکی به را نگاهش کهیحال در و زد یلبخند اریداد

 :گفت

 .کنندینم باور یول بهشته نجایا گمیم کوکب خاله به هم من-

 :گفت و دیخند نیمت و زیر یکم زن

 شما یبرا کجاش ما یرانهیفق آلونک نیا آخه !آقا شما ت دس از-

 یحرف نیا بهشته؟

 ازتون یبهتر یجا میداشت رو توانش اگر ما وگرنه محبتتونه از دیزنیم که

 ییرایپذ

 .میکردیم

 :گفت و زد یلبخند رد،یبگ پنجره از را نگاهش آنکه یب اریداد
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 اصال بودنش ارزون و گرون و بزرگ و کیچکو .بهشته واقعا نجایا یول-

 !ستین مهم

 یایدن یهاینگران و مشغلهها یهمه نجا،یا ادیم آدم وقت هر که نهیا مهم

 از رونیب

 .شهیم وارد گهید یایدن کی به که انگار .کنهیم فراموش رو نجایا

 :گفت کشاند،یم من به اریداد از را نگاهش که همچنان و زد یلبخند زن

 من از واال گن؟یم آقا که هیبهشت اون واقعا نجایا یکنیم فکر هم تو دخترم-

 دیبپرس

 ...ستین هاشونیخوب قیال کنندیم فیتعر که اونقدر نجایا گمیم که

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 !یعال !خانوم هیعال !ستین خوب نجایا-

 از پس .داد سر نینمک یخندها و شدند گرد تعجب از یکم چشمانش

 ظهلح چند

 :گفت دنیخند

 !دیکنیم تعارف که هم شما-

 :گفت و کرد اشاره مانیجلو زیم یرو ینیس به سپس

 !نیبرنداشت یچا یراست-

 را یچا ینیچ یاستکانها از یکی و بردم جلو ینیس سمت به را دستم

 و برداشتم

 :گفتم

 .نکنه درد دستتون .برداشتم-
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 .دخترم جونت نوش-

 رنگ سرخ گل نقش یرو را نگاهم کهآن از پس و زدم شیرو به یلبخند

 استکان یرو

 میبها**ل به را استکان دادم، چرخ داشتم دست در که یرنگ دیسف

 و کردم کترینزد
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 ییچا خوب یبو و شده داغ یچا بخار از یمیعظ حجم با که یخوش یهوا

 دم تازه

 یهمه و بردم فرو میههایر عمق به قیعم یدم با را بود شده نیعج

 لذت غرق را وجودم

 .کردم

 :گفتم دم،ینوشیم را یچا از یجرعها که همچنان

 .هیعال .خانوم نکنه درد دستتون-

 :گفت و زد یلبخند

 حس خانوم یگیم یوقت .کن صدا کوکب خاله منو .دخترم جونت نوش-

 یبگیغر

 .کنمیم

 :گفتم و زدم یلبخند

 .چشم-

 بلند کرده، تمام را شیچا که اریداد سمت به را سرش کوکب خاله

 یکینزد در و شده
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 از که یدشت به را نگاهش اریداد کهیحال در .چرخاند بود ستادهیا پنجره

 پنجره پشت

 :گفت کوکب خاله بود، دوخته بود ینقاش تابلو مثل

 پسر هم و میبخور یناقابل ناهار هم که دیبمون عصر تا گمیم که من قاآ-

 نیا انیب خان

 .دینیبب رو گهیهمد که جا

 :گفت ردیبگ پنجره از را نگاهش آنکه یب اریداد

 واقعا نجایا از کندن دل یول دارم کار یکل که برم دیبا هم االن نیهم-

 .سخته
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 خورده گره محکم پنجره یسو آن یمنظره به که را نگاهش یسخت به

 ریمس رییتغ بود،

 که احترام پر ینگاه کوکب خاله به ما، سمت به برگشتن از پس و داد

 لبخندش

 :گفت و کرد بود، شده آن یمهیضم

 .بسپارم بهتون بهنازو ومدما فقط-

 :گفت و شد بلند مبل یرو از کوکب خاله

 !یقشنگ اسم چه-

 سمت به را نگاهش ریمس دوباره و انداخت من به را محبتش پر نگاه

 .داد سوق اریداد

 رهیدا یپولکها نگیریج یصدا که دیکش پررنگش سبز یروسر به یدست

 زیر شکل
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 از پس .آمد در بودند شده دوخته اشیروسر یهیحاش در که یرنگارنگ

 از یطرها آنکه

 داخل به را بودند زده رونیب اشیروسر یگوشه از که را شیموها

 :گفت راند اشیروسر

 دور؟ لیفام ای هستن خواهرتون-

 :گفت و انداخت من به ثانهیخب ینگاه اریداد

 کرده رو فشونیتعر که بزرگاند خانوم همون ینوه شونیا .کدوم چیه-

 خوانیم .بودم

 .کنند کمک شما به نجایا یروز پنج

 خاله سمت به را سرش و کرد حرفش یمهیضم طنتیش پر یلبخند

 .چرخاند کوکب

 :گفت کوکب خاله به رو و کرد قتریعم را لبخندش

 دیننداز نیزم رو روشون هم شما کنند کمک بهتون داشتن اصرار چون-

 کار یحساب و

 .دیبد بهشون
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 من به را نگاهش .گرفت اریداد از نگاه و زد حیمل یلبخند کوکب خاله

 در و کشاند

 :گفت انداختیم لذت پر ینگاه میپا تا سر به کهیحال

 !خدا بنده نداره جون هم اونقدرا آخه-

 :گفت و دیخند زیر یکم اریداد

 !داره جون من امثال و من برابر صد !دینکن نگاهش ینجوریا-
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 همان مثل درست .کردمیم نگاه دهانش به تعجب از گرد یچشمان با

 به من که یروز

 را لباسها شستن در من به کمک قصد اریداد بودم گفته مادربزرگ

 تا ششین دارد،

 .زدیم میعظ یموج لحنش در طنتیش و بود باز بناگوشش

 او به کردیم یتالف نیچن نیا آنکه یبرا آبدار فحش نیچند ب**ل ریز

 به رو و دادم

 :گفتم یساختگ یلبخند با کوکب خاله

 قا؟یدق بکنم دیبا ییکارها چه-

 چشمانم یرو را محبتش پر نگاه کهیحال در و زد یلبخند کوکب خاله

 کردیم متمرکز

 :گفت

 ما به کردنت کمک .دخترم یدار دوست شتریب خودت که یکار هر-

 جور هر و لطفه

 لطف نیا از رو ما صورت هر در و یکن لطف یتونیم یدار دوست که

 خوشحال

 .یکنیم

 :گفتم و زدم جوابش در یلبخند

 .افتخاره یهیما شما به کمک-

 :گفت و کرد صاف یشینما یکم را شیصدا اریداد
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 .رمیم گهید منم پس خب-
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 دوباره اشیروسر یپولکها یصدا که یطور تند، را سرش کوکب خاله

 به آمد، در

 :گفت و چرخاند اریداد سمت

 !د؟یمونینم چرا آخه-

 :گفت و زد یلبخند اریداد

 .مونمیم نجایا شتریب بهناز، دنبال اومدم یوقت انشاهلل .دارم کار یلیخ-

 :گفت و دیکش اشیروسر به یدست کوکب خاله

 .انشاهلل-

 من سمت به سپس و کرد کوکب خاله با یمختصر یخداحافظ اریداد

 مبل یرو از .آمد

 .دوختم طنتشیش از زیلبر چشمان به را طلبکارانهام نگاه و شدم بلند

 و زد یلبخند

 :گفت

 یکل و یستین تنها گهید که هم شبها .باش یخوب دختر روز پنج نیا یتو-

 خوش

 .یگذرونیم

 :گفت و کرد حرفش یمهیضم یچشمک

 .بهناز خداحافظ-

 و کیش یلیخ .بودند شده گرد امکان حد تا تعجب شدت از چشمانم

 در مرا راحت

 باز خانهام به مرا بعد و کنم کار روز چهار تا گذاشتیم تنها نجایا

 رگید او !گرداند؟یم

 !داشت ییرو چه
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 :گفت و داد تکان نیطرف به یخداحافظ عالمت به و برد باال را دستش
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 .یلنُگ نگهدار خدا-

 :دمیغرّ ب**ل ریز حرص پر و دمیکش یپوف

 .یلعنت سهکشیک خداحافظ .گهید رسمیم حسابت به باشه-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها

 .یدادن پس حساب حال در خودت که فعال-

 :گفت کوکب خاله و من به رو و رفت کلبه در سمت به

 .خداحافظ-

 به هم باز خواست او از و کرد یکوتاه یخداحافظ جوابش در کوکب خاله

 سر آنها

 و آمد من سمت به زنان لبخند کوکب خاله ر،ایداد رفتن از پس .بزند

 کهیحال در

 :گفت گذاشت،یم ینیس در و برداشته زیم یرو از را یخال یچا یفنجانها

 ؟یبد انجام یدار دوست و یبلد رو ییکارها چه جان بهناز خب-

 :گفتم و دمیکش امیشانیپ به یدست

 .نیدار ازین کمک به ییکارها چه واسه نجایا شما دونمینم من راستش-

 :گفت و زد یلبخند کوکب خاله

 ماست و اسبها به دادن غذا دن،یدوش ریش هست؛ ادیز که کار واال-

 و کردن درست

 ؟یبلد رو کدومها خودت خب .گهید یکارها یلیخ

 :گفتم وارفته و سست ییصدا با و زدم صورتم یپهنا به قیعم یلبخند
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 .ستمین بلد رو کدوم چیه من واال-
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 :دیپرس متعجب یلحن با و کرد گرد را چشمانش کوکب خاله

 ؟یکن کمک یخوایم یکار چه واسه پس !کدوم؟ چیه-

 :گفتم و دمیکش چانهام به یدست

 .راحتتره که کدوم هر ...م ا-

 با .گرفت جان لبش بر لبخند و باخت رنگ چشمانش در کم کم جبتع

 لبخند همان

 :گفت لبش بر نیریش

 بهت که یدار دوست شتریب رو کدوم خودت .اند راحت همشون واال-

 هم با تا بدم ادی

 م؟یبد انجام

 قیعم تفکر لحظه چند از پس و خاراندم میناخنها نوک با را چانهام یکم

 :گفتم

 ...زهیانگ جانیه یلیخ دنیدوش رو گاو ریش نظرم به-

 :گفتم زنان لبخند و کردم متوقف را چانهام خاراندن

 ن؟یبد ادمی شهیم-

 :گفت یمحبت پر لحن با و کرد پررنگتر را نشیدلنش لبخند

 .نزنه لگد بهت گاو وقت هی که یکن اطیاحت دیبا فقط !شهیم که البته-

 هم پدرام .افتادم پدرام ادی به و کردم ظتریغل امکان حد تا را لبخندم

 من با یوقت
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 کرده عادت خوب لگد به من و کردیم یپران لگد بدجور شدیم شیدعوا

 توجه با .بودم

 :گفتم گاو ریش دنیدوش یزندگ و مرگ جانیه به

 !امیراض کامال من !حتما باشه-
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 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش کوکب خاله

 هم شما بدم خبر هم و بشورم رو یچا یاستکانها هم رمیم من پس خب-

 یخوایم

 .یایب ما به کمک یبرا

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش در

 .منتظرتونم .باشه-

 در مرا کلبه، در بستن با و برد رونیب کلبه از خودش با را دستش ینیس

 دل یفضا آن

 که ینقاش همان سمت به و شدم بلند مبل یرو از .گذاشت تنها زیانگ

 را چشمانم

 را نگاهم و ستادمیا شیجلو یمتر کی در .رفتم بود کرده خود مسخ

 طرح یرو

 نظر به زندهتر ،یزندها ریتصو هر از ینقاش آن در که یزن یچشمها

 قیدق دیرسیم

 صحبت و آن نقاش افتنی یبرا من و بود العاده فوق قاششن هنر .کردم

 حاضر او با
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 او از گشتیم باز کلبه به کوکب خاله یوقت بود بهتر .بدهم جان بودم

 یکس یدرباره

 .دمیپرسیم سوال بود دهیکش را ینقاش نیا که

 کرده جادو مرا که ییجادو ینقاش آن یرهیخ که بود قهیدق چند دانمینم

 شده بود،

 چشمانم یجلو مهربانش لبخند با کوکب خاله و شد باز کلبه در که بودم

 .شد ظاهر

 .کشاندم بود، آن کردن مرتب حال در که اشیروسر به را نگاهم

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 دخترم؟ یآمادها االن-

 را ذوقم که قیعم یلبخند با و دمیکوب هم به شوق با را دستانم کف

 نشان خوب

 :گفتم دادیم

 .آماده کامال !آره-
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 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .نشن فیکث لباسهات نیا که بدم لباس بهت ایب پس خب-

 .باشه قرمز لباس فقط باشه،-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .بردار یداشت دوست خودت یرنگ هر .هست ادیز لباس-

 یگوشه یچوب یصندوقچهها از یکی سمت به و گرفت من از را نگاهش

 از که کلبه
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 :گفت و کرد باز را آن در .رفت بود بزرگتر صندوقچهها یباق

 .جان بهناز کن، انتخاب ایب-

 شیروبهرو هک یصندوقچها سمت به و شدم بلند حرفش نیا دنبال به

 بود ستادهیا

 کی .انداختم صندوقچه اتیمحتو به را نگاهم و ستادمیا کنارش در .رفتم

 از یسمت

 یراهنهایپ گرید سمت و رنگارنگ یمحل دار نیچ یدامنها صندوقچه

 در و یمحل

 .بودند شده تا مرتب نیرنگ یمحل یهایروسر آنها، وسط

 :گفت کوکب خاله

 .رونیب میبر ایب و بپوش داربر یدار دوست یچ هر دخترم خب-

 خاله .دادم چرخ صندوقچه داخل یلباسها یرو را نگاهم و گفتم ی"چشم"

 کوکب

 :گفت و رفت کلبه در سمت به باشم، راحت من آنکه یبرا

 .هستم منتظرت-

 زدم شیرو به یلبخند کردم،یم نگاهش که همچنان و آوردم باال را سرم

 دوباره سپس و

 صندوقچه در دستم کلبه، از خروجش با .شاندمک صندوقچه به را نگاهم

 و رفت فرو
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 قرمز یدامن و دیسف یراهنیپ با را قرمز دار پولک یهایروسر از یکی

 در .برداشتم
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 یچوب قاب با یقد ینهایآ یجلو و کردم عوض باسل قهیدق چند عرض

 ییبایز و فیظر

 و انداختم میپا تا سر به ینگاه .رفتم بود ییرایپذ از گرید یگوشها در که

 پر یلبخند

 در رمیتصو از چشم هیثان چند از پس .زدم رنگم خوش یلباسها به لذت

 و گرفتم نهیآ

 گاو ریش دنیدوش یبرا که دمیکش قیعم ینفس .رفتم کلبه در سمت به

 را الزم یآمادگ

 من منتظر که کوکب خاله دنید با و کردم باز را در .باشم کرده کسب

 بود، ستادهیا

 :گفتم

 .شدم آماده-

 من سمت به را سرش و گرفت دشت از را نگاهش کوکب خاله

 با را میپا تا سر .چرخاند

 کرد اهنگ من به تیرضا از یلبخند با و گذراند نظر از نیتحس پر ینگاه

 :گفت و

 !یشد یعال-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !ممنونم-

 یگرید سمت به را سرش و کرد پررنگتر را لبخندش تنها جوابم در

 یقدم دو .چرخاند

 :گفت و برداشت

 .ایب دنبالم-
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 ه م یفضا یالبهال در را دشت آن یانههایم تا و افتادم راه به دنبالش به

 حس که یآلود

 لذت یصدا از اگر .برداشتم قدم داد،یم را یگرید یایدن در حضور

 شدن خرد بخش

 یطراوت با و خنک رطوبت پر یهوا و میپا ریز تازه و ترد یعلوفه و چمنها

 عمق تا که

 یبو با کدستی سبز نیزم آن م،یگذشتیم هم کردیم نوازش را میههایر

 خوش
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 یجار آب زیانگ دل یصدا با و بود دهیچیپ فضا در که یتابستان یهایسبز

 در

 حضور به کردیم وادار را آدم داشت، انیجر آن وسط در که یرودخانها

 بهشت در

 یمیمال مینس یصدا و بلبلها آواز به میگوشها که همچنان .کند اعتراف

 دیوزیم که

 :کردم زمزمه ب**ل ریز آهسته بودند، کرده عادت

 رود، نرم درسرود ...شاد دهقانان لبخند گل در باد، یها نوازش در-

 یزندگ گرم خون

 من دشت یصفا در آفتاب، آبشار آب، مهر نوشخند ...بود دهیجوش

 ...بود، دهیکوش

 ...بود دهینوش را دیخورش اییگو ،یزگیپاک از دشت، آن شبنم

 )یریمش دونیفر از یعرش(
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 .جان بهناز ایب طرف نیا از-

 و آمدم رونیب بود کرده تازه را وجودم تمام که یخوب حس یایدن از

 آن .آوردم باال را سرم

 نظر به کرد باز را آن در کوکب خاله که یچوب یسقف با یطوالن سالن

 آخور که آمدیم

 و گاوها دنید با و شدم سالن وارد کوکب خاله دنبال به .باشد

 در که ییگوسفندها

 مطمئن بودند، خوردن علف مشغول خودشان مخصوص یچوب یبخشها

 به که شدم

 نظر صرف فضوالتشان خوش یبو از اگر .میشد فرما فیتشر آخور

 یصدا م،یکردیم

 آخور از یدلچسب یفضا گوسفندها بع بع و گاوها یمومو نواز گوش و بایز

 .ساختیم

 یصدا من یبرا یول نباشد دلچسب هایلیخ نظر از دیشا چند هر

 .بود جذاب آوازشان

 بهتر یامروز رَپ شمار یب یخوانندهها از یلیخ از شانیصدا الّ ب و واال

 .بود

 و بزرگ یگاوها به داشتمیبرم قدم کوکب خاله سر پشت که همچنان

 که چاقشان

 یدوچرخهها ادی به را آدم گردنشان به ختهیآو یزنگولهها یصدا

 اریس یرفروشهایش

 چشمان آن با هم گاو الحق .کردمیم نگاه انداخت،یم مانیکودک زمان

 و درشت
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 دهان کمتر اگر تنها که است یجذاب موجود ابهت پر و کلفت یصدا

 یکم و جنباندیم

 پرطرفدارتر هم یوودیهال یگرهایباز از یلیخ از شکیب کردیم کم وزن

 ناگهان .شدیم

 .نکنم چرند یفکرها نیا از گرید که دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 از یکی یجلو ینردها کوتاه یچوب یدرها از یکی کوکب خاله باالخره

 از پر یبخشها

 اریب یکی جا اون یفلز یطلهاس اون از :گفت من به رو و کرد باز را گاو

 .نجایا

 یفلز سطل پنج از یکی و رفتم گفت که یسمت به و دمیکش قیعم ینفس

 بزرگ

 بود شده باز آن در که یبخش همان یراه .برداشتم را آخور یگوشه

 .شدم وارد و شدم

 یتوجه اصال و بوده جنباندن دهان مشغول یهمگ که گاو یکم تعداد نیب

 اطراف به

 گاوها از یکی کنار یهایچهارپا یرو که کوکب خاله به و فتمر نداشتند،

 بود، نشسته

 :گفت دمیرس که کنارش یمتر مین به .شدم کینزد

 .یبد انجام خودت بعد ،یریبگ ادی که بدم انجام من بذار اول خب-

 :گفتم شوق با و زدم یلبخند

 !باشه-
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 نیمز یرو کنارش .گذاشت گاو پستان ریز و گرفت دستم از را سطل

 قیدق و نشستم

 .گرفتم نظر ریز را دستش حرکات

 یتازهکار تو چون یول هست راه تا سه گاو ریش دنیدوش واسه خب-

 رو راه نیآسونتر

 .دمیم ادی بهت رو باشه داشته یکمتر درد هم گاو که

 به باال از و فشرد شصتش و اشاره انگشتان نیب را گاو یپستانکها یانتها

 نییپا

 با و کرد بسته مُشت شیپستانکها دور رو دستش دو هر سپس و کشاند

 که یفشار
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 .ختیر سطل در و دیجه رونیب پستانک دو آن از فواره مثل ریش آورد،

 دو هر کف

 :گفتم فراوان یشوق با و دمیکوب هم بر نجایه با را دستم

 !زیانگ جانیه چه یوا-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها کوکب خاله

 !نگفتم هم یزیچ که هنوز-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 .گرفتم ادی بایتقر-

 :گفت و زد یلبخند کوکب خاله

 یبد فشار رو پستانکش سبابهت و شست یانگشتا با اطیاحت با دیبا یول-

 درد وگرنه
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 .زنهیم لگد بهت و کنهیم تشیاذ

 :گفتم آهسته ییصدا با و دمیبرچ ب**ل

 پدرام باز .کنهیم پرت لگد ادیب دردش .بامزهست چقدر بچهم یآخ-

 یوقت فقط

 .بود مظلوم یضیمر و درد موقع یول کردیم پرت لگد شدیم یعصبان

 :گفت و دیخند زیر یکم کوکب خاله

 دفاع خودشون از دیبا یجور هی باالخره .گهید دارن حق هم اونا خب-

 زادیآدم که کنن

 .نکنه تشونیاذ یادیز

 :گفتم و زدم یلبخند

 !دارن حق آره،-
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 :گفتم کردم، قتریعم را بخندمل آنکه از پس و کردم یمکث

 .یمپل تپل یایگوگول-

 :گفت و کرد اشاره من کنار در گاوها از یکی به نگاهش با کوکب خاله

 .کنم تییراهنما ریبگ رو گاو اون ریش و چشمم یجلو نیبش ایب-

 نگاه یاشاره با .رفتم گاو همان سمت به و شدم بلند نیزم یرو از

 پشت از خانم کوکب

 گذر سرش یجلو از لذا نکند، یپران لگد که نشدم کینزد وا به گاو سر

 کنارش و کردم

 .نشستم نیزم بر

 :گفت یبامزها لحن با و دیخند نشستنم دنید با خانم کوکب
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 !که یاوردین خودت یبرا هیپا چهار و سطل جان بهناز-

 :گفتم و انداختم نییپا و باال را میشانهها

 !کرد نداشویپ شهیم کجا دونمینم که من خب-

 :گفت و زد یلبخند

 اونجا از که هست یکیکوچ انبار کی یآورد رو سطل نیا که ییهمونجا-

 چهار شدیم

 .یاریب خودت واسه سطل و هیپا

 حواس :افزود و دیکش کردهاش عرق یشانیپ به یدست و کرد یمکث

 !که واسم نمونده

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !که پرتتره بدوشم تپلو نیا ریش خوامیم سطل بدون که من حواس-

 :گفت و کرد کوتاه یخندها کوکب خاله

 
 

305 

 .ارمیب برات رمیم من پس خب-

 از بعد فاصلهبال و شد بلند بود نشسته آن بر که یچوب یهیچهارپا یرو از

 بلند

 :گفتم تند و شدم بلند هم من شدنش،

 .ارمیم خودم !دینیبش-

 !برات ارمیم من-

 ظتریغل را لبخندم که همچنان و شدم کینزد او به بلند قدم چند با

 :گفتم کردمیم

 .دینیبش گه،ید ارمیم خودم-
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 یسطل با کوتاه یهیچهارپا کی کوچک انبار آن از که دینکش طول ادیز

 و رداشتمب یفلز

 .رفتم بدوشم را رشیش بود قرار که مقام واال گاو همان نزد به

 رشیز هم را سطل .نشستم شیرو و گذاشته گاو کنار را هیچهارپا

 و گذاشتم

 .شکستم یقروچ قرچ یصدا با دانه، دانه را دستانم انگشتان یاستخوانها

 را گردنم

 :گفتم سپس و دادم حرکت چپ و راست به هم

 !جانهیه وقت حاال-

 :گفت و ستادیا سرم پشت کوکب خاله

 .ادیب دستت کار تا آهسته یول کن شروع حاال خب-

 زدم، یلبخند جوابش در آنکه از پس و چرخاندم سمتش به را سرم

 :گفتم

 .چشم-

 شدت از که را دستانم و چرخاندم گاو سمت به دوباره را سرم سپس

 استرس و جانیه

 چند به دستانم یوقت .کردم کینزد پستانش به آهسته دندیلرزیم

 یمتر یسانت
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 ب**ل ریز .دمیکش قیعم ینفس و بستم چشم دندیرس شیپستانکها

 نیچند
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 باز چشم سپس و باشم ناما در اشیپران لگد شر از که فرستادم صلوات

 .کردم

 مشت پستانکش دو دور یآرام به و بردم جلوتر یآهستگ به را دستانم

 خاله .کردم

 :گفت کنارم از آهسته ییصدا با کوکب

 اریب و بده فشار سبابهت و شصت یانگشتا با باالشونو آروم حاال خب-

 بعد ن،ییپا

 .کن مشت دستتو

 :گفتم و دادم تکان دییتا ینشانه به را سرم

 ؟یتپل گاو یاتیعمل یآماده-

 خنده به را کوکب خاله که داد سر یبلند یمو جوابم در زیعز گاو

 یلبخند .انداخت

 :گفتم و زدم

 .آمادهست که خودشم-

 شد قتریعم امکان حد تا جانمیه شدت از لبخندم داشتم، استرس آنکه با

 تا شین و

 ب**ل ریز و دمیکش قیعم ینفس .گذاشت شینما به را بازم بناگوش

 :گفتم

 !کی دو، سه،-

 داده انجام من از قبل و گفته کوکب خاله که یکار همان آهسته سپس

 نایع را بود

 و شد ظتریغل لبخندم فواره، مثل گاو ریش دنیپاش رونیب با .کردم تکرار

 از قلبم تپش
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 یفراوان یانرژ ذوق شدت از کهیحال در .شد شتریب جانیه و شوق شدت

 قیتزر من به

 را یانرژ آن تا بپرم نییپا و باال بار صد خواستیم دلم که بود دهش

 :گفتم کنم، هیتخل
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 ییتهایلقاب االن نهیبب که یخال مامانم یجا یوا !تونستم من یوا !تونستم-

 اون که

 !نابغهم کی من یوا !امَیحرفها دوش ریش کی من یوا !دارم من رو نداره

 چهل ،یس و کردمیم فیتعر خودم از شوق با تند و تند من که همچنان

 هندوانه لویک

 .دادیم پاسخ من به زشیر یخندهها با کوکب خاله گذاشتم،یم بغلم ریز

 و مغرور اریبس رفتنشگ ادی از که یدیجد کار به یساعت کی حدودا

 شده مشعوف

 :گفت کوکب خاله آنکه تا بودم، مشغول بودم

 .میبخور ناهار میبر ایب جان بهناز-

 :گفتم و دمیچرخ سمتش به داشتم ب**ل بر که یظیغل لبخند همان با

 م؟یبخور دمیدوش من که ییرایش نیا از ناهار شهیم-

 لحظه چند از پس و کرد گرد تعجب از را چشمانش اول کوکب خاله

 خنده ریز ناگهان

 :گفت خندهاش آمدن بند از پس .زد

 شما که یریش از صبح فردا انشاهلل !خورنینم ریش که ناهار خانوم-

 رو زحمتش
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 .میخوریم نیدیکش

 :گفتم داشتم ب**ل بر که یلبخند همان با

 .باشه-

 .میبر که دیپاش پس خب-

 پر گاو آن ریش از خودش که یسطل و شد بلند هاشیچهارپا یرو از

 برداشت را بود کرده

 :گفت کرد،یم ترک مرا کهیحال در و

 .ایب زود جان بهناز-
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 تپل وگا ریز سطل شد، دور من از که یکم .گفتم یا"باشه" جوابش در

 را نمینازن

 از و کردم کج یکم را سطل .گذاشتم دهانم در را لبهاش و برداشتم

 یکم آن ریش

 عیسر "!؟یخوریم چرا سطل با"گفت که کوکب خاله یصدا با .خوردم

 یرو را سطل

 دادیم نشان میبها**ل دور یسیخ .دمیچرخ سمتش به و گذاشتم نیزم

 جز به

 .بود کرده جان وشن خوشمزه ریش آن از صورتم کل دهانم،

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 !بود خوشمزه یلیخ آخه-

 دامن بر که یسهایک از یدستمال .آمد من سمت به و دیخند زیر یکم

 بسته اشیسنت
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 صورت که یمادر مثل درست کرد؛ پاک آن با را صورتم و برداشت بود

 یشده فیکث

 در و برداشت صورتم یور از را دستمال سپس .کندیم پاک را فرزندش

 با کهیحال

 :گفت کرد،یم نگاه چشمانم در مهربان یلبخند

 .شما مال رهایش یهمه بعدش م،یبخور ناهار فعال-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم جوابش در

 !یمرس-

 بغل گرانبها گنج کی مثل را ریش سطل و شدم بلند دنبالش به هم بعد

 به و کردم

 یکی به چشمم ناگهان آخور، یگاوها انیم از گذر نیح .افتادم راه دنبالش

 یگاوها از

 رنگ .کردیم نگاه من به رخش مین از که افتاد راستم سمت بزرگ

 یرهیت یقهوها

 ادی به دیشد مرا ردش گ و درشت اریبس چشمان البته و پوستش

 انداخت،یم اریداد

 که فکر نیهم با .است شده ظاهر میجلو گاو کی لباس در اریداد ییگو

 گذر سرم از
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 ندیبب که یخال اریداد یجا .دمیخند و گذاشتم دهانم یرو را دستم کرد،

 آن از بعد را او

 !کردهام هیتشب گاو کی به سنجاب،
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 کردم گذر کوکب خاله دنبال به ،ییایرو بهشت مثل دشت آن از کلبه تا

 آنکه از پس و

 با .بشوم وارد اول کرد اشاره و کرد باز میبرا را در کوکب خاله م،یدیرس

 خوش یبو آنکه

 بود، کرده مدهوش مرا آمدیم داخل از که شده پخته تازه برنج ظیغل و

 :گفتم

 .شما اول-

 راحت کردن صبر با اصال که کردیم قور و قار معدهام یقدر به چند هر

 طبق نبودم،

 نظر به یکماالت با و خانم دختر و کنم تعارف کردم یسع مامان یآموزهها

 .برسم

 الغر که کوکب خاله سن هم خانم دو به و شدم وارد کوکب خاله از پس

 پوست و بوده

 آن با و زدیم یرهایت یسرخ به یسوختگ آفتاب خاطر به صورتشان

 یلباسها

 مرا کوکب خاله .کردم سالم دند،یرسیم نظر به بایز یلیخ شانیمحل

 از یکی ینوه

 سر بر یهمگ یاحوالپرس و سالم از پس .کرد یمعرف آنها به انشیآشنا

 در که یسفرها

 شانیحرفها از که آنطور .مینشست بود، شده پهن خانه آن ییرایپذ وسط

 نظر به

 کار مشغول دامها امور در کوکب خاله و یکشاورز در خانم دو آن آمدیم

 .بودند روزانه
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 رفتن لیدل به نیا و است کم تشانیجمع یمدت شانیگفتهها طبق البته

 یادیز تعداد

 از ادیز که هم من .است فروش و دیخر یبرا شهر به همکارانشان از

 با که شانیحرفها

 الیخیب آوردمینم در سر آوردند،یم زبان بر شانیمحل ظیغل یلهجه

 یبرا یکنجکاو

 غرق را خودم و شدم زبانشان از بودم دهیفهم آنچه از شیب دنیفهم

 یغذا خوردن لذت

 سفره کردن جمع در غذا اتمام از پس .کردم عطرشان و طعم خوش

 البته و کردم کمک

 ینما با العاده، فوق نظرم از یکلبه آن کوچک یآشپزخانه شدم موفق

 اشیچوب کامال
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 در ییرو و یمس یقابلمهها از یانبوه و یمیقد یچوب ینتهایکاب جز به که

 دو

 .نمیبب را بود آن از گرید یگوشها در چاه کی و ریش کی تنها گوشهاش

 در آنکه یبرا لجوجانه نشورم، ظرف من داشتند اصرار شانیهمگ آنکه با

 آن

 کنم، اضافه امیکار سوابق به را شستنم ظرف یتجربه یمیقد یآشپزخانه

 را ظرفها

 .شستم
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 که کوکب خاله دنید با و رفتم رونیب آشپزخانه از کارم، انیپا از پس

 ساکت و تنها

 کرده خود محو مرا شیپ ساعت چند که ینقاش یتابلو همان یروبهرو

 بود ستادهیا بود

 .کردیم ریس یگرید یجا در فکرش بود، تابلو به نگاهش که همچنان و

 میصدا .ستادمیا اشیمتر کی در و شدم کینزد او به بلند قدم چند با

 یشینما را

 :گفتم و کردم صاف

 ...کوکب خاله-

 به یلبخند .چرخاند من سمت به را سرش و گرفت تابلو از را نگاهش

 :گفت و زد میرو

 .یشد خسته یحساب کنم فکر !انج بهناز ینباش خسته-

 :گفتم و زدم یلبخند

 بپرسم؟ ازتون یسوال کی کوکب خاله گمیم .نشدم خسته هم اونقدرها-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 جانم؟ بپرس-

 :گفتم و کردم اشاره ینقاش یتابلو به نگاهم با

 ده؟یکش یک رو ینقاش نیا دیدونیم-
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 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .دیشناسیم رو نقاشش شما-

 :دمیپرس گنُگ و رفتند باال تعجب شدت از میابروها
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 !بشناسم؟ دیبا کجا از آخه !؟یچ-

 من .مینیبنش آنها یرو که کرد اشاره ییرایپذ یچوب یمبلها به دستش با

 چیهیب هم

 کوکب خاله کنار یمبل یرو و رفتم مبلها سمت به دنبالش به یحرف

 خاله .نشستم

 :گفت و دوخت ینقاش به را نگاهش کوکب

 بچههاشون یوقت از دونمیم یول دمیند ادیز رو نقاشش هم خودم من-

 کردن ترکشون

 ینقاش کردن اراصر ادیز هم شوهرشون چند هر .دنینکش ینقاش گهید

 رو دنیکش

 از بعد که داشتن دوست رو بچههاشون یاونقدر خانوم یول بدن ادامه

 رفتن

 مثل عالقهشون مورد یکارها گذشته مثل نتونستن گهید بچههاشون

 ،یاطیخ و ینقاش

 .بدن انجام رو داشتن دوست یلیخ که ینقاش خصوص به

 :گفتم و دمیکش یآه

 بازم باشه که هم یلیدل هر به کنه؛ رها رو عالقهش آدم وحشتناکه واقعا-

 ...وحشتناکه

 سکوت یکم .کرد دییتا مرا حرف نییپا به سرش حرکت با کوکب خاله

 یجار نمانیب

 :گفتم آوردم ادی به که یزیچ با ناگهان که شد

 خانوم اون دیبا کجا از من !شناسم؟یم رو نقاش نیا من نیگفت چرا خب-

 رو
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 !بشناسم؟

 به یحیمل لبخند آنکه از پس و چرخاند سمتم به را سرش کوکب خاله

 :گفت زد، میرو
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 .بودن هاینقاش نیا یهمه نقاش مادربزرگتون-

 :فتمگ یناباور با و شدند گرد امکان حد تا چشمانم

 مادربزرگ دمیند حاال تا چرا نطورهیا اگر اصال !ممکنه؟ مگه !؟یچ-

 !بکشه؟ ینقاش

 چرا !باشن؟ نجایا دیبا چرا دهیکش من مادربزرگ رو هاینقاش نیا اگر اصال

 دینبا

 !باشه؟ خودشون یخونه

 :گفت و زد ینیغمگ لبخند کوکب خاله

 هم اونا .ردنکیم کار نجایا شیپ وقت یلیخ پدربزرگتون و مادربزرگ-

 و بودن کشاورز

 اونها اما بودن داده مادربزرگتون و پدربزرگ به خان پدر رو کلبه نیا

 مدرسه نجایا چون

 هر البته .روستا رفتن مدرسه برن بتونن بچههاشون نکهیا یبرا نداشت

 به یگاه از

 .نبودن نجایا یزندگ یبرا گهید یول زدنیم سر نجایا

 آنها یخانه در چرا .رفتم فرو مادربزرگ فکر به و انداختم نییپا را سرم

 از یاثر چیه
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 هم خودشان یخانه در دیبا نکهیا نه مگر !نبود؟ مادربزرگ یهاینقاش

 هنر از یاثر

 !باشد؟ مادربزرگ

 یهمه و دنینکش ینقاش گهید تهران به بچههاشون رفتن از بعد-

 به رو هاشونینقاش

 سالها شما چون د،یدونستینم رو نیا نیهم یبرا هم شما .کردن هیهد ما

 از بعد

 .دیاومد ایدن به خونهشون، از بزرگ خانوم یبچهها رفتن

 .کشاندم دندیرسیم نظر به مغموم که کوکب خاله چشمان به را نگاهم

 قیعم ینفس

 :کردم زمزمه آهسته ییصدا با .زدم قیعم یلبخند و دمیکش

 کی من زرگمادرب بکشه، ینقاش دوباره مادربزرگ که کنمیم یکار من-

 فوق نقاش

 !نداشتم خبر حاال تا من یول العادهست
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 :گفتم و انداختم نییپا را سرم سپس

 شناسه؟یم کجا از رو شما اریداد-

 از یاتفاق یلیخ .هستند خان پسر دانشگاه یدوره دوستان از اریداد آقا-

 از که یعکس

 خانوم پزشک شونیا که میشد متوجه دادن نشون شما بزرگ خانوم

 .اند بزرگ

 :گفتم تیعصبان با و داد فرم میابروها به ظیغل یاخم
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 !داره؟ شیگوش یتو رو مادربزرگم عکس اریداد !روشن چشمم-

 حرص شودیم ختهیبرانگ رتشیغ رگ زنش یبرا که یمذهب یمرد مثل

 که خوردمیم

 حد از شیب اریداد خواستینم دلم من یول بود یجالب یصحنه هم واقعا

 یزندگ در

 اشیکارآموز طرح یدوره اتمام از پس تینها در و کند نفوذ مادربزرگ

 را مادربزرگ

 .بشود ناراحتتر هم قبل از مادربزرگ تا کند ترک

 :گفت و زد یلبخند جوابم در کوکب خاله

 کنجکاو من نیهم واسه و بودن کرده ادیز رو بزرگ خانوم فیتعر آخه-

 رو شونیا شدم

 .دادن نشون من به بعدا و گرفتن عکس ازشون نیهم یبرا نم،یبب

 :گفتم و بردم باال را دستم

 اونم !باشه داشته همراه رو بانو کی عکس نداره حق صورت هر در-

 من که ییبانو

 !حساسم روشون یلیخ

 :گفت و داد سر یخندها جوابم در کوکب هخال

 !جان بهناز تو دست از-

*** 
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 ورودم محض به .رفتم رونیب کلبه از و دمیپوش تند را امیمحل یلباسها

 دور دشت، به
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 بلند ییصدا با داشتمیبرم گام رقصان که همچنان و دمیچرخ ودمخ

 مهد دوران یترانه

 :خواندمیم را کودکم

 ...من بزنم دست دانم،یم رو ایدن قدر خندانم، و شاد و خوشحال-

 :افزودم سپس و دمیکوب هم به را دستانم کف یانرژ و شوق با

 ...من بکوبم پا-

 :دادم دامها و دمیکوب نیزم بر محکم را میپاها

 ...خندانم و شاد چون-

 خوشان خوشان و خواندم را ترانه نیهم خودم یبرا آخور به دنیرس تا

 با .رفتم راه

 :گفتم آخور به ورودم

 !سالم ز،یعز یگاوها خب-

 یگرم استقبال من از دادند سر که یبلند یمومو یصدا با آنها از یجمع

 هیبق کردند،

 معلوم .شود تیتثب ذهنشان و شگو در من یصدا تا کردند سکوت هم

 شانیهمگ بود

 .داشتند دوست یلیخ مرا

 هم هنوز و دمید را او بار نیاول یبرا که شیپ روز دو که یگاو سمت به

 یلیخ نظرم از

 رونیب دامنم کنار کوچک یسهیک از را لمیموبا .رفتم است اریداد هیشب

 با و آوردم

 و بود یقطع یلیخ او با زدن حرف یبرا ممیتصم .گرفتم تماس اریداد

 هم شک البته
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 خوب و شده راحت من یشبانه یتماسها شر از آنکه یبرا که نداشتم

 به مرا بخوابد،

 یتماس او با و ببخشم را او بودم حاضر حال نیا با اما فرستاده نجایا

 او چند هر رم؛یبگ

 با یشینما طور به چون یول گرفت تماس من با یبار چند مدت نیا در

 بودم، قهر او
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 جواب بوق دو از پس گرفتم، تماس آنکه از پس .کردم رد را شیتماسها

 یصدا با و داد

 :گفت بشاشش و یانرژ پر

 ؟یچطور !یلنُگ سالم-

 :مگفت و زدم یلبخند

 ؟یچطور خودت خوبم، من !کش سهیک سالم-

 :داد جواب شیپ از شیب یانرژ با

 یزنیم زنگ خودت عوضش که، یدینم رو من یتماسها جواب !امَ یعال-

 زیسورپرا

 .یکنیم

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر طنتیش پر یلبخند

 دارم؟ زیسورپرا برات یدونستیم کجا از-

 :دیپرس عیسر

 !؟یدار یزیسورپرا چه !واقعا؟-

 :گفتم و دمیخند زیر یکم
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 .بزن حدس خب-

 :گفت سپس و کرد مکث یکم

 وقت بهشت وسط فرستادم رو تو نکهیا از تشکر پاس به یخوایم البد-

 من ،یبگذرون

 .یکن مهمون یسار یتو خوب رستوران کی رو

 :گفتم و زدم یپوزخند
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 !کنم خرجت پول عمرا-

 :گفت و دیخند یکم

 .تنبانه کی و کانیپ کی تییدارا تمام بود رفته ادمی !یگیم راست آره-

 :گفتم جوابش در لکسیر یلیخ .داد سر یقهقهها هم بعد

 ه؟یچ زتیورپراس یبدون یخوایم حاال .امَیراض هامییدارا به که من-

 :داد جواب سرعت به

 !ه؟یچ نمیبب بگو خوام،یم که آره-

 :گفتم و شدم کینزد بود اریداد بیس دوم یمهین که یگاو به

 .کردم دایپ همزادتو نجایا من-

 :گفت یگنُگ با

 !همزاد؟-

 سالم کی ایب !موهاش رنگ و چشماش .خودته یفتوکپ اصال !همزاد آره-

 یاحوالپرس و

 .بکن باهاش
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 ریز هم را دستم .زدم کریاسپ یرو و دادم فاصله گوشم از را لمیوبام

 همزاد گاو گردن

 :گفتم گوشش کنار در آهسته و بردم اریداد

 .یتپل کن سالم همزادت به-
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 چیه یول انداخت من به ینگاه درشتش چشمان آن با رخش مین از

 جز ییصدا

 از اریداد یصدا لحظه چند از پس .امدین در دهانش اتیمحتو دنیجو

 در کریاسپ

 :آمد

 پس؟ شد یچ-

 آهسته و کردم نوازش را لوس گاو آن سر یرو دستم با و دمیکش یپوف

 ملتمسانه

 :گفتم

 !زمیعز نکن عیضا منو گه،ید کن سالم بهش-

 و شدم دیناام بایتقر .امدین در او از ییصدا که گذشت یهایثان دو

 گرفتم میتصم

 در بلندش یمومو یصدا ناگهان که بدهم فاصله دهانش از را لمیموبا

 یلبخند با .آمد

 گوشم به را یگوش سپس و کردم نگاه اشییهنرنما به تیرضا از

 طنتیش با .چسباندم

 :گفتم
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 .ابهتتره پر یلیخ خودت یصدا از همزادت یصدا فقط-

 :داد جواب آرامش اوج در شد، خواهد نیخشمگ کردمیم فکر آنکه با

 .ارمیب در برات خودتو همزاد یصدا بذار پس خب-

 :گفت یخاص تمیر با و تند و دیکش قیعم ینفس

 ...یئ یئ ئو ئو یئ یئ-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 باغ یمونایم یقاط نکنه !یاریم در مونیم یصدا خوب چقدر تو یوا-

 بزرگ وحش

 !یشد
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 یزندگ جنگل یتو تارزان مثل ما سوسوالست، بچه شما مال وحش باغ-

 در و میکرد

 ...ضمن

 :افزود سپس و کرد یمکث

 !هایشناسیم خوب همزادتو یصدا-

 :گفتم حرص پر یلحن با و دمیکش یپوف

 !یاریدرب صداشو یبلد که یخودت مونیم-

 .ارنیدرب بلدن همه که رو صدا .ییتو که افتایق واال-

 ...شتریب که تو یافهیق واال-

 :زد میصدا دید مرا که کوکب خاله بشود تمام حرفم آنکه از قبل

 .یببر ونجهی هم اصطبل یبرا امروز که نجایا ایب جان ازبهن-

 :گفتم یبلند یصدا با و دادم فاصله دهانم از را لمیموبا
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 .خاله امیم االن-

 :گفتم و چسباندم صورتم به را یگوش دوباره سپس

 .برات دارم بعد واسه حاال-

 :گفت و داد سر یخندها

 .نمتیبیم بعدا .یمخمصها یتو خودت که فعال-

 :دمیغرّ حرص پر

 .خداحافظ-
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 .خدانگهدار-

 خاله سمت به .شدم بلند و انداختم دامنم یرو یسهیک در را لمیموبا

 در که کوکب

 لبخندم شدمیم کترینزد او به چه هر .رفتم بود ستادهیا آخور یانتها

 قتریعم

 به مرا من یخواسته طبق بود قرار که بودم خوشحال یلیخ .شدیم

 تا ببرد اصطبل

 .داشت یخوشحال یجا هم واقعا و نمیبب را اسبها

 :گفت و برگرداند من از را شیرو دم،یرس که اشیمتر دو به

 .ایب دنبالم-

 گذر از پس .رفتم رونیب نبالشد به منم و شد خارج آخور ییانتها در از

 بخش از

 بزرگ و کوچک یاسبها دنید با .میدیرس اصطبل به دشت، از یکوچک

 پشت
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 باز بناگوشم تا شمین دندیرسیم نظر به دهیورز اغلب که یچوب ینردهها

 پر نگاه و شد

 ناگهان داشتمیبرم قدم بهشت در که همچنان .خورد چرخ نشانیب لذتم

 به چشمم

 با .افتاد بود، اصطبل ییانتها قسمت در هیبق از یجدا که اسبها از یکی

 ییقدمها

 لذت غرق و گرد شیپ از شیب را چشمانم و شدم کینزد او به آهسته

 اسب آن .کردم

 به اشیشراب دم و الی و پوستش بر یشراب یلکها با روشن یقهوها

 که بود بایز یقدر

 زنند،یم سوت دلبر یدخترها یبرا که ییپسرها مثل من شد باعث

 بلند یسوت شیبرا

 در ییبایز یملکه آن به و کردم یط را نمانیب یفاصله تمام باالخره .بزنم

 کی پوست

 به که آورد در خودش از ییصدا و آورده باال را سرش .دمیرس اسب

 نیا شیمعنا نظرم

 سرش یرو را دستم و رفتم جلوتر .دارد دوست مرا هم او که بود

 را سرش که گذاشتم

 باشه خداتم از !پررو :دمیغرّ ب**ل ریز و کردم یاخم .دیکش کنار

 نوازشت خواستم

 !کنم

 :گفت شدیم کترینزد من به که همچنان و دیخند یکم کوکب خاله
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 الالش به یل یل یحساب و هست خان دختر اسب آخه سه،حسا خرده هی-

 .گذاشتن

 :گفتم و دمیچرخ کوکب خاله سمت به

 بشم؟ سوارش بار هی منم شهینم-

 :گفت ینگران با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 اسبشون یرو یلیخ خان دختر چون نکن فکرشم اصال !جان بهناز نه-

 !اند حساس

 :گفتم غم از پر یلحن با .دمیکش آه و انداختم نییپا را سرم مغموم

 نیا از یکی قراضهش کانیپ یجا به بابامون که مینشد هم خان دختر-

 یاسبها

 !بده بهمون خوشگل

 یرو را گرمش دست .ستادیا امیمتر مین در و آمد سمتم به کوکب خاله

 شانهام

 :گفت و گذاشت

 .جان بهناز-

 و مهربان یچهره در .آوردم باال را سرم آهسته و گرفتم نیزم از نگاه

 قیدق شادابش

 :گفتم و شدم

 جانم؟-

 :گفت و کرد قتریعم داشت ب**ل بر که را یلبخند

 فراموش یول یباش نداشته رو یدار دوست که ییزایچ از یلیخ دیشا-

 تو هنوزم نکن
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 به نکهیا بدون ،یباش داشته دوستشون یتونیم که یدار ییزایچ تیزندگ

 فکر

 یاجزا تک تک خودت؛ هم مهمتر همشون از ؛یباش براشون ینیگزیجا

 خودت وجود

 گوشهات رو، چشمات رو، پاهات رو، دستات رو، قلبت یتونیم تو .هستند

 یهیبق و رو
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 رو یبد شکلش بایز یتونیم که روحت یوهعال به رو بدنت یاعضا

 داشته دوست

 زیچ هر نکهیا به هست یازین چه ،یدار که ییهاییدارا همه نیا با .یباش

 رو یگهاید

 !؟یباش داشته ،یدار دوست که

 :گفتم لبخندم شدن انینما از پس .دادم کش باال به را لبم سمت دو هر

 .شد تنگ گاوها واسه دلم که آخور میبر !شماست با حق-

*** 

 آسمان یابرها به را نگاهم و بودم دهیکش دراز دشت سبز یچمنها یرو

 .بودم دوخته

 .آورد لبم بر لبخند کردیم نوازش را صورتم پوست که یطراوات با یهوا

 !نجامیا که هیروز نیآخر شهینم باورم-

 گوش بود کنارم که یرودخانها آب انیجر یصدا به و بستم چشم

 روز پنج نیا .سپردم
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 خودش قول به که هم اریداد .گذشت خوش من به تصورم یفرا واقعا

 داشت میتصم

 .داد پاداش مرا هیتنب از شیب بهشت، نیا به فرستادنم با کند، هیتنب مرا

 لذت دشت نیا در حضور از را آخر لحظات نیا خواستیم دلم چقدر

 هر یول ببرم

 دیشد یزود به نداشتم شک که چرا بود کم بردمیم لذت هم چقدر

 خواهم دلتنگ

 .شد

 .خورهیم زنگ تلفنت نیا جان بهناز-

 .چرخاندم کلبه سمت به را سرم و کردم باز چشم کوکب خاله یصدا با

 در یجلو از

 دوان و شدم بلند .بروم نزدش به که دادیم تکان دست میبرا کلبه

 سمتش به دوان

 .اومدم :فتمگ بلند نسبتا ییصدا با دم،یرس که کلبه یکینزد به .رفتم
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 :گفت و داد دستم به را لمیموبا

 .آخور رمیم سر هی من دیزنیم حرف تلفن با شما تا -

 :گفتم و زدم یلبخند

 .باشه-

 کردم روشن زدم، دکمهاش تک بر که یضربها با را امیگوش یصفحه

 کی شکل یول
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 خاموش عیسر و شد انینما شیرو قرمز ضربدر عالمت با بزرگ یباتر

 پر را نفسم .شد

 :گفتم و فرستادم رونیب زور پر یفوت با حرص

 !کردن تموم شارژ واسه آورده ریگ وقت نمیا-

 و مدیچرخ بود شده دور من از یمتر دو حاال که کوکب خاله سمت به

 :گفتم

 کجاست؟ میگوش شارژر دیدونیم خاله-

 :گفت و دیچرخ سمتم به

 اه؟یس مار همون-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .نکردم داشیپ گشتم دنبالش یچ هر شبید از .همون آره-

 :گفت هیثان چند از پس و کرد فکر یکم

 .باشه گلدونها نیب ییرایپذ یطاقچه یرو کنم فکر-

 :افزودم سپس و گفتم ی"آهان"

 .یمرس-
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 .خانوم کنمیم خواهش-

 آخور سمت به کوکب خاله که همچنان و میبرگرداند هم از را مانیرو

 وارد من رفت،

 در یلیموبایب از من نجات راه تنها که رایداد شارژر دنبال به .شدم کلبه

 بود نجایا
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 آن به یلبخند .داشتم برش و افتمی طاقچه یرو را آن باالخره .گشتم

 :گفتم و زدم

 !اهیس مار گهیم بهت هنوزم کوکب خاله-

 .کردم وصل ییرایپذ زیپر تنها به را شاخهاش دو و دمیخند زیر یکم

 که همچنان

 ناموفق یتماسها دنید با .کردم روشن ار آن بود شارژ حال در لیموبا

 بر لبخند ار،یداد

 :گفتم ب**ل ریز و دیماس لبم

 تنگ نجایا واسه دلم هم شده، تنگ خونهش و مادربزرگ واسه دلم هم-

 نیا !شهیم

 !آخه؟ هیوضع چه

 به را یگوش .گرفتم تماس و داشتم نگه یداد نیآلو اسم یرو را انگشتم

 گوشم

 با بوق سه از بعد .کردم گوش یمتوال یهابوق یصدا به و چسباندم

 و بشاش یصدا

 :داد جواب شادابش

 !لباس یلنُگ یبانو دیگرفت یتماس عجب چه به به-

 .ندارم رو ییپاسخگو فرصت شهیهم من دوما سالم، اوال-

 !مشغله پر خانوم باشه-

 ؟یداشت کار یچ بگو خب-

 آماده و وشبپ لباس .اونجا رسمیم گهید ساعت مین من بگم زدم زنگ-

 .باش

 .روستا رسهیم عصر مادربزرگ-
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 .یبرس زودتر کم هی تو نداره بیع حاال-

 :گفت ناگهان که کردم سکوت جوابش در

 !هان؟ !شه؟یم تنگ اونجا واسه دلت نکنه-

 !بشه؟ تنگ نجایا واسه دلم که داره یبیع چه مگه خب-

 :گفت و دیکش یپوف

 بهت اونجا نکهیا مثل یول کنم مجازات رو تو من بود قرار که نهیا بشیع-

 خوش

 !گذشته

 :گفتم غرور پر یلحن با و زدم یلبخند

 .نگذره خوش من به نجایا که یکن یکار یبتون عمرا تو-

 :گفت تطنیش پر یلحن با

 .بکنم تونمیم یکار هی چرا-

 اد؟یبرم ازت یکار چه یکنیم فکر نمیبب بگو !بابا نه-

 :گفت شیپ از شیب یطنتیش با

 !غر واسه یبش گوش باز تو و نجایا ادیب هم مامانت نکهیا-

 !کردم؟ ویس میگوش یتو یاسم چه به مامانمو یدونستیم کجا از تو !یه-

 :گفت یروزمندانهایپ لحن با

 !گهید مییما-

 :گفت سپس و کرد مکث یکم
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 .نمتیبیم گهید ساعت مین کنم،یم یرانندگ دارم من خب-

 .فعال باشه،-

 .فعال-

 نیا و کلبه نیا دلتنگ دیشد دانستمیم که من و افتی خاتمه تماس

 خواهم دشت

 قدم کلبه در یکم و گذاشتم طاقچه بر را لیموبا یحوصلگ یب با شد،

 دلم قطعا .زدم

 آن یجلو .شد خواهد تنگ دیشد کلبه نیا دار نم چوب خوب یبو یبرا

 ینقاش یتابلو

 بودم، دهید امیزندگ کل در که بود یریتصاو نیزندهتر جزء که

 چشمان در و ستادمیا

 چطور آخر .شدم محو کردمیم حسش خودم به کینزد یلیخ که زن نآ

 توانستمیم

 یدور غم از و است بوده هنرمند حد نیا تا مادربزرگم کنم باور

 را ینقاش فرزندانش

 !است گذاشته کنار کامال

 دمینفهم که شدم مادربزرگ به کردن فکر و ینقاش آن غرق یقدر به

 زمان چطور

 .آمدم رونیب فکر از کلبه در بر یکس ستاند یضربه یصدا با و گذشت

 به را سرم

 .رفتم در سمت به و دادم تکان نیطرف

 ثابت اریداد یفندق درشت چشمان یرو نگاهم در، کردن باز از پس

 طرز به .ماند
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 شده تنگ پاره آتش فندق جفت کی آن یبرا دلم کردم حس یبیعج

 .بود

 .شد عرض سالم-

 :گفتم اخم با و ادافت طنتشیش پر لبخند به نگاهم

 !هایدیرس زود یادیز !سالم کیعل-

 :گفت و داد هل داخل به را در دستش با
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 .دمیرس موقع به هم یلیخ-

 .رفتم عقبتر قدم چند و برداشتم در یرو از را دستم

 .نجایا امیب شتریب خوامیم من-

 قتریعم را لبخندش .ستادیا میجلو یمتر مین در و آمد سمتم به قدم چند

 :گفت و کرد

 .خونه یبر دیبا االن اما !یایم-

 داد چرخ میپا تا سر بر باال تا نییپا از و نییپا تا باال از لذت با را نگاهش

 :گفت و

 !ادیم بهت یلیخ یمحل لباس-

 :افزود و کشاند چشمانم به را نگاهش سپس

 !یکن عوض لباس دیبا االن یول-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .کنم عوض لباس رونیب برو !بابا باشه-

 :گفت و کرد ظتریغل طنتیش با را لبخندش

 .نجایا میهست-
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 دمیکش یپوف .گذاشتم کمرم بر را دستم دو هر و کردم ظتریغل را اخمم

 :گفتم و

 !هایراحت !نمیبب ونریب برو-

 به را نگاهش .نشست یچوب یمبلها از یکی یرو و گرفت فاصله من از

 کشاند پنجره

 :گفت و

 یخداحافظ کوکب خاله از میبر بعدشم .کن عوض لباس آشپزخونه برو-

 .میکن
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 :گفتم و دمیکش امیشانیپ بر را دستم کف

 !خدا به یدار رو یلیخ-

 !تو یاندازه به نه-

 که ییرایپذ یگوشه کوچک زیم سمت به و دمیکش یپوف حرص پر

 اولم روز یلباسها

 کنان غرولند و برداشتم را لباسها .رفتم داشتند، قرار شده تا آن یرو

 یبرا

 طول ادیز را کردن عوض لباس .رفتم آشپزخانه به اریداد یمالحظگیب

 به و ندادم

 رهیخ پنجره به و نشسته مبل همان بر همچنان اریداد .رفتم ییرایپذ

 فکر .بود شده

 مبل آن بر که بود نیهم دشت نیا و کلبه نیا تمام از او بهشت کنم

 پنجره به و ندیبش
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 .بدوزد چشم

 که دستانم به .دیرخچ سمتم به سرش که کردم صاف را میصدا

 را امیمحل یلباسها

 :گفت و کرد نگاه بودم داشته نگه آنها با محکم

 !یبش الیخیب رو لباسها نیا یخواینم نکهیا مثل-

 :گفتم و دمیکوب نیزم بر پا بچهها مثل

 !خوامینم رینخ-

 :گفت و زد یلبخند

 !بهناز ستین تو مال لباس اون یول-

 !رهندا قابلمو گفت کوکب خاله اما-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 ؟یکن قبول دیبا تو کرده، تعارف اون-
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 چون گمیم پس ندارم دروغ که منم !گهید داره ومدین اومد تعارف خب-

 دارم دوستش

 .دارمیم برش

 :گفت و داد سر یخندها اریداد

 !ینوبرش گهید تو-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین که زدم قیعم یلبخند

 .میبر و میکن یخداحافظ کوکب خاله از میبر .داشتم برش پس خب-

 .میبر-
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 باز را در .رفت کلبه در سمت به تند ییقدمها با و شد بلند مبل یرو از

 و داشت نگه

 لذت دادنش عذاب از که هم من .دوخت من به را تظرشمن نگاه

 که یسرعت با بردمیم

 راه در سمت به کردیم یبرابر پشت الک بچه کی با یآهستگ شدت از

 از پس .افتادم

 :گفت و فرستاد رونیب فوت با را نفسش حرص پر اریداد لحظه چند

 !بده فتش ل یه حاال !منتظرتمها ینیبیم-

 :گفتم و کردم ظتریغل را لبخندم

 .بردارم قدم آرامش با دارم دوست من-

 با را میمانتو نیآست .آمد سمتم به عشیسر یقدمها با و کرد رها را در

 و گرفت دستش

 همان به نگاهم آخور به ورودمان با .کشاند خودش دنبال آخور تا مرا

 هم هنوز که یگاو

 :گفتم ذوق با و افتاد بود اریداد همزاد نظرم از

 !کن نگاش !ناهاشاو اریداد-
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 من حرف نیا با گشت،یم کوکب خاله دنبال به چشمانش با که اریداد

 و شد متوقف

 همزادش اوگ آن به و کرد دنبال را نگاهم رد .کشاند من به را نگاهش

 با .دوخت چشم

 :گفت و انداخت باال یشانها یتفاوت یب
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 .گاوها انیم در یگاو مگه؟ هیچ خب-

 :گفتم ذوق همان با بودم، دوخته چشم گاو آن به که همچنان

 تلفن پشت از باهات که یهمون همزادته، گفتم که هیگاو همون نیا-

 .زد حرف

 :گفت و دیکش یبلند یصدا با قیعم ینفس

 !بابا نه ! ا -

 :گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم

 !کن باور بابا آره-

 حرص که یلحن با و زد حرص پر یلبخند و کشاند چشمانم به را نگاهش

 را خوردنش

 :گفت داد،یم نشان خوب

 .بدم نشونت رو همزادت یمونهایم که ستین جنگل نجایا که فیح-

 .دادم راه تمصور به را اخم شیجا به و کردم جور و جمع را لبخندم

 قیعم ینفس

 :گفتم حرص پر و دمیکش

 ...تو که مونمیم من اگه-

 !آقا دیاومد خوش-

 خاله سمت به مانیدو هر سر و ماند ناتمام حرفم کوکب خاله یصدا با

 .دیچرخ کوکب

 شد کترینزد ما به مهربانش لبخند همان با دست به سطل کوکب خاله

 :گفت و
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 .نجایا دیایب هم با ادیز بعد به نیا از .شهیم تنگ جان بهناز یبرا دلمون-

 :گفت و زد کوکب خاله یرو به یلبخند اریداد

 .بود شده مزاحمتون بهناز هم مدت نیا اگر دیببخش .حتما چشم،-

 :گفت و کرد یاخم کوکب الهخ

 پر نگاه .میشد ممنونش و کرد کمک ما به هم یلیخ !بود؟ کجا مزاحمت-

 را محبتش

 .زد میرو به ینیدلنش لبخند و کشاند من به

 :گفت کوکب خاله جواب در اریداد

 ...کنه کمکتون تونسته که خوشحالم پس خب-

 به رو .شد دهیکش سمتش به مانیدو هر نگاه که کرد یهایثان چند یمکث

 کوکب خاله

 :گفت و کرد قتریعم یکم را لبخندش

 .نشده رید تا میبر گهید اجازهتون با-

 :گفت جوابش در معترضانه کوکب خاله

 .دیبر بعد ارمیب براتون یچا کی دینیبش !ه؟یعجلها چه آخه-

 :گفتم شوق و یخوشحال با

 .خاله نکنه درد دستتون د،یبد هم یچا کی آره-

 با .شد کینزد من به که برداشت یطور شیپهلو به دمق کی اریداد

 یسقلمها آرنجش

 :گفت کوکب خاله به رو داشت، ب**ل بر که یلبخند با و زد میپهلو به

 .میشیم مزاحم خوردن یچا یبرا بعدا که نهیا بهناز منظور-
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 :گفت معترض یلحن با و کرد یاخم اریداد به کوکب خاله

 مگه؟ رهیگیم ازتون وقت چقدر خوردن یچا فنجون هی االن خب-

 یلبخند با بود گرفته درد بدجور اریداد یسقلمه از میپهلو که هم من

 به رو یمصنوع

 :گفتم کوکب خاله

 که برم زودتر هم من بهتره خونه، برسه زودتر مادربزرگم ممکنه چون-

 آماده رو خونه

 .میایم دنتونید به هم باز یزود به حتما یول کنم

 :گفت و زد تمندانهیرضا یلبخند اریداد

 .دیشکنکن .میایم هم حتما-

 :گفت و زد یکمرنگ لبخند ناچار به کوکب خاله

 .دیایب بازم که میمنتظرتون یول دیدونیم صالح طور هر-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش اریداد

 .مینیبیم رو گریهمد هم باز یزود به انشاهلل-

 :گفتم شدهام قتریعم لبخند با هم من

 .دارم دوست یلیخ رو نجایا هم و شما هم .یزود به امیم منم-

 :افزودم و کردم اشاره بود دستم در که ییلباسها به نگاهم با

 دوستشون و اند قشنگ یلیخ که برمیم هم رو لباسها نیا اجازهتون با-

 .دارم

 :گفت و زد یسخاوتمندانها لبخند کوکب خاله

 .ببر لذت ازش و بپوش ببر، !جان بهناز که نداره تو قابل-
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 راستش یگونه بر یها*س*بو و شدم کینزد کوکب خاله به قدم چند

 فاصله او از .زدم

 ریز که لبخندش به نیمز صورت یرو را نگاهم کهیحال در و گرفتم

 براق عرق، از یهایال

 :گفتم و زدم یلبخند دادمیم چرخ د،یرسیم نظر به

 !ممنونم-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش جوابم در

 !کنمیم خواهش-

 :گفت و آورد در نوسان به اریداد و من نیب را اهشنگ سپس

 .نمتونیبب یزود به دوارمیام باشه، همراهتون به خدا-

 سوار دو هر تینها در و دینکش یطول ادیز کوکب خاله با مانیخداحافظ

 نیماش

 گذشتیم نیماش افتادن راه از یقهایدق ده .میشد روستا یراه و اریداد

 همچنان یول

 .شکست را سکوت اریداد باالخره .بود راربرق سکوت نمانیب

 زبون و یباش ساکت وقت همه نیا دهیبع تو از !بگو یزیچ هی خب-

 !ینکن یدراز

 :گفتم و فرستادم رونیب یزور پر فوت با را نفسم حرص پر

 !بگم که ندارم یزیچ-

 !؟یشیم یعصبان چرا حاال-

 یباق مقابلش سرسبز یجاده به نگاهش او یول دیچرخ سمتش به سرم

 با .ماند

 :گفتم آهسته ییصدا
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 .نجایا امیب بازم خوامیم-
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 آنکه یب .کرد جذابتر برابر ده را رخش مین و گرفت شکل لبش بر لبخند

 به را سرش

 :گفت خاندبچر سمتم

 !نکن شک م،یایم-

 به را سرم .گرفتم او از چشم و گرفت شکل لبم بر تیرضا از یلبخند

 یپنجره سمت

 دوخته چشم پنجره یآنسو سبز یفضا به که همچنان و چرخاندم کنارم

 :گفتم بودم،

 .اریداد-

 بله؟-

 ده؟یکش مادربزرگ رو کلبه داخل یهاینقاش اون یدونستیم تو-

 ؟یدیفهم یجور چه تو .آره-

 گ مادربزر ممکنه چطور آخه !شهینم باورم من .گفت بهم کوکب خاله-

 حد نیا تا من

 توش که یهنر یهمه بچههاش از یدور خاطر به و بوده هنرمند

 یادیز استعداد

 !کنه؟ ول رو بوده عالقهش مورد یلیخ و داشته

 و چرخاندم سمتش به را سرم .شد متوقف و دیکش کنار را نیماش

 گاهشن یسوال
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 نگاهش .چرخاند من سمت به را سرش و گرفت فرمان از چشم .کردم

 چشمان به را

 .زد یکمرنگ لبخند و دوخت منتظرم

 ریتاث خاطر به رو استعدادش و عالقه وقتها یلیخ آدم بهناز، یدونیم-

 طیشرا

 خاطر به تو !تو خود مثالش .رهیگیم دهیناد احساساتش یرو طشیمح

 پدر که یریتاث

 به هم بزرگ خانوم و یگرفت دهیناد رو ینقاش داشتن روت مادرت و

 غم ریتاث خاطر

 و خودشون یحت اون از بعد البته و داشتن که رو یهنر بچههاش یدور

 حالشون زمان

 .گرفتن دهیناد رو
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 دستانم انگشتان با که همچنان .انداختم نییپا را سرم و دمیکش یآه

 و کردمیم یباز

 :گفتم بودم، کرده هودهیب یباز آن متوجه را نگاهم

 هر به توجهیب بتونه آدم و برسه انیپا به گرفتن دهیناد نیا شدیم کاش-

 دور که یزیچ

 .بده انجام رو داره دوست یلیخ که ییکارها اون افته،یم اتفاق برش و

 !شهیم-

 پر که چشمانش به را نگاهم .بردم باال را سرم و گرفتم دستانم از چشم

 دیام نور از
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 داشت را او چشمان دیام از یکهایبار تنها که یلحن با و دوختم بودند

 :گفتم

 !شه؟یم یچطور-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 با نو از رو زیچ همه شهیم کرده درک رو طیشرا نیا که یکس کمک با-

 .کرد شروع هم

 کنم؟ دایپ مادربزرگ واسه رو یکس نیهمچ یچجور خب-

 !شدهست دایپ اون !؟یکن دایپ-

 :افزود و داد چرخ میپا تا سر بر را نگاهش

 ...نشسته من یروبهرو قایدق االن و-

 با .کردم اشاره خودم به اشارهام انگشت با و شد گرد تعجب از چشمانم

 از پر یلحن

 :گفتم دیترد و شک

 !؟یگیم رو من-

 حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرش و کرد پررنگتر را لبخندش

 را دهانم آب .داد

 :دادم ادامه و دادم قورت
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 ینقاش مدتهاست خودم من !کنم؟ کمک مادربزرگ به یچطور من اما-

 رو یحرفها

 مادربزرگ یهاینقاش یخوب به هامینقاش از کدوم چیه تازه و کردم رها

 !نبودن
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 یوقت .آورد جلوتر را سرش و گذاشت شانهام یرو را گرمش دست

 دوازده به صورتش

 :گفت و برد باال یلبخند به را لبش طرف دو د،یرس صورتم یمتر یسانت

 رو مشابهشون طیشرا و یبزرگ خانوم هیشب که یهست یکس تنها تو بهناز-

 تجربه

 !یاریدرم سر ینقاش از بزرگ خانوم مثل که یهست یکس تنها تو !یکرد

 هم تو

 کمک نکهیا بر عالوه یبکش ینقاش میقد از تریحرفها و بهتر یلیخ یتونیم

 یکن

 ریتصو به رو بدش و خوب ساساتاح عالقهش مورد هنر با بزرگ خانوم

 کمتر تا بکشه

 یکس تنها تو من نظر از .بکشه عذاب دردش و غم و یمنف احساسات از

 به که یهست

 تا یکن کمک یتونیم بزرگ خانوم با مشترکت استعداد و عالقه یواسطه

 دوتون هر

 خودت !دیکن حس هم کنار در نباریا یول دوباره رو یخوشبخت و لذت اوج

 مک دست رو

 رنگیب یایدن نیا از بزرگ خانوم و خودت نجات راه تنها تو !رینگ

 !یهست تونیفعل

 شیروبهرو به را نگاهش و گرفت فاصله من از حرفش اتمام از پس

 را دستش .دوخت

 و گرفتم او از چشم .انداخت راه را نیماش و برداشت شانهام یرو از

 از گرید یبار
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 .کردم نگاه کنارم ه م با شده دهیپوش سرسبز یفضا به کنارم یپنجره

 نیهم یبرا پس

 درخواست من از و آمدیم خوشش من یهاینقاش از مادربزرگ که بود

 هم باز کردیم

 در یرشتها سر هم مادربزرگ که بود نیا لشیدل تنها !بکشم ینقاش

 و داشت ینقاش

 دنیکش ینقاش به مرا شهیهم و بردیم لذت میهاینقاش از نیهم یبرا

 !کردیم قیتشو

 را مادربزرگ که بار نیا دیبا دیشا !بود اریداد با حق واقعا دیشا

 قشنگ یزندگ دمیدیم

 یهمه از یجدا و !کردمیم آغاز مانیدو هر یبرا را یدیجد مشترک

 گفت، اریداد آنچه
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 او از ینقاش گرفتن ادی و مادربزرگ با کردن ینقاش از باالتر یلذت چه

 توانستیم

 !باشد؟

 که بود نیا بزرگ مشکل .بود اریداد یحرفها مشغول فکرم راه تمام

 امکانات تمام

 یرنگ مداد جعبه کی و ینقاش دفتر کی مادربزرگ یخانه در من ینقاش

 دیشا که بود

 ینقاش است دهیکشیم روغن رنگ یهاینقاش یزمان که مادربزرگ یبرا

 یرنگ مداد با
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 با من یهاینقاش از چون یطرف از !ندهد او به یجالب حس ینقاش دفتر در

 ابزار همان

 با اشینقاش آغاز یبرا یدیام یجا آمدیم خوشش محدود آالت

 دفتر و یمدادرنگ

 .داشت وجود من یمیقد ینقاش

 !میدیرس-

 یکوچه به شیآنسو یمنظره ی ک نشدم متوجه صالا که پنجره از چشم

 یخانه

 به .چرخاندم اریداد سمت به را سرم و گرفتم کرد رییتغ مادربزرگ

 و زد یلبخند میرو

 :گفت

 !یبود فکر تو یلیخ-

 .بودم حرفات فکر تو آره،-

 :گفت ذوق پر یلحن با و شد کنجکاوتر نگاهش و قتریعم لبخندش

 خب؟-

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش در

 !کنم تشکر ازت امروزت یحرفا بابت چطور دونمینم-

 برق طنتیش از که یچشمان با و کرد پررنگتر طنتیش با را لبخندش

 :گفت زدندیم
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 حرفام به که نهیا مهم فعال اما !شدنم واقع تشکر مورد عاشق من خب-

 ،یکن عمل
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 ؟یکنیم

 !حتما کنمیم آره، :گفتم و کردم ظتریغل را لبخندم

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 یهاینقاش بزرگ خانوم یخونه یوارهاید کل یرو که امَیروز منتظر پس-

 خانوم و تو

 .نمیبب رو بزرگ

 :مگفت شوق با و زدم اقیاشت پر یلبخند

 !روز اون بشه یقشنگ روز چه یوا-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 !شهیم قشنگ البته صد-

 .کردم باز را نیماش در دستم با و زدم جوابش در یینما دندان لبخند

 قیعم ینفس

 :گفتم و دمیکش

 .خداحافظ فعال !اریداد ممنونم ازت زیچ همه بابت-

 .خداحافظ-

 :ودافز و آورد باال میجلو را دستش

 .برسون بزرگ خانوم به منم سالم-

 .حتما باشه-

 

 
338 

 .بستم را در و شدم ادهیپ بود کرده خوش جا لبم بر که یلبخند همان با

 پشت از
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 عالمت به و آوردم باال را دستم و کردم اهنگ او به نیماش یپنجره

 نیطرف به یخداحافظ

 را لبخندش و آورد باال را دستش پاسخم در هم اریداد .دادم حرکت

 پس .کرد قتریعم

 یخانه در به نگاهش با و گذاشت فرمان بر را دستش لحظه چند از

 اشاره مادربزرگ

 تا .رفتم ربزرگماد یخانه در سمت به و برگرداندم او از را میرو .کرد

 با را در که یزمان

 .بود دوخته چشم من به و متوقف همانجا شدم وارد و کردم باز دیکل

 به ورودم از پس

 او و دادم تکان دست اریداد یبرا در باز یگوشه از گرید بار کی اطیح

 آنکه از پس

 در و بستم را در .شد دور من از و انداخت راه را نیماش زد میبرا یبوق

 دمق اطیح

 شدن تندتر بر که گذاشتم نهامیس چپ سمت یرو را دستم .برداشتم

 از قلبم تپش

 حس از پر که یلبخند همان با لحظه چند از پس .بکاهم جانیه شدت

 لبم بر خوب

 دلتنگش دیشد که مادربزرگ یخانه اطیح یرو را نگاهم بود، مانده

 چرخ بودم شده

 :گفتم یانرژ پر ییصدا با .دادم

 !مادربزرگ اومدن واسه میکن آماده رو نخودمو میبر-
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 خوب یبهداشت سیسرو ینهیآ در و زدم کوتاهم یموها به یشانها

 .کردم نگاه را خودم

 گشاد شرتیت دند،یرسیم گردنم اواسط تا و شده بلندتر یکم میموها

 شلوار و قرمز

 مادربزرگ از استقبال یبرا یخوب یانتخابها هم رنگم دیسف گشاد یورزش

 کی از بعد

 کار دمیرس خانه به که یوقت از .دندیرسیم نظر به هم از ما یدور هفته

 جز یخاص

 یزر بازگشت خوب خبر دو با البته و ندادم انجام رفتن حمام و دنیخواب

 هم آن خانوم،

 شاد اریبس گرید ساعت کی تا مادربزرگ آمدن البته و ظهر فردا قایدق

 .شدم
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 به کردمیم برانداز را میشانهها تا سر از و ستادهیا نهیآ یجلو که همچنان

 ییبرنامهها

 فکر نیهم ریدرگ .کردمیم فکر بودم ختهیر مادربزرگ با ینقاش یبرا که

 بودم االتیخ و

 :گفتم شوق با و دمیپر جا از نهخا در یصدا با که

 !دنیرس جون آخ-

 زیر یبشکنها دستانم با یشاد و شوق شدت از کهیحال در دوان دوان

 به زدمیم
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 یبایز و درشت چشمان به نگاهم در، کردن باز از پس .رفتم در سمت

 از که مادربزرگ

 جلوتر قدم کی ذوق با .خورد گره دیباریم یدلتنگ من نگاه مثل نگاهش

 و رفتم

 :گفتم کردمیم ظتریغل را لبم بر گرفته شکل لبخند که همچنان

 !مادربزرگ سالم-

 در را خودم بودم، آغوشش دلتنگ دیشد که من و کرد باز را دستانش

 و گرم آغوش

 وجودم عمق تا لذت با را عطرش خوب یبو و دادم یجا نرمش

 .فرستادم

 را ادرشچ مادربزرگ .میآمد رونیب هم آغوش از لحظه چند از پس

 سرش بر یکم

 :گفت یبامزها لحن با و کرد مرتب

 ؟ینداد آب به که یگل دسته-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .راحت التونیخ !ندادم نه،-

 :گفت که آمد مادربزرگ سر پشت از عمو یصدا

 !بهناز میمهمون نجایا صبح فردا تا که ریبگ لیتحو هم رو ما-
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 تنها بار نیا که دمید را عمو مادربزرگ کنار از و کردم کج را خودم

 لبخند با و بود آمده
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 قتریعم را لبخندم جوابش در .کردیم نگاه من به مهربانش شهیهم مثل

 و کردم

 :گفتم

 !چشم به یا-

*** 

 :گفتم و گذاشتم مادربزرگ یجلو را امینقاش دفتر

 .من زیسورپرا نمیا مادربزرگ دییبفرما !دارادادان-

 به را نگاهم و گذاشتم ینقاش دفتر کنار هم را میهایرنگ مداد یجعبه

 با که مادربزرگ

 نگاهش و کردیم جابهجا اشینیب یرو را گردش نکیع دستش ت انگش

 آن از را

 و دفتر به و گرفت بود دستانش از یکی در همچنان هک یبافتن یلهایم

 ییهایمدادرنگ

 و آورد باال من صورت تا را نگاهش .دوختم کشاند، گذاشتم شیجلو که

 :گفت

 ؟یبکش ینقاش من یبرا یخوایم-

 بود من از ریغ هم یکس هر که کرد حرفش یمهیضم نیدلنش یلبخند

 توانستینم

 :گفتم و زدم یلبخند پاسخش در الح نیا با اما بدهد او به "نه" ب جوا

 .دیبکش ینقاش برام شما خوامیم دفعه نیا یول کشمیم براتون بعدا-

 :گفت تعجب با و کرد گرد را چشمانش مادربزرگ

 !من؟-
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 دادم حرکت نییپا به دییتا ینشانه به را سرم و کردم قتریعم را لبخندم

 :گفتم و
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 بگم بهتون خواستیم دلم خونه نیدیرس که شیپ روز دو از !شما بله،-

 ینقاش

 .کنم یعمل رو خواستهم گرفتم میتصم امروز گهید یول دیبکش

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش مادربزرگ

 !ستمین بلد دنیشک ینقاش اصال که من-

 به را اشیسوال نگاه .گذاشتم کنارم و گرفتم را دستش یکاموا یلهایم

 چشمانم

 :گفت و دوخت

 !د؟یحم یکنیم یدار کار یچ-

 نگاه چشمانش در و گذاشتم مادربزرگ راست دست یرو را دستم

 را لبخندم .کردم

 :گفتم یمیمال لحن با و کردم پررنگتر

 خوامیم و دمید خودم یچشمها با رو نیا من !دیبلد دنیکش ینقاش شما-

 دوباره که

 .دیکن شروعش

 :گفت یناباور با و شدند گردتر مادربزرگ چشمان

 !یزنیم حرف یچ از فهممینم !دیحم ستمین بلد اصال من-

 :گفتم و خاراندم را گوشم پشت یکم آزادم دست با
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 ادی هب دوباره کنم کمکتون تونمیم من اما باشه رفته ادتونی دیشا خب-

 .نیاریب

 ...دیحم اما-

 :گفتم و کند کامل را حرفش مادربزرگ نگذاشتم

 .میکن شروع دیایب خب-
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 باز را هایمدادرنگ یجعبه در و گذاشتم مادربزرگ یپا یرو را دفتر

 یجعبه .کردم

 :گفتم و آوردم مادربزرگ دست یجلو و برداشتم هم را یمدادرنگ

 .دیکن شروع خب-

 ...دیحم یول-

 رو قشنگتون ینقاش دارم دوست !گهید دیارین یول و اما مادربزرگ-

 .نمیبب

 :گفت غم از پر یلحن با و انداخت نییپا را سرش مادربزرگ

 هواش و حال میقد مثل هم گهید !دمینکش ینقاش وقته یلیخ من دیحم-

 که ندارم رو

 .بکشم ینقاش

 یهنر یوقت چرا !مادربزرگ؟ دیباش نداشته رو هواش و حال چرا آخه-

 نقدریا که هست

 تجربهش از رو خودتون د،یهست یحرفها توش و دیدار یعالقها بهش

 محروم

 !د؟یکنیم
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 :گفت وسانهیما اورد،یب باال را سرش آنکه یب مادربزرگ

 باز یگفتیم و یکردیم فیتعر یلیخ من یهاینقاش از شهیهم که تو چون-

 برات هم

 یکی من و یبرگشت تهران از یطوالن مدت هی از بعد یوقت بکشم، ینقاش

 هامینقاش از

 تو .نکنم تلف هودهیب کار نیا با رو وقتم گهید یگفت دادم نشون بهت رو

 یگفت خودت

 کی به که ببافم یبافتن عروسهام و بچههام یبرا دن،یکش ینقاش یجا به

 یدرد

 ...بخوره

 پس !فتندیب رونیب حدقه از بود کینزد که شدند گرد یحد به چشمانم

 نیا لیدل بابا

 مادربزرگ بابا، خاطر به پس !بود مادربزرگ در وحشتناک رییتغ

 حال در شهیهم

 را ما و بابا یشالگردنها تمام نیهم یبرا اصال !بود بافتن یبافتن

 !بود بافته زرگمادرب
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 مرا یعالقه کردن دنبال یجلو که همانطور توانست چطور بابا آخر

 را مادربزرگ گرفت،

 !کند؟ منع بزرگش یعالقه از

 من به که ییحرفا هنوز من !بکشم ینقاش واهنخ من از گهید دیحم پس-

 رو یزد
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 !نکردم فراموش

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 آدمها ما چرا اصال !دیکن فراموش رو حرفها همون دیبا قایدق شما اتفاقا-

 قایدق

 یول میکنیم فراموش رو بمونه ادمونی شهیهم دیبا که رو ییزهایچ

 که رو ییزهایچ

 !م؟یداریم نگه حافظهمون یتو عمر آخر تا رو مینک فراموش عیسر دیبا

 فراموش چون

 !برهیم زمان عمرمون آخر تا میکن فراموش دیبا که ییزهایچ کردن

 .دیکش یآه بود نییپا سرش که همچنان

 د؟یکن نگاه من به شهیم مادربزرگ-

 یلبخند .دوخت من به را منتظرش نگاه و آورد باال یآرام به را سرش

 به مطمئن

 :گفتم و زدم شیرو

 و فیتعر هم دیبکش که ینقاش هر از عمرم آخر تا دمیم قول االن من-

 .کنم تشکر هم

 طرز به را لبخندم مادربزرگ، مردد نگاه در دیام از یکهایبار دنید با

 یبخش نانیاطم

 :گفتم و کردم قتریعم

 .دمیم قول-

 هختیآم شوق با که یلحن با و زد جوابم در یکمرنگ لبخند مادربزرگ

 :گفت بود، شده

 !ارزشتره؟ کم بافتن یبافتن از یکنینم فکر گهید یعنی-
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 .ببرم لذت و رو هنرتون نمیبب دیبکش پس !نه که البته-

 از .کشاند ینقاش دفتر به من از را نگاهش و کرد قتریعم را لبخندش

 یجعبه داخل

 :گفت و برداشت رنگیآسمان یآب مداد کی امیرنگ مداد

 دادم؟یم ادی ینقاش بهت یبود بچه یوقت ادتهی-

 .کند آغاز را اشینقاش دنیکش ماندم منتظر و کردم سکوت جوابش در

 :گفت و آورد در حرکت به کاغذ وسط بر نرم و آهسته را مداد نوک

 زود زمان چقدر !بکشم ینقاش باهات که یبود نیا عاشق موقعها اون-

 !گذشت

 یآب یمحو یهاله فقط فعال که مادربزرگ ینقاش به را نگاهم که همچنان

 در رنگ

 :گفتم بودم دوخته بود، دفتر دیسف کاغذ وسط

 که ماست قیعال و اخالق زمان، از زودتر یول گذرهیم زود یلیخ زمان-

 .نهکیم رییتغ

 :گفت و کرد دییتا مرا حرف نییپا به سرش حرکت با مادربزرگ

 .کنندیم رییتغ زمان گذر از عتریسر یلیخ آدمها آره،-

 ییصدا با و گذاشتم مادربزرگ یگوشت و نرم و تپل یشانه یرو را سرم

 :گفتم آهسته

 .دیگذشتها مهربون مادربزرگ همون هم هنوز !نینشد عوض شما یول-

 یبو هم هنوز
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 اون و قلبتون یتو میقد محبت اون هم هنوز و دیدیم رو میقد بخو

 میقد یمهربون

 !مونده یباق لبخندتون یتو

 :گفت یمحبت پر لحن با و دیکش قیعم ینفس
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 تو دیحم !یشد معرفت با میقد مثل دوباره هم تو که وشحالمخ یلیخ-

 ته شهیهم

 که خوشحالم یلیخ .کرد عوضت رفتن تهران یول یبود یمرام با یتغار

 مثل دوباره

 .یشد میقد

 :گفتم بود مانده لبم بر که یلبخند همان با و بستم را چشمانم

 حاضر م،دست بدن تهرانم کل .شمام شیپ االن که خوشحالم یلیخ منم-

 با ستمین

 .کنم عوضش شما یمو تار کی

 مرا سر یاندک لرزش با هم شیشانهها که دیخند زیر یکم مادربزرگ

 نییپا و باال

 .شدم هم شادتر مادربزرگ یصدا با و شد قتریعم لبم بر لبخند .کردند

 پدرسوخته؟ یشد طونیش باز-

 :گفتم پرغرور یلحن با

 !زرگمادرب هستم و بودم طونیش شهیهم من-

 در بستهام چشمان با و بود مادربزرگ یشانه یرو سرم که همچنان

 به یداریب و خواب
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 کامل یوقت بود قرار و دیکشیم مادربزرگ که یاینقاش به بردمیم سر

 نمیبب را آن شد،

 بودم خوشحال یلیخ البته و داشتم یادیز شوق دنشید یبرا .کردم فکر

 باالخره که

 خودم، یروزه هر افکار و اریداد یروزه هر یتماسها از بعد توانستم

 را مادربزرگ

 .بکشد من ینقاش دفتر در یمدادرنگ با ینقاش کی که کنم متقاعد

 خواب از مادربزرگ یصدا با ناگهان که گذشت زمان چقدر دانمینم

 شدم داریب سبکم

 .برداشتم شانهاش یرو از را سرم و

 چطوره؟ نیبب !شد تموم دیحم-
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 را نگاهش رد .کشاندم بزرگ مادر اقیاشت پر چشمان به را گنُگم نگاه

 به و کردم دنبال

 بود دهیکش امینقاش دفتر بر یمدادرنگ با تمام مهارت با که یریتصو

 آب .کردم نگاه

 را حس نیا که زنده ینقاش آن از زده شگفت و دادم قورت را نمدها

 انگار که دادیم

 :گفتم داشتم، قرار ایدر مقابل در قایدق

 یمدادرنگ با یکس ممکنه چطور آخه !دیفوقالعادها شما مادربزرگ یوا-

 نیهمچ

 !بکشه؟ یفوقالعادها ینقاش



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 442 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 :گفت ذوق با و زد یلبخند جوابم در مادربزرگ

 هم نیا دونمیم و دمینکش ینقاش وقته یلیخ !دیحم نده مخجالت اوه-

 یعال اونقدرا

 .ستین

 !هیعال یول-

 خانم یزر یصدا آمدن با مادربزرگ ب**ل بر لبخند شدن پررنگتر

 .شد همزمان

 و بندازم سفره بعد ای دیخوریم االن .آمادهست غدا خانوم بهناز خانوم،-

 ارم؟یب

*** 

 !؟یچ-

 :ادد جواب و دیخند زیر یکم

 میبر که دنبالت امیب باش آماده عصر امروز !گهید یدیشن که نیهم-

 .یسار

 :گفتم و دمیکش امیشانیپ یرو را دستم کف

 !باشم آماده یگفتیم شیپ روز چند از ؟یدیم خبر ییکهوی نقدریا چرا آخه-
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 من رینگ سخت حاال !هایریبگ لیتحو رو من یخوایم یلیخ نکهیا مثل اوه-

 بدون

 .پسندمیم هم رو تیآمادگ

 :گفتم و کردم یاخم
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 دینبا بود، پر وقتم امروز من اصال دیشا !ریبگ لیتحو رو خودت کمتر-

 !؟یبد خبر زودتر

 .یکن شیخال من واسه یتونیم خب-

 اونوقت؟ چرا-

 !میدیند رو گهیهمد هفتهست کی چون-

 ینفس .چسباندم چپم گوش بر و دادم فاصله راستم گوش از را لمیموبا

 دمیکش قیعم

 :گفتم طنتیش با و

 شده؟ تنگ برام دلت یبگ یخوایم-

 !یارینم خودت یرو به یول ییتو شده تنگ دلش شتریب که یاون مسلما-

 :گفتم خشم پر و دمیکش یپوف

 !درصد کی کن فکر-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 !صد در صد مطمئنم کنم؛ینم فکر-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !باش الیخ نیهم به-
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 روز پنج از نکهیا و بزرگ خانوم به راجع تازه !تهیواقع ست،ین که الیخ-

 کمک شیپ

 چطوره؟ .میزنیم حرف هم کنند شروع رو ینقاش دوباره یکرد

 باز بناگوشم تا را شمین قیعم یلبخند شیجا به و رفت میابروها از اخم

 لحن با .کرد
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 :گفتم یذوق پر و سست

 برام؟ یخریم هم یبستن-

 را لبخندم و دیچیپ گوشم داخل در یگوش پشت از خندهاش یصدا

 .کرد قتریعم

 از یحت شیخندهها یصدا دنیشن از کردمیم حس یتازگ چرا دانمینم

 تلفن پشت

 :گفت و آمد بند خندهاش قهیدق چند از پس !شدمیم لذت غرق

 گه؟ید امر !خرمیم که معلومه-

 مانده لبم بر که یلبخند همان با یتمندیرضا و یشاد از مملو یلحن با

 :گفتم بود

 .ستین یعرض !یمرس-

 .منتظرتم بزرگ خانوم یخونه در یجلو عصر پنج ساعت پس خب-

 .فعال .نمتیبیم باشه،-

 .خداحافظ فعال-

 .خدانگهدار-

 .بودم داشته نگه گوشم کنار را لمیموبا همچنان من یول شد قطع تماس

 چرا دانمینم

 ینقاش دوباره یبرا اریداد یخواسته طبق بود قرار که شیپ یهفته مثل

 هب دنیکش

 قیعم و قلبم تند تپش که یجانیه داشتم؛ جانیه کنم، عمل مادربزرگ

 لبخندم شدن

 .داشت یپ در را
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 .ناهار دیایب خانوم-

 داده فاصله گوشم از را لمیموبا آمد،یم ییرایپذ از که خانم یزر یصدا با

 یرو و

 ییرایپذ به و شدم بلند عیسر حرکت کی با .گذاشتم اتاقم یطاقچه

 خانم یزر .رفتم

 نیزم بر شده پهن گلدار کوچک یسفره کنار دست به ریکفگ که

 با بود، نشسته

 :گفت و زد حیمل یلبخند دنمید

 .خانوم ناهار دییبفرما-

 و شده پخته برنج خوب یبو که ییهوا از یمیعظ حجم قیعم ینفس با

 خورش

 :گفتم لذت با و بردم فرو میههایر اعماق تا داد،یم را بادمجان

 .میشاهکاراتون مهمون بازم که نکنه درد دستتون-

 و نشستم بود دوخته چشم من به مهربانش لبخند با که مادربزرگ کنار

 به را سرم

 هم هنوز سنش نیا با هک شیچشمها در که همچنان .چرخاندم سمتش

 آرام افسون

 :گفتم کردمیم نگاه داشت، آنها در یخاص بخش

 .قشنگ شهیهم مثل !مادربزرگ بود قشنگ یلیخ هاتونینقاش هم امروز-

 :گفت و زد یلبخند جوابم در مادربزرگ

 !یگفت رو نیهم شون،یدید یوقت هم صبح-

 :گفتم و کردم قتریعم داشتم ب**ل بر که را یلبخند



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 446 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 !گمیم بارم صد شده-

 .دیخند زیر یکم و کرد پررنگتر را لبخندش مادربزرگ

 .بزرگ خانوم دییبفرما-
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 سمتش به خانم یزر که یبرنج از پر بشقاب به من از مادربزرگ نگاه

 دهیکش بود گرفته

 خانم یزر دست از را ظرف کهیحال در و شد ظتریغل لبش بر لبخند .شد

 گرفت،یم

 :گفت

 .کنهیم خوشحال رو گرسنه آدم هنرت شهیهم مثل !یزر یمرس-

 غذا به مادربزرگ یعالقه .دمیخند زیر و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 به یدگیرس و

 چون یول بودم برده ارث به خودش از کمال و تمام من را گرام یمعده

 ژن خوشبختانه

 چاق آنچنان خوردمیم که هم چقدر هر بودم، برده ارث به شتریب را بابا

 .شدمینم

 .دییبفرما خانوم-

 آمده بند خندهام که حال که دهانم یرو از دست خانم یزر یصدا با

 یبرا یزیچ

 را بود رفتهگ سمتم به که یبرنج از پر بشقاب و برداشتم نداشت، پنهان

 دستش از
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 یزر نبودن یطوالن مدت آن از پس خوشمزه یغذا آن خوردن .گرفتم

 لذت واقعا خانم

 یکی شکیب ببرم نام را هفته نیا یاتفاقها نیبهتر بخواهم اگر .بود بخش

 آنها از

 مادربزرگ یروزانه دنیکش ینقاش یگرید و خانه به خانم یزر بازگشت

 بردن لذت و

 است بهتر گرید بودم معتقد من چند هر .بود رشینظیب مهارت از من

 مادربزرگ

 گرید حال بود معتقد خودش بکند، بافتنش یبافتن نیگزیجا را ینقاش

 یکار تواندینم

 کی به است، مشغول آن دادن انجام به که است یادیز یسالها که را

 کند رها شب

 میرهاهن یباق و ینقاش هنرم تنها که من برخالف روزانهاش یهنرها لذا

 خوردن،

 .است متنوع است، کردن تماشا فوتبال و لمیف و دنیخواب

 بعد .شد دهیکش اریداد به فکرم میبود خوردن غذا مشغول که همچنان

 کی نیا از

 یبرا دلم زدم حرف او با یتلفن بار چند فقط و دمیند را او اصال که هفته

 به سر آنکه
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 یبرا دلم م،ینگذر حق از اگر البته و بود شده تنگ یلیخ بگذارم سرش

 آن و خودش
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 .بود شده تنگ یلیخ هم درشتش یفندق یچشمها

 کردن جمع به یکم اتمامش از پس و دینکش طول ادیز مانیغذا خوردن

 کمک سفره

 که را خوابم رخت .رفتم اتاقم به عصرانه خواب یبرا آن، از پس و کردم

 خدا یشهیهم

 خستهام تن به را کردنش پهن دوباره و جمع زحمت و بود پهن اتاق وسط

 دادم،ینم

 حرکت کی با را خودم .رفتم سمتش به آهسته ییقدمها با و کردم نگاه

 پهن آن بر

 اتاق دیسف ف سق به ودم،ب دهیکش دراز باز طاق که همچنان .کردم

 به و دوختم چشم

 او با که بود بار نیاول نیا .کردم فکر اریداد با قرارم و عصر امروز فکر

 رفتمیم یسار به

 :گفتم و دمیکش یآه .ساختمیم آن از یخوب یخاطره دیبا قطعا و

 بپوشم؟ یچ حاال-

 ار خودم مسخره یلباسیب حس نیا با و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 لعنت

 یمهم یمهمان به است قرار ییگو که کردمیم فکر لباس به یجور .کردم

 حال بروم،

 نداشت یفرق گرید و بود دهید هم تنُبان و رپوشیز با مرا اریداد آنکه

 .بپوشم چه

 نصف یحت که کوچکم دستان پشت به را نگاهم و بردم باال را دستانم

 و پهن دستان
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 :گفتم و ختمدو شدند،ینم هم اریداد یمردانه

 !بپوشم یچ که مهمه یول-

 .نبرد خوابم که کردم فکر دنیپوش یبرا نداشتهام یلباسها به آنقدر

 کی از پس

 یموها در را دستم .نشستم و شدم بلند کردن الیخ و فکر ساعت

 کنم خرد اعصاب

 بلند آنقدر یول نشاندیم گردنم بر عرق گردنم، اواسط تا شانیبلند که

 که نبودند

 :گفتم حرص پر و کردم فرو بست، را آنها بتوان

 !شهینم ینطوریا .دارم ییلباسا چه نمیبب دیبا-
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 هب پا و دست چهار ماهه شش ینوزاد مثل و زدم کنار را نازکم یپتو

 یوارید کمد سمت

 راه و ستادنیا پا بر و شدن بلند حال که بودم خسته آنقدر .رفتم اتاقم

 را کمد تا رفتن

 .نداشتم

 تهران از که یکم یلباسها نیب را نگاهم کردم، باز را کمد در که نیهم

 چرخ بودم آورده

 یقهیسل آن با اریداد حرص خوب خواستیم دلم که ییآنجا از .خورد

 اشیسرخ ضد

 چشم به ادیز میلباسها در قرمز رنگ حتما داشتم میتصم اورم،یب در ار

 کنم فکر .دیآ
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 یدست چند تینها در و کردم نگاه کمدم داخل یلباسها به یقهایدق ده

 یچشم را

 تک و بشوم بلند بخواهم که بودم آن از خستهتر آنکه با .کردم انتخاب

 را آنها تک

 کردن پرو الیخیب کنم، انتخاب عصر یبرا را یکی تا کنم پرو و بپوشم

 به لذا .نشدم

 با امیگوش یسلف نیدورب با و دمیپوش را تکشان تک و شدم بلند یسخت

 تمامشان

 بر دوباره یحال یب با را لباسها یهمه کهیحال در تینها در .گرفتم عکس

 سر

 :گفتم ب**ل ریز برگرداندم، کمد داخل به و گذاشتم یجالباس

 !بپوشم؟ یچ براش دمیم تیاهم نقدریا چرا آخه-

 .شدم رها خوابم رخت یرو کمد، در بستن از پس و دمیکش یپوف

 داخل یعکسها

 چهار آن از یکی تینها در و کردم رد یگرید از پس یکی را لمیموبا

 را بهتر ینهیگز

 به زودتر دادم حیترج دم،یخوابیم یکم بود بهتر آنکه با .کردم انتخاب

 و بروم حمام

 .کنم آغاز زودتر چه هر را شدنم آماده

 یبرا دوش ریز که یمتنوع یآوازها با و دادم طول ادیز را کردنم حمام

 خودم

 یساعت کی کنم فکر .بودم کرده برپا آنجا در یمفرّح کنسرت خواندم،یم

 گذشتیم
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 .کردم را کنسرتم به دادن انیپا و حمام از متیعز قصد گهید که

 با را خودم که همانطور

 :گفتم م،کردیم خشک حوله
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 !رمهایگیم لتیتحو دارم یادیز یدُک-

 از خنک یتنبان و رپوشیز دنیپوش از پس و انداختم نییپا و باال یشانها

 رونیب حمام

 آن یرو را حولهام تا رفتمیم اطیح کنار بند متس به که همچنان .رفتم

 کنم، زانیآو

 :گفتم

 و بدم ییصفا کی هم سرم یتارزان یموها به دیبا کنم فکر خب-

 .کنم مرتبشون

 که یخال ییرایپذ به .شدم ییرایپذ یراه بند، بر حوله ختنیآو از پس

 استراحت زمان

 بودند، دنید فرهاد و نیریش خواب حال در و کرده یخال را آن همه

 و انداختم ینگاه

 یخانه در که کردم فکر نیا به و رفتم راه اتاقم دور یکم .رفتم اتاقم به

 که مادربزرگ

 کردن گرم یبرا یبخار و اتو جز یدستگاه چه از نبود، موجود سشوار

 استفاده توانیم

 ابم،یب سشوار یبرا ینیگزیجا دیشا تا انداختم کار به را مغزم چه هر .کرد

 یهادیفا
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 :گفتم و انداختم نییپا و باال یشانها یالیخیب با !نداشت که نداشت

 .میبر دیبا دهیژول مو پس خب-

 بالشتم کنار از را فمیک و نشستم خوابم رخت یرو یحوصلگ یب با

 باز را آن و برداشتم

 و شدند گرد چشمانم آن وسط در رنگ قرمز یش کی دنید با .کردم

 :گفتم ذوق با

 !دمیخر مترو از که یل ت !جون آخ-

 تل آن به من نگاه دنید با مترو در دستفروش دخترک که یروز ادی به

 در رنگ قرمز

 مرا فراوانش اصرار با و آمد سراغم به فروخت،یم که ییسرها گل انیم

 به وادار

 کرده کوتاه را میموها تازه چون روز آن آنکه با .افتادم کرد دشیخر

 نیچن و بودم

 روزید که یزیچ همان با امروز دند،یرسیم نظر به تیاهم یب ییزهایچ

 به تیاهم یب

 .افتمی نجات دیرسیم نظر
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 از را لمیموبا و شدم بلند .گذاشتم بالشتم کنار را فمیک و زدم یلبخند

 طاقچه یرو

 پاکت کوچک ریتصو یرو نگاهم صفحهاش شدن روشن با .برداشتم

 از خبر که ینامها
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 را نامه پاکت آن دستم انگشت با .ماند ثابت دادیم دیجد امکیپ

 تا فشردم

 از امکیپ دو و رانسلیا از امکیپ سه دنید با .بشوند باز میامکهایپ

 از ذوق ن،یتریو

 :گفتم حوصله یب .شد محو لبخندم و رفت نگاهم

 به .خوادیم خاطرمو یلیخ رانسلیا نکهیا مثل اما !ارهیداد کردم فکر-

 نمیبب برم نظرم

 و وفاداره من به نقدریا که هیک دهیم من به رو رانسلیا یامهایپ که یاون

 .داره ارادت

 ساعت دو تا .دوختم سقف به را نگاهم و شدم رها خوابم رخت یرو

 یادیز وقت گرید

 .نبود ینهایگز بد خستهام چشمان یبرا خواب یکم و بود مانده

 بلند یازهایخم

 :گفتم و دمیکش

 .زنمیم یچُرت کی پس-

 یخواب به میچشمها شدن بسته با و شدند نیسنگ میپلکها آرام آرام

 .رفتم قیعم

*** 

 .دهیم صدا داره که چشه ماسَکت ماس نیا نیبب شو داریب دیحم-

 :گفتم آلوده خواب ییصدا با و خوردم یغلت خوابم رخت در یکرخت با

 مادربزرگ؟ شده یچ-

 .دهیم صدا ماسَکت ماس نیا گمیم-
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 آلودهام خواب اعصاب بر زنگش ت م و پت آهنگ یصدا که را لمیموبا

 دیکشیم خط

 غلبه نمیریش خواب بر و کردم باز چشم یسخت به .کرد کینزد من به

 گنُگم نگاه .کردم
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 .افتاد بود، گرفته سمتم به را لمیموبا دستش در که مادربزرگ به

 و بردم جلو را دستم

 گوش به را لیموبا و کردم برقرار را تماس .گرفتم دستش از را لیموبا

 .چسباندم چپم

 یخونه در یجلو گهید ربع کی که نرفته ادتی !اعظم یلنُگ بر سالم-

 امیم بزرگ خانوم

 دنبالت؟

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !گه؟ید ربع کی-

 بزن صورتت و سر به یآب کی پاشو !یبود خواب که معلومه صدات از-

 .امیم دارم که

 :گفتم و دمیکش یپوف

 د؟یایم دیدار که میکن نپه نیخوایم هم قرمز فرش باشه،

 در .یسار میبر قراره چون ستین یازین قرمز فرش به فعال گهید نه-

 یدارهاید

 .میکنیم فکر هم قرمز فرش به بزرگ خانوم یخونه در مونیبعد

 !ریبگ لیتحو رو خودت شتریب-
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 .یباش حاضر رسمیم یوقت که شو آماده برو خب .رمیگیم حتما-

 .نمتیبیم باشه،-

 .فعال-

 .الفع-

 سیسرو به مادربزرگ یسوال نگاه یجلو دو با من و شد قطع تماس

 و رفتم یبهداشت

 کنار همچنان مادربزرگ برگشتم اتاقم به یوقت .شستم خوب را صورتم

 خوابم رخت
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 دوخته چشم من به داشت ب**ل بر که یحیمل لبخند با و بود نشسته

 یلبخند .بود

 کردمیم خشک یکاغذ دستمال با را صورتم که همچنان و زدم شیرو به

 :گفتم

 مادربزرگ؟ شده یزیچ-

 :گفت یبامزها لحن با و کرد قتریعم را لبخندش مادربزرگ

 ؟یکرد ذوق واسش درنقیا که ینیبب االن یخوایم رو یک !کلک یا-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !کردم؟ ذوق من-

 :گفت و داد حرکت نییپا به دییتا عالمت به را سرش مادربزرگ

 !تو خود آره،-

 :گفتم و زدم قیعم یلبخند

 !مادربزرگ ستین نطوریا-
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 پشت که همچنان .کردم باز را کمدم در و گرفتم مادربزرگ از را نگاهم

 لباس کمد در

 :گفتم کردمیم عوض

 شما شد، رید اگر مادربزرگ؛ برگردم رید کم هی ممکنه عصر امروز-

 دیبخور رو شامتون

 .دیبخواب موقع به شب و دیبخور موقع به رو قرصهاتون که

 :گفت جوابم در مادربزرگ

 یحساب که معلومه !یخوریم شام هایبعض با ما یجا به گهید حاال باشه،-

 هیخبر

 !دیحم
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 :گفتم و دادم سر کوتاه یخندها

 !مادربزرگ اصال نه،-

 یمانتو آن با .انداختم میلباسها به ینگاه و آمدم رونیب کمد در پشت از

 نازک

 سر پشت بر بزرگ سرخ رز گل کی طرح با رنگ یمشک گشاد یساده

 که شیشانهها

 یساده شال و رنگ اهیس یتفنگ لوله شلوار بود، میپا ران یرو تا قدش

 با یمشک

 عالمت به را شصتم انگشت .دمیرسیم نظر به خوب رنگم قرمز یطرحها

 به کیال
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 تل آن، داخل از .برداشتم بالشتم کنار از را فمیک و دادم نشان خودم

 را رنگ مزقر

 پنج تنها که را چشمم مداد البته و زدم عقب آن با را میموها و برداشته

 از متر یسانت

 داخل کندش نوک با یآهستگ به و برداشتم را بود مانده یباق آن

 مداد را چشمانم

 بار هر که ییآنجا از .کردم پرتش فمیک داخل و بستم را آن در .دمیکش

 کردنش تراش

 قد نیا از مداد با و کندیم کمتر را قدش از متر یسانت مین حدود

 کردن شیآرا کوتاهتر

 کندش نوک همان با و کنمینم تراشش مدتهاست است، لیف حضرت کار

 به

 که آوردم رونیب فمیک از را قرمزم ب**ل رژ .کنمیم شیآرا یبدبخت

 با مادربزرگ

 :گفت دنشید

 !بزن منم یبرا دیحم-

 در منتظرش نگاه و لبخند دنید اب و کشاندم مادربزرگ به را نگاهم

 یلبخند جوابش

 :گفتم و زدم

 !چشم به یا-

 .نشستم اشیمتر یسانت یس در و رفتم جلوتر متر کی پا، و دست چهار

 ب**ل رژ در
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 کارم اتمام از پس .زدم رژ مادربزرگ ب**ل بر دقت با و کردم باز را

 رژ در آنکه از قبل

 :گفتم ببندم، را ب**ل
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 مینقاش اونقدر من کاش !نیشد یخوشگل خانوم چه !مادربزرگ اوه-

 که بود خوب

 .بکشم ریتصو به هست که همونطور رو شما ییبایز تونستمیم

 :گفت و دیخند زیر یکم جوابم در مادربزرگ

 شدم؟ یشکل چه نمیبب که یندار ینهایآ گمیم !هاتیطونیش نیا دست از-

 !دارم که معلومه اوه-

 یکوچک ینهیآ بود مادربزرگ سر پشت که یکمد داخل از و شدم خم

 به و آوردم رونیب

 و کرد نگاه دقت با نهیآ در رشیتصو به .دادم مادربزرگ دست

 .زد نیدلنش یلبخند

 .دوخت چشم من به و گرفت نهیآ از نگاه

 !قشنگه یلیخ !دیحم یمرس-

 دهاشیچروک و نرم لپ بر آبدار و قیعم یها*س*بو و رفتم جلوتر

 رفتم عقبتر .کاشتم

 نگاه شیبایز چشمان در کردمیم قتریعم را لبم یرو لبخند کهیحال در و

 با و کردم

 :گفتم لذت

 !قشنگ یلیخ !مادربزرگ دیقشنگ یلیخ شما-
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 :تگف و دیخند زیر یکم

 !دونمیم-

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش در

 .نمتونیبیم حتما شب-

 
 

359 

 در ب**ل رژ انداختن از پس .بستم را درش و دمیمال لبم بر عیسر را رژ

 فم،یک داخل

 یبها**ل به گذاشتمیم شانهام یرو را فمیک که همچنان و شدم بلند

 خوشرنگ

 یطنتیش پر نگاه بودند، شده نیمز شیبایز لبخند به که مادربزرگ

 :گفتم و انداختم

 زود منم !نشهها کینزد بهتون ییآقا چیه دیباش مراقب مادربزرگ-

 از و گردمیبرم

 .کنمیم ژهیو محافظت خوشگلم مادربزرگ

 :گفتم و زدم شیور به یچشمک

 .خداحافظ فعال-

 :گفت و دیخند زیر یکم جوابم در

 .خدانگهدارت .بگذره خوش !طونیش پسر برو-

 در به .گرفتم شیپ را رفتن راه و دادم تکان مادربزرگ یبرا یدست

 با دمیرس که ییرایپذ

 :گفتم یبلند یصدا

 .دیباش مادربزرگم مراقب .خانوم یزر خداحافظ-
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 :گفت که آمد در جوابم در آشپزخانه از نمخا یزر فیضع یصدا

 .راحت التونیخ

 .خدانگهدارتون .خانوم بگذره خوش

 با .آمد در لمیموبا از مت و پت آهنگ یصدا اط،یح به ورودم محض به

 اسم دنید

 را تماس و آمد لبم بر یلبخند آن شینما یصفحه بر "یداد نیآلو"

 .کردم برقرار

 !کش سهیک سالم-

 االن؟ ییجاک !یلنُگ سالم-

 .خواب رخت یتو-
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 :گفت رساند، یخوب بیآس من گوش یپرده به که یبلند یصدا با

 !؟یچ-

 :گفتم و کردم باز آهسته را اطیح در دستم با

 !برد خوابم دوباره تیقبل تماس از بعد آخه-

 چشم کوچه در خروجم از پس .بستم را در آهسته و شدم خارج اطیح از

 چرخاندم

 جوابم در هم تلفن پشت یطرف از !دمیند را کشش سهیک سمند یول

 !نزد یحرف

 !رفت؟ ادتی که کردم باور یکرد فکر-

 دمیچرخ سرم پشت به عیسر گوشم کینزد ییجا از شیصدا دنیشن با

 که را اریداد و
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 یسرمها نیج شلوار و یسرمها و دیسف یچهارخانه یمردانه راهنیپ با

 ستادهیا رنگش

 تا را نگاهم آرام .دمید کرد،یم نگاه من به یدار یمعن لبخند با و بود

 باال چشمانش

 با کردم،یم فکر خوشمزه یفندق یشکالتها آن به کهیحال در و کشاندم

 ییصدا

 :گفتم آهسته

 .سالم-

 نییپا و برد باال طنتیش با را شیابروها و کشاند میبها**ل به را گاهشن

 با .آورد

 :گفت دیباریم آن از طنتیش که یلحن

 !یگرفت لمونیتحو یحساب که نمیبیم به به-

 یلحن با و آورد باال چشمانم تا و برد نییپا میکفشها تا را نگاهش کمکم

 تمندیرضا

 :افزود

 !ستیب ت سیب-
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 .شدم کمر به دست و کردم یاخم

 !نکن نگاه رو من نقدریا گهید خب-

 :گفت و آورد باال میتسل ینشانه به را دستانش

 !چشم-

 :گفتم و زدم روزمندانهیپ یلبخند
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 ؟کجاست نتیماش-

 .اوردمشین-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 !؟یچ-

 :گفت و زد قیعم یلبخند

 .مییشما یگوجه مهمون-

 :گفتم خشونت با و کردم یاخم

 !س؟یخس بشه مصرف من نیبنز از یخواست-

 :گفت تعجب پر یلحن با و شدند گرد تعجب از چشمانش

 !؟یچ-

 سرم به که یفکر به توانستیم تا و داد سر یخندها ناگهان هم بعد

 .دیخند بود زده

 :گفت خندهاش آمدن بند از پس

 !میبود دهیند شویمدل نیا گهید-

 
 

362 

 !نیبب خب-

 .من با بعد یسر ببر، رو ما امروز تو حاال باشه-

 :گفتم تیرضا با و گرفت شکل لبم بر یلبخند

 قبول؟ .باشه ینوبت !حساب حرف شد نیا-

 .قبول-

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 .ارمیب رو گوجه برم تا باش منتظر نجایا پس خب-
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 :گفت و زد یلبخند جوابم در

 .هستم نجایا باشه-

 به شوق با .شدم وارد و کردم باز دیکل با را اطیح در و گرفتم او از چشم

 که گوجه سمت

 .شدم سوارش و رفتم گذشتیم آن با امیرانندگ نیآخر از یادیز مدت

 !گوجه میرفت که میبر-

 اطیح از را آن یبدبخت هزار با .انداختم راه را آن و کردم روشن را گوجه

 یخانه

 و بود ستادهیا کوچه در مدت تمام که اریداد و کردم خارج مادربزرگ

 نیکوچکتر

 با و بست را اطیح در نکرد، "برو چپ" ای "برو راست" جمله از ییراهنما

 تند ییقدمها

 بفشارم گاز پدال بر را میپا خواستیم دلم آنچنان .آمد گوجه سمت به

 از لومترهایک و

 بشود عیضا من یگوجه از ماندن جا با و ستادهیا همانجا تا رمیبگ فاصله او

 و حد که

 یرم ک االتیخ و فکر نیا و ماندم منتظرش حال نیا با !نداشت اندازه

 درونم که را

 .گذاشتم جهینت یب را دیلولیم
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 :گفت نیماش در بستن از پس و نشست کنارم یصندل یرو

 .میبر بزن خب-
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 با مانیدو هر راه در .انداختم راه را نیماش و انداختم نییپا و باال یشانها

 یآهنگها

 یطول ادیز .مینزد یخاص حرف و میبود مشغول گوجه یهیقاجر دوران

 به که دینکش

 اریداد از که چرخاندم کنارم یصندل سمت به را سرم .میدیرس یسار

 کجا قایدق بپرسم

 داده هیتک یصندل یپشت به را سرش کهیحال در دنشید با که میبرو دیبا

 من به رو و

 ابانیخ کنار را نیماش .شد گرد امکان حد تا چشمانم بود، برده خوابش

 و کردم پارک

 سمتش به را خودم و کردم باز را کمربندم .کنم دارشیب گرفتم میتصم

 لیمتما یطور

 و کوچک طانیش .دیرس صورتش یمتر یسانت ده به صورتم که کردم

 مدام درونم فعال

 بپرد خواب از که بدهم سر یبلند یصدا ای غیج که کردیم وسوسه مرا

 حس کی یول

 هم را کردنش داریب آهسته یصدا با یاجازه درونم در مرموز و بیعج

 نگاهم .دادینم

 که عرق زیر قطرات .خوردیم چرخ صورتش یاجزا تک تک یرو آهسته

 بر پراکنده

 شدن پخته حال در دیشد که بودند آن از یاکح بودند نشسته صورتش

 .گرماست از
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 فرم خوش یبها**ل تا بلند یمژهها آن با بستهاش چشمان از نگاهم

 نییپا بستهاش

 انگشتان نوک از که یبیعج یگرم و قلبم یشده تندتر تپش .آمد

 تا گرفته دستانم

 به .کرد سخت را مینفسها بود، شدن پراکنده حال در وجودم اعماق

 چند یستگآه

 دیند یدخترها مثل .دادم قورت را دهانم آب و دمیکش قیعم نفس

 کل در که دیبد

 گرید با شانیبرا که یپسر بار نیاول یبرا و دهاندیند پسر شانیزندگ

 خدا مخلوقات

 پنج تا و بردم جلوتر را صورتم ارادهیب .بودم شده نندیبیم را دارد فرق

 یمتر یسانت

 و آمد در غلتش به شیبها**ل یرو نگاهم .کردم کینزد صورتش

 بسته چشمانم

 یکم و شود کاسته قلبم تپش سرعت از تا دمیکش قیعم ینفس .شدند

 را صورتم

 فاصله متر یسانت کی از شیب مانیبها**ل نیب بودم مطمئن .بردم جلوتر

 یباق
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 یاستخوانها به خودش دنیکوب وانهوارید با من قلب و بود نمانده

 جناغم و دندهها
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 داده سوق انجامش به چرا دانستمینم که یکار یجلو داشت میتصم

 را شدمیم

 خرد اعصاب امیگوش زنگ ت م و پت آهنگ یصدا ناگهان که رد،یبگ

 شهیهم از کنتر

 ترس با و کردم باز چشم آمد در شیصدا آنکه محض به !آمد در

 عقب را خودم

 و بود خواب جیگ هنوز دادیم نشان اریداد یپلکها خوردن تکان .دمیکش

 یتیخر از

 نگاه و کرد باز چشم آهسته .بود خبریب بزند سر من از بود ممکن که

 من به را گنُگش

 من و دبو شدن پخش حال در هنوز مت و پت آهنگ یصدا .دوخت

 پاسخ قصد هنوز

 :گفت و دیکش یازهایخم اریداد .نداشتم را مزاحم آن تماس به دادن

 ضبطه؟ یآهنگا از یکی ای یگذاشت کارتون-

 :گفتم شده هول و زدم یمهاین و نصف یمصنوع لبخند

 .لمهیموبا زنگ !کدوم چیه-

 :گفت و زد یسست لبخند

 !خودته مثل لتمیموبا زنگ-

 :گفتم و ردمک پررنگتر را لبخندم

 !گهید مینیا ما-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 زنهیم زنگ داره ساعته کی که یبدبخت اون جواب حاال !دینیهم شما بله-

 رو ما و
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 ؟یدینم رو کرده بدخواب

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 .دمیم االن-

 واسه شو گوش" عبارت دنید از پس و آوردم رونیب فمیک از را لمیموبا

 را تماس "غر

 .کردم برقرار

 الو؟-

 تو یول زنمیم زنگ بهت دارم ساعته سه !زهرمار و الو !کوفت و الو-

 هم جواب یحت

 ف یح واقعا !کردم بزرگت من که یهست یدختر چجور تو آخه !یدینم

 من ف یح !من

 !کردم تباه تو کردن بزرگ واسه خودمو که

 :گفتم و دمیکش یپوف

 خب؟-

 یرفت !مادرته؟ با زدن حرف طرز چه نیا !مرض و خب !درد و خب-

 ادتی هم ادب اونجا

 !؟یدیم رو جوابم ینجوریا یبپرس رو حالم نکهیا عوض !رفته؟

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 !چطوره؟ حالت خب-

 واسه اصال !خوبه؟ حالم بگم تونمیم االن یکرد فکر واقعا !چطوره؟ حالم-

 مهم تو
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 چطوره؟ من حال که هست

 ؟یستین خوب چرا-

 اصال !ستم؟ین خوب چرا یپرسیم یدار مدت همه نیا از بعد تازه-

 واست لشیدل

 بزرگت عمر کی که یداشت هم یمادر کی هست ادتی اصال !مهمه؟

 بعد االن و کرده

 !؟یپرسیم رو بدش حال لیدل تازه وقت همه نیا از
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 :گفتم و دمیکش امیشانیپ بر را راستم دست کف یکالفگ با

 .رمیگیم تماس باهات بعدا هستم، رونیب االن من مامان خب-

 از واسش که داره یچ روستا اون آخه !االن؟ یقبرستون کدوم ؟یرونیب-

 یخونه

 دهیتمرگ خونه یتو یخوب نیا به تهران یتو تو !رون؟یب یایم مادربزرگت

 جا چیه و یبود

 رفتنت رونیب ،یشهر یآدمها از دور و روستا یرفت که حاال !یرفتینم

 گرفته؟

 .خداحافظ .دارم دوستت منم-

 که هم حاال ،یزنینم زنگ من به که خودت !؟یگیم پرت و چرت راچ یه-

 زدم زنگ من

 !یکن قطع زود یخوایم

 .خداحافظ مامان، رمیگیم تماس باهات شب-
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 واسه رو وقتم که من فیح !برس افتاده دور یروستا همون به برو آره-

 !کنمیم تلف

 .خداحافظت

 .مدیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس من و شد قطع تماس

 به هم یلیخ یکرد ثبت اسم اون به رو مادر که یعبارت اون نمیبیم حاال-

 !جاست

 .دوختم او به را متعجبم نگاه و گرفتم لمیموبا از چشم اریداد یصدا با

 !ار؟یداد یدیشن رو صدامون-

 :گفت و زد یلبخند

 انتقام ،یدار یجالب مادر البته !زهیت یادیز ذره هی من گوش اجازهتون با-

 خوب رو من

 !رنیگیم ازت

 :گفتم و کردم یاخم
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 !کردم یخوب فقط تو به که من-

 !یلیخ آره-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 .دهب رو یداد قولش که یشاپ یکاف اون آدرس حاال خب-

 .راست سمت برو رو یبعد راه چهار نیا االن !هایگیم راست ! ا -

 شنهادیپ اریداد که یشاپیکاف راه بار نیا و انداختم راه به دوباره را گوجه

 را بود کرده

 .میگرفت شیپ
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 .کن پارک جاها نیهم خب-

 و بردینم رنج پارک یبرا جا کمبود مشکل از تهران مثل یسار بحمداهلل

 عرض در من

 الیخ یآسودگ از قیعم ینفس و کردم پارک را نیماش قهیدق ندچ

 .دمیکش

 را در آنکه از قبل یول شد ادهیپ و کرد باز را خودش سمت در اریداد

 را سرش ببندد،

 :گفت و آورد نیماش داخل

 ؟یبش ادهیپ یخواینم-

 کج یکم را سرم .زدم یلبخند جوابش در و چرخاندم سمتش به را سرم

 :گفتم و کردم

 !خب شمیم ادهیپ-

 یوقت .آورد نیماش داخل شتریب را سرش و شد قتریعم لبش بر لبخند

 به صورتش

 :گفت آهسته ییصدا با د،یرس صورتم یسانت یس

 !زودتر-
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 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 !باشه-

 را در آنکه از پس .شد خارج نیماش از کامل و برد عقبتر را سرش

 هم من بست،
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 عقبتر او از قدم کی .گرفتم قرار کنارش و رفتم ادهرویپ به .شدم ادهیپ

 منتظر و بودم

 عیسر .شد گرم و فشرده دستش در دستم ناگهان که فتدیب راه بودم

 و آوردم باال را سرم

 بهُت با کردیم نگاه شیروبهرو به یعاد و لکسیر یلیخ که اریداد به

 .دوختم چشم

 .برداشتم یقدم دنبالش به ناخودآگاه هم من که برداشت یقدم

 کردم صاف را میصدا

 :گفتم و

 !ههایاسالم مملکت نجایا برادر گمیم-

 :گفت بکشاند من به را نگاهش ای بچرخاند سمتم به را سرش آنکه یب

 !ونمدیم-

 افتاد خطر به اسالم ؟یریبگ رو من دست درسته نظرت به انایاح بعد-

 !ها

 :گفت ردیبگ شیجلو از را نگاهش آنکه یب و دیخند زیر یکم

 .افتاده خطر به اسالم و ستین غلط کار نیا وقته یلیخ-

 سبز و دیسف ینما با شاپ یکاف کی یجلو بدهم او به یجواب آنکه از قبل

 رنگ

 :گفت و ستادیا

 .جاست نیهم-

 یورود در .کشاند خودش دنبال به مرا بود گرفته را دستم که همچنان

 پس و کرد باز را
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 در که گرید در کی سمت به .آمدم داخل به دنبالش هم من ورودش از

 و بود مقابلمان
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 ریز که یدیسف یهایصندل و زیم با یدرخت پر و سبز یفضا یرو به

 یقهایآالچ

 یصندل و زیم از پر یسربسته یفضا از .میرفت شدیم باز بودند یدیسف

 عبور کافه

 ریز ماه مرداد دیشد یگرما در که زیانگ دل یفضا آن وارد و میکرد

 درختانش یهیسا

 ییقهایآالچ از یکی سمت به .میشد نشست،یم وستمانپ بر یخوب یخنک

 در که

 دستانمان .میگرفت یجا هم مقابل یهایصندل بر و میرفت بود دنج یگوشها

 هنوز که را

 بر که یلبخند با همزمان و میگذاشت زیم یرو بودند خورده گره هم در

 شکل لبمان

 .میدیکش قیعم ینفس و میبست چشم بود، گرفته

 !ییهوا چه-

 دیشد را لبخندش که اریداد و شد باز مانیهردو چشمان حرفم نیا با

 کرده پررنگتر

 :گفت و کشاند چشمانم به را نگاهش بود،

 دم؟یم نشون بهت رو نیزم یرو یبهشتها تک تک دارم یکنیم حال-

 :گفتم و کردم ظتریغل را لبخندم
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 !العادهست فوق نجایا !آره-

 دییتا مهر بود کرده نفوذ شالم و مانتو ریز در خود وزش با که یمینس

 .زد حرفم بر

 نبود؟ بود، فوقالعاده هم دشت اون یتو یزندگ-

 :گفتم و کردم دییتا را حرفش ن،ییپا به سرم حرکت با

 .بردم لذت واقعا من !بود چرا-

 

 
370 

 یگلها خوب یبو با که یدوبارها لذت غرق و دمیکش قیعم ینفس

 بود همراه درختان

 در سبز یبرگها عکس با رنگ دیسف ینو م دو هیثان چند از پس .شدم

 شیههایحاش

 .گرفت قرار مانیدو هر یجلو

 .دییبفرما-

 بلند و رالغ پوست دیسف جوان پسر به و آمد باال سرم گارسون یصدا با

 که یقد

 یحساب که بود معلوم چهرهاش از .انداختم ینگاه بود ستادهیا کنارمان

 و است خسته

 خالص را خودش و اوردیب را ما سفارش زودتر چه هر خواهدیم دلش

 یوقت .کند

 منو با را خودم و انداختم نییپا را سرم شد، دهیکش من به زیم از نگاهش

 مشغول

 :گفت یآهستها یصدا با اریداد .دادم نشان
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 ؟یخوریم یچ بهناز خب-

 به هرگز که ییهایدنینوش بیغر و بیعج یاسام یرو را نگاهم

 عادت شانیاسمها

 و بعد یصفحه به نگاهم .شدم شانیهمگ الیخیب و دادم چرخ نکردم

 قسمت

 شکل لبم بر یلبخند .افتاد آب یحساب دهانم و شد دهیکش منو یهایبستن

 و گرفت

 :گفتم

 !صمخصو یبستن-

 زعفران، کاکائو، بود شده نوشته شیجلو یپرانتز در که آن یمحتوا چون

 توت و لیوان

 .دمیگنجینم پوستم در شیبرا یخوشحال شدت از شدیم شامل را یفرنگ

 ب**ل بر که یداریمعن لبخند با .آوردم باال اریداد صورت تا را نگاهم

 :گفت داشت

 !یکرد رو انتخاب نیبهتر-

 :گفت و داد گارسون دست به را مانیهردو ینو م
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 .اضافه یشکالت سُس با مخصوص یبستن تا دو-

 بهتر گرید .شد قتریعم امکان حد تا لبخندم یشکالت سُس اسم دنیشن با

 نیا از

 !دشینم

 :گفت کردیم نگاهم که همچنان اریداد گارسون رفتن از پس
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 شدن یراض که شد یچ خبر؟ چه بزرگ خانوم از نمیبب کن فیتعر خب-

 رو ینقاش

 کنن؟ شروع دوباره

 :گفتم و زدم بهم را دستانم کف جانیه از

 هم یرنگ مداد با مادربزرگ شهیم باورت یوا !نکردم فیتعر برات اوه-

 یهاینقاش

 گفت بهم بکشه، ینقاش کردم اصرار بهش یوقت کشه؟یم یشنگق یلیخ

 که ادیم ادمی

 !بکشم ینقاش یرنگ مداد با یچطور دادیم ادی من به بودم بچه یوقت

 :گفت و دیکش صورتش به یدست اریداد

 .دادن ادی پدرت به حتما پس-

 رو مادربزرگ تونستم که نهیا مهمه که یزیچ اما !معلومه خب آره-

 دوباره ات کنم یراض

 ینقاش وقت هر مادربزرگ شهینم باورت اریداد اوه .بکشه ینقاش

 چه کشهیم

 !شهیم جمع چشمهاش یتو یشوق اشک چه و زنهیم یلبخند

 :گفت و زد یلبخند جوابم در

 داره افتخار یجا واقعا !بود تو زحمت به هم دنشیکش ینقاش دوباره-

 خوب نقدریا که

 .یشد بزرگ خانوم حال شدن بهتر باعث

 :گفتم و زدم غرور پر یلبخند
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 .افتخارم یهیما کال من !البته آره-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 اشن؟ب آورده ادی به رو گذشته از یزیچ بزرگ خانوم ینکرد حس خب-

 که یزیچ کی

 ای آوردن ادی به دنیکش ینقاش از بعد یول بوده رفته ادشونی قبال

 ...یزیچ نیهمچ

 :گفتم و کردم فکر یکم

 .نکردم حس یزیچ نیهمچ من !نه-

 کهیحال در و چرخاند قمانیآالچ کنار یدرخت سمت به را سرش اریداد

 در را نگاهش

 :گفت کردیم قیدق آنها سبز یبرگها

 !هبیعج یلیخ-

 اریداد ناگهان که میرفت فرو فکر به و میکرد سکوت دو هر یقهایدق چند

 به را سرش

 :گفت و چرخاند سمتم

 !دیرس ذهنم به یزیچ کی

 و دوختم بود دایپ آنها در شوق برق که چشمانش به را منتظرم نگاه

 :گفتم

 ؟یچ-

 .عکس آلبوم-

 :گفتم یگنُگ با

 !ه؟یچ منظورت-
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 مادربزرگ یخانواده یاعضا یعکسا از یمیقد عکس آلبوم کی دیبا-

 و یکن دایپ

 واقعا اگر البته باشه؛ موثر یلیخ تونهیم نیا .یبد نشون بهشون رو عکسها

 آلبوم

 .باشه یعکس

 یخانه در که یعکس آلبوم تنها .رفتم فرو فکر به و انداختم نییپا را سرم

 به مادربزرگ

 در را آن شهیهم پدربزرگ که بود شیپ سال ده به مربوط آوردمیم ادی

 لیوسا کمد

 ادی به اصال پدربزرگ فوت از پس یول کردیم ینگهدار ارزشمندش

 بر ییبال چه ندارم

 .آمد آلبوم آن سر

 و آمدم رونیب آلبوم آن فکر از مانیدو هر یجلو هایبستن گرفتن قرار با

 با که یحال در

 :گفتم کردمیم نگاه میجلو رنگارنگ یبستن از پر بزرگ ظرف به ذوق

 !رو یبستن یوا-

 :گفت و دیخند زیر یکم اریداد

 .یکن فکر آلبوم به رفت ادتی کال تو که میبخور رو یبستن باشه-

 و کرد باز بناگوشم تا را شمین هک زدم قیعم یلبخند آوردم، باال را سرم

 :گفتم

 !ننیبیم رو یبستن فقط قلبم و مغز و چشم االن واقعا آره-

 :گفت و دیخند یکم جوابم در
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 !تو ت دس از-

 یب طعم لذت یول مینداد طول ساعت مین از شیب را مانیهایبستن خوردن

 رشانینظ

 .نکنم فراموش را لذت آن دارم عمر تا که بود یقدر به

 :گفت اریداد هایبستن اتمام از پس
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 ؟یکن دایپ یعکس آلبوم نیهمچ یتونیم ه؟یچ آلبوم به راجع نظرت خب-

 بود شده ینبست از پر که را دهانم دور یکاغذ دستمال با کهیحال در

 در کردم،یم پاک

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش

 دایپ یبرا دیبا اما داشت، یآلبوم نیهمچ پدربزرگم که دونمیم-

 وقت یحساب کردنش

 .بذارم

 :گفت و زد یلبخند

 .داره رو گذاشتن وقت ارزش-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم

 !داره که البته-

 .گهید کنمیم حساب روت پس-

 :گفتم پرغرور و کردم ظتریغل را لبخندم

 !یدُک تخت التیخ-

 م؟یبزن یگپ و میبزن قدم کم هی میبر پس خب-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین
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 !میبر-

 به .میرفت یخروج در سمت به و میشد بلند زیم پست از هم با همزمان

 که صندوق

 از من بیج و کند حساب ییتنها اریداد تا ستادمیا عقب م،یشد کینزد

 تریخال نیا

 و تمام خودش و کرد رفتار گونه جنتلمن هم اریداد خوشبختانه .نشود

 حساب کمال
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 از را ستمد ناگهان که شدم کترینزد او به قدم چند راحت یالیخ با .کرد

 سرش پشت

 :گفت آهسته و زد میرو به یچشمک .دیچرخ سمتم به و گرفت

 !کنمها حساب من یخواستیم دمینفهم من نکن فکر-

 :گفتم و گرفت شکل لبم بر قیعم یلبخند

 .که یدونیم !گهید ندارم پول خب-

 دنبال به هم مرا در، سمت به یگام برداشتن با و دیخند زیر یکم

 پس .کشاند خودش

 تا .میشد رفتن راه مشغول رو ادهیپ در شاپ یکاف از خروجمان زا

 از که یپارک یکینزد

 عصر در یرو ادهیپ یخوب .میرفت ادهیپ داشت فاصله ما با یمتر صدیس

 از که بود نیا

 و میحج درختان از پر که یپارک به دنیرس با و میشدینم هالک گرما

 که بود یبلند
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 گرفت شکل لبم بر یلبخند شد، خنک شانیهیسا ریز زدن قدم با شدیم

 ذوق با و

 :گفتم

 پارک؟ میبر-

 :گفت و زد یلبخند جوابم در

 .جوجه میبر-

 :گفتم و زدم شیپهلو به یسقلمها دستم آرنج با

 !یدُک نوچه یخودت جوجه-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 !تو گهیم جوجهست کدوممون یبپرس نجایا یک هر از االن-

 :مگفت حرص پر و کردم یاخم
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 تو ه،یعیطب هم قدم که تره کوتاه تو از ذره هی قدم فقط من !رینخ-

 !یدیکش قد یادیز

 :افزودم آهسته ییصدا با و دمیکش یپوف

 قد با که دادن خوردت به ادیز محسن برنج که نهیا واسه حتما اونم-

 هم تو دنشیکش

 !یدیکش قد

 :گفت طنتیش پر یلحن با خندهاش اتمام از پس و دیخند جوابم در

 .یدینکش قد که یخورد ادیز نرمه برنج حتما هم تو-

 به را طنتشیش پر لبخند .کرد ظتریغل را اخمم که زد میرو به یچشمک

 قتریعم میرو
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 :گفت و کرد

 خوادیم آدم که یشیم ماهه پنج یکوچولوها ینین نیع یکنیم اخم یوقت-

 گازشون

 .رهیبگ

 :گفتم و زدم شیپهلو به یگرید یسقلمه

 !ستمین کوچولو من-

 :گفت و فشرد دستش در محکمتر را دستم

 .یستین کوچولو تو باشه-

 باال یشانها یالیخیب با .کردم باز کمکم را اخمم و زدم تیرضا از یلبخند

 نییپا و

 پارک درختان یهیسا ریز بود، دستش در دستم که همچنان و انداختم

 قدم مشغول

 .شدم زدن

 ...اریداد گمیم-
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 همچنان .کشاند من به را نگاهش و گرفت کنارش سبز یفضا از چشم

 منتظر که

 :گفت کردیم نگاهم

 بله؟-

 ؟یدیرس بزرگت یآرزوها به تو-

 :گفت و خاراند را چانهاش ریز آزادش دست با

 .دمینرس هنوز هاشونمیلیخ به و دمیرس هاشونیلیخ به خب-
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 ؟یدار دیام یدینرس بهشون هنوز که بزرگت یآرزوها به دنیرس به-

 ...اند تالش یزهیانگ و اند دنیرس مال آرزوها !دارم که البته-

 باز یبزن رو آرزوهات یهمه دیق یشدیم مجبور شیپ وقت یلیخ اگر-

 رو حرف نیا هم

 ؟یزدیم

 خاطر به گذشته در رو آرزوها یسر کی دیق اگر !زدمیم که البته-

 و طیشرا

 از تهایمحدود اون و بشه عوض طیشرا یوقت ،یباش زده تهاتیمحدود

 دیبا برن نیب

 .یکن تیتقو خودت در دوباره رو بهشون دنیرس یهزیانگ

 مدام را شانیخوشمزه یفندق شکالت که درشتش چشمان از را نگاهم

 چشمانم یجلو

 نمانیب یقهایدق چند .انداختم نییپا را سرم و گرفتم دندیکشیم رخ به

 برقرار سکوت

 :گفت اریداد نکهیا تا شد

 ...بهناز-

 و زد یلبخند .کردم نگاهش منتظر و مآورد باال را سرم کرد، که یمکث با

 :گفت
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 نیبهتر االن یکن شروع یجد و نو از رو ینقاش یدار دوست اگر-

 دونمیم من !فرصته
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 خانوم ضمن در و یدار یادیز عداداست توش و یدار عالقه بهش تو

 استاد هم بزرگ

 دنبال یبرا یهیتوج گهید فرصتها نیا یهمه با .هست تو یبرا یخوب یلیخ

 کردن

 !مونهینم عالقهت مورد هنر

 لبم بر لبخند که بودند دوارکنندهیام و نیریش یقدر به شیحرفها

 ینفس .اورندیب

 :گفتم ذوق پر یلحن با و دمیکش قیعم

 برسم؟ جهینت به و کنم دنبالش تونمیم یکنیم فکر یعنی-

 :گفت و زد بخش نانیاطم یلبخند

 !یتونیم که البته-

 امینیب نوک به یضربها اشارهاش انگشت نوک با و آورد باال را دستش

 :گفت و زد

 .جوجه میریبگ امضا ازت هاتینقاش شگاهینما یتو که یروز برسه-

 :گفتم شوق با و شد باز بناگوشم تا شمین

 !انشاهلل-

 :گفت و کرد قتریعم داشت ب**ل بر که را یلبخند

 .انشاهلل-

 نگاه که شد زده چگونه یدواریام و شوق یجرقه چشمانم در دانمینم

 رنگ اریداد

 کهیحال در و گرفت من از چشم لحظه چند از پس یول گرفت یبیعج

 به را نگاهش

 
 



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 484 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

379 

 با کشاند،یم شده دهیپوش خزه از پر یهایال از که کنارش درخت یتنه

 آهسته ییصدا

 :گفت

 .میبد ادامه رفتن راه به خب-

 یقهایدق چند .زدم قدم کنارش در دنبالش به هم من و افتاد راه به

 نمانیب سکوت

 به را ذهنم یادیز مدت که یسوال دنیپرس با من آنکه تا بود برقرار

 مشغول خودش

 .شکستم را سکوت بود کرده

 ؟یبود یراض یکرد لیتحص توش که یرشتها از تو اریداد-

 سمت به را سرش آنکه یب و گرفت شکل لبش بر تیرضا پر یلبخند

 بچرخاند، من

 :گفت

 .هستم و بودم عاشقش شهیهم گفت شهیم !هستم و بودم-

 ؟یدار دوست هم رو ت کار-

 کشاند، یم چشمانم به را نگاهش کهیحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 لبخندش

 :گفت و کرد قتریعم را

 .دارم دوستش یبکن فکرشو که یاون از شتریب آره،-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !یخوشبخت تیزندگ کل یاندازه به تو پس خب-

 مگه؟ چطور-
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 خواید، یم روز کی یبرا رو یخوشبخت اگر گهیم جابز ویاست یدونیم آخه-

 کیپ به

 .برید تعطیالت به خواید، یم هفته یک یبرا رو یخوشبخت اگر .برید کین

 اگر
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 یبرا رو یخوشبخت اگر .کنید ازدواج خواید،یم ماه یک یبرا رو یخوشبخت

 سال یک

 یم عمر یک یبرا رو یخوشبخت اگر .ببرید ارث به ثروت خواهید،یم

 یاد خواید،

 رو راستش .باشید داشته دوست دیدیم انجام که رو یکار بگیرید

 یلیخ من یبخوا

 ریغ نکهیا خاطر به دمیکش ینقاش وقت هر خودم چون موافقم باهاش

 یقاشن یاراد

 احساس کردم، خراب رو ینقاش اون یوقت یحت دارم، دوست رو کردن

 یخوشبخت

 عمرت آخر تا االن از که یباش خوشحال یلیخ دیبا تو نظرم به .کردم

 یتونیم

 .یباش خوشبخت

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 که رو یکار یبتون که نیهم !بهناز یخوشبخت عمرت اخر تا االن از هم تو-

 تمام با
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 ،یکن کشف رو یبریم لذت دادنش انجام از و یدار دوست وجود

 راه نصف خودش

 اون کردن دنبال و تکرار انجام، هم گهشید نصف و رفتنه رو یخوشبخت

 .کاره

 :گفتم دشییتا در و زدم یلبخند

 !کنم دنبالش دیبا !توئه با حق-

 :گفت و زد میرو به تیرضا حس از مملو یلبخند

 !یشیم ایدن ینقاشها نیموفقتر از یکی تو که مطمئنم من-

* 

 یبستن خوردن از پس .شدم وارد و کردم باز دیکل با را خانه در آهسته

 در زدن قدم و

 را خودمان خوب و میدیخر طعم خوش یتزایپ ینیم چهار اریداد با پارک،

 راه نیح

 ساعت تازه که دیکش طول یطور هم برگشتنمان .میکرد ریس رفتن

 به شب ازدهی
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 و کردم پارک اطیح در مشقت به را گوجه .دمیرس مادربزرگ یخانه

 .شدم ییرایپذ وارد

 با .رفتهاند فرو یقیعم خواب در همه دادیم نشان خانه خاموش یچراغها

 ییقدمها

 یچوب ینفره دو تخت سمت به .شدم مادربزرگ اتاق وارد آهسته

 یگوشه در یمیقد
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 اندک نور ریز بسته چشمان همان با که مادربزرگ به و رفتم اتاقشان

 خواب چراغ

 و شدم خم .کردم نگاه لذت با بود، جذاب اشییبایز هم اشیفانوس

 قیعم یها*س*بو

 که همچنان .بردم ترباال را سرم و کاشتم چروکش پر و نرم لپ بر

 با کردم،یم نگاهش

 یرو از که را دشیسف یمو تار نیچند امیانیم و اشاره انگشتان نوک

 تا اشیشانیپ

 اشینیب به بازدمش و دم هر با و بودند آمده اشینیب یسوراخها یرو

 آن از و کینزد

 :گفتم ب**ل ریز آهسته ییصدا با .زدم کنار شدند،یم دور

 !مادربزرگ ریخ به شب-

*** 

 د؟یحم یکنیم کار یچ نجایا-

 که بود یادیز مدت که پدربزرگم مرحوم کمد داخل از را سرم آنکه یب

 بسته و قفل

 :گفتم مادربزرگ جواب در اورمیب رونیب بود، مانده

 .مادربزرگ گردمیم یزیچ کی دنبال دارم-

 فکرم بودم، زده حرف عکس آلبوم یدرباره اریداد با که روزید از

 آن افتنی ریدرگ سخت

 تک و آمدم مادربزرگ اتاق به یبار چند صبح از هم امروز .است آلبوم

 و کمدها تک
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 تا چرا دانمینم .کردم رو و ریز عکس آلبوم آن یبرا را پدربزرگ لیوسا

 یپولها ش ک

 !ستین یخبر چیه آلبوم آن از یول کردم دایپ را پدربزرگ

 

 
382 

 زیچ هی واسه رو پدرت لیوسا یدار که یهست یپسر چجور گهید تو-

 به تیخاصیب

 !یزیریم هم

 دنبال به دستم حرکت با انینایناب مثل کمد داخل یکیتار در که همچنان

 آلبوم

 :گفتم گشتمیم

 کردم دایپ رو آلبوم نکهیا از بعد دمیم قول یول مادربزرگ دیببخش-

 رو لیوسا یهمه

 .کنم مرتب

 .بگرد دوباره ایب بعد میبخور شام ایب حاال باشه،-

 .مادربزرگ چشم-

 .خوردیم چرخ کمد در دستم همچنان زدم، که یحرف وجود با

 !دیحم گهید ایب خب-

 با ییمقوا یجلد لمس با که بودم شده دیناام آلبوم افتنی از گرید

 یطرحها

 :گفتم شوق با ،یبرجستها

 !کردم داشیپ کنم فکر یوا-
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 بر خاکش از یمیعظ بخش که خورده خاک جلد آن بر شتریب را دستم

 دستم کف

 دو هر با را بزرگ آلبوم آن کل تینها در و دادم حرکت بود نشسته

 و برداشتم دستم

 .آوردم ونریب هم را آلبوم کمد، داخل از سرم آوردن رونیب با همزمان

 چراغ نور ریز یوقت

 نگاه شیرو رنگ ییطال یبرجسته یهایلوز با رنگ قرمز آلبوم آن به

 یلبخند کردم،

 دهانم یجلو را آن یوقت و آوردم باال را آلبوم .گرفت شکل لبم بر قیعم

 یفوت با گرفتم،

 .کردم پراکنده هوا در را سطحش بر نشسته خاک و گرد ذرات زور پر

 یعطسه یصدا با
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 یروسر یگوشه با کهیحال در .دیچرخ سمتش به عیسر سرم مادربزرگ،

 یرو گلدارش

 :گفت پوشاندیم را اشینیب

 !دیحم یانداخت راه یخاک و گرد چه-

 :گفتم یشرمندگ از پر یلحن با و انداختم نییپا را سرم

 !دیببخش-

 مین در .شد کینزد من به قدم نیچند با و شد بلند تختش یرو از

 میروبرو یمتر
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 را سرم و گرفت قاب را صورتم تپلش و گرم دست دو هر با نشست،

 لبخند .آورد باال

 :گفت یبامزها لحن با و زد میرو به ینینمک

 ریبگ باال سرتو !پسر کردم عادت ادنتد آب به گل دسته به گهید-

 !نمیبب

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین جوابش در

 !چشم به یا-

 :گفتم و بردم باالتر را سرم

 !کنمهایم نگاه هم سقف به دیبخوا اگر-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 .هیکاف واسم یکن نگاه رو من !نکرده الزم-

 از یکی کهیحال در .تبرداش میگونهها یرو از را دستانش هم بعد

 نیزم به را دستانش

 :گفت شد،یم بلند و دادیم هیتک

 !دیحم گهید پاشو-
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 به ییرایپذ در مادربزرگ یوقت .شدم بلند دست به آلبوم دنبالش به

 یسفره سمت

 و رفتم اتاقم به من رفت،یم بود کرده پهن خانم یزر که یآور اشتها

 گذاشتن از پس

 با .وستمیپ ییرایپذ در شانینفره دو جمع به خوابم، رخت کنار در آلبوم

 یغذا آن
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 در عزا از یدل یحساب بود کرده درست خانم یزر که یخوشمزها

 از پس و میآورد

 وسوسه خواب یبرا آنکه با .میگرفت شیپ را مانیاتاقها راه اتمامش

 شدم،یم

 سه دنید با .کردم چک را میامکهایپ و رفتم لمیموبا سمت به ناخودآگاه

 از امکیپ

 به چرا و هستم کجا بود دهیپرس من از شانیهمگ در که اریداد

 پاسخ شیتماسها

 او به خواستم .بست نقش لبم بر طنتیش و تیرضا از یلبخند ندادهام،

 که بزنم زنگ

 تماس و شد قتریعم لبخندم گرفت، من با لحظه همان در که یتماس با

 .دادم پاسخ را

 !یدُک سالم-

 !ابندهین یندهیجو ستین ازت یخبر !السالم کمیعل-

 !ابندهی یندهیجو یبگ دیبا حاال !نه اوه-

 :گفت یشگفت و تعجب با

 !واقعا؟-

 !واقعا اریداد آره-

 .میبزن یزید میبر شب فردا شینیریش واسه شد الزم پس خب-

 :گفتم یفراوان اقیاشت با و شد پررنگتر لبخندم

 .لطفا باشه مالتم پر !یزید جون آخ-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر یخندها
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 اد؟یب بدت ازش تو که هست یایخوردن ایدن کل یتو بهناز گمیم-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین

 ...جز به باشه نکنم فکر واال-

 :دیپرس یکنجکاو با

 ؟یچ جز به-

 :گفتم انهیموذ یلحن با و زدم طنتیش پر یلبخند

 .بزن حدس خودت خب-

 :گفت سپس و کرد سکوت لحظه چند

 پاچه؟ کله-

 !پاچهم کله عاشق نم !نه اوه-

 ؟یرابیس-

 .دارم دوست هم یلیخ بشه پخت خوب اگر یرابیس !نوچ-

 گفته دخترها واسه میقبل یدخترها دوست که ینیقوان تمام تو بابا یا-

 نقض رو بودن

 !یکرد

 :گفتم و دمیخند زیر یکم

 شتریب که اند یچ ادیم بدم ازشون که ییهایخوردن اون یبفهم اگر تازه-

 هجینت نیا به

 !یرسیم

 :گفت و کرد یمکث
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 ل؟یپاست ...م ا-

 !لمیپاست عاشق من !رینخ-

 :گفت و دیکش یپوف

 !ادینم ادمی یزیچ واقعا گهید-

 !کن فکر شتریب خب-

 :گفت آهسته ییصدا با سپس و کرد یمکث

 آلوچه؟ و لواشک نکنه-

 :گفتم تمندانهیرضا .زدم هوا در یبشکن و آوردم باال را دستم

 .خورهیم هم به ترش یلیخ یزایچ از حالم ...قروت قره البته و !درسته-

 :گفت انشیپا از پس و داد سر یخندها

 !خدا به ییاستثنا یلیخ گهید تو-

 ...میگفتیم یزید از میداشت خب .میمخلص-

 یلیخ یسرا یزید کی .میبزن یزید یسار میریم شب فردا !آره آهان-

 اونجا خوب

 .یخوریم غذاش با انگشتاتم که شناسمیم

 کرده تجربهاش که بار نیآخر از یادیز مدت که ذیلذ یطعم فکر با

 گذشت،یم بودم

 :گفتم شوق با و افتاد آب دهانم

 نجا؟یا یایم چند ساعت !هیعال-

 من نیماش با که ارین رو گوجه یراست .خانومبزرگ یخونه یجلو پنج-

 .میریم
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 !نداره قشنگ آهنگ که تو نیماش یول باشه-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 یآهنگها میریم گوجه با که بعدا کن، گوش دیجد یاآهنگه کم هی حاال-

 اهل

 .میدیم گوش رو تو یدالنه

 :گفتم و زدم تیرضا از یلبخند

 .هایبذار شاد آهنگ پس باشه-

 .چشم به یا-

 .خستهم یحساب من که میکن یخداحافظ یندار یکار گهید اگر خب-

 .یباش داشته یانرژ خوردن یزید واسه فردا که بخواب برو باشه-

 خواد؟یم یانرژ مگه خوردن-

 دستهات، با چنگال و قاشق کردن بلند واسه یانرژ !خوادیم که معلومه-

 واسه یانرژ

 ... دنیجو واسه آبگوشت، یتو نون کردن تیتل واسه

 :گفتم و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 بخش که خورده خاک جلد آن بر شتریب را دستم!ملتفتم !باشه باشه-

 از یمیعظ

 آلبوم آن کل تینها در و دادم حرکت بود نشسته دستم کف بر خاکش

 هر با را بزرگ

 آلبوم کمد، داخل از سرم آوردن رونیب با همزمان و برداشتم دستم دو

 رونیب هم را

 یبرجسته یهایلوز با رنگ قرمز آلبوم آن به چراغ نور ریز یوقت .آوردم

 رنگ ییطال
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 آوردم باال را آلبوم .گرفت لشک لبم بر قیعم یلبخند کردم، نگاه شیرو

 را آن یوقت و

 بر نشسته خاک و گرد ذرات زور پر یفوت با گرفتم، دهانم یجلو

 هوا در را سطحش
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 سمتش به عیسر سرم مادربزرگ، یعطسه یصدا با .کردم پراکنده

 کهیحال در .دیچرخ

 :گفت پوشاندیم را اشینیب یرو گلدارش یروسر یگوشه با

 !دیحم یانداخت راه یخاک و گرد چه-

 :گفتم یشرمندگ از پر یلحن با و انداختم نییپا را سرم

 !دیببخش-

 مین در .شد کینزد من به قدم نیچند با و شد بلند تختش یرو از

 میروبرو یمتر

 را سرم و گرفت قاب را صورتم تپلش و گرم دست دو هر با نشست،

 لبخند .آورد باال

 :گفت یبامزها لحن با و زد میرو به ینینمک

 ریبگ باال سرتو !پسر کردم عادت دادنت آب به گل دسته به گهید-

 !نمیبب

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین جوابش در

 !چشم به یا-

 :گفتم و بردم باالتر را سرم

 !کنمهایم نگاه هم سقف به دیبخوا اگر-
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 :گفت و دیخند زیر یکم

 .هیکاف واسم یکن نگاه رو من !نکرده الزم-

 از یکی کهیحال در .برداشت میگونهها یرو از را دستانش هم بعد

 نیزم به را دستانش

 :گفت شد،یم بلند و دادیم هیتک

 !دیحم گهید پاشو-
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 به ییرایپذ در مادربزرگ یوقت .شدم بلند دست به آلبوم دنبالش به

 یسفره سمت

 و رفتم اتاقم به من رفت،یم بود کرده پهن خانم یزر که یآور اشتها

 گذاشتن از پس

 با .وستمیپ ییرایپذ در شانینفره دو جمع به خوابم، رخت کنار در آلبوم

 یغذا آن

 در عزا از یدل یحساب بود کرده درست خانم یزر که یخوشمزها

 از پس و میآورد

 وسوسه خواب یبرا آنکه با .میگرفت شیپ را مانیاتاقها راه اتمامش

 شدم،یم

 سه دنید با .کردم چک را میامکهایپ و رفتم لمیموبا سمت به ناخودآگاه

 از کامیپ

 به چرا و هستم کجا بود دهیپرس من از شانیهمگ در که اریداد

 پاسخ شیتماسها
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 او به خواستم .بست نقش لبم بر طنتیش و تیرضا از یلبخند ندادهام،

 که بزنم زنگ

 تماس و شد قتریعم لبخندم گرفت، من با لحظه همان در که یتماس با

 .دادم پاسخ را

 !یدُک سالم-

 !ابندهین یندهیجو ستین ازت یخبر !السالم کمیعل-

 !ابندهی یندهیجو یبگ دیبا حاال !نه اوه-

 :گفت یشگفت و تعجب با

 !واقعا؟-

 !واقعا اریداد آره-

 .میبزن یز ید میبر شب فردا شینیریش واسه شد الزم پس خب-

 :گفتم یفراوان اقیاشت با و شد پررنگتر لبخندم

 .لطفا باشه مالتم پر !یزید جون آخ-

 :گفت اتمامش از پس و داد سر یخندها
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 اد؟یب بدت ازش تو که هست یایخوردن ایدن کل یتو بهناز گمیم-

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین

 ...جز به باشه نکنم فکر واال-

 :دیپرس یکنجکاو با

 ؟یچ جز به-

 :گفتم انهیموذ یلحن با و زدم طنتیش پر یلبخند

 .بزن حدس خودت خب-
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 :گفت سپس و کرد سکوت لحظه چند

 پاچه؟ کله-

 !پاچهم کله عاشق من !نه اوه-

 ؟یرابیس-

 .دارم دوست هم یلیخ بشه پخت خوب اگر یرابیس !نوچ-

 گفته دخترها واسه میقبل یدخترها دوست که ینیقوان تمام تو بابا یا-

 نقض رو بودن

 !یکرد

 :گفتم و دمیخند زیر یکم

 شتریب که اند یچ ادیم بدم ازشون که ییهایخوردن اون یبفهم اگر تازه-

 جهینت نیا به

 !یرسیم

 :گفت و کرد یمکث
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 ل؟یپاست ...م ا-

 !لمیپاست عاشق من !رینخ-

 :گفت و دیکش یپوف

 !ادینم ادمی یزیچ واقعا گهید-

 !کن فکر شتریب خب-

 :گفت آهسته ییصدا با سپس و کرد یمکث

 آلوچه؟ و لواشک نکنه-

 :گفتم تمندانهیرضا .زدم هوا در یبشکن و آوردم باال را دستم
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 .خورهیم هم به ترش یلیخ یزایچ از حالم ...قروت قره بتهال و !درسته-

 :گفت انشیپا از پس و داد سر یخندها

 !خدا به ییاستثنا یلیخ گهید تو-

 ...میگفتیم یزید از میداشت خب .میمخلص-

 یلیخ یسرا یزید کی .میبزن یزید یسار میریم شب فردا !آره آهان-

 اونجا خوب

 .یخوریم غذاش با انگشتاتم که شناسمیم

 کرده تجربهاش که بار نیآخر از یادیز مدت که ذیلذ یطعم فکر با

 گذشت،یم بودم

 :گفتم شوق با و افتاد آب دهانم

 نجا؟یا یایم چند ساعت !هیعال-

 من نیماش با که ارین رو گوجه یراست .خانومبزرگ یخونه یجلو پنج-

 .میریم
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 !نداره قشنگ آهنگ که تو نیماش یول باشه-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 یآهنگها میریم گوجه با که بعدا کن، گوش دیجد یآهنگها کم هی حاال-

 اهل

 .میدیم گوش رو تو یدالنه

 :گفتم و زدم تیرضا از یلبخند

 .هایبذار شاد گآهن پس باشه-

 .چشم به یا-
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 .خستهم یحساب من که میکن یخداحافظ یندار یکار گهید اگر خب-

 .یباش داشته یانرژ خوردن یزید واسه فردا که بخواب برو باشه-

 خواد؟یم یانرژ مگه خوردن-

 دستهات، با چنگال و قاشق کردن بلند واسه یانرژ !خوادیم که معلومه-

 واسه یانرژ

 ... دنیجو واسه آبگوشت، یتو نون کردن تیتل واسه

 :گفتم و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 !ملتفتم !باشه باشه-

 :گفت تیرضا پر یلحن با

 یهمونطور الزمه دادن یانرژ هم گرفتن یانرژ واسه یحت خالصه، آره-

 پول واسه که

 .الزمه دادن پول هم گرفتن

 :گفتم و دمیکش یپوف
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 .یانرژ و پول یستگیپا اصل !استاد بله-

 !یخوندیم درس خوب رستانیدب معلومه که نطوریا !نهیهم !نیآفر-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 یشتهر برم کردن مجبورم بابام و مامان خوندمیم درس خوب چون-

 !یتجرب

 .شکستم را سکوت خودم که کرد سکوت یکم جوابم در

 .میبخواب میبر اریداد خب-

 .ریبخ شبت ...یبخواب خوب .کمیکش امشب که من .بخواب برو آره-
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 .آروم شبت .ممنونم-

 .خداحافظ فردا، تا فعال-

 .خدانگهدار فعال-

 حیترج خواب یجا به بودم خسته دیشد که من و افتی انیپا تماس

 ینگاه اول دادم

 .ندازمیب آلبوم یعکسها به

 نیاول .کردم باز اول یصفحه از و برداشتم خوابم رخت کنار از را آلبوم

 آلبوم یعکسها

 عمهها عموها، یعروس یعکسها یهمگ و بودند شده چسبانده جلد پشت

 پدرم و

 به تینها در و خورد چرخ شانیهمگ خندان یچهرهها یرو نگاهم .بودند

 یلبخندها

 دنید با ناخودآگاه .شد معطوف مادربزرگ و پدربزرگ معصوم و بایز

 آن در لبخندشان

 به را نگاهم .شدند باز نما دندان یلبخند به هم من یبها**ل عکسها

 اول یصفحه

 نگاهم .شد دهیکش بود، گذاشته شینما به وضوح به را عکسها که آلبوم

 عکس یرو

 یعمه و اوش،یس شان،یهنو نیاول با پدربزرگ و مادربزرگ که اول

 زمان آن در که بزرگم
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 و شانیلبخندها چقدر .شد متمرکز بود، آورده ایدن به را اوشیس تازه

 در ذوق برق آن

 نییپا یعکسها در .کشاندم نییپا را نگاهم یکم !بود قشنگ چشمانشان

 هم

 به ب**ل بر لبخند پدربزرگ و مادربزرگ مهر پر آغوش در اوشیس

 نگاه نیدورب

 که هست یسال سه اکنون هم که اوشیس به فکرم عکسها آن با .کردیم

 کایآمر در

 کامال هم را پدرش و مادر بلکه مادربزرگ، تنها نه و کندیم یزندگ

 و کرده فراموش

 هم رانیا به یهفتها کی یسفر با یحت اشیجوان خوب دوران است معتقد

 خراب

 آنکه با .زدم ورق را عکس آلبوم گرید یکم .شد دهیکش شود،یم

 پدربزرگ و مادربزرگ

 دوست را شانینوهها و فرزندان یهمه داشتند که یبزرگ قلب با

 شانیعالقه داشتند،

 و طعم شهیهم نهایاول که ییآنجا از و بود شانینوه نیاول که اوشیس به

 دل آغاز یبو

 گرید با سهیمقا قابل ست،ین یشدن تکرار که دهندیم را یزیانگ

 اما نبود شانینوهها

 را سرم !کرد فراموششان همه از شیب دُردانه زیعز ینوه نیاول همان

 تکان نیطرف به
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 از قبل یهایشاد حس از پر ییعکسها یالبال از .زدم ورق را آلبوم و دادم

 به تولدم

 بود، شده گرفته ما از پدربزرگ آغوش در امینوزاد در که یعکس

 انگشت نوک .دمیرس

 بود عکس آن کل از انگشت بند کی تنها که صورتش یرو را اشارهام

 نگاهم و دمیکش

 .کشاندم شیگونهها یرو و چشمان اطراف یچروکها و نیچ یرو را

 نیا مثل درست

 را خود صورتش یچروکها و نیچ دزیم لبخند یوقت مادربزرگ یروزها

 شیپ از شیب

 ارادهیب و کشاندم لبخندش طرح به را نگاهم .گذاشتندیم شینما به

 .زدم لبخند

 بزرگتر مادربزرگ از سال پانزده اگر و نداشت دوستم کم پدربزرگ

 اکنون و نبود

 قیعم ینفس .بود کنارمان مادربزرگ مثل دیشا بود مانده جوانتر

 کهآن یبرا و دمیکش

 آلبوم کی یش آن اسم دیشا .گذراندم را آلبوم از گرید یورق نکنم بغض

 جان یب عکس

 از زندهتر که شدیم موجب را یخاطرات در شدن غرق من یبرا اما باشد

 حس هر

 ورق را آلبوم گرید یکم .کردمیم تجربه گرید بار عکسها آن با یزندها

 یکی یرو و زدم
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 اطیح در و بودم ساله ده آن در که یعکس .شدم متوقف عکسها از

 یخانه نیهم

 یمیقد یچوب تخت یرو پدربزرگ و مادربزرگ نیب مادربزرگ

 سال چند که شانیسنت

 و بودم نشسته شد، انداخته رونیب خانه از میعموها یخواسته طبق شیپ

 به لبخند با

 و بهزاد با یباز آب یط را دارم گل قرمز راهنیپ .کردمیم نگاه نیدورب

 سیخ بنفشه

 بود دهیچسب تنم به سمیخ راهنیپ که همچنان و بودم کرده سیخ

 خندان و خوشحال

 و پدربزرگ و مادربزرگ یصورتها به را نگاهم .کردمیم نگاه نیدورب به

 البته

 مامان یوقت روز آن آوردم ادی به خوب .کشاندم نشانیریش یلبخندها

 به شروع

 و طنتیش و کردند دفاع ما از پدربزرگ و مادربزرگ کرد، ما سرزنش

 را کودکانه یشاد

 مانیلباسها شدن سیخ به فکرش تمام مامان چند هر .دانستند مان حق

 یزیآبرور و

 گرید پدربزرگ و زرگمادرب درخواست به بود، شب همانانیم یجلو

 .کرد سکوت

 عکس، آن دنیکش رونیب از پس و بردم یکیپالست کاور آن ریز را دستم

 را لبخندم
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 یرو و گرفتم دستم دو هر با را عکس .بستم را آلبوم و کردم قتریعم

 دراز خواب رخت

 نگاهش که همچنان و بودم گرفته چشمانم یجلو را عکس .دمیکش

 :گفتم کردمیم

 !روزها اون گذشت زود نقدریا شهیم باورش یک-

 به و بستم چشم .گذاشتم بالشتم کنار را عکس و دمیکش یازهایخم

 از پر یخواب

 .رفتم گذشته خاطرات

*** 

 رون؟یب یبر یخوایم هم امروز-
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 بر بودم کرده اهیس را چشمانم داخل خوب آن با که را چشمم مداد

 و گذاشتم نیزم

 :گفتم و زدم او به دنداننما یلبخند

 تا و نمتونیبیم صبح فردا تازه و گردمیبرم که شب یول مادربزرگ آره-

 .شتونمیپ شب

 رون؟یب ینر هم فردا معلوم کجا از-

 دادیم نشان خوب را ششیشاپیپ یدلتنگ که چهرهاش یرو را نگاهم

 و کردم متمرکز

 :گفتم

 ...لیدل دو به !رمینم فردا-

 :گفتم که کرد نگاهم منتظر
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 سیپرسپول فردا نکهیا خاطر به هم یکی و شما گل یرو خاطر به یکی-

 .داره فوتبال

 :گفت و دیخند زیر یکم مادربزرگ

 .توپه همون تیاصل لیدل دونمیم که من-

 :گفتم و آوردم باال ینف یهنشان به را دستم

 دست از شنیم پخش زنده یوقت اگه رو ونیزیتلو یبرنامهها !اصال نه-

 میتونیم م،یبد

 ...یول مینیبب رو تکرارش فرداش

 :افزودم و زدم یلبخند

 میتونینم گهید میبد دست از رو بودنمون زنده هم کنار یلحظهها اگر-

 اون تکرار

 .میباش داشته رو لحظهها

 :گفت و زد قیعم یلبخند
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 ...زنده گهید فردا دیشا که بدون رو من قدر !توئه با حق-

 :گفتم عیسر و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 و میکن یزندگ هم با گهید وقت یلیخ دیبا !دهاینزن حرفها نیا از-

 و رههاینب جهها،ینت

 .بشن بزرگ شما شیپ من از دههاتونیند

 :گفت یطنتیش پر یبامزه لحن با و کرد قتریعم را لبخندش مادربزرگ

 بعد اریب نوه من واسه و ریبگ زن اول تو !هایدار برنامه یحساب نکهیا مثل-

 و جهینت از
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 !بزن حرف دهیند و رهینب

 :گفتم و زدم شیرو به قیعم یلبخند

 !چشم به یا-

 .کردم میتنظ سرم یرو را رنگم قرمز تل و گرفتم مادربزرگ از را نگاهم

 و شدم بلند

 به ینگاه .دمیپوش دیسف یشال و شلوار با را رنگم قرمز نازک یمانتو

 میلباسها

 برداشتم خوابم رخت کنار از را فمیک .زدم تیرضا از یلبخند و انداختم

 یعکس نآ که

 هوا در یسانت چند کردم نگاهش امیداریب یلحظه نیآخر تا شبید که

 دوباره و دیپر

 شیدایپ که روزید از و بود بالشتم کنار که آلبوم به نگاهم .نشست

 به هنوز کردم

 شیجا سر را عکس دیبا .شد دهیکش بودم نداده نشان مادربزرگ

 یول گرداندمیبرم

 .برسم اریداد با قرارم به قعمو به تا بودمیم عیسر دیبا فعال

 د؟یحم هیچ اون-

 !مادربزرگ یچیه-
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 آنکه با .گذاشتم بالشتم ریز را آلبوم و چپاندم آلبوم جلد ریز در را عکس

 آن گفتم
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 هنوز که بود ارزش با یخاطره ایدن کی من یبرا اما نبود زیچ چیه عکس

 یآمادگ

 باال شانه الیخیب .نداشتم را آن یدرباره مادربزرگ با کردن صحبت

 داخل از و انداختم

 نگاه که مادربزرگ به را نگاهم .آوردم رونیب را قرمزم ب**ل رژ فمیک

 به کنجکاوش

 :گفتم شوق با و کشاندم بود بالشتم

 ه؟یچ وقت دیبزن حدس ادربزرگم-

 و افکار یبرخ از را ذهنش خواهدیم ییگو که یطور را سرش مادربزرگ

 یخال خاطرات

 من به منتظر و آورد باال را سرش سپس .داد تکان نیطرف به یکم کند،

 دستم .کرد نگاه

 در دَوَران به امیانیم و اشاره انگشت دو نیب را ب**ل رژ و آوردم باال را

 :گفتم و آوردم

 ...نیگفت اگه-

 بر قیعم یلبخند و گرفت ذوق رنگ نگاهش قرمز ب**ل رژ دنید با

 .گرفت جان لبش

 :گفت اقیاشت پر یلحن با

 !قرمزها نیا-

 :گفتم و زدم شیرو به یچشمک

 !قرمزه ب**ل رژ وقت !درسته-

 رژ در .نشستم شیروبرو یمتر مین در و کردم حرکت پا و دست چهار

 باز را ب**ل
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 ینهیآ کارم، اتمام از پس .دمیمال رژ شیبها**ل بر دقت با و کردم

 کمد از را کوچک

 نهیآ در چهرهاش دنید با .دادم مادربزرگ دست به و آوردم در

 قتریعم را لبخندش

 کنارش خوردن تکان یکم با و آمد لبخند لبم بر لبخندش، دنید با .کرد

 سرم .نشستم
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 شاد یچهرهها به کوچک ینهیآ آن در کهیحال در و چسباندم سرش به را

 مانیدو هر

 :گفتم کردم،یم نگاه

 !مادربزرگ نیهست ییبایز یملکه چه-

 یخنده انیپا از پس .دیخند زیر یکم و کرد ینگاه نهیآ در رمیتصو به

 نشیدلنش

 :گفت

 !دیحم تو ت دس از-

 در را دستم و گرفتم نهیآ در رمانیتصو از نگاه لمیموبا زنگ یصدا با

 .بردم فرو فمیک

 بود اریداد طرف از که را یتماس و آوردم رونیب آن از را لمیموبا عیسر

 .کردم برقرار

 :گفتم و چسباندم چپم گوش به را یگوش

 .الو-

 .مهایمنتظر ما !کمیعل سالم-
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 :گفتم طنتیش پر و زدم یلبخند

 !؟یچ واسه !من؟ منتظر-

 .نکن یباز لمیف پس یهست هم آماده االن که دونمیم-

 :گفتم و دیماس لبم بر لبخند

 ؟یمطمئن نقدریا کجا از-

 :گفت یطنتیش پر لحن با

 .منتظرم قهستیدق پنج که رونیب ایب هم حاال .شناسمتیم خوب چون-
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 .باش منتظر شتریب-

 :دیغرّ حرص پر

 !گرما نیا وسط ارین باال رو من یرو اون ایب بدو بهناز-

 :گفتم و فرستادم رونیب فوت با را نفسم

 .اومدم !باشه باشه،-

 .دمیمال قرمز رژ میبها**ل بر عیسر و ردمک قطع را تماس

 .باش خودت مراقب د،یحم بگذره خوش-

 و کاشتم مادربزرگ نرم یلپها بر آبدار یسه*بو دو و برداشتم را فمیک

 :گفتم

 .بگذره خوش هم شما به !مادربزرگ ممنونم-

 را دستم و انداختم مادربزرگ یگونهها بر میبها**ل سرخ رد به ینگاه

 دهانم یرو

 .دمیخند زیر یکم و اشتمگذ

 .یبرگرد زودتر هم شب که برو-
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 به یلبخند و برداشتم دهانم یرو از را دستم آمد، بند که خندهام

 :گفتم زدم مادربزرگ

 .نگهدارتون خدا .چشم-

 .پسرم همراهت به خدا-

 ییصدا با رفتم،یم ییرایپذ یخروج در سمت به که همچنان و شدم بلند

 :گفتم بلند

 .خانوم یزر خداحافظ-

 .آمد در جوابم در آشپزخانه از فشیضع یصدا
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 .دیباش خوش .خانوم باشه خداحافظتون-

 .کردم دیتجد را لبم رژ و دمیپوش را قرمزم یکتان یکفشها تند اطیح در

 اطیح در به

 نهامیس چپ سمت یرو را دستم .ماند رهیدستگ یرو دستم دم،یرس که

 خاطر به که

 قیعم ینفس و گذاشتم رفتیم نییپا و باال قلبم یشده تندتر تپش

 نیا .دمیکش

 بیعج بودم دهیند را او کم که یاریداد دنید یبرا جانمیه از شدت

 بیعج به یول بود

 .درآوردم حرکت به را در یرهیدستگ آهسته و کردم ییاعتنایب بودنش

 شدن باز از پس

 یرنگ یسورمها سمند شد ظاهر چشمانم یجلو که یزیچ نیاول در،

 .بود اریداد
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 و دمیرس نیماش به تند قدم چند با .بستم را در و کردم صاف ییصدا

 .کردم باز را در

 اریددا سمت به را سرم در بستن از پس و انداختم یصندل بر را خودم

 لذت با که

 .چرخاندم کرد،یم نگاهم یخاص

 !شد عرض سالم-

 :گفت و زد یلبخند جوابم در

 .کمیعل سالم-

 برق چشمانش در طنتیش کهیحال در و کشاند میبها**ل به را نگاهش

 بود انداخته

 :گفت

 !یاومد صفا با امروزم که نمیبیم-

 :گفتم خصمانه و کردم یاخم

 !ممنوع یباز زیه !یه یه-

 یوقت .دیکش جلو سمتم به را خودش و گرفت گرمش دست با را امشانه

 یسانت یس در

 :گفت و کشاند چشمانم به میبها**ل از را نگاهش گرفت، قرار من یمتر

 
 

402 

 دخترها یهمه به من یول دخترها یهمه به یجنس نگاه یعنی یباز زیه-

 نگاه تو مثل

 !کنمینم

 :گفتم یگنُگ با و شدند گرد تعجب از چشمانم
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 !ها امَیخوب دختر من !؟یکنیم نگاه گهید شکل کی من به چرا خب-

 دستش دو با .دادم تیمعصوم رنگ نگاهم به و کردم کج یکم را سرم

 قاب را صورتم

 ییصدا با .آورد جلوتر یمتر یسانت چند را سرش هآهست و گرفت

 :گفت آهسته

 ... دختر یول یهست یخوب گریباز-

 شده کم من یفاصله یقدر به .آورد جلو گرید متر یسانت چند را سرش

 بازدم که بود

 را میبها**ل یباال و ینیب اطراف و نشستیم امینیب یرو گرمش ینفسها

 گرم هم

 .کردیم

 :فزودا آهستهتر ییصدا با

 !یستین یخوب-

 که رنگش یصورت یبها*ل به نگاهم .بست چشم و آورد جلوتر را سرش

 لیپاست مثل

 دانمینم .شد دهیکش دند،یرسیم نظر به زیبرانگ وسوسه یفرنگ توت

 هوس دلم چرا

 .بستم چشم حرکتیب هم من و بود نکرده را کردنش تیاذ و طنتیش

 چند از پس

 م،یبها*ل بر حرارت پر یفرنگ توت یلهایپاست آن ینرم حس با لحظه

 باال را دستانم

 حس با کنم طنتیش یذرها آنکه یب .گذاشتم شیگوشها یرو و بردم

 آن خوش طعم
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 بود، شده دهیمال آنها بر لبم رژ از یبخش که نیریش یلهایپاست

 تا .کردم اشیهمراه

 هر از و دادم ادامه او یهمراه به بود نمانده میبرا ینفس که ییجا

 لذت آن یلحظه

 نفسم آنکه از پس .کردمیم شتریب و شتریب را تنم تمام یگرما دلچسب،

 آمد، بند
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 همچنان ییگو که اریداد .زدم نفس نفس و دمیکش عقب یکم را سرم

 لیم ادامه هب

 چند .کرد آغاز را عاشقانه لذت آن دوباره لحظه چند از پس داشت

 که بعد یقهیدق

 .میگرفت فاصله هم از دم،یرس یخفگ به آوردن کم نفس شدت از گرید

 یصدا یقدر به

 در ویراد تیال کیموز کم یصدا که بود بلند مانیزدنها نفس نفس

 یصدا

 حالت به مانینفسها قهیدق ود دیشا ای کی از پس .شد گم مانینفسها

 یعاد

 دادم تکان را شالم بودم، گرما از شدن هالک حال در که من و برگشت

 قیعم ینفس و

 :گفتم حرص پر و دادم هیتک یصندل پشت به را سرم .دمیکش

 !م؟یکرد یغلط چه ما-
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 یلبخند با که اریداد سمت به را سرم .نشستم صاف و کردم باز چشم

 طنتیش پر

 :گفتم قبل از بلندتر و چرخاندم د،کریم نگاهم

 !م؟یکرد یغلط چه ما-

 عیسر اریداد که بپرسم را سوال نیا بلندتر خواستم و کردم ظیغل یاخم

 یرو را دستش

 :گفت آهسته و گذاشت دهانم

 !شنهایم جمع دورمون روستا همه یبگ بلندتر اگر-

 عقب را دستش عیسر .گرفتم گاز را دستش و کردم ظتریغل را اخمم

 "آخ" و دیکش

 :دمیغرّ خشم پر و دمیکش قیعم ینفس .گفت یآهستها

 !؟یدیس*بو رو من یحق چه به-

 :گفتم یبلندتر یصدا با و گرفتم ینفس

 !هان؟-
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 انگار که یطور انداخت، نییپا و باال یشانها و زد یلبخند اتنه جوابم در

 یاتفاق چیه

 را نیماش در خواستم فراوانم حرص با و گرفتم او از چشم .است فتادهین

 که کنم باز

 با .کنم باز را در قفل نتوانستم کردم که هم کار هر .زد را یمرکز قفل

 به ظیغل یاخم

 :گفتم تیعصبان با و دمیچرخ سمتش
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 !کن باز درو !خونه برگردم خوامیم-

 ییصدا با و کرد پررنگتر یکم داشت ب**ل بر که را یمحو لبخند

 :گفت آهسته

 .یکرد یهمراه هم تو !دمتیس*نبو که من فقط-

 :گفتم و بشوم مسلط خودم بر که دمیکش قیعم ینفس و بستم چشم

 !یکرد شروع که بود تو ریتقص یول-

 :گفت کنم باز چشم آنکه از قبل

 !یداد ادامه هم تو-

 نگاهش در .زدم زل درشتش چشمان در خشونت با و کردم باز چشم

 با ختهیآم لذت

 .رفتیم رژه من اعصاب بر که زدیم موج یطنتیش

 !ار؟یداد یهست یچ دنبال-

 :گفت و زد یلبخند

 نیا یبود لیمیب من به خودت اگر که بدون نویا اما یفهمیم شب تا خب-

 اتفاق

 .افتادینم

 !؟یزنیم حرف یلیم چه از-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش
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 .میبگذر خب-

 به را سرم هم من .شد نیماش انداختن راه مشغول و گرفت من از نگاه

 یصندل پشت
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 خودم آنکه با .دوختم رونیب یمنظره به پنجره از را نگاهم و مداد هیتک

 سه*بو آن از هم

 که داشت ییمعنا چه اصال آخر !افتمیینم شیبرا یمنطق چیه بردم، لذت

 اریداد و من

 هم به نه و میبود یرابطها ریدرگ نه که ما !م؟یس*ببو را گریهمد

 فکر !میداشت یعالقها

 اریداد ناگهان که بود برقرار سکوت ننمایب ساعت از یربع حداقل کنم

 :گفت

 بهناز؟ یایب رونیب نیسنگ جو نیا فاز از شهیم-

 :گفتم آهسته ییصدا با بچرخانم، سمتش به را سرم آنکه یب

 !ستمین کردنش سبک مسئول من کنه، کم وزن کنه ورزش جَو بگو-

 :گفت و دیخند زیر یکم

 دارم که من گهیم زنهیم وزنه داره یه میافتاد راه یوقت از خدا بنده-

 کنمیم کم وزن

 کنه؟ینم سبکم بهناز چرا پس

 بر اخم و آمد امیشانیپ به ینیچ بود بچهها با صحبت مثل که لحنش از

 میابروها

 و کنم سکوت متشخص یخانمها مثل خواستیم دلم آنکه با .شد ظتریغل

 ریز

 یابحس امیجواب حاضر "!ستیخاموش ابلهان جواب" میبگو طعنه با ب**ل

 کرده گل

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس حرص پر .بود

 .کن سبکش خودت .ندارم یکار باهاش من-
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 .خوادیم رو نفرهمون دو یهمکار کردنش سبک !کردم سبک که من-

 !بود کجا یهمکار م،ینداشت هم با جنگ جز حاال تا ما بگو بهش-
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 !شهیم دهید یهمکار هم جنگجوها گ جن یالبهال-

 !شهینم رینخ-

 .کن نگاه من به بچرخ هم حاال !شهیم-

 بشه؟ یچ که کنم نگاه-

 .بشه رفع هامونیدلتنگ که-

 تعجب شدت از چشمانم کهیحال در و چرخاندم سمتش به را سرم عیسر

 شده دگر

 :گفتم یناباور با بودند،

 !؟یگفت یچ-

 را بود لبش بر که یلبخند بود، مقابلش یجاده به نگاهش که همچنان

 و کرد قتریعم

 .ساخت جذابتر برابر ده را رخش مین

 :کردم تکرار را سوالم کالفه نزد، یحرف جوابم در یوقت

 ؟یگفت یچ دمیپرس اریداد-

 !گفتم یچ یدیشن که تو-

 فکر اوه !بشه؟ تنگ هم یبرا دلمون ما !حرف؟ نیا یچ ینعی اصال خب-

 درصد هی کن

 !بشه تنگ تو یبرا دلم من

 :گفت نانیاطم پر یلحن با بچرخاند، سمتم به را سرش آنکه یب
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 .یکنیم انکار یدار فقط شه،یم و شده که دونمیم-

 !باطل الیخ یزه !هه-
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 .کنمیم الیخ من کن فکر باشه-

 .دوختم میجلو سرسبز یجاده به چشم و گرفتم او از نگاه

 ؟یداد نشون بزرگ خانوم به رو آلبوم خب-

 :گفتم بدهم نگاهم ریمس و سر به یحرکت آنکه یب

 .هنوز نه-

 :دیپرس متعجب

 !چرا؟-

 :گفتم بود میروبرو یجاده به نگاهم که همچنان

 .نداشتم رو جسارتش چون-

 بزرگ خانوم یکن کمک یخوایم فقط تو !؟یچ واسه جسارت !جسارت؟-

 خاطراتشون

 !ارنیب ادی به رو

 نکهیا از ترسمیم من .خوادیم جسارت خاطرات یبعض آوردن ادی به-

 مادربزرگ

 .بشه ناراحت و ارهیب ادی به رو یبد خاطرات

 به خواستیم که یبغض تا دادم قورت تند را دهانم آب و کردم سکوت

 د،یایب سراغم

 و چرخاندم اریداد مخالف سمت به را سرم .برود و ببندد را بارش کوله

 یشهیش از
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 مادربزرگ یبرا یقدر به من .شدم رهیخ رونیب یمنظره به کنارم

 دلم که بودم نگران

 حال نیا نکهیا از دمیترسیم .اورمیب ادشی به را گذشتهاش خواستینم

 خوشش و روز

 پسرش من بفهمد نکهیا از دمیترسیم بدهد، یافسردگ به را خود یجا

 الیخ و ستمین

 ادی به دمیترسیم سپردهاند، یفراموش به را او فرزندانش تمام کند

 پدربزرگ که اوردیب
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 یبرا و نرفته دارد یپ در بازگشت که یسفر به تصوراتش خالف بر

 ترک را او شهیهم

 به را ینقاش شوند باعث خاطراتش یآور ادی به دمیترسیم است، کرده

 کنار کل

 و ضبغ شاهد نش،یدلنش و نیریش یلبخندها یجا به دمیترسیم بگذارد،

 !دمیترسیم یلیخ !دمیترسیم باشم؛ شیاشکها

 ؟ینیزم و آسمانها یکجا !بهناز-

 با و بود کرده پارک جاده کنار را نیماش .چرخاندم سمتش به را سرم

 نگاه من به ینگران

 به شهیهم مثل یول بودند شده قرمز چشمانم بودم مطمئن .کردیم

 یاجازه خودم

 .دادمینم شکستن و ختنیر اشک

 !بودمت دهیند ینجوریا حاال تا !شده؟ چت تو یه-
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 .دادم قورت یبلند یصدا با را دهانم آب و انداختم نییپا را سرم

 !ستین یزیچ-

 .میبزن حرف یحساب دیبا امروز کنم فکر !هست زهایچ یلیخ-

 !خونه میبر و میکن کوفت یزید دمیم حیترج !رینخ-

 :گفت و کرد روشن را نیماش

 !باش الیخ نیهم به-

 یسار در پارک کی یجلو که اشیبعد توقف تا و انداخت راه را نیماش

 کدام چیه بود

 .مینزد یحرف نفر دو ما از

 .میبر شو ادهیپ خب-

 :گفتم و دادم چرخ پارک درختان نیب را نگاهم
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 .ندارم پارک یحوصله-

 !یدار چرا-

 و کرد باز را در .آمد من در سمت به نیماش یجلو از و شد ادهیپ

 .کرد نگاهم منتظر

 :گفتم و کشاندم خودش به سرش پشت درختان از را حوصلهامیب نگاه

 !بعد واسه بذار !اریداد ندارم رو حالش و حس اصال-

 را دستم و رفت عقبتر یکم .کرد باز را کمربندم و شد خم من یرو

 .گرفت

 یبرا زمان نیبهتر ،یندار رو یزیچ حال و حس یکنیم فکر یوقت قایدق-

 که تجربهشه
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 .کنه عوض رو هوات و حال

 ...اریداد اما-

 .یبخور هم ییهوا کی میبر شو ادهیپ .ارین یول و اما-

 ادهیپ نیماش از و شدم بلند ناچار من و دیکش خودش سمت به را دستم

 .شدم

 با .کرد قفل را آن و بست را نیماش در شدنم، ادهیپ از پس بالفاصله

 که دستش همان

 یالبال از گذر .برد پارک داخل خودش دنبال به مرا بود گرفته را دستم

 سبز درختان

 ینقاش نیزم بر برهمشان و درهم یبرگها یهیسا که پارک قد بلند

 بود دهیکش ییبایز

 فشرده گرمش دست در دستم که همچنان .کردینم ربهت اصال را حالم

 و شدیم

 که ییفضا به و کردم گذر دختران انیم از دنبالش به د،یدیم حرارت

 ریز چمن تنها

 یتابها دنید با و آوردم باال یکم را سرم .دمیرس بود کرده پهن مانیپا

 رنگارنگ یفلز

 یزسازبا یپارکها در و بود خودمان یکودک دوران مخصوص که یبزرگ

 دیجد ای شده

 قیعم یلبخند بودند، گذاشته کودکانه کوچک یکیپالست یتابها آنها، یجا

 لبم بر

 :گفتم شوق با و آمد
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 !تابها نیا از-

 و چرخاند سمتم به را سرش .شد فشرده اریداد دست در محکم دستم

 نگاه کهیحال در

 :گفت دوختیم چشمانم به را لذتش پر

 .ادیم خوشت دونستمیم-

 اریداد که میرفت جلو نفره دو بزرگ رنگ قرمز یفلز تاب کی یکینزد تا

 :گفت

 !بود یعال کردنیم شیآب اگر خته،یریب رنگش که فیح-

 :گفتم خشم با و کردم یاخم

 !حمومه سهیک رنگ هیچ یآب !خوشرنگه هم یلیخ-

 نشست،یم تاب طرف کی یرو کهیحال در و نگفت یزیچ تعجبم کمال در

 دستش با

 هم به و بود کم فضا یطور .نشاند خودش کنار تاب گرید سمت بر مرا

 میبود دهیچسب

 آنکه یبرا اریداد و کردمیم حس شانهام بر را تاب یرهایزنج فشار که

 جا دو هر

 مرا سمت ریزنج دستش مچ با و حلقه شانهام دور را دستش م،یبشو

 .بود گرفته

 ییغولها واسه نه !نفرهها دو ایفسقل بچه یبرا تشیظرف نیا اریداد گمیم-

 و من مثل

 !تو

 :گفت و دیخند زیر یکم
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 .میکنیم حال باهاش که ما نداره، بیع-

 را تاب شدهاش صاف یپاها کردن رها با و گذاشت نیزم بر را شیپاها

 در حرکت به

 به بلند تاب نیا یباال از که بودند بلند آنقدر شیپاها ماشاهلل .آورد

 دندیرسیم نیزم
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 دند،یرسینم هم اریداد یاپ مچ به که کوتاهم یپاها به مظلومانه من یول

 به برسد چه

 .کردم نگاه ن،یزم

 از رو زیچ همه بزرگ خانوم که ینگران نقدریا چرا نمیبب بگو جوجه خب-

 گذشتهشون

 ارند؟یب ادی به

 :گفتم ختم،یریم عرق شُر شُر تاب یرو اریداد گرم آغوش در که همچنان

 ار؟یداد مینزن حرف ازش شهیم-

 لبم بر لبخند خوردیم مانیتنها به که یخنک ادب تاب حرکت شدن تندتر با

 .آورد

 یخوب زیچ یفراموش که یدونیم تو !میبزن حرف دارم دوست من-

 یجلو اگر !ستین

 بزرگ خانوم ادی به رو زهایچ یلیخ مینکن یسع و میرینگ رو شرفتشیپ

 به روز م،یاریب

 سپ از یحت که برسند ییجا به ممکنه و شهیم دتریشد مرشونیآلزا روز

 یکارها
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 !انین بر روزمرهشون یساده

 ادی به دور یگذشتهها از رو زهایچ یلیخ اون !خوبه حالش مادربزرگ اما-

 !ارهیم

 از رو یادیز یزایچ مینکن یسع اگر !دور یگذشتهها یول درسته آره-

 یگذشتهها

 و شهیم کم مغزشون یحافظه بخش تیفعال کم کم ارن،یب ادی به کینزد

 نیهم

 که موقعه اون !کنندیم فراموش مرور به هم رو دور یاگذشتهه خاطرات

 یلیخ کار

 .شهیم سخت

 :گفتم بود نییپا سرم که همچنان

 کمکش و کنمیم مراقبت مادربزرگ از خودم نداره، یبیع اصال خب-

 کارهاش کنمیم

 .بده انجام رو
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 !بهناز-

 بله؟-

 .باال اریب سرتو-

 و دیکش ینفس .زدم گره چشمانش به را نگاهم و آوردم باال را سرم

 :گفت

 !؟یکنیم مقاومت نقدریا چرا-

 :گفتم کردمیم نگاه چشمانش در که همچنان و دادم قورت را دهانم آب
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 .باشه خوشحال طور نیهم شهیهم مادربزرگ خوامیم-

 خوشحال توننینم ارنیب ادی به رو گذشتهشون اگر یکنیم فکر چرا خب-

 باشه؟

 پدربزرگ کردن، ترکش بچههاش !تلخه خاطرات از پر گذشتهش چون-

 مدت کرد، فوت

 اصال و کشمیکوچ ینوه که من جز یکس االن ...االن و بود تنها یادیز

 بتونه دونمینم

 ناراحت نهایا دونستن با خوامینم !ستین کنارش ،نه ای ارهیب ادی به رو من

 افسرده و

 من و شونیزندگ و کار دنبال رفتن بچههاش یهمه بفهمه خوامینم !بشه

 االن که

 پدربزرگ بفهمه خوامینم ستم،ین بچههاش از یکی کنمیم یزندگ باهاش

 یسفر به

 من !بهمیغر کی من و تنهاست کنه فکر خوامینم نداره، یبرگشت که رفته

 دوستش

 !اریداد دارم

 درد شانیسرخ شدت از چشمانم و کرد خوش جا میگلو در بزرگ یبغض

 یب .گرفتند

 آن از مرا اریداد یزده بهُت نگاه ای باشم داشته خودم بر یتسلط آنکه

 غم و درد پر حال

 :گفتم دیلرزیم بغضم خاطر به که ییصدا با اوردیب رونیب
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 نیاول اون !دارم دوست یلیخ رو مادربزرگ من !دارم دوستش من-

 بود من یزندگ آدم

 آدم نیاول اون کنه،یم افتخار هستم که یزیچ همون به که هست و

 که منه یزندگ

 آدم نیاول اون بره،یم لذت دنشونید از و کنهیم قمیتشو هامینقاش واسه

 منه یزندگ

 که منه یزندگ آدم نیاول اون زنه،یم حرف من با لبخند با شهیهم که

 من یبرا نقدریا

 یراهنهایپ ش،یبافتن یلهایم یتو قشنگش و کیکوچ یایدن تمام و مهربونه

 گل

 کوتاهش، دیسف یموها خالدارش، دیسف ینمازها چادر ش،یگل

 یگوشوارهها

 یخندهها ش،یمیقد یطال یالنگو تا دو ش،یمیقد کیکوچ یروزهایف

 نش،یریش

 خالصه شیداشتن دوست یکردنها دیتهد و بامزهش یکردنها صحبت

 من !شهیم

 مادربزرگ کی فقط من واسه مادربزرگ !اریداد دارم دوستش یلیخ

 یجا اون !ستین

 ...کنهیم پر نفره تک رو داشتم کم میزندگ یتو که یآدم ایدن کی

 غمش به تونمینم

 و دنشینخند به تونمینم ...کنم فکر شیافسردگ به تونمینم ...کنم فکر

 لبخند

 !تونمینم ار،یداد تونمینم !کنم فکر نزدنش
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 میاشکها به بار نیا زد،یبر اشک و بشکند راحت که نبودم یکس آنکه با

 با دادم اجازه

 که دمآور باال را دستانم .شوند ریسراز چشمانم از سرعت تینها

 کنم پاک را میاشکها

 دست با و گرفت محکم دستش کی با دستم دو هر ساعد اریداد یول

 دور که گرشید

 و انداخت شانهاش یرو بر فشار یکم با را سرم بود، شده حلقه شانهام

 :گفت

 به هم شیب و کم رو گذشتهشون اگر بزرگ خانوم !نباش نگران بهناز-

 تو ارن،یب ادی

 حاال تا که ییتو نکن شک !ارنیم ادی به که یهست یمهم یآدمها جز قطعا

 یتونست

 و تلخ یگذشته آوردن ادی به از بعد ،یکن بهتر نقدریا رو هشونیروح

 هم نشونیریش

 ...یدار نگه رو قلبشون یتو یشاد و لبشون رو لبخند یتونیم
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 تندتر و شتریب را میاشکها بودند نیریش شیحرفها آنکه با چرا دانمینم

 .کردند

 آنقدر را یکس یشانه که بود داده رخ من در ییجادو چه دانمینم

 به که دمید مطمئن

 چرا دانمینم .زمیبر اشک راحت و کنم هیتک آن بر دادم اجازه خودم

 حد نیا تا رایداد
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 یکس هر به که یکس من، .بود اعتماد قابل من یبرا و کینزد من به

 دنید یاجازه

 یبرا یگاه هیتک دادمیم اجازه اریداد به آسان یلیخ دادم،ینم را میاشکها

 اشک

 !باشد من ختنیر

 دادن مالش جز اریداد که میبود حال آن در قهیدق چند دانمینم

 کف با میشانهها

 سرم و شدند تمام میاشکها که کرد،ینم یگرید کار چیه گرمش دستان

 از آهسته را

 صورتم یرو را نگاهش عیسر حرکتم نیا با .برداشتم اریداد یشانه یرو

 و کرد قیدق

 :گفت

 جوجه؟ یخوب-

 یب و کشاندم چشمانش به را نگاهم کردیم درد شدت به که یسر با

 :گفتم حال

 .خوبم !عمهته جوجه-

 به شروع و آورد رونیب یگلدار یکاغذ دستمال شلوارش بیج داخل از

 کردن پاک

 آن با را صورتم تمام دقت با .کرد دستمال همان با صورتم یرو یاشکها

 از دستمال

 کهیحال در و برد عقب را دستمال کارش، اتمام از پس و کرد زیتم اشک

 با را دستمال

 :گفت بود گرفته چشمانش یجلو قایدق و برده باال دستش
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 باز رو دیحم یساز آبغوره کارخونه باهاشون شدیم !آبغوره مهه نیا-

 .کرد

 یاخم جوابش در .چرخاند سمتم به را سرش و زد طنتیش پر یلبخند

 :گفتم و کردم

 !کنمها هیگر من یدیند تو-
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 :گفت و زد میرو به یچشمک

 !هایبش یختیر نیا نمینب گهید یول !تخت التیخ-

 جوابم در هم اریداد .زدم جان کم یلبخند و کردم باز را میاخمها

 قتریعم را لبخندش

 :گفت و کرد

 ؟یفیق یبستن ای یباز تاب یادامه-

 و عکس بومآل فکر از فعال و آمده در هیگر و غم حالت از کردم یسع

 رونیب مادربزرگ

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم .میایب

 زن؟یریم فیق یتو شویبستن دستگاه با که ییهایفیق یبستن اون از-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش جوابم در اریداد

 روش که یشکالت سس با شییکاکائو و لیوان رنگ دو اون از !همونا آره-

 .زنیریم

 چطوره؟

 :گفتم و دمیکوب هم به را دستانم کف

 !هیعال-
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 تاب و آمد در تاب از یتق یصدا شدنش بلند با و شد بلند تاب یرو از

 من سمت به

 !بشوم نیزم بر نقش که است االن کردم حس که شد کج یطور

 کردیم نگاهم منتظر لبخندش با که اریداد به و شدم بلند تاب یرو از

 :گفتم

 حال در یتابها نیا حال به یفکر کی !یدُک ادههایز وزنت ماشاهلل-

 !بکن انقراض

 !مینیبش ییتا دو این بعد یسر

 :گفت و زد غرور پر یلبخند
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 !گهید آله دهیا من وزن-

 سه از پس .کشاند خودش دنبال به مرا و گرفت را دستم دستش با

 میبرداشت که قدم

 :گفت

 روشون ییتا دو ما که باشه هم خداشون از انقراض حال در یتابها تازه-

 .مینیشیم

 :گفتم و زدم جوابش در یلبخند

 !من حضور خاطر به مخصوصا آره،-

 !من حضور خاطر به شتریب البته-

 !من رمینخ-

 !من که نکن انکار-
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 در و میکرد خود یبرتر اثبات در یسع همچنان نیماش به ندیرس تا

 دنیرس با تینها

 :گفت اریداد ن،یماش به

 .میبر بپر-

 چند از پس کرد، یرانندگ اریداد که ییوالیه سرعت آن با و میشد سوار

 کی در قهیدق

 .میشد ادهیپ و شد متوقف نیماش شلوغ، ییادهروهایپ با ضیعر ابانیخ

 چند همان در

 که یپوستر به نگاهم بودم، اریداد آمدن منتظر ادهرویپ در که یهایثان

 از یکی یرو

 .خورد گره بود کمینزد یسوپرمارکتها

 .میبر بهناز خب-

 دست با .بود پوستر آن یرو همچنان نگاهم من یول گرفت را دستم

 پوستر به آزادم

 :گفتم و کردم اشاره
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 !کن نگاه رو اونجا اریداد-

 :دیپرس یکنجکاو با

 رو؟ کجا-

 خودم دنبال بود گرفته را دستم که را اریداد خودم حرکت با من نباریا

 یوقت .کشاندم
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 از یانبوه یالبهال مارکت سوپر آن یورود در یجلو یمتر کی در

 پشت از که تیجمع

 و کردم اشاره پوستر به دستم با م،یگرفت قرار کردندیم گذر سرمان

 :گفتم

 !نشیبب-

 :گفت تفاوت یب و کرد نگاه پوستر به اریداد

 !گهید کارتونه ؟یچ که خب-

 !نهیآلو اون !کن نگاش رو قرمزه رهنیپ اون !مهمه شیکارتون چه-

 :گفتم و دوختم رخش مین به را نگاهم

 !ساختنش تو یرو از کن باور !خودته خود همزاد صالا-

 که یلبخند همان با .چرخاند من سمت به را سرش و زد یلبخند اریداد

 ب**ل بر

 :گفت داشت

 م؟ینیبب هم با و میریبگ را کارتونش هیچ نظرت !نهیا سنجابها و نیآلو پس-

 :دمیپرس متعجب و شدند گرد تعجب از چشمانم

 پدرام با بار صد قبال من تازه !م؟ینیبب هم با جاک ما !م؟ینیبب هم با-

 .دمشید

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش
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 من اب !بود قبل مال دنید پدرام با ضمن در و هست ادیز که جا حاال-

 !ینیبب دیبا هم

 :گفتم و انداختم شیپا تا سر به ینگاه
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 م؟ینیبب کارتون مینیبش یگندها نیا به تو و من آخه-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 !مینیبب کارتون بچههامونم با میبش آماده دیبا باالخره خب، آره-

 ...با منم و نیبب کارتون خودت یبچهها با تو خب-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را آزادش دست

 !بچههامون گفتم-

 قلبم در داغ یژلها مثل یزیچ کی .شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 به شروع

 هر با و شد تکرار مغزم در یبار چند گفت که "بچههامون" .کرد لرزش

 حس تکرارش بار

 .شد یجار بدنم در گرم یجکوز آب یداغ به یآب از یلیس مثل یبیعج

 از را دستش

 :گفت آهسته ییصدا با و برداشت بمل یرو

 چقدر برادرهاش و نیآلو نیا نمیبب که میریبگ رو کارتون میبر پس خب-

 و من هیشب

 .اند برادرهام

 :افزود و زد یچشمک

 م؟یبر-

 رونیب گفت که ییبچهها فکر از تا دادم تکان نیطرف به بار چند را سرم

 سپس .میایب

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش در

 .میبر-
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 در که دستم به نگاهم .شدم وارد اریداد از قبل و کردم باز را مغازه در

 بود اریداد دست

 الغر جوان مرد .گرفتم محکمتر را دستش طنتیش پر و شد دهیکش

 یرو که یدامان

 :گفت و کشاند ما به را خستهاش نگاه بود نشسته مغازه یگوشه یصندل

 د؟ییبفرما-

 .بزنم حرف خودم که فهماند من به دستم فشردن با اریداد

 کجاست؟ کارتونتون یهایدیس-

 مغازه شخوانیپ یرو که یدیس یپاکتها از پر یجعبه نیچند به دستش با

 قرار

 :گفت و کرد اشاره داشتند

 .انَد اونجا-

 !یمرس-

 کاش .رفتم جعبهها آن سمت به بودم گرفته را اریداد دست که همچنان

 کی فقط

 بود یادیز مدت که ییآنجا از یول داشتمیبرم سنجابها و نیآلو کارتون

 دهیند کارتون

 نظر به جالب و دیجد کارتون چه هر بود، شده کم خونم کارتون و بودم

 آمدیم

 کنار اریداد یآهسته یصدا که برداشتم یدیس ادیز یقدر به .برداشتم

 .درآمد گوشم

 !بکنها هم رو ما بیج فکر-
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 به را نگاهم .آوردم باال را سرم و بست نقش لبم بر طنتیش پر یلبخند

 گره چشمانش

 :دادم پاسخ خودش یصدا یآهستگ به و زدم

 !نخرم دیجد کارتون گهید ماه چند تا دمیم قول-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش
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 .یخوایم یچ هر بردار باشه-

 :گفتم و کردم پررنگتر را لبخندم شوق با

 !یمرس-

 یاکارتونه تمام برداشتن از بعد .کشاندم هایدیس به و گرفتم او از نگاه

 که یدیجد

 :گفتم و کشاندم اریداد به هایدیس جلد از را نگاهم ناگهان بودم، دهیند

 م؟ینیبب هم با کارتون همه نیا میخوایم کجا حاال-

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 .من با همش !نکن فکر اونش به-

 یالیخیب به را خودم بودم، کنجکاو منظورش دنیفهم یبرا یلیخ آنکه با

 یشانها و زدم

 حس به پاسخ از که من و کرد حساب را آنها یهمگ .انداختم نییپا و باال

 کودکانهام

 از بهتر یلیخ یهایروح با بودم، خرسند اریبس یطوالن یهیگر آن از پس

 دنبال به قبل،
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 دست زدن قدم به را ساعت از یمین حدودا .شدم خارج مغازه از اریداد

 هم دست در

 بزرگ یمغازه کی یجلو اریداد آنکه تا میبود مشغول ادهرویپ آن در

 یبستن و فالوده

 شیجلو یشههایش بر زن چشمک قرمز زیر یچراغها با که یفروش

 و یبستن و فالوده

 .میدیرس بود، نوشته را وهیآبم

 .یبخور رو تیزندگ یهایدستگاه یفیق نیبهتر از یکی خوامیم بهناز خب-

 مرد .شدم دهیشک دنبالش به هم من و برداشت من از جلوتر قدم کی

 کوتاه قد مسن

 نظر به برف گلوله کی مثل دشیسف روپوش با که یدیسف و تپل

 یجلو دیرسیم

 دستگاه، یعمود یلههایم دنیکش با تند و تند و بود ستادهیا دستگاه

 در یبستن

 پنج ما که داشت یمشتر یقدر به .دادیم لیتحو و ختیریم فهایق

 در یقهایدق
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 یرو یشکالت سس ختنیر مشغول یوقت .شد نوبتمان تا میستادیا صف

 نیدوم

 و ناز با که یداشتن دوست یهایقهوها آن به عاشقانهام نگاه بود یبستن

 نییپا عشوه
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 هر .دوختم نشستند،یم امیداشتن دوست یبستن سطح یرو و آمدندیم

 یبستن دو

 هایبستن ینهیهز که بودم اریداد منتظر که من و داد دستانم به را آماده

 حساب را

 مبادا که دوختم آسمان به و گرفتم هایبستن از را نگاهم د،یایب و کند

 نشوم وسوسه

 .کنم شروع را خوردنم اریداد دنیرس از قبل

 ؟یکنیم مناجات-

 .کشاندم چشمانش به را نگاهم و گرفتم آسمان از چشم شیصدا با

 در یلبخند

 :گفتم و زدم جوابش

 .بخورم کامل رو جفتشون یستین تا که فتهین بهشون چشمم خواستم-

 اشاره زدندیم چشمک مانیدو هر به دستم در که هایبستن به نگاهم با

 اریداد .کردم

 نوک .گرفت دستم زا را هایبستن از یکی و دیخند زیر یکم جوابم در

 چیپ و نازک

 :گفت و فرستاد دهان در حرکت کی با را یبستن یخورده

 دیتهد خوردنت واسه رو بهناز که یطانیش یوسوسهها شر از !اوم-

 دادم نجاتت کردیم

 !زمیعز

 دهانم یرو را دستم .انداخت دستش یبستن به لذت پر ینگاه هم بعد

 به و گذاشتم
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 به یکوچک سیل خندهام، انیپا از پس .دمیخند زیر یکم واکنشش نیا

 زدم امیبستن

 انگشت با .شدم العادهاش فوق و ییجادو طعم دنیچش لذت غرق و

 دست شصت

 :گفتم و دادم نشان اریداد به را کیال عالمت آزادم

 !معرکهست یبستن یتو قهتیسل-
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 .معرکهست زیچ همه یتو قهمیسل-

 !افتضاحه کش سهیک میت اون انتخاب یتو قهتیسل !نه-

 !بهتره که هایلنُگ شما یقهیسل از-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 یجبهه در یکردیم درک اگر !گهید رو ما خوب یقهیسل یکنینم درک -

 .یبود ما

 !رصدد کی کن فکر-

 :گفتم و انداختم نییپا و باال یشانها

 .تهیاولو در یبستن از لذت فعال-

 راه ادهرویپ در خوردن نیهم نیح و میشد مانیهایبستن خوردن مشغول

 .میرفتیم

 و یسنت ینما با یسنت رستوران کی به ساعت از یمین حدودا از پس

 .میدیرس یمیقد

 :گفت گوشم کنار آهسته اریداد

 .یباخت ینخور .همحشر هاشیزید-
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 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند .چرخاندم سمتش به را سرم

 !ارزهیم امتحانش به-

 .میدیرس-
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 از بعد .گرفتم نیماش یصندل یپشت از را هامیتک و کردم باز چشم آهسته

 آن خوردن

 یخانه به دنیرس تا که شدم نیسنگ یقدر به خوشمزه یزید

 نیماش در مادربزرگ

 خوابآلوده ییصدا با و چرخاندم اریداد سمت به را سرم .دمیخواب اریداد

 :گفتم

 !ممنونم ازت واقعا امروز بابت !اریداد یمرس-

 :گفت و زد یلبخند

 !نداشت یقابل-

 چون که کنم باز دستم با را نیماش در خواستم و زدم یخندلب جوابش در

 باز بود قفل

 .نشد

 ؟یکن باز رو در قفل شهیم-

 !زوده هنوز-

 !زوده؟ یچ واسه !زوده؟-

 .دیکش جلو من سمت به را خودش و کرد باز را کمربندش

 .بهناز بگم بهت یزیچ کی خوامیم-

 :گفتم یکنجکاو و یگنُگ با
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 !؟یچ-

 .نبود خطا سه*بو اون-

 :گفتم تیجد با و کردم یاخم
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 !بود چرا-

 .خواستشینم طرفمون کی بود، خطا اگر-

 !داره؟ یربط چه-

 !میبرد لذت دومون هر که نهیا به ربطش-

 !اند خطا ذتهال از یلیخ-

 !ستین خطا ادیم خوششون گهیهمد از که نفر دو یسه**بو یول-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 ...تو و من یوقت یزنیم حرف اومدن خوش کدوم از !اد؟یم خوششون-

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 هم با یلیخ ظاهرا و میدار یادیز ینظرها اختالف تو و من درسته-

 ...اما میمتفاوت

 :داد ادامه و زد یلبخند

 اختالف و هست یبزرگ یتفاهمها باطنمون در ،یظاهر یتفاوتها یهمه با-

 در ما نظر

 تو اول نگاه در دیشا ...کنهیم جادیا رو تفاوتهامون که تفاهمهاست همون

 من نظر از

 از که نبود معلوم خودشم با فشیتکل که یبود بیغر و بیعج دختر کی

 خجالت همه
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 !کنم عوضش براش اونو برم بده سفارش بهامیغر که من به ای بکشه

 :افزود و دیخند زیر یکم

 !العاده خارق ...بگم یچجور و خاص یلیخ من نظر از تو یدونیم ...تو اما-

 از تو آره

 نیتحس کی فقط تو به من حس اگر یدونیم !یالعادها خارق یلیخ نظرم

 و بود ساده

 هرگز دم،یدینم خودم به یحس چیه تو یرفتارها و نگاهها یتو ای

 اما !دمتیس*بوینم
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 دو نیب نه بود، طرفه دو وستنیپ لذت کی سه*بو اون دومون هر یبرا

 یبچه تا

 !بالغ آدم تا دو نیب !یرستانیدب

 دهانم یرو از را دستش کردم،یم نگاهش واج و هاج که همچنان

 ییصدا با .برداشت

 دادیم نشان خوب را قلبم یکوبنده و تند تپش با توام یناباور و بهُت که

 :گفتم

 ...!العاده؟ خارق ... دختر کی من ...!من؟ چرا آخه ...!من؟ از ...تو ...تو-

 خارق واقعا

 !؟العاده

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 میزندگ از خوامینم هرگز که العاده خارق یاونقدر !العاده خارق آره-

 و یبش خارج
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 !باشمت نداشته نیا از شتریب

 امیمعمول دختر کی من !ییجا کی به خورده سرت !اریداد یوونهاید تو-

 نظر هر از که

 یحس من به یونتیم یچطور تو !العاده خارق نه و خاصم نه یکن نگاه

 !؟یباش داشته

 .گرفت لبش یجلو را اشارهاش انگشت و آورد باال را دستش

 ایدن یدخترها معدود جزء تو !یالعادها خارق واقعا تو بهناز !سیه-

 یتونیم که یهست

 تو !یکن یخوشبخت احساس و یباش شاد یتیموقع هر در و یطیشرا هر با

 معدود جزء

 روستا یتو مادربزرگت کنار ردنک یزندگ یتو که یهست ییدخترها

 احساس

 تهران یتو تیپدر یخونه یتو یزندگ به نسبت یشتریب یخوشبخت

 جزء تو !یدار

 گوش و یمیقد کانیپ کی با یرانندگ از که یهست ییدخترها معدود

 به دادن

 معدود جزء تو !یبریم لذت و یشیم شاد یمیقد یلیخ یآهنگها

 یهست ییدخترها

 یکارها از کدوم چیه و یبرد لذت گاو ریش دنیدوش گرفتن ادی از که

 بد حالتو ییروستا

 که یهست ییدخترها معدود جزء تو !کردیم هم بهتر چ،یه کردینم که

 اون یتو یوقت
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 و یرقصیم ،یچرخیم خودت دور یپوشیم یمحل لباس شهر از دور دشت

 شعر

 کل به رو ایدن یهیبق کنارش که یهست یدختر تنها البته و !یخونیم

 کنمیم فراموش

 فکر راستش !خندههات و طنتهاتیش به شهیم محدود امیدن زیچ همه و

 انتقام کنم

 شاد یتونیم یطیشرا هر تحت تو چون باشه ناممکن بایتقر تو از گرفتن

 هر از و یباش

 تو ؟یالعادها خارق یکنینم فکر واقعا تو بهناز !یببر لذت یدار که یچ

 هر یتونیم

 یامکانات هر با و یتیموقع هر در ،یطیشرا هر یتو ،یهست که ایدن یجا

 احساس

 !یالعادها خارق تو یعنی نیا !یکن یخوشبخت

 خوب دردشان که میچشمها به و دادم قورت یسخت به را دهانم آب

 قرمز دادیم نشان

 یصدا با و ندادم هیگر یاجازه اند، ختنیر اشک یآماده و شده

 :گفتم یآهستها

 !نزن حرف من با ینجوریا !اریداد کن تمومش-

 :گفت و کرد پررنگتر طنتیش پر را لبخندش

 شنهادیپ که کنمیم شروع رو زدن مخ دارم تازه کنم؟ تمومش ویچ یچ-

 !بدم
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 و آوردم باال ینه عالمت به را دستم .دمیکش قیعم ینفس و بستم چشم

 :گفتم

 !ستمین آدمش من !نداره زدن من مخ-

 ؟یچ آدم-

 .شدم غرق دارشیمعن نگاه در و کردم باز چشم

 !اریداد باشم زودگذر دختر دوست کی واست تونمینم من !یباز آدم-

 دیشا من

 چون یول برسم نظر به ینیزم بیس خانوادهم قول به و احساسیب

 ترسمیم

 یموقت تونمینم من !دمینم بروزشون بزنن لطمه بهم دمیشد احساسات

 برات باشم

 هم، یزندگ یتو شدنمون ادیز با که ستین یجور تو به من حس !اریداد

 بتونم کهوی
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 بذار !میبمون یمعمول دوست تا دو بذار کنمیم خواهش !کنم فراموشت

 دوست

 میبمون یمعمول دوست نکهیا ...ابد تا میبمون دوست یول میبمون یمعمول

 بهتر یلیخ

 !میبش بهیغر بعد و باشم دخترت دوست مدت کی که نهیا از

 :گفت و زد یدار یمعن لبخند

 شه؟یم تموم و هیموقت یکنیم فکر چرا-
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 کی که یتلخ خاطرات فقط ازشون و شنیم تموم روابط نیا شتریب چون-

 یزمان

 !مونهیم بودند ینیریش یتجربه

 روابطه؟ شتریب مثل ما یرابطه گفته یک خب-

 همهشون با و یداشت دختر دوست قبال خودت !نکن بحث من با اریداد-

 !یکرد کات

 ه،یکاف بش و شخو و خنده و یشوخ ذره کی رابطه کی لیتشک یبرا

 شکستن واسه

 یول هیکاف شده شروع کیکوچ بحث کی از که دعوا کی هم رابطه کی

 نگه واسه

 صبر ایدن کی !الزمه تالش ایدن کی داشتنش نگه واسه ...داشتنش

 ایدن کی !الزمه

 !الزمه طرفه دو یعالقه ایدن کی ...ایدن کی و الزمه تعهد

 :گفت و کرد تر قیعم جوابم در را لبخندش

 که نبودن تو هیشب کدوم چیه اما داشتم دختر دوست تو از قبل من آره-

 یادامه

 که هیکم مدت ما دیشا بهناز !باشه تو با رابطهم هیشب اونا با رابطهم

 گرویهمد

 !میشناسیم گرویهمد خوب یول میشناسیم

 :گفتم و انداختم نییپا را سرم

 .کن فکر یهاگید دختر به !ندارم جسارتشو من !اریداد کن تمومش-
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 !کنم فکر بهش بخوام که ادینم ذهنم یتو یگهاید دختر-

 :گفتم و گذاشتم میگونهها یرو را دستانم کف

 !اریداد کن تمومش کنمیم خواهش-

 یکلمها هر با لحظه به لحظه که را قلبم تپش که دمیکش قیعم ینفس

 اریداد که

 .کنم کندتر شد،یم تندتر گفتیم

 :گفت و برداشت گونهام یرو از را دستانم از یکی دستش با

 حیتفر کی من یبرا تو بدون اما شنهادم،یپ یرو کن فکر کمی باشه-

 و یستین زودگذر

 اصال .میبمون یمعمول دوست مدادیم حیترج باشه نطوریا بود قرار اگر

 دینبا دیشا

 ...امروز

 .بدوزم چشم رخش مین به و اورمیب باال را سرم شد باعث که کرد یمکث

 هم بزرگ خانوم یحافظه و آلبوم اون خاطر به که امروز دینبا دیشا-

 و نگران یلیخ

 !گفتمیم بهت یبود ناراحت

 .زد یمهربان لبخند و چرخاند سمتم به را سرش

 نکهیا از بعد .بشه آزاد ذهنت که یوقت تا نکن فکر حرفام به فعال-

 یکرد فکر یحساب

 .بگو بهم رو مثبتت جواب

 .زد میرو به یچشمک حرفش از پس

 :گفتم دیترد با

 ؟یچ بود یمنف اگر-
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 وقت گهید هم االن خب !یدیم مثبت جواب یکن فکر خوب اگر دونمیم-

 !خوابه
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 جوابش در .شدند باز نیماش یدرها تمام قفل و زد را یمرکز قفل

 و زدم یسست لبخند

 :گفتم

 .ریبخ شب-

 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم باز را در

 .باش خودت مراقب .بهناز ریبخ شبت-

 :گفتم و بردم داخل را سرم ببندم را نیماش در آنکه از قبل

 .خداحافظ .نطوریهم هم تو-

 .خدانگهدار-

 در آنکه محض به .رفتم مادربزرگ یخانه در سمت به و بستم را در

 یخانه اطیح

 شیبرا یدست و برگشتم .زد یکوتاه بوق میبرا کردم باز را مادربزرگ

 در .دادم تکان

 یسر با رفتنش با .انداخت راه را نشیماش و آورد باال را دستش پاسخم

 شدت از که

 را اطیح در بود، دنیترک حال در میدهایترد و هاینگران و افکار هجوم

 با و بستم

 ییرایپذ در کردن باز با .کردم یط را اطیح آهسته و سست ییقدمها

 تعجب با نگاهم
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 هب آهسته ییقدمها با .ماند ثابت اتاقم روشن چراغ و باز در یرو تمام

 رفتم اتاقم سمت

 که مادربزرگ یرو متعجبم نگاه ستادم،یا در چهارچوب در یوقت و

 اتاقم یگوشه

 در که یعکس مات نگاهش و بود باز شیجلو عکس آلبوم بود، نشسته

 داشت دست

 آهسته ییصدا با و دادم قورت ترس با را دهانم آب .شد قیدق بود،

 :گفتم

 !د؟یکنیم کار یچ نجایا !مادربزرگ-

 بلند قدم چند با .نداد نشان من به یواکنش چیه که چرا دینشن را میصدا

 رفتم جلوتر

 به یخاص رنگ عکس آن به نگاهش .نشستم شیجلو یمتر کی در و

 بود گرفته خود
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 ارتریهوش شهیهم از داد،یم نشان را یادیز غم که مادربزرگ یچهره و

 نظر به

 یخوب به را دمیترد که ییصدا با و دادم قورت را دهانم آب .دیرسیم

 دادیم نشان

 :گفتم

 !مادربزرگ-

 .گذاشتم دستانش از یکی یرو و بردم باال را دستم که دینشن را میصدا

 یفیخف تکان
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 و یگفتن حرف از پر نگاهش .چرخاند من سمت به را سرش و خورد

 یگنُگ و یناگفتن

 !دارد یادیز تفاوت اوقات گرید با نگاهش کردمیم حس چرا دانمینم .بود

 جابهجا اشینیب یرو را نکشیع دستش با و گذاشت نیزم بر را عکس

 یصدا با و کرد

 :گفت یآهستها

 !دیحم-

 لبم بر تیرضا از یلبخند و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 ناگهان که نشاندم

 :گفت مادربزرگ

 !یستین دیحم تو-

 یلبخند گرید که ییبها**ل با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 شینما

 :گفتم دادندینم

 !مادربزرگ؟ دیگیم دیدار یچ-

 :گفت یناباور با و گرفت قاب را صورتم کل دستانش با

 ...!بهناز !نه نه، ...بنف ...!دیحم ک یکوچ دختر !یش دختر ...دختر تو-

 ی ک تو !بهناز آره

 !؟یشد بزرگ نقدریا
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 و دنیکش نفس توان یحت .ستادیا تپش از قلبم کردم حس یلحظها یبرا

 دادن قورت
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 !دادم دست از هم را دهانم آب

 هیبق پس !یبود نجایا مدت نیا که یبود یکس تو !یبود نجایا تو !بهناز-

 !اند؟ کجا

 ...ریبم تا بمونه تنها مامانشونم منتظرن رفت، که باباشون تهران؟ هنوزم

 :گفتم عیسر و کند کامل را حرفش مادربزرگ ندادم اجازه

 .امیب من گفتن داشتن دوستتون چون اونا !مادربزرگ دینزن رو حرفا نیا-

 دیکن باور

 !دارن دوستتون یلیخ بچههاتون یهمه

 به گفتن دروغ توان من .دیلرزیم میصدا زدمیم حرف که یمدت تمام

 آن مادربزرگ،

 نیا گفتن جز یراه یول نداشتم را کردمیم نگاه چشمانش در یوقت هم

 یدروغها

 تا کردمیم لخوشحا را مادربزرگ دیبا شده، یمتیق هر به .نبود نیریش

 و یناراحت مبادا

 .بدهند عذابش غم

 یسانت ده تا را سرم بود، گرفته قاب را صورتم که دستانش همان با

 جلو صورتش یمتر

 :گفت و برد

 همه با دونستمیم !یقلبتر خوش همهشون از تو دونستمیم اولشم از-

 !یدار فرق

 !من ت معرف با یتغار ته ینوه !دمیحم یکوچولو بهناز

 از اشک قطره چند همزمانش و گرفت جان لبم بر قیعم یلبخند

 یجار چشمانم
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 :گفتم دیلرزیم یشاد و شوق شدت از که ییصدا با .شدند

 !من مهربون گ مادربزر-

*** 
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 !دخترم شو داریب جان، ازبهن-

 خواب و گرفته ییصدا با کنم، باز چشم آنکه یب و دمیغلت خوابم رخت در

 :گفتم آلوده

 مادربزرگ؟ چنده ساعت مگه-

 :گفت و آمد کوتاهم یموها یالبهال گرمش و تپل دست

 گلوم از هم لقمه کی تو بدون که میبخور صبحانه هم با پاشو .صبحه نهُ-

 .رهینم نییپا

 از یلبخند کاشت، گونهام بر گرمش و نرم یبها**ل با که یسها*وب با

 لبم بر لذت

 محبتش پر لبخند با کهیحال در مادربزرگ .کردم باز چشم آهسته و آمد

 کردیم نگاهم

 :گفت

 !ریبخ صبحت-

 و نرم لپ بر یها*س*بو عیسر و کردم بلند بالشت یرو از را سرم

 مادربزرگ نیریش

 .کاشتم

 !نیموند گشنه االن تا دیببخش !ریبخ هم شما صبح-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش
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 .نیبش سفره سر ایب و بزن صورتت و سر به یآب هی پاشو-

 .چشم-

 .شدم یبهداشت سیسرو یراه و کردم تا را میپتو

 سیسرو ینهیآ یجلو که همچنان و برداشتم را امیچوب کوچک یشانه

 یبهداشت

 میشانهها یکینزد تا و شده بلندتر یکم که را میموها بودم، ستادهیا

 شانه دند،یرسیم

 نگاه نهیآ در رمیتصو به کردم،یم شانه را میموها که همچنان .کردم

 نیآخر از .کردم
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 بودم، دهید یزید خوب طعم با ماجرا پر روز آن در را اریداد که یبار

 .گذشتیم روز ده

 درد کی کنم، یدور او از شنهادشیپ خاطر به داشتم میتصم آنکه با

 یبیعج یدلتنگ

 به مدام نداشتم، او با یارتباط که مدت نیا چرا دانمینم .آزردیم را قلبم

 ادشی

 آدم که یکیموز لمث شیخندهها یصدا یناگهان یلیخ یگاه و افتادمیم

 بار هزاران

 دانمینم یحت و شدیم پخش گوشم در برده، لذت آن از و کرده گوش

 لبخند نقش چرا

 از هر خوشمزه، یهایفندق شکالت آن درشتش، یچشمها و خندهاش و

 یجلو یچند
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 آن البته .کردندیم برابر صد را امیدلتنگ و بستندیم نقش چشمانم یپرده

 عالوه شب

 بخش هم مادربزرگ ار،یداد ینیب شیپ قابل ریغ و یانناگه شنهادیپ بر

 از یمیعظ

 را مهمش خاطرات و آدمها یبرخ هم هنوز یول آورد ادی به را خاطراتش

 و ندارد ادی به

 فشار تحت را او آورد ادی به را زیچ همه آنکه یبرا مدت نیا در هم من

 .گذاشتمینم

 شده تنگ دیشد مادربزرگ یکردنها صدا دیحم یبرا دلم چند هر

 به نکهیا است،

 که هم آنقدرها اورد،یب ادی به مرا توانسته ییآسا معجزه طرز

 بلکه !نبود بد دم،یترسیم

 کردن دنبال یاجازه پدرم و مادر آنکه یدرباره که ییوقتها یبرا یحت

 من به را هنر

 با دارد ییهایسخت تهران در آنها کنار در یزندگ نکهیا و ندادند

 دل و درد مادربزرگ

 به شدم، فشرده محبتش پر و گرم آغوش در تینها در بار هر و کردم

 بخش آوردن ادی

 !بود یعال هم یلیخ گذشتهاش از یبزرگ

 صورتم یروانه آب مشت چند آنکه از پس و کردم باز را آب ریش

 آنکه یب کردم،

 یرو ماه مرداد داغ آفتاب لمس از .رفتم اطیح به کنم، خشک را صورتم

 آب قطرات
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 از که یلبخند با و شدم لذت غرق بودند صورتم پوست بر که یدسر

 یناش لذت نیا

 .شدم ییرایپذ یراه شد،یم

 یچهارنفره یمربع یسفره دور که خانم یزر و مادربزرگ دنید با

 یشگیهم کوچک

 :گفتم و بست نقش لبم بر لبخند بودند، نشسته من منتظر
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 !یهمگ به سالم-

 را سالمم جواب ییخوشرو با هم با همزمان و دیچرخ سمتم به سرشان

 کنار .دادند

 .میشد صبحانه تناول مشغول و نشستم مادربزرگ یکینزد در سفره،

 انش،یپا از پس

 دفتر .شدم اتاقم یراه سپس و کردم کمک سفره کردن جمع در یکم

 را امینقاش

 که مادربزرگ کنار .برگشتم ییرایپذ به یرنگ مداد یجعبه با و برداشتم

 یبافتن حال در

 با را شیمههاین تا .کردم شروع را دمیجد ینقاش و نشستم بود بافتن

 امیطراح مداد

 مادربزرگ که بود دهینکش یزیآم رنگ به کار هنوز و بودم دهیکش

 :گفت

 تا کن شتریب رو وارهشید عرض هم کمی !کن شتریب رو هشیسا-

 شتریب هشیحاش
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 .بشه

 کردم پاک را ینقاش کل زهیانگ و شوق با عیسر و برداشتم را پاککن تند

 .دمیکش نو از و

 !یکن پاک رو کلش نبود الزم بهناز-

 دهانم در را مدادم گرد یانتها کهیحال در و آوردم باال را سرم

 یکم را سرم م،گذاشتیم

 !باشه یعال اولش از خوامیم :گفتم و کردم کج

 :گفت و زد یلبخند جوابم در

 !دختر یشیم خسته ینجوریا خب-

 !شمینم خسته دنیکش ینقاش از وقت چیه من !شمینم نه-

 :گفت و زد یلبخند جوابم در

 .مطمئنم !بهناز یشیم یالعادها فوق نقاش تو-
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 .کاشتم گونهاش بر یها*س*بو عیسر و آوردم رونیب دهانم از را مدادم

 ذوق پر یلحن با

 :گفتم

 !مادربزرگ ممنونم-

 در خانم یزر .دیچرخ در سمت به مانیدو هر سر خانه در یصدا با

 درچا کهیحال

 گوشش کینزد و چاندهیپ شکمش دور دور، کی را سرش یرو گلدار

 با بود، زده گره
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 خانم یزر تا .رفت در سمت به و آمد رونیب آشپزخانه از تند ییقدمها

 اطیح در به

 توانستیم صبح موقع نیا یکس چه که کردمیم فکر نیا به مدام دیرس

 !باشد

 ،"!دکتر یآقا نیومدا خوش" گفت که خانم یزر یصدا در، شدن باز با

 جلب را توجهم

 ".ممنون سالم،" گفت جوابش در که اریداد یصدا آمدن در با .کرد

 شدم مطمئن گرید

 من از قبل مادربزرگ شیصدا دنیشن با .است بوده درست حدسم که

 و شد بلند

 :گفت

 .اومد اریداد که پاشو جان بهناز-

 نیا :گفت یزهابام لحن با و چرخاند سمتم به را سرش که شدم بلند

 لباس گهید دفعه

 !بشورهها دستش یند

 بند خندهام هنوز .دمیخند زیر زیر و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 نگاهم که بود امدهین

 دنید با زد،یم موج یدلتنگ نگاهش در آنکه با .خورد گره اریداد نگاه به

 لبخند خندهام

 خودش به را حواسم کنارم، از مادربزرگ زیر یخنده یصدا .زد

 نگاه .کرد معطوف

 :گفت و انداخت اریداد و من به یدار یمعن

 !جان اریداد سالم-
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 کهیحال در و رساند مادربزرگ به را خودش بلند قدم چند با اریداد

 یمحترمانها بخندل

 :گفت داشت، ب**ل بر

 !بزرگ خانوم سالم-

 ب**ل بر یانهایموذ لبخند کهیحال در و چرخاند سمتم به را سرش

 :گفت داشت،

 !شد عرض سالم-

 لبم بر که یلبخند با و انداختم نییپا بود مانده دهانم یرو که را دستم

 بود مانده

 :گفتم

 !سالم ک یعل-

 .دیبش خنک ارمیب شربت براتون دینیبش دییبفرما-

 او سمت به را سرش و گرفت من از چشم اریداد خانم، یزر حرف نیا با

 .چرخاند

 .دیباش راحت مونم،ینم ادیز !ستین یازین-

 :گفت معترضانه مادربزرگ

 ؟یمونینم ادیز یچ یبرا-

 با را گردنش پشت یکم .چرخاند مادربزرگ سمت به را سرش اریداد

 و خاراند دستش

 :گفت

 .بشم مزاحمتون ادیز خوامینم راستش خب-
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 .نیبش !پسرم یمراحم-
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 و من .شد آشپزخانه یراه خانم یزر و نشست باالجبار اریداد

 تازه که هم مادربزرگ

 .میبود دوخته نیزم به نگاه ،میبود نشسته

 ؟یزد ما به هم یسر کی که شد یچ خب-

 :گفت مادربزرگ جواب در متعجب و آورد باال را سرش اریداد

 !زدم سر بهتون که هم یتازگ-

 :گفت و زد یلبخند جوابش در مادربزرگ

 !دمتیند وقته یلیخ که من واال-

 :افزود و کشاند من به را نگاهش

 بهناز؟ نه مگه-

 :گفت ریمتح اریداد زد، را حرف نیا مادربزرگ نکهیا از بعد فاصلهبال

 !بهناز؟-

 اوردیدرب شاخ تعجب از بود کینزد که او به همزمان مادربزرگ و من

 .میکرد نگاه

 :گفت یناباور با کرد،یم نگاه ما به متعجب که همچنان اریداد

 !دیحم دینگفت !بهناز؟ دیگفت شما-

 هم به و دیچرخ هم سمت به ادربزرگم و من یسرها حرفش نیا با

 .میزد لبخند

 :گفت بود، شده جیگ حرکاتمان دنید از که اریداد

 خبره؟ چه نجایا-



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 561 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  
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 نییپا را سرم دم،یخندیم هکیحال در و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 .انداختم

 :گفت جوابش در مادربزرگ

 آوردم، ادی به رو زهایچ یلیخ که نهیا هم خالصهش !هیطوالن داستانش-

 ...چند هر

 :گفت و خاراند دستانش انگشتان با را سرش یکم

 .ارمینم در سر و ادینم ادمی هنوز هستن زهایچ یلیخ-

 :گفت یناباور با اریداد

 !اومد؟ ادتونی رو زهایچ یلیخ ی ک از !؟ی ک از-

 ...روز چند قایدق دونمینم اما شیپ روز چند از کنم فکر-

 :دیپرس و کرد نگاه من به

 بود؟ شیپ روز چند از ادیم ادتی تو بهناز-

 گفتم و زدم یلبخند جوابش در:

 .شیپ روز دَه-

 :گفت یدار منظور لحن با و کشاند من به را نگاهش اریداد

 !روز ده-

 موضوع نیا از یاطالع او به مدت نیا نکهیا یبرا یدلخور توانستمیم

 از را ندادم

 .بخوانم نگاهش

 پرتقال یشربتها آن به یهمگ حواس مان،یجلو شربتها ینیس گرفتن قرار با

 .میکرد مشغول دنشانینوش با را خودمان و شد جمع خوشمزه
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 :گفت اریداد ناگهان که گذشت سکوت به زمان یکم

 چه هر نهیمعا یبرا دیبا اما !هیعال نیکرد دایپ بهبود حد نیا تا نکهیا-

 دیبر زودتر

 .متخصصتون شیپ تهران

 :گفت و کرد یاخم مادربزرگ

 !تهران؟ برم یگیم همش خبره چه !بودم تهران یتازگ من اریداد-

 روند نیا ن،یهست بهبود به رو که حاال بهتره یول سخته براتون دونمیم-

 .بشه عتریسر

 :گفت و کرد ظتریغل را اخمش مادربزرگ

 !نکن فکرشم اصال-

 :گفت معترضانه اریداد

 ...یول-

 :گفت کند، تمام را حرفش اریداد دهد اجازه آنکه یب مادربزرگ

 .باشم جا نیهم فعال خوامیم من !ارین یول و اما-

 :گفت یآهستها یصدا با و انداخت نییپا را سرش عانهیمط اریداد

 .دیبر زودتر دیبا یول-

 زیر یکم و گذاشتم دهانم یرو را دستم .گرفت خندهام لجاجتش از

 اریداد .دمیخند

 .زد یلبخند خندهام دنید با و آورد باال را سرش

 !هیخبر هم نجایا نکهیا مثل خب-

 :افزود و درآورد نوسان به اریداد و من نیب را نگاهش
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 نه؟ مگه-

 در دادم،یم قورت را خندهام کهیحال در و شدند گرد تعجب از چشمانم

 جوابش

 :گفتم

 باشه؟ یخبر چه !مادربزرگ نه-

 مثل دیبا قاعدتا که اریداد و انداخت من به یداریمعن نگاه مادربزرگ

 تعجب من

 :گفت ب**ل بر لبخند کرد،یم

 ...هست که خبر واال-

 نیا با میکرد نگاهش دو هر و دیچرخ سمتش به مادربزرگ و من سر

 که تفاوت

 .کردم اهشنگ ترس با من یول یکنجکاو با مادربزرگ

 را لبخندش مادربزرگ به رو سپس و انداخت من به گذرا ینگاه اریداد

 و کرد قتریعم

 :گفت

 !گفتن واسه زوده هنوز یول-

 بود، شده هم کنجکاوتر یلیخ اریداد حرف نیا با ییگو که مادربزرگ

 :دیپرس

 !نمیبب بگو !باشه؟ زود چرا-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش اریداد

 .شدم هم مزاحم دیببخش !بود یمزهاخوش شربت-
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 معترضانه مادربزرگ .میشد بلند هم ما شدنش بلند با و شد بلند

 :گفت

 !یریم یدار ومدهین که تو !ینشستیم گهید کمی-
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 .زدم سر بهتون شد خوب گهید هن-

 :گفت و داد چرخ مادربزرگ و من نیب را نگاهش

 به دیبا که معتقدم هم هنوز البته !بهبودتون خاطر به خوشحالم یلیخ-

 ...متخصص

 .زحمتت از یمرس .باشم جا نیهم خوامیم که گفتم-

 :افزود و زد اریداد به رو یلبخند حرفش نیا از پس مادربزرگ

 !هایایب مباز میمنتظر-

 .امیم حتما-

 .شد خارج ییرایپذ از و کرد یکوتاه یخداحافظ همه با

 !بهناز ینکن بدرقهش در دم تا زشته-

 :گفتم و دیچرخ مادربزرگ سمت به سرم

 .دیخونها که هم شما !ستین یازین-

 :گفت و گذاشت گونهام یرو را دستش

 اومده تو دنید خاطر واسه دونمیم که برو !یدار فرق ما با براش تو-

 .نجایا بود

 :گفتم متعجب و شدند گرد تعجب از چشمانم

 دست به رو حافظهتون یوقت از کنم فکر !مادربزرگ؟ هیحرف چه نیا-

 یلیخ از نیآورد
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 !دیکنیم برداشت اشتباه زهایچ

 :گفت و دیخند زیر یکم

 .نشده رید تا برو .کنمیم برداشت درست دارم تازه اتفاقا-
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 :گفتم باالجبار .داد هل جلو به یکم مرا و گذاشت میپهلو یرو را دستش

 .رمیم باشه-

 روز ده شنهادیپ آن از بعد آمد،ینم بدم دنشید تنها از هم خودم آنکه با

 یبرا ششیپ

 از یمین شدم، اطیح وارد یوقت .داشتم هم دلهره باشم تنها او با نکهیا

 یط را اطیح

 نیا از هدفش کردمیم حس .داشتیبرم قدم آهسته و بود کرده

 قدم در یآهستگ

 یهاییدمپا با و کردم تازه ینفس .برسم او به من که بود نیا برداشتن

 یکیپالست

 جا هم لنگش کی در میپا دو هر که بزرگ یمردانه رنگ یخاکستر

 کنان لخ لخ شد،یم

 متعجب و دیچرخ سمتم به میهاییدمپا یصدا دنیشن با .رفتم سمتش به

 نگاهم

 !بود شده دیناام آمدنم از گرید چون دیشا بود؛ متعجب .کرد

 :گفتم و ستادمیا شیجلو یمتر کی در

 !یاومد خوش-
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 به یلبخند با کهیحال در و باخت رنگ شدهاش گرد چشمان در تعجب

 شیبها**ل

 :گفت داد،یم فرم

 ن؟یهم فقط-

 :دمیپرس یجیگ با

 بگم؟ هم یگهاید زیچ قراره مگه !ن؟یهم فقط که یچ یعنی-

 !یبگ قراره آره-

 :گفتم و کردم یاخم

 !یدیم وقت من به یگفت-
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 !گهید دادم وقت-

 !روز؟ ده فقط-

 :گفت و کرد قتریعم طنتیش پر را لبخندش

 !؟یدار دیترد نقدریا چرا !کمه؟ روز ده-

 :گفتم آهسته ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 ؟یکن راحت رو جفتمون و یریبگ پس شنهادتویپ شهینم-

 .شهینم ر،ینخ-

 .دوختم چشم طنتشیش پر لبخند به و بردم باال را سرم

 ...اریداد اما-

 :گفت و گرفت قرار من از یکم یفاصله در کوتاه قدم کی با

 تا و کنمیم شروع قیتحق یکل از بعد ای کنمینم شروع رو یکار ای من بهناز-

 تهش
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 بلکه گمیم تنها نه هم گهید بار صد گفتم، هم بار کی !ستمیمیوا پاش

 کنمیم اثبات

 .مستیمیوا آخرش تا که

 !بده وقت بهم-

 .منتظرتم خونه نیهم در یجلو هفت ساعت عصر امروز-

 :گفتم و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !زود؟ نقدریا !؟یچ-

 دارم حرف هم بزرگ خانوم به راجع ضمن در !ستین زود هم اصال-

 .باهات

 
 

444 

 !اریداد یول-

 اطیح در به را خودش بلند قدم چند با و دیچرخ شیپا یپاشنه یرو

 را در یوقت .رساند

 :گفت و انداخت من به ینگاه کرد باز

 .نمتیبیم نجایهم هفت ساعت-

 قهیدق چند از بعد و بست سرش پشت را در .رفت رونیب و زد یچشمک

 یداص با

 خانه وارد و کردم گرد عقب .داد خبر را رفتنش نش،یماش شدن روشن

 میبگو اگر .شدم

 او با دیبا که یحرف و اریداد سمت به فکرم مدام عصر هفت ساعت تا

 پر زدمیم
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 یهایراه دو نیبزرگتر از یکی در کردمیم حس .نگفتم دروغ دیکشیم

 بودم امیزندگ

 چه شنهادشیپ کردن قبول از پس که کنم ینیشبیپ توانستمینم اصال و

 یبرا یاتفاق

 شنهادشیپ کردن رد به اصال شب آن مثل یطرف از و افتادیم ما یرابطه

 هم فکر

 !کردمینم

 !بهناز-

 سرم یرو گونه وسواس را شالم بار نیآخر یبرا مادربزرگ، یصدا با

 سرم و کردم میتنظ

 .چرخاندم سمتش به را

 !ستهاین حواست-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !دیببخش-

 :گفت و زد یدار یمعن لبخند جوابم در

 .یبرگرد خوب یخبرا با !بگذره خوش-
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 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 !مادربزرگ ممنون-

 با .زدم گونهاش بر یسها*بو و شدم کینزد شیجلو یترم مین تا

 را صورتم دستانش

 :گفت م،یگونهها بر سه*بو دو کاشتن از پس و گرفت قاب
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 دونمیم .رهیگ تو شیپ یلیخ دلش که دونمیم !هیخوب یلیخ پسر اریداد-

 تو دل که

 !دخترم نکن دل دل پس .رهیگ ششیپ هم

 :گفتم و زدم یلبخند مادربزرگ جواب در

 .مادربزرگ باشه دیگیم که نطوریهم دوارمیام-

 :گفت و زد میرو به یبخش نانیاطم لبخند

 !نکن شک-

 میگونهها یرو از را دستانش مادربزرگ و کردم قتریعم را لبخندم

 یسه*بو .برداشت

 سمت به یانرژ پر و تند ییقدمها با سرخوش و زدم گونهاش بر یگرید

 با .رفتم در

 :گفتم یبشاش یصدا

 !خانوم یزر خداحافظ !مادربزرگ حافظخدا-

 را میکفشها تند .شدم اطیح وارد دادند، جواب دو هر آنکه از پس

 سمت به و دمیپوش

 که داشت ریتاث من یرو یقدر به مادربزرگ حرف .رفتم اطیح در

 برابر چند جسارتم

 نیا یبرا نبود مانیرابطه انتظار در یخوش یلیخ انیپا اگر یحت و بشود

 فهطر دو لیم

 را اطیح در .بدهم را یقیعم یعالقه به شدن لیتبد و رشد فرصت

 و کردم باز آهسته

 

 
446 
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 کینزد نیماش به و بستم آهسته را در ار،یداد یسورمها سمند دنید با

 نیهم .شدم

 اریداد نشستم، راننده کنار یصندل یرو و کردم باز را نیماش در که

 :گفت

 !یدیرس موقع به تیزندگ یتو بار نیاول یبرا-

 :گفتم در بستن از پس و دیچرخ سمتش به سرم

 !فقط دمیرسیم رترید قهیدق سه دو هم شهیهم واال-

 :گفت و بست نقش لبش بر یطنتیش پر لبخند

 عجله من به مثبت جواب دادن واسه چون یدیرس موقع به امروز یول-

 یا ...یداشت

 !گهید نبوده دلت تو دل ه،یدرد بد یعاشق

 :گفتم و دادم کش نییپا به را لبم یگوشه

 !هایگرفت لیتحو رو خودت یلیخ-

 :گفت و زد غرور پر یلبخند

 .دارم هم گرفتن لیتحو یجا-

 :گفت طنتیش پر و کشاند میبها**ل به را نگاهش

 !ینداد صفا امروز-

 :افزود و کشاند چشمانم به را نگاهش

 !چرا؟-

 :گفتم و کردم یاخم

 !رژ یب رژ گهید یجنبهایب دمید-
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 :گفت و آورد جلو را سرش

 .یبزن رژ ینیبیم رو من وقت هر دیبا بعد به حاال از اتفاقا-

 :افزود و زد میرو به یچشمک

 .ینزن رژ امروز کردمیم ینیب شیپ هم من-

 اشییپررو از حجم آن به و کردمیم نگاهش واج و هاج من که همچنان

 کردم،یم فکر

 و برد رنگش یسورمها یمردانه راهنیپ ینهیس یرو بیج در را دستش

 ب**ل رژ کی

 را ب**ل رژ که بودند شده گرد تعجب از چشمانم .آورد رونیب آن زا

 چشمانم یجلو

 :گفت و گرفت

 .بزن و بده مثبتو جواب-

 مثبته من جواب گفته یک اصال !گذشتهها خوش بهت یلیخ !یه ،یه ،یه-

 یرفت که

 ؟یدیخر ب**ل رژ

 :گفت و زد یلبخند

 هم رو ب**ل رژ .بودم مطمئن اول از خودم که رو بودنش مثبت-

 روز ده نیا راستش

 توت یبو هم قرمزه هم دمید نویا یسار رفتم بار هی میبود دور که

 .دمیخر دهیم یفرنگ

 :افزود و زد یچشمک

 !امشب چسبهیم یلیخ-
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 را شانهام دستش با .زد را یمرکز قفل که کنم باز را نیماش در خواستم

 خودش و گرفت

 قرار صورتم یمتر یانتس ده در صورتش یوقت .کرد کینزد من به را

 یبو یحت و گرفت
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 یرو را نگاهش شد، پخش امینیب در بود زده شیموها به که ییشامپو

 قیدق چشمانم

 :گفت و کرد

 ؟یکنیم قبول-

 :گفتم تیجد با و مکرد یاخم

 !نمیبب عقب برو اول-

 :گفت و انداخت نییپا و برد باال را شیابروها

 !یدیم رو من جواب تو اول !رینخ-

 :گفتم و دادم کش باال به را لبم یگوشه

 !یریبگ تو دلخواه جواب تا عقب یبر نفعته به-

 :گفت و داد تکان نیطرف به میجلو دواریتهد را اشارهاش انگشت

 !باشه یسرکار اگر حالت به یوا-

 رونیب دستش از را ب**ل رژ .کرد نگاهم منتظر و رفت عقبتر یکم

 از پس و دمیکش

 با که صورتش یرو به یلبخند لبم، بر خوشبو رژ آن از یهایال دنیمال

 قشیعم لبخند

 :گفتم و زدم داد،یم نشان را فراوانش یشاد
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 !قبوله-

 آورد جلو را سرش من، زا پس هم او و کردم کینزد سمتش به را سرم

 چند عرض در و

 و گرم یصورت یلهایپاست آن با .شد یط مانیبها**ل نیب یفاصله هیثان

 طعم خوش

 لذت آن با نداشتم شک و بود گرفته یباز به را میبها**ل یادیز مدت

 دو نیریش

 هم اریداد یبها**ل بر و شده یلب رژ لبم اطراف م،یداشت ما که ینفرها

 یمیعظ حجم

 
 

449 

 نفس که همچنان و میگرفت فاصله هم از باالخره .بود نشسته لبم رژ از

 م،یزدیم نفس

 هم اریداد .کردم زیتم را میبها**ل دور و برداشتم یکاغذ دستمال کی

 یبهجع از

 بر دور کی و برداشت یدستمال نشیماش کوچک یکاغذ دستمال

 شیبها**ل

 .دیکش

 !میکرد یکار فیکث یحساب-

 :گفت و داد سر کوتاه یخندها جوابم در

 !میبود محروم کامل روز ده چون-

 :دمیپرس عیسر که کرد روشن را نیماش

 م؟یبر میخوایم کجا حاال-
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 .میبخور زبرگریچ یسار میریم-

 :گفتم و دمیکوب هم به را دستانم کف قذو شدت از

 !جون آخ یوا-

 پنج از شیب .درآورد حرکت به را نیماش و داد سر یخندها جوابم در

 از قهیدق

 :گفت که گذشتینم اشیرانندگ

 ...بهناز یراست-

 هوم؟-

 .جانم یبگ دیبا بعد به نیا از !گهید نه هوم-

 :گفتم و چرخاندم سمتش به را سرم
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 !ادینم خوشم هایباز لوس نیا از-

 به دادم اجازه درونم کودک به و آوردم رونیب میبها**ل انیم از را زبانم

 زبان اریداد

 .کند یدراز

 !درازهها زبونت دونستمیم-

 .بود ازین یادآوری-

 .خوبه هم حافظهم-

 ؟یبگ یخواست یم یچ حاال !نه که مورد نیا در-

 به رو زیچ همه بزرگ خانوم که شد یچ !رفتیم ادمی داشت !آهان-

 آوردن؟ ادی
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 رونیب شب تا من با شیپ روز ده که تو اصال افتاد؟ اتفاق نیا ییکهوی

 !یبود

 رو خاطراتش از ییتکهها فقط اد؛ینم ادشی رو زیچ همه مادربزرگ خب-

 .ارهیم ادی به

 یتو رفتم یوقت ،یرفت و خونه یرسوند رو من نکهیا از بعد شب اون

 دمید ییرایپذ

 ...جلوش هم عکس آلبوم و بود اونجا مادربزرگ !روشنه اتاقم چراغ

 !خب؟-

 یهمه یحت اون یول آورده ادی به رو زیچ همه دیشا کردم فکر اول خب-

 به رو نوههاش

 !بهناز گفت بهم شب اون که شانسم خوش یاونقدر من اما !ارهینم ادی

 مدتها از بعد

 !بهناز گفت بهم گفتن دیحم

 قتریعم لحظه هر قمیعم لبخند که زدمیم را حرفها نیا شوق با یقدر به

 و شدیم

 .کردیم پررنگتر را بود گرفته شکل اریداد ب**ل بر که یلبخند

 !بهناز هیعال نیا-
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 !ترهیعال هم یعال از-

 بر کوچک فود فست رستوران آن در که یادیز تیجمع انیم نگاهم

 نشسته هایصندل
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 خوش آنقدر یبیعج طرز به ما .خورد چرخ بودند ستادهیا یبرخ و

 به که میبود شانس

 .مینشست و شد یخال مانیجلو نفره دو زیم کی آمدن محض

 .دییبفرما-

 بود، شده یبند بسته زبرگریچ دو آن در که یرنگ قرمز یکیپالست ینیس

 یجلو

 برگر زیچ مخصوص یبو داشتم دوست .گرفت قرار زیم یرو چشمانم

 چیپ مشامم در

 یغذا یبو که بود مختلف یغذاها یبو از پر آنجا آنقدر یول بخورد

 حس خودمان

 کردن باز مشغول و برداشت ینیس داخل از را زبرگرهایچ از یکی .شدینم

 بسته

 :گفت بود، زبرگرشیچ به نگاهش که همچنان .شد اشیبند

 زبرگرم،یچ شدن تموم از بعد ینیبیم کهوی ،ینخور رو خودت مال اگر-

 رو تو مال

 .خورمیم

 :گفتم عیسر

 ! ا !نه-

 بسته کردن باز مشغول و برداشتم بود ینیس در که را یزبرگریچ

 یکم .شدم اشیبند

 دهان با که اریداد دنید با که بزنم یگاز خواستم و ختمیر آن بر سس

 مشغول پرُ
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 چشمانم بود، شدهاش نصف چیساندو بر ختنیر سس همزمان و دنیجو

 گرد تعجب از

 مدت اندک نیا در ییگازها جور چه با و یسرعت چه با دانمینم .شدند

 از یمین

 یبزرگ گاز خت،یر آن بر سس آنکه از بعد !بود خورده را چشیساندو

 که زد آن بر
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 چیساندو آن جان به اریداد که یجور .ماند ثابت چشیساندو یرو نگاهم

 بدبخت

 کرده شکار تازه که ییآهو جان به هم جنگل سلطان ریش بود، افتاده

 !افتادینم بود،

 کرد نگاهم متعجب .افتاد من به نگاهش بود، دنیجو مشغول که همچنان

 تندتر و

 اشیوانیل دوغ از ین با یکم .داد قورت و دیجو را دهانش اتیمحتو

 :گفت و خورد

 !؟یندار دوست !پس؟ یخورینم چرا-

 !یکرد فرار قتل صحنه از انگار تو یول !دارم دوست-

 نیهم یباش نخورده یحساب و درست یغذا چیه صبح از اگر هم تو-

 .گهید شهیم

 !گشنهست بچهم یآخ-

 یخندها حرکتم، نیا با .کردم نگاهش مادرانه و کردم کج یکم را سرم

 :گفت و داد سر
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 درست غذا واسم ریبگ ادی بعد به نیا از !گشنه هم یلیخ مامان آره-

 .یکن

 .زد برگرش زیچ از یگرید گاز و زد میرو به یچشمک

 مروین و املت جز ییغذا بتونم من درصد کی کن فکر !باطل الیخ یزه-

 !کنم درست

 نرم و چرب زبرگریچ آن یالعاده فوق طعم با و زدم زبرگرمیچ به یگاز

 :گفتم

 !محشره !اوم-

 حجم تمام که زدم بزرگ یقدر به ناخودآگاه طور به را امیبعد گاز

 پر را دهانم داخل

 را آن توانستمینم یحت البته و کردند باد میها لپ یحت که یطور کرد،

 به .بجوم

 قابل و کوچکتر و نرم تا چرخاندم دهانم در را آن یکم زبانم با یسخت

 .بشود دنیجو

 یگوشه از که دیخند آنقدر .شد بلند اریداد یخنده یصدا کارم نیا با

 راستش شمچ

 انیپا از پس .کرد پاک را آن دستش کنار با و دیچک یاشک قطره

 :گفت خندهاش
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 !من؟ یبادوم جوجه آخه یزنیم یگاز نیهمچ چرا یندار دهنشو که تو-

 او .بدهم او به یجواب نتوانستم بود پر کامال دهانم چون یول کردم یخما

 از که هم
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 :گفت خواند، را نیا نگاهم

 .بجو جور هی رو اون فعال !بعد واسه بذار رو دادن جواب-

 .زد میرو به یطنتیش پر لبخند هم بعد

 از پس شام نیاول عنوان به و شلوغ رستوران آن در زبرگریچ آن خوردن

 دنش یجد

 برگشت راه در یوقت .دیرسیم نظر به یخوب یلیخ شروع ما یرابطه

 بایتقر م،یبود

 دادم اریداد به که یجواب از البته و بردمیم سر به خواب در را راه شتریب

 مانیپش اصال

 !نبودم

 !خوابالو میدیرس-

 کنم یخداحافظ که چرخاندم اریداد سمت به را سرم و کردم باز چشم

 جلو را سرش که

 را سرش و زد لبم بر کوتاه یمدت در را یصورت یلهایپاست آن و ردآو

 .برد عقبتر

 !اریداد یهست یگر استفاده سو عجب-

 :گفت و زد یلبخند

 .بدنه ازین مورد زانیم حداقل سه*بو وعده سه روز هر-

 :گفتم و کردم گرد را چشمانم

 انیم هیبق و باشه یاصل وعده سه که وعده شش بفرما خدا رو تو نه-

 !وعده

 که لیتعط یروزا و ازدواج از بعد واسه یول !صد در صد هست که اونم-

 شیپ ادیز
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 .میهم
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 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دست کف با

 !من برم روتو-

 :گفت و زد یخندلب

 !گهید گفتم رو تیواقع-

 :گفتم نشدنش باز با که کنم یخداحافظ و کنم باز را نیماش در خواستم

 !قفله نیا اریداد-

 .بگم بهت خوامیم یزیچ هی کردنش باز از قبل .دونمیم-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 !؟یچ-

 م؟یبزن پاچه کله یسار میبر یایم صبح پنج ساعت فردا پس-

 قهیدق پنج صبحم نماز واسه من بابا کن ولم !صبح؟ پنج ساعت اوه-

 طلوع به مونده

 !صبح؟ پنج پاچه کله واسه شم،یم داریب

 !صبح هفت شهیم اونجا میبرس تا ما خب-

 .پاشم سحر یکله عمرا !ادیم خوابم من-

 .یشیم پا-

 !عمرا شمیپانم-

 .یشیم-

 !شمینم-
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*** 

 و "یداد نیآلو" اسم دنید با .دمیپر خواب از لمیموبا زنگ یصدا با

 صبح، پنج ساعت

 :گفتم و دمیکوب امیشانیپ بر دستم کف با حرص پر

 !یکرد بدخوابم مسخره یپاچه کله اون واسه یلعنت-

 .دادم پاسخ را ستما باالجبار

 !سالم-

 .ادیم خوابم من !کیعل سالم-

 .منتظرم باشه-

 !یبا بخوابم رفتم منم-

 .نمتیبیم بزرگ خانوم یخونه در یجلو نمیماش یتو گهید قهیدق پنج-

 با .کردم پرت فمیک در را لمیموبا حرص پر من و کرد قطع را تماس

 یخستگ و یسست

 را میموها کردن شانه حال یحت .شدم آماده و شدم بلند فراوان

 را آنها لذا نداشتم،

 که بود خوب .رفتم رونیب خانه از و پوشاندم شالم ریز دهیژول همانطور

 به روزید

 رونیب اریداد با را صبحانه صبح امروز گفتم خانم یزر و مادربزرگ

 درست حال .رومیم

 شبانه کی نیا هم یول بکنم دل نمیریش خواب از بود سخت یلیخ که بود

 او که یوزر

 به پاچه کله هم و کردیم سرخوشانهاش یخندهها دلتنگ مرا دمیند را

 یخوشمزها آن
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 .کنم کم خوابم از یکم که داشت را آن ارزش

 باز از پس و رفتم اریداد نیماش سمت به عیسر بستم، که را اطیح در

 خودم در، کردن

 .بستم چشم و کردم رها یصندل یرو را
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 !بخواب بعد کن سالم اول خب-

 :گفتم کنم باز چشم آنکه یب

 !میکرد سالم تلفن پشت شیپ قهیدق پنج نیهم-

 یتو پاشو م،ییرو در رو که االن !داشت فرق بود، تلفن پشت اون-

 گاهن من یچشما

 .پشتش بذار هم یس*بو کی و سالم بگو کن،

 بشاش یچهره .چرخاندم سمتش به را سرم حرص پر و کردم باز چشم

 پر نگاه و

 !داشت فرق من یآلودگ خواب با یلیخ صبح پنج ساعت در اشیانرژ

 فوت با را نفسم

 :گفتم و فرستادم رونیب

 !سه؟*بو وقت االن !آخه؟ صبح پنج ساعت-

 :گفت و زد یلبخند

 !الزمه سه*بو وعده سه حداقل که گفتم-

 :گفتم و کردم گرد را چشمانم

 یوعده به برسه چه ست،ین آماده هم ییغذا وعده صبح موقع نیا-

 !سه*بو
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 :گفت و داد سر یخندها

 !اند؟ یچ رمضون ماه یسحر یغذاها اون پس !ست؟ین آماده گفته یک-

 :گفتم و کردم یکج دهن

 و سحر بنداز وعدهتو ،یریبگ روزه یخواست رمضون ماه هم تو خب-

 !افطار
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 مگه؟ مینیبیم رو گهیهمد چقدر !که میندار کم گرفتن روزه از االنم واال-

 :گفتم و دمیکش یازهایخم

 .بخوابم س*ببو منو ایب ،بابا باشه-

 که کنم کینزد صورتش به را صورتم خواستم و کردم غنچه را میبها**ل

 خودش

 یط را مانیبها**ل نیب یفاصله و آورد جلو را صورتش من، از عتریسر

 آن .کرد

 مانیدو هر قه،یدق چند همان با و چسباند میبها**ل بر را گرم یلهایپاست

 آن در را

 .کرد گرم زود، صبح یسرما

 و گذاشتم دهانم یرو را دستم .گرفت قرار میجلو پاچه کله ینیس

 .دمیکش یازهایخم

 :گفت و داد سر یخندها اریداد

 شارژ که بزن کلَپچ !یخواب جیگ هنوز که االنم !یدیخواب که رو راه کل-

 .الاقل یش
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 بازم مهین چشمان با کهیحال در و بردم کنار دهانم یجلو از را دستم

 دم،کریم نگاهش

 :گفتم

 !اد؟ین خوابم یدار انتظار !یکرد دارمیب نیریش خواب از سحر یکله-

 داد سر یخندها .دمیکش گرید یازهایخم و گرفتم دهانم یجلو را دستم

 :گفت و

 .بخورم خودم هم رو تو سهم که بکش ازهیخم آخر تا پس خب-

 :گفتم و شدند گرد چشمانم

 !یبخور یندار حق-
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 در و برداشتم ذیلذ یپاچه کله آن از یتکها و برداشتم چنگال هم بعد

 .گذاشتم دهان

 ناواضح بسته یدهان با و زدم یلبخند دمیجویم را آن لذت با که همچنان

 :گفتم

 !هیعال-

 :گفت پاچه، کله از یتکها برداشتن از بعد و زد یلبخند

 !هیعال شهیهم من یقهیسل-

 :گفتم و دادم قورت را دهانم یشده دهیجو یمحتوا

 !عالقهت مورد فوتبال میت جز به البته-

 چند نمیبب داره یباز تراکتور با شما سیپرسپول که شنبه پنج نیا حاال-

 دیبازیم چند

 .مشیبَر ب گهید هفته ما که
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 :گفتم و دادم سر تمسخر یرو از یندهاخ

 حاال که تیواقع در وگرنه نیکن خوش اهایرو نیا به دلتونو !آره آره-

 ما از حاالها

 !نیعقب

 :گفت و زد یلبخند

 !یسر نیا فتهیم عقب یک مینیبیم حاال-

 !مینیبیم-

*** 

 !یلعنت اهَ-
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 دراز فرش بر باز طاق کهیحال در و کردم پرت نیزم یرو را خودم

 با بودم، دهیکش

 :گفتم آهسته ییباصدا .شدم رهیخ سقف به یفراوان یناراحت

 چرا؟ آخه-

 سرش پشت یسنت یپشت به من، از یمتر سه یفاصله در که مادربزرگ

 و داده هیتک

 :گفت بود، بافتن یبافتن مشغول

 !بهناز؟ شده یچ-

 :گفتم یسست با بود، سقف به نگاهم که همچنان

 !میباخت تراکتور به !میباخت رو یباز-

 اریداد ریتقص همهاش اصال .کشاندم لوستر به را نگاهم و دمیکش ی"آه"

 او اگر !بود
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 که من یول کرد سود او !میبباز بود ممکن ریغ کرد،ینم طلسم مرا میت

 بدون دانمیم

 تراکتور با یباز آنها باشد، او پوش یآب میت کردن طلسم به یازین آنکه

 را بعد یهفته

 .باخت خواهند

 دنبال ونیزیتلو یتو که همونا !ینباخت که تو تازه !گهید هیباز حاال خب-

 دوندیم توپ

 !باختن

 :گفتم و چرخاندم مادربزرگ سمت به را سرم

 خودم باختن از باختن که اونا !باختن قرمزاشون لباس اون مادربزرگ-

 اون !بدتره هم

 و خون یقرمز قرمز، اون !دهاینکن نگاه یالک رو لباساشون قرمز رنگ

 منه قلب و رگها

 .دوهیم توپ دنبال داره وسط اون که

 :گفت یبامزها لحن با و دیخند زیر مادربزرگ
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 !گرهایباز نیا نه بزن، اریداد به رو حرفا نجوریا-

 :گفتم و دادم نشان نکتهوار را اشارهام انگشت و آوردم باال را دستم

 !بزنم حرفا نیا از اریداد به عمرا یول !کنهایباز البته-

 :گفتم و فرستادم رونیب فوت با حرص با را نفسم

 !یلعنت کش سهیک-

 :گفت و کرد یخندها مادربزرگ
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 .نه ای یزنیم هم رو حرفا نیا از بهتر اریداد به که مینیبیم یزود به حاال-

 !عمرا-

 آن به دادن پاسخ یبرا شدن بلند به وادار مرا لمیموبا زنگ یصدا

 موقع که یکس

 را لمیموبا یگوش .کرد بود فتهگر تماس من با شکستم از بعد یافسردگ

 به و برداشتم

 آهسته .دوختم چشم بود شده انینما آن بر که "یداد نیآلو" عبارت

 قیعم ینفس

 .دادم جواب و بشوم مسلط خودم بر که دمیکش

 .الو-

 بازنده؟ یچطور !یلنُگ سالم-

 کیکوچ مورد چند اون !نداره وجود برندهتر ما از !عمهته بازنده-

 تثناستاس باختنمون

 .فقط

 :گفت و داد سر یخندها

 آخه؟ یبگ یچ ،ینگ نویا-
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 !گمیم دارم رو تیواقع-

 !بار دو آره-

 :گفتم حرص پر و دمیکش قیعم ینفس

 شکست وگرنه یکرد طلسم رو ما میت دونستمیم !توئه ریتقص اصال-

 یمعن ما واسه
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 !نداره

 :گفت و داد سر یخندها

 تراکتور نیهم بعد هفته ما اگه تازه !یریبپذ رو باختتون دیبا متاسفانه-

 .مینبرد رو

 !باش الیخ نیهم به !هه-

 !تهیواقع !ستین الیخ-

 !کشها سهیک !دیبازیم بدجور ببندم شرط حاضرم که من-

 :گفت و داد سر یهاخند

 ه؟یاکُ بذارم من یشرط هر حاال !مینیبیم باشه-

 .دیبازیم مطمئنم چون !هیاکُ آره،-

 .یسار میریم تو مهمون شام م،یباخت اگر گهید یپنجشنبه باشه-

 !یبریم گور به متونیت باخت با هم رو شام نیا یایرو حله،-

 !میکن فیتعر و مینیبب-

 !مینیبیم-

*** 
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 !یلعنت !یلعنت !یلعنت-

 پر یصدا با اخبار یمجر که همچنان .دمیکوب سرم بر دستانم با بار چند

 برُد اشیانرژ

 و هزار بقهسایب یشانس بد نیا و خودم بر من کردیم اعالم را استقالل

 و لعن کی
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 عاقبت و بشود برنده مسخره میت آن دیبا چرا آخر .فرستادمیم نینفر

 آن من یقو میت

 !باشد؟

 دخترم؟ شده یچ باز بهناز-

 بودند، کرده دهیژول بدجور را مجعدم یموها که سرم یرو از را دستانم

 و برداشتم

 و نصف دلبخن .کشاندم کردیم نگاهم یسوال که مادربزرگ به را نگاهم

 به یمهاین

 :گفتم و زدم شیرو

 !مادربزرگ برُدن-

 :گفت و کرد گرد را چشمانش مادربزرگ

 !یناراحت که بازنیم که هم یوقت !؟یناراحت ینجوریا و برُدن-

 .دمیخند زیر غم، آن نیب ما و گذاشتم دهانم یرو را دستم

 :گفت و شد گردتر مادربزرگ چشمان

 !؟یخندیم چرا حاال-

 :گفتم و برداشتم دهانم یرو از را دستم آمد، بند خندهام آنکه از پس

 برنده واسه که یمیت با شمیم ناراحت باختنش با که میت اون چون-

 ناراحت شدنش

 !مادربزرگ داره فرق شمیم

 داره؟ یفرق چه-
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 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین
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 و نمادش هم آرزومه شهیهم شدنش برنده که من یعالقه مورد میت-

 یلباسها هم

 ...بیرق میت یول قرمزه طرفدارهاش و کنهایباز

 :افزودم و کردم ینوچ نوچ

 !هیآب-

 :گفت و کرد فکر یکم مادربزرگ

 ؟یکرد انتخاب رو قرمزا نیا عالقهته مورد قرمز رنگ چون یعنی-

 !که نیا فقط نه-

 ؟یچ پس-

 .آمد در لمیموبا زنگ یصدا بدهم، را مادربزرگ جواب خواستم تا

 دستش با مادربزرگ

 :گفت و کرد اشاره بود زیم یرو که لمیموبا به

 .بده جواب-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 .چشم-

 تا دمیکش قیعم ینفس "یداد نیآلو" اسم دنید با و برداشتم را لیموبا

 خودم بر

 .دادم جواب و بشوم مسلط

 .الو-

 ؟یچطور !سوخته دماغ یلنُگ بر سالم-

 
 

464 

 :گفتم و فرستادم رونیب فوت با پرحرص را نفسم
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 .نیشد برنده یشانس شماها !نسوخته دماغم هم اصال-

 ؟یبر در شام ریز از که یکنیم هیتوج یدار االن-

 !ندارما پول یلیخ من اریداد-

 :گفت و داد سر یخندها

 .داره خوردن واقعا میبخور یچ هر یول میرینم گرون یجا نترس،-

 :گفتم و کردم یاخم

 !رهیم من بیج از چون بله-

 .ماست برُد و هایلنُگ باخت اسبتمن به چون و-

 !مهایبرد ما رو یدرب !یه ،یه ،یه-

 !خانوم مونده یدرب برگشت هنوز-

 :افزود یغرور پر لحن با

 .میبریم ما اونو که-

 :گفتم و زدم یپوزخند

 !عمرا-

 .مینیبیم-

 !مینیبیم-

 ؟یسار میبر هم با یبهدار یایم فردا نمیبب بگو حاال خب-
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 باشم؟ اونجا چند ساعت .امیم-

 یه*س*بو یوعده از که هست هم روز دو تازه .خوبه شب هشت-

 یخبر روزانهمون

 !ستین
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 یسه*بو یوعدهها نیا به هم من یحت .نشست لبم بر یطنتیش پر لبخند

 روزانه

 .بودم شده دلتنگ دیشد امروز و معتاد

 !وعدهها نیا با نگذره بد-

 :گفت و داد سر یخندها

 .گذرهیم خوش هم یلیخ-

 !معلومه بله،-

 .آمادهست شام خانوم-

 برنده بزرگ غم من و میداد انیپا مانیمکالمه به خانم یزر یصدا با

 سهیک آن شدن

 .بردم ادی از بود، پخته نمخا یزر که ییغذا ذیلذ طعم با را کشها

*** 

 هر .دوختم یبهدار در به چشم و کردم متوقف یبهدار یجلو را گوجه

 ماندم منتظر چه

 رونیب فمیک از را لمیموبا یگوش !امدین که امدین رونیب یبهدار از یکس

 به و آوردم

 !دادینم که دادینم مرا جواب اصال .زدم زنگ اریداد

 خورد، نیماش یشهیش بر یکس انگشتان با که یضربات یصدا دنیشن با

 به نگاهم

 به لبخند اریداد .شد دهیکش کنارم یصندل یپنجره یشهیش سمت

 نگاه من به ب**ل
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 عالمت به را میشانهها .کردیم اشاره یصندل به دستانش با و کردیم

 باال دنینفهم

 ،یصندل یرو نشستنش محض به و کرد باز را در .انداختم نییپا و بردم

 یکیپالست

 :گفت و کرد پرت عقب یصندل بر داشت، دست در که رنگ اهیس

 برُد افتخار به یکن باز من برا رو در یایب و یریبگ لمیتحو خواستم بابا یا-

 !مقتدرانهمون

 !نهایبرُد یپنالت کی با کال !مقتدرانه؟-

 :گفت و زد میرو به غرور پر یلبخند

 !هنره همونم-

 !هنره فتونیضع میت واسه آره-

 !نیباخت رو یباز نیهم شیپ هفته شما و میبرُد ما که فعال-

 :گفتم و کردم یاخم

 !شامها یب شام-

 :گفت و آورد باال میتسل ینشانه به را دستانش

 شهیم مربوط گرام یمعده به یچ هر که نکن یشوخ شام با !باشه باشه-

 صد ارزشش

 .زهاستیچ هیبق برابر

 :گفتم و زدم یلبخند

 عقب؟ یکرد پرت بود یچ کیپالست نیا حاال .موافقم رو رقم هی نیا-

 در .کردم نگاهش منتظر و کردم اشاره عقب یهایصندل به دستم با

 پر لبخند جوابم

 :گفت و زد یطنتیش



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 593 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  
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 .شهیم ازتین یزود به کردم فکر امروز خیتار به توجه با-

 :گفتم یگنُگ با

 شه؟یم ازمین یچ-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 .هیچ نیبب یخوایم اگه خب-

 یرو از را کیپالست عیسر نداشتم، یصبر اصال یکنجکاو شدت از که من

 یصندل

 از چشمانم شیمحتوا دنید با .کردم باز را آن در و برداشتم عقب

 گرد تعجب شدت

 در عیسر .شد سرخ گوشم کنار تا صورتم خجالت، شدت از و شدند

 بستم را کیپالست

 که دمیکش قیعم ینفس و انداختم نییپا را سرم .انداختم عقب را آن و

 و تیعصبان بر

 :گفت و داد سر یخندها واکنشم دنید با اریداد .بشوم مسلط خجالتم

 فراموش رو مونییآشنا روز که منم !من یلنُگ جوجه ادینم بهت خجالت-

 کنم،ینم

 زیسا بسته کی برات ماه هر مونییآشنا ماهگرد مناسبت به نیهم واسه

 رو بزرگش

 .یکن صفا خرمیم

 حرص پر .دوختم چشمانش به را خشمم پر نگاه و ردمآو باال را سرم

 :دمیغرّ
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 !کن تمومش اریداد-

 :گفت و انداخت باال یشانها یالیخیب با

 .کنمیم آمادهت دارم االن از مونه،ینم یمرز چیه ما نیب گهید کم هی حاال-

 که گرفتم او از را نگاهم خشم پر .کرد قتریعم را لبخندش و زد یچشمک

 :گفت
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 سوء یکن قهر هم اگر !مهاینگرفت امروزمونو یسه*بو یوعده ما خانوم-

 هشویتغذ

 .میریگیم

 :گفتم بودم، نشسته فرمان به رو و نهیس به دست که همچنان

 !که من یراب یذارینم آبرو-

 !که میندار حرفا نیا از تو و من ه؟یچ آبرو-

 .دیچرخ سمتش به سرم عیسر که گذاشت شانهام یرو را دستش

 :گفت و زد یلبخند

 خب؟ ر،ینگ سخت-

 آهسته .دوخت میبها**ل به را نگاهش و کرد کینزد من به را سرش

 و بستم چشم

 نیب یهفاصل که دینکش یطول ادیز .بردم سمتش به را سرم هم من

 یط مانیبها*ل

 .میشد گرم و میکرد جان نوش کامل و خوب را وعده آن و شد

 میگرفت فاصله هم از مان،یطوالن دلچسب و نیریش یوعده انیپا از پس

 که همچنان و
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 بود آن روستا یخوب .میدوخت مانیجلو به را نگاهمان م،یزدیم نفس نفس

 اغلب که

 چراغها، کم تعداد اندک نور اب شب یکیتار در البته و بود خلوت اوقات

 نهایماش در

 را مانیهایدلتنگ رفع یبرا یکاف فرصت ما و شدینم دهید زیچ چیه

 .میداشت

 !گشنه معده و شد ریس ب**ل که میبر بزن خب-

 بر که قرمزم ب**ل رژ کردن پاک حال در که اریداد به خصمانه ینگاه

 هم دهانش دور

 :گفتم و انداختم بود داشت، رد

 .کن امر کمتر-

 :گفت لبخند با و چرخاند سمتم به را سرش
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 زم؟یعز میکن پر رو بنده یخال شکم نیا میبر زودتر شهیم-

 حال نیا با .کرد ادا لوس یآور در حرص طرز به را "زمیعز" یواژه

 :گفتم و زدم یلبخند

 .شد حاال-

 بود، کردن قژ قژ مشغول فعال که را ضبط یصدا و کردم روشن را گوجه

 به و کردم بلند

 شاد هامیقاجار عهد یآهنگها با راه طول تمام .افتادم راه یسار سمت

 البته و میبود
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 حفظ بایقرت مانیدو هر که میبود کرده گوش اریداد با را آنها آنقدر

 در و میبود کرده

 راه گوجه در زنده یکنسرت خواننده با همراه مانییآوا هم با راه طول

 .میبود انداخته

 را نیماش .بود کرده شنهادیپ قبل از اریداد که میدیرس ییجا به باالخره

 و کردم پارک

 قدم مشغول اریداد دست در دست که همچنان شدن، ادهیپ از بعد

 رو ادهیپ در زدن

 :گفتم اریداد گوش کنار آهسته بودم،

 دکتر االن تو نکن، نگاه خودت بیج به !ندارمها پول ادیز من اریداد-

 و کار و یمملکت

 !درآمد نه و دارم کار نه دکترم، نه من یول یدار درآمد

 من به قدش تا کرد خم یکم را خودش و دیخند زیر یکم جوابم در

 گوشم کنار .برسد

 :گفت آهسته ییصدا با

 .دارم هواتو !من یکوچولو یبادوم جوجه نباش نگران-

 انگار که شد گرم یطور یبیعج طرز به قلبم گفت، که جمله دو همان با

 از یقابلمها در

 .دارد قرار یمیمال یشعله بر ولرم آب

 .میدیرس یسنت ینما با یرستوران به زدن، قدم گرید یقهیدق چند با

 آن به ورود

 را دورش تا دور که ییگلدانها و رنگ یخاکستر یسنگ یفضا با رستوران

 پر و سبز سر
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 .کردیم برابر چند را آدم یاشتها بودند، کرده گل
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 .میکرد باز را زیم یور ینوها م و مینشست دنج یزهایم از یکی پشت

 هر از قبل نگاهم

 لبم بر لبخند مناسبشان، یمتهایق دنید با .خورد چرخ متهایق یرو ،یزیچ

 شکل

 :گفتم آهسته و گرفت

 !شیآخ-

 یکم شد باعث و شد دهیشن هم اریداد یگوشها با گفتم، که ی"شیآخ"

 سرخوشانه

 ادمدیم چرخ غذاها ستیل یرو را نگاهم که همچنان .بخندد من به

 :گفتم

 ؟یدیم سفارش یچ تو خب-

 !هیعال هاشیماه نجایا-

 :گفتم زنان لبخند و شد دهیکش یماه متیق یرو نگاهم

 !هیعال یماه آره-

 از قبل که هم من و میداد سفارش یماه مانیدو هر گارسون، آمدن با

 به آمدن

 کسب تازه که یآرامش خاطر به بودم، بمیج نگران دیشد رستوران

 و زدم یلبخند کردم،

 دوخته چشم من به دار یمعن یلبخند با که کشاندم اریداد به را نگاهم

 عمق در .بود
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 القا یخوب حس من به که کردمیم لمس را یخاص حس خودم به نگاهش

 .کردیم

 با .کرد قتریعم را لبخندش جوابم در هم او و کردم قتریعم را لبخندم

 یلبخند همان

 :گفتم داشتم ب**ل بر که

 ار؟یداد یکنیم نگاهم یجورنیا چرا-

 :گفت لبخندش همان با

 ؟یجو چه-
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 ...یخاص جور هی-

 ؟یخاص چجور-

 !گهید یخاص جور هی خب-

 اد؟یم خوشت بودنش خاص طرز از-

 !کن نگاه من به ینجوریا شهیهم !یلیخ آره،-

 :گفت و افتی یشتریب یژرفا لبخندش

 !چشم به یا-

 خوش یهایماه چلو یمحتو یظرفها و آمد گارسون وقت، یکم از پس

 و پخت

 را غذا یکم زمان مدت در نکهیا از .داد قرار زمانیم یرو را برشته

 شدت به کرد، آماده

 .شدم مشعوف

 .بگو رو نظرت و کن امتحان خب-
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 !هیعال معلومه وجناتشم از یول ،یدُک باشه-

 به .کردم جانش نوش برنج با و کردم جدا را یماه از یتکها چنگال با

 طعم خوش یقدر

 کردن، پسند ینشانه به را دستم شصت انگشت دنش،یجو نیح که بود

 اریداد به

 :گفت یتمندیرضا لحن با و زد یلبخند .دادم نشان

 !ادیم خوشت دونستمیم-

 که همچنان و مینزد یحرف مهایت باخت و برُد یدرباره مانیغذا اتمام تا

 عیوقا از میبرا او

 هم من کرد،یم فیتعر یبهدار در دشیجد یضهایمر با روزش چند نیا

 خاطراتم از

 .کردم فیتعر شیبرا مادربزرگ با
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 یراه و دمیکش قیعم ینفس کردن حساب یبرا شام، اتمام از بعد

 دو در .شدم صندوق

 .داشت نگه جا در مرا و گرفت را دستم اریداد صندوق، به مانده یمتر

 کنارم از خودش

 گگنُ نگاه مقابل در و کرد حساب را غذا مبلغ تمام .رفت جلو و شد رد

 دستم تنها من،

 .برد رونیب رستوران از خودش با مرا و گرفت را

 !؟ینبود من مهمون مگه ؟یکرد حساب خودت چرا اریداد-
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 کشاندیم خودش دنبال به بودم، دستش در دست که مرا که همچنان

 :گفت

 !یریبگ یجد دینبا که تو کردم، یشوخ کی تو با من !سیه-

 من هم بار کی ،یکرد مونمه رو من تو همه نیا خب چرا؟ یشوخ-

 !کردمیم مهمونت

 قیدق چشمانم در .گرفت قرار من یروبهرو و ستادیا رو ادهیپ در همانجا

 و کرد نگاه

 :گفت

 ؟یکنیم سهیمقا من با رو خودت چرا بهناز-

 !کردمیم مهمونت نایا از شتریب یلیخ دیبا االن که کردمیم سهیمقا اگر-

 :گفت و داد تکان نیطرف به را سرش

 یپول با و یندار یدرآمد خودت هنوز تو !جاست نیهم قایدق اشتباهت-

 پدرت که

 از اجازهش بدون که ستین درست اصال نیا و یکنیم یزندگ دهیم بهت

 حاصل

 .یکن استفاده ادین خوشش خودش دیشا که یجور زحمتش

 :گفتم معترضانه

 ...من اریداد یول-

 :گفت و زد یلبخند
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 یهاینقاش که یوقت فقط !نقاش خانوم یکن مهمون رو من یتونیم هم تو-

 تیحرفها
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 .یفروخت یسفارش و شگاهتینما یتو رو

 :افزود و زد یچشمک

 خودم خودم ،ینکن همونمم خودت اگر یحت تعارف یب د،یرس که روز اون-

 مهمونت رو

 .کنمیم

 خودم زم،یبر اشک شیها حرف یبرا شوق شدت از بود کینزد آنکه با

 کردم کنترل را

 :گفتم یقدرشناسانها لحن با .کردم اکتفا قیعم یلبخند زدن به و

 !اریداد کنم تشکر ازت یچطور دونمینم واقعا-

 :گفت و کرد قتریعم یطنتیش پر طرز به را لبخندش

 ...یکن تشکر یچطور دونمیم من-

 :افزود و کشاند میبها**ل به را نگاهش

 !گهستید کامل یوعده کی کردن اضافه واسه جا نیبهتر نیماش یتو-

*** 

 م؟یریم میدار کجا بگو حداقل اریداد خب-

 !عجول خانوم یفهمیم باالخره-

 پشت یچجور دونمینم هم رو بند چشم نیا !یفضول از مُردم من بابا یا-

 گره کلهم

 !ادیدرنم که یزد

 :گفت و داد سر یخندها
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 !شههاینم کم ازت یزیچ یباش صبور خرده هی !من یبادوم جوجه-
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 :گفتم و کردم یاخم

 !شمیم کم و شمیم ذوب یکنجکاو شدت از دارم من !شهیم کم چرا-

 :گفت و کرد یخندها

 .یفهمیم یکن صبر گهید کم هی-

 !کم هی یگیم یدار راه اول از-

 .مونده کم یلیخ واقعا االن گهید نه-

 دو دلچسب شام از بعد .فرستادم رونیب فوت با حرص پر را نفسم

 که شیپ یهفته

 پرداخت الیر کی یحت نداد اجازه اریداد یول میباش من مهمان بود قرار

 روز کی کنم،

 نداشت یخوب یجلوه روستا در چون یول میدیدیم را گریهمد انیم در

 رونیب هم با که

 مردم خود یحت کنم فکر که یطور م،یآمدیم یسار به مدام م،یبرو

 از کمتر هم یسار

 یبرا قرار طبق که هم صبح امروز .باشند کرده گردش شهرشان در ما

 انیم صرف

 بود نگفته من به همچنان که آباد ناکجا در اریداد مهمان روزانه، یوعده

 است، کجا

 هزار و چرخانده سرم دور را یمیقد بند چشم نیا هم راه اول از .میبود

 گره کی و

 .میرویم کجا به نشوم متوجه جاده ریمس دنید از که است زده پشتش

 :گفتم و دمیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس ن،یماش توقف با

 .کن باز رو چشمام حاال خب-
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 !عجول یبادوم جوجه زوده، هنوز-

 !بگو جفتشو یه هم تو بادوم، و جوجه یبگ بهم ادیم بدم گمیم من یه-
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 :گفت طنتیش با و داد سر یخندها

 یداشتن دوست و بامزه چقدر یخوریم حرص یوقت یدونستیم اگر-

 من به ،یشیم

 .یدادیم حق

 :افزود و کرد باز را نیماش در

 آماده رو زیچ همه و ارمیدرب عقب صندوق از زهایچ یسر هی رمیم من-

 تکون .کنم

 .ببرمت امیب که نخور

 دادیم نشان عقب ندوقص شدن باز یصدا .بست را در و شد ادهیپ

 انجام مشغول

 با نیماش آن در انتظار قهیدق چند از پس .هست بود گفته که ییکارها

 شرج و گرم

 باز من طرف در باالخره بود، کرده چسبناک را بدنم پوست که یفراوان

 دستم و شد

 همچنان و بشوم ادهیپ کرد کمک .شد گرفته اریداد گرم دست توسط

 به مرا دستم با که

 :گفت کشاند،یم خودش بالدن

 .کجاست نجایا بزن حدس صداها از-
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 شرج و گرما آن در که یخنک میمال مینس م،یبرداشت قدم که یکم

 بود، یبزرگ موهبت

 و آهسته یصدا م،یبرداشت که شتریب قدم چند .دیخز پوستم سطح بر

 بخش آرامش

 که گرید قدم چند .دیرس گوشم به کوچک یرود در آب انیجر

 یصدا م،یبرداشت

 لبم بر قیعم یلبخند .دمیشن دور یفاصله از را یگاو یمومو فیضع

 با و شد یجار

 :گفتم شوق

 !بهشت دشت نیا !نجایا !اریداد یوا-

 :گفت یتمندانهایرضا لحن با

 .دیرس ذهنم به امروز یبرنامه واسه که بود ییجا نیبهتر نجا؛یهم آره-
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 ؟یبرنامها چجور-

 به و بود ریاس دستش در دستم که هم من و شد متوقف جا همان

 راه دنبالش

 دستش دو هر و کرد رها را دستم .شدم متوقف او، از تیتبع به رفتم،یم

 سرم، دور از را

 گره کردن باز مشغول و رساند سرم پشت رد بند چشم آن یگره به

 چند از پس .شد

 چشمانم یرو از را آن اریداد و شد باز بند چشم آن باالخره لحظه

 نیاول .برداشت
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 لذت با که اریداد چشمان بست، نقش چشمانم یپرده یجلو که یزیچ

 دوخته من به

 یمسافرت یفرش به دستش با و رفت کنار میجلو از .بود بودند، شده

 یچمنها بر هک

 یوهایم از پر یکیپالست سبد کی و تاپ لپ کی و شده پهن دشت وسط

 قرار آن یرو

 :گفت و کرد اشاره داشتند،

 .شده شروع یتیس صفا تازه که نیبش-

 :گفتم و دمیکوب هم به را دستانم کف ذوق با

 !هیعال-

 را برهنهام یپاها .آوردم در را میجورابها و کفشها و نشستم فرش یرو

 آن یبالال

 که ییهوا از یمیعظ حجم ق،یعم یدم با و بردم فرو مرطوب یچمنها

 چمن خوب یبو

 فرش یرو من از پس هم اریداد .بردم فرو میههایر عمق تا را دادیم

 در و نشست

 :گفت آوردیم در پا از را مردانهاش اهرنگیس یصندلها کهیحال

 !هایکنیم حال خوب-

 :گفتم و کردم اشاره شیپاها به منگاه با و چرخاندم سمتش به را سرم

 ام؟یب آماده منم که ینگفت من به چرا-

 :گفت و زد یلبخند .کشاندم صورتش به را منتظرم نگاه سپس
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 !گهید بود زیسورپرا-

 :گفتم و زدم شیرو به قیعم یلبخند

 .بود شده تنگ نجایا واسه یلیخ دلم !بود یالعادها فوق زیسورپرا-

 و کشاندم دشت سرسبز نیزم و هوا قیرق ه م نیب مرز به را نگاهم

 :افزودم

 ه؟یچ آرزوم االن یدونیم-

 :دیپرس یکنجکاو با

 ه؟یچ-

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 داشتم قلمو و روغن رنگ و ینقاش بوم کی ،ینقاش یهیپا سه کی نکهیا-

 نیا تا

 .بکشم خودم یدستا با رو بهشت

 .رفتم فرو نمیریش یآرزو عمق در شتریب و دمیکش قیعم ینفس

 !؟یبلد هم روغن رنگ با ینقاش تو یعنی-

 داشتم، ب**ل بر تلخ یلبخند کهیحال در و چرخاندم سمتش به را سرم

 :گفتم

 آموزش کیکوچ یبچهها به آموزشگاه یتو یزمان کی !بلدم که معلومه-

 رنگ ینقاش

 .دادمیم قلم اهیس و روغن

 اریبس که ییصدا با اریداد .کشاندم دشت به را نگاهم و دمیکش یآه

 با بود آهسته

 قهیدق چند از پس .گفت چه دمینفهم یحت من و زد یحرف خودش

 را نمانیب سکوت
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 :گفت و شکست
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 ...بهناز خب-

 :گفت و زد یلبخند .کردم نگاهش منتظر و دیچرخ سمتش به سرم

 ه؟یچ مینیبب لمیف کی نجایا نکهیا به راجع نظرت-

 ،داشت قرار فرش بر شیجلو و شده روشن که تاپش لپ به نگاهش با

 .کرد اشاره

 :گفتم و شد میبها**ل همانیم قیعم یلبخند

 ...نکهیا شرط به البته !هیعال-

 :دیپرس که کردم یمکث

 نکه؟یا شرط به-

 :گفتم تیجد با و شد محو لبخندم

 .نباشه ترسناک-

 :گفت و داد سر یخندها

 همون نترس، !کنم؟ بدخواب هفته کی رو خودم که وونهامید مگه-

 یگفت که یکارتون

 .گمیم رو هیاصل تیشخص توش که نمیآلو هیشب من

 :گفتم و شد باز بناگوشم تا شمین

 !هیعال !مینیبب نیآلو کارتون ن،یآلو با-

 :گفت و زد واکنشم به قیعم یلبخند

 .نجایا ایب پس خب-
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 زانو چهار تاپ لپ یجلو کنارش، و آوردم رونیب چمنها داخل از را میپا

 یوقت .نشستم

 سبد و کرد حلقه کمرم دور را دستش اریداد شد، شروع لمیف پخش

 مانیجلو را وهیم

 :گفت و گذاشت کنارش شانیدانهها یبرا هم یکیپالست یظرف .گذاشت

 .بفرما-

 :مگفت و زدم یلبخند

 !سالم یوعده انیم سالم، یزندگ-

 .سالم یسه*بو یوعده و-

 به و گرفت من از نگاه کارتون آغاز یصدا با و زد میرو به یچشمک

 تاپ لپ یصفحه

 را تمرکزم .بردم فرو دهانم در و برداشتم سبد از یالسیگ .دوخت چشم

 و دادم لمیف به

 شباهت که خودم بر شدیم ظاهر لمیف در نیآلو بار هر آخرش، تا

 و او نیب فراوان

 .فرستادمیم درود هزاران بودم داده صیتشخ را اریداد

 خاموش را تاپ لپ اریداد مان،یکودکانه یخندهها و کارتون انیپا از پس

 بلند و کرد

 :گفت و کرد ساده نرمش یکم .شد

 !مهاینشست چقدر صبح از-

 رونیب هانمد از را هلو یدانه .انداختم نییپا و بردم باال را میشانهها

 از پس و آوردم
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 :گفتم ظرف، در انداختنش

 خوبه؟ .میبخواب میبر م؟یکن کار یچ یگیم خب-

 :گفت و شد گرد تعجب از چشمانش

 رفتن راه یجا به م،ینشست ادیز گمیم !؟یهست یک گهید تو بهناز اوه-

 م؟یبخواب یگیم
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 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 .تنوعه جور هی هم رفتن راه نشستنه، به تنوع جور هی هم خواب خب-

 و زد یلبخند .بشوم بلند کرد وادارم دنش،یکش با و گرفت را دستم

 :گفت

 .هست هم یبهتر یتنوعها امروز یول هست شهیهم خواب-

 :افزود و کرد اشاره میکفشها به نگاهش با

 .شده تنگ برات دلشون دوستات دونمیم .آخور میبر بپوش کفشاتو-

 :گفتم ببازم را خودم یذرها کرد، خطاب گاوها دوست مرا چون آنکه یب

 !دلتنگتهها هم تو همزاد البته و-

 :گفت و داد سر یخندها

 .میزنیم سر نماو به باشه، !یارینم کم ادیم خوشم-

 را میکفشها و جورابها تند و بست نقش لبم بر تیرضا از یلبخند

 اریداد .دمیپوش

 به آخور تا مرا و گرفت را دستم دوباره و دیپوش را شیصندلها هم

 خودش دنبال
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 یگوسفندها و گاو یصدا و سر پر استقبال با آخور به ورودمان .کشاند

 شد همراه زیعز

 شانیبرا کردم،یم نگاه آنها یهمگ به یدلتنگ و شوق با کهیحال در من و

 تکان دست

 به .دیخندیم زیر زیر مدام من حرکت دنید با هم اریداد .دادمیم

 یانتها یکینزد

 :گفت اریداد م،یدیرس که آخور

 .نجایا اریب علفه و ونجهی توش که رو یچوب سطل اون بهناز خب-

 :گفتم و کردم نگاهش طلبکارانه

 گه؟ید امر-
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 :افزود و زد یلبخند

 .ستین یعرض-

 یخوایم کار یچ ست،ین که کوکب خاله تازهشم !اریب برو خودت خب-

 ؟یبکن

 اریب برو تو .نمکیم گهید کار هی منم ست،ین نجایا کوکب خاله امروز-

 مونیپش

 .یشینم

 یذرها هم خودم آنکه یبرا او، با مخالفت الیخیب و انداختم باال یشانها

 کرده ورزش

 که نیهم .رفتم بود، آخور یانتها در که سطل همان سمت به باشم

 را آن خواستم
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 علوفه یسطح یهیال ریز که رنگ یسورمها ءیش کی به نگاهم بردارم،

 .خورد گره بود،

 دست الیخیب یموقت یول ستیچ ءیش آن بدانم خواستیم دلم یلیخ

 آن به زدن

 اریداد سمت به و کرده بلند دستهاش با را سطل که همچنان و شدم

 آن به بردم،یم

 است چه نبود معلوم علوفه، یسطح یهیال ریز که رنگ یسورمها ءیش

 .کردمیم نگاه

 .گذاشتم نیزم یرو را سطل و ستادمیا م،یجلو در اریداد یپاها دنید با

 کنجکاوم نگاه

 مشغول خود به را ذهنم و فکر یهمه که رنگ یسورمها ءیش آن از را

 و گرفتم بود کرده

 :گفتم و کردم اشاره سطل به دستم با .کشاندم اریداد صورت به

 ه؟یچ یدونیم تو وسط؟ اون هیچ یسورمها زیچ اون اریداد-

 :گفت و زد میرو به دار یمعن یلبخند

 ه؟یچ ینیبب که یدارینم برش اچر خب-

 :گفتم و خاراندم دستم انگشتان با را چانهام ریز یکم

 شه؟ینم ناراحت کوکب خاله دارم، برش اگر-
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 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 سطل اون و اومدم زود صبح من فقط !ومدهین نجایا کوکب خاله امروز-

 از یکی واسه رو
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 .کردم پر اسبها

 !هیچ یدونیم که تو ه؟یچ یسورمها زیچ اون پس-

 :گفت و کرد پررنگتر را لبخندش

 .گذاشتمش تو واسه یول گذاشتمش اونجا خودم چون !دونمیم آره-

 یسورمها ءیش آن برداشتن یبرا زمجو نیبهتر که زد میرو به یچشمک

 انیپا و رنگ

 .شدم خم آهسته و انداختم نییپا را سرم .بدهد من به را امیکنجکاو

 یسطح یهیال

 یمخمل شکل یمکعب یجعبه آن و زدم کنار ءیش آن یرو از را علوفه

 را رنگ یسورمها

 از چون اما بود جواهرات یجعبه هیشب قایدق لشیشما و شکل .برداشتم

 شیمحتوا

 در یحرف چیه یب .کشاندم اریداد به را امیسوال نگاه نبودم، مطمئن

 دو تنها جوابم

 به را کنجکاوم نگاه .کرد دییتا را آن کردن باز و زد پلک محکم دفعه

 و کشاندم جعبه

 فیظر رنگ ینقرها یحلقه کی دنید با .کردم باز را آن در آهسته

 تمام که نازک

 در مربع کی شکل به که عدس یازهاند به درخشان نینگ کی نشیتزئ

 قرار آن وسط

 گرد چشمان همان با .شدند گرد امکان حد تا چشمانم بود، داشت

 از را نگاهم شدهام،
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 با و کشاندم کرد،یم نگاهم یفراوان لذت با که اریداد به انگشتر آن

 :گفتم یناباور

 ه؟یچ گهید نیا-

 :گفت و کرد پررنگتر داشت ب**ل بر که را یلبخند

 .انگشتر گنیم بهش-

 :گفتم و کردم کج یکم را سرم
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 !من؟ واسه !شیگذاشت من واسه یگفت-

 رونیب بود، دستم در که جعبه داخل از را انگشتر و دیخند زیر یکم

 چپم دست .دیکش

 دور را انگشتر آهسته، یحرکت با .آورد باال و گرفت آزادش دست با را

 ت انگش

 دست از را نگاهش .فرستاد جلو را آن انگشتم یانتها تا و برد امیانگشتر

 به چپم

 :گفت و کشاند چشمانم

 یلنُگ کی با رمیبگ میتصم یروز کی که کردمینم فکرشو وقت چیه-

 !کنم ازدواج

 :افزود و دیندخ زیر یکم

 ...که کنهیم فرق یاونقدر ...کنهیم فرق زیچ همه تو مورد در خب یول-

 و گذاشت میشانهها یرو را دستانش .کرد رها چپم دست و کرد یمکث

 :گفت
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 کیشر تنها عمر آخر تا بخوام که باشم داشته دوستت یقدر به تونمیم-

 تیزندگ

 .یباش من یزندگ کیشر تنها تو البته و باشم

 :افزود و زد یندلبخ

 که یزیچ تنها یول ستمین بلد اصال رو زدن حرف کیرمانت که یدونیم-

 موقع

 فیتوص یکم رو حسم بتونه دیشا که رسهیم ذهنم به ازت یخواستگار

 که نهیا کنه

 ...بگم

 .کرد کینزد صورتم یمتر یسانت پنج تا را صورتش و شد خم یکم

 کینزد من به آنقدر

 پخش و آمدیم فرود امینیب نوک بر شینفسها بازدم یحت که بود شده

 آن .شدیم

 لحظه چند از پس و کرد قیدق چشمانم در را چشمانش یفندق یشکالتها

 :گفت
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 هنوز که دوره اونقدر که یکهکشان انیپا تا نیزم از !دارم دوستت-

 از نشده، کشف

 از بتپه، داشتنم نگه زنده یبرا قلبم که یلحظها نیآخر تا روز نیهم

 تا لحظه نیهم

 مداد افتادن، لرزش به و شدن دهیچروک دستهات یوقت یحت که یلحظها

 و یرنگ



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 615 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 !دارم دوستت فته،ین نیزم یرو دستت از قلمو

 شده تند یقدر به قلبم تپش .دادم قورت یدبلن یصدا با را دهانم آب

 یحت که بود

 تپش نهامیس یرو و دمیشنیم را شیصدا میگوشها با هم خودم

 حس را کوبندهاش

 نیا یشرج و گرم یهوا که بود شده داغ بدنم تمام یقدر به .کردمیم

 از هم مرداد

 یرو دند،یلرزیم شوق شدت از که را دستانم کف .آوردیم کم شیگرما

 داغش گردن

 هم او قلب تپش .کردمیم حس هم گردنش کنار از را نبضش .گذاشتم

 شدت به

 بود، شده پر شوق اشک از که را چشمانم نگاه !بود شده تندتر یفراوان

 چشمانش در

 :گفتم و کردم قیدق

 یزندگ روح هاینقاش به که ییرنگها مرز یانتها تا !دارم دوستت منم-

 تا و بخشنیم

 ...نشدن فیتعر نوزه که ییمرزها یانتها

 با اریداد دنبالش به و شد بلند آخور گوسفندان از یتعداد بع بع یصدا

 که یلبخند

 :گفت داشت، ب**ل بر

 بگم؟ یچ من !به به گنیم دارن هم گوسفندها گهید-

 طعم خوش و گرم یلهایپاست آن به را میبها**ل و ستادمیا میپا یپنجه یرو
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 از که بودند شهیهم از داغتر یقدر به نباریا که ییلهایپاست .رساندم

 تا میبها**ل

 زمان چقدر دانمینم .کردندیم روشن آتش یشعلهها میپاها انگشتان نوک

 آن صرف

 کردم کنم، فیتعر شیبرا یانیپا خواستینم دلم اصال که ییجادو لذت

 تینها در که
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 نفس نفس کهیحال در .میداد انیپا آن به م،یآورد کم که ینفس خاطر به

 م،یزدیم

 :گفت که آمد در لذت با اریداد یصدا

 .کامل یوعده گنیم نیا به-

 :گفتم دم،یخندیم زیر کهیحال در و زدم شیبازو به یآهستها مشت

 یگرون همه نیا وسط ملت بابا !یخواستگار واسه دهتیا نیا با هم تو-

 انگشتر

 رو طال انگشتر یاومد تو یول کنندیم میقا گاوصندوق یتو بدلشونم

 وسط یگذاشت

 !آخه؟ یهست یک گهید تو !االغها یغذا

 :گفت و داد سر یخندها

 .کن حال رو تفاوت !گهید متفاوتم-

 .مزد گونهاش یرو یسها*بو و ستادمیا میپا یپنجه یرو

 !کنمیم هم عشق کمه، که حال-

 :افزودم و زدم یچشمک
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 برسه، یدرب برگشت یباز روز بذار !میشد کیرمانت یادیز امروز گهید-

 نیچن بعد

 !شهیم ایرو کی نیع زدن هم به رو ییحرفا

 :گفت و زد یلبخند

 فوتبال که مونیزندگ هیبق یول عصره کی فقط اون !کن ولش رو یدرب-

 .ستین

 :گفت و داد چرخ دور دو میپا تا سر از نگاهش

 و عشق یدرب خاطر به باشه، یبادوم جوجه نیا من زن یوقت شهیم مگه-

 ول رو حال

 کنم؟
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 :افزود و زد یچشمک

 شه؟یم نظرت به-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 !شهینم رینخ-

 .ینیبب رو دوم زیسورپرا میبر که بردار رو سطل نیا حاال خب-

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب از چشمانم

 دارم؟ شیپ در زیسورپرا بازم مگه !دوم؟ زیسورپرا-

 :گفت و زد یلبخند

 .بدم نشونت که اریب بردار رو سطل !یدار که البته-

 از پر یگرید سطل هم خودش .برداشتم و گرفتم دستهاش از را سطل

 علف و ونجهی
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 و رفتم راه سرش پشت قدم کی .کرد حرکت من از جلوتر و برداشت

 از خروج از بعد

 که ،یپشت اصطبل به و کرده گذر دشت از یبخش از دنبالش به آخور

 من کوکب خاله

 وارد بود، داده نشان من به را ییجلو اصطبل تنها و بود نبرده آنجا به را

 نگاهم .شدم

 و ستادهیا شانیاتاقکها یچوب یدرها پشت که ییاسبها کرّه و اسبها یرو

 از هر

 .خورد چرخ دادند،یم تکان یگردن و سر یچند

 .بهناز ستایوا نجایهم-

 یبرا که اریداد به .ستادمیا و گرفتم راستم سمت یاسبها از را نگاهم

 الغر یپسر

 تکان دست د،یدویم ما سمت به اصطبل یانتها از که قد کوتاه و اندام

 نگاه دادیم

 :گفتم و کردم
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 ستم؟یوا یچ یبرا-

 چپم سمت به نگاهش با .کرد نگاه من به لبخند با و گرفت پسر از چشم

 و کرد اشاره

 :گفت

 اد؟یم خوشت ازش-
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 دنید با .کشاندم کرد، اشاره نگاهش با که ینقطها همان به را نگاهم

 و الی با یاسب

 طرز به ،یقهوها به لیما یشراب رنگ به یپوست و ییکهربا رنگ به یدم

 با ناخودآگاه

 اتاقکش یچوب در یجلو یمتر مین در .شدم کینزد اتاقکش به میقدمها

 و ستادمیا

 :گفتم ب**ل ریز

 !یلعنت یدار یرنگ عجب-

 سرش و دیپر یکم که بگذارم سرش یرو خواستم و بردم باال را دستم

 تکان نیطرف به را

 با کهیحال در .کردم نگاه اریداد به و دمیکش عقب را دستم ترس با .داد

 نگاهم لذت

 :گفت کرد،یم

 چطوره؟-

 !ادیم بدش من از یول !هیعال-

 :گفت و کرد یاخم

 هر بعد به نیا از و یصاحبش تو یسالمت نا !اد؟یب بدش تو از شهیم مگه-

 دیبا هفته

 !یبش سوارش

 :گفتم یناباور با و شدند گرد تعجب شدت از چشمانم

 !صاحبشم؟ من ...من !ار؟یداد یگیم یدار یچ-
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 کهیحال در و دیرس ما به دیدویم راهرو یانتها از که پسر آن موقع همان

 نفس نفس

 :گفت زد،یم

 !آقا نیاومد خوش-

 :افزود و کشاند من به را نگاهش

 !خانوم نیاومد خوش-

 و کشاند اریداد به را نگاهش دوباره م،یبده او به یجواب آنکه از قبل

 :گفت

 ارم؟یب رونیب رو اسبهاتون تا دو هر دیخوایم-

 که یچشمان با .اورمیب در شاخ تعجب شدت از بود کینزد گرید بار نیا

 بود مانده کم

 :گفتم و کردم نگاه اریداد به بزنند رونیب حدقه از

 !خبره؟ چه نجایا !اسب؟ تا دو-

 :فتگ پسر به رو ابتدا و دیخند زیر یکم اریداد

 .اریب رو کارانوس اول یول آره-

 :گفتم که بزند یحرف خواست و چرخاند من سمت به را سرش سپس

 !کارانوس !کالس با چه اوه-

 :گفت و داد سر یخندها

 .کنن انتخاب اسم مدل نیا اسبهاشون واسه کننیم یسع اصوال همه خب-

 :گفت و کرد اشاره بود من یجلو که یاسب به دستش با

 .یکن عوض رو اسمش یتونیم یبخوا اگر یول استیما مشاس هم اون-
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 :گفتم و انداختم نییپا و باال یشانها

 و ادیب خوشش من از کن یکار هی فعال بهتره، باشه یچ اسمش دونمینم-

 یهیقض بگو

 ه؟یچ تو اسب تا دو

 یسوار اسب یوقت یول بودن اسب کرّه دمشون،یخر یوقت راستش خب-

 و گرفتم ادی

 .داشتم نگهشون کردم نیتمر

 سر یرو بود، دستش در که را دستم آهسته .برد باال و گرفت را دستم

 که ییبایز اسب

 از پس یول ادد تکان را سرش یکم ابتدا ایما .گذاشت بود، ایما اسمش

 لحظه چند

 تا چشمانش نیب از ایما سر یرو بر را دستم آهسته اریداد .ماند ثابت

 نییپا دهانش

 :گفت و دیکش

 !دارهها دوستت شد؟ آروم چه ینیبیم-

 :گفت و برد عقب را دستم

 .یبگذرون خوش باهاش قراره یحساب که بده غذا بهش-

 به سطل از را نگاهم .کرد اشاره بودم آورده که یسطل به نگاهش با

 و کشاندم اریداد

 :گفتم

 ...من واسه یگفت چرا-

 :گفت و زد یلبخند
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 خوشت اسب اون از که بود گفته من به کوکب خاله !توئه واسه چون-

 هر بود، اومده

 .خودته مال یول ستین اسب اون ن،یا چند

 :گفتم و زدم یلبخند جوابش در .کرد حرفش یمهیضم یچشمک
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 !العاده فوق !اریداد یالعادها فوق تو-

 :گفت آورد،یم اریداد سمت به را یرهرنگیت یقهوها اسب کهیحال در پسر

 !خوردنها غذا ادیز-

 :گفت و داد تکان یسر اریداد

 .بذار رو نشونیز ببر بعد بخورن، گهید کمی .رهندا بیع-

 .چشم-

 :گفت و برگشت سمتم به سپس

 .هیخوب دختر نترس، .بده غذا بهش-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !هیسیپرسپول معلومه رنگشم از-

 :گفت و کرد کج دهان جوابم در اریداد

 !بده که نشیا خب-

 !هیعال هم یلیخ-

 اشیچوب در ریز از .بردم یچوب اتاقک آن سمت به و برداشتم را سطل

 داخل را سطل

 و تند که همچنان .شد خوردن مشغول و آورد نییپا را سرش .گذاشتم

 و ونجهی تند،
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 :گفتم دیجویم علف

 .خوشگلم یسیپرسپول دل سرخ دختر یریبگ جون بخور-

 :گفت و داد سر یخندها اریداد
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 !یکنینم ول هم نجایا یحت-

 وقت یداشتن دوست یاسبها آن خوردن غذا یبرا اصطبل در یکم

 و میگذراند

 آنها و گذاشت اسبها یرو نیز ار،یداد درخواست به پسر آن یوقت سپس

 آماده را

 .میگذاشت دشت در قدم گرید بار کرد،

 .آمادهست آقا خب-

 :گفت و زد شیرو به یلبخند اریداد

 .نکنه درد دستت-

 .بشوم کترینزد او به که کرد اشاره من به سپس

 ؟یبلد که شدن سوار-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 بلد رو شیرانندگ یول دادم انجام ایدر ب**ل دفعه صد رو نیا آره،-

 .ستمین

 :گفت و داد سر یخندها

 .یریگیم ادی امروز شمیرانندگ-

 کی در و گذاشتم رکاب یرو را میپا دادم، هیتک نیز طرف دو را دستم

 سوار حرکت
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 رکاب در را میپاها کودکان مثل و کردم میتنظ رکابها در را میپاها .شدم

 جلو و عقب به

 :گفتم و دادم حرکت

 !ایما برو-

 کردن دلخوش یبرا یتکان نیکوچکتر و بود مانده ساکن کامال اما ایما

 .نخورد من

 :گفت و دیخند من یبچگانه واکنش به یکم اریداد
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 !بهناز کنهینم حرکت که ینجوریهم خب-

 بزنم؟ رو استارتش یچجور پس-

 کشاند من به را نگاهش .شد سوار خودش اسب یرو و دیخند زیر یکم

 :گفت و

 .یکن کار چه حرکتش موقع یریبگ ادی دیبا یبنداز راهش نکهیا از قبل-

 به که یهنگام و زد اسبش گردن بر یمیمال یضربه اسبش افسار با

 در یآرام حرکت

 :داد ادامه اریداد بود، آمده

 ینیبش نیز یرو یجور هر ه،کنیم حرکت آهسته سرعت با اسب یوقت-

 نداره، یبیع

 که یکن کنترل رو خودت یتونیم هم و رسهینم بهت یادیز بیآس هم

 مثل ،یفتین

 .من االن
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 من دور و نشسته اسبش یرو بر که خودش یپا تا سر به نگاهش با

 د،یچرخیم

 :افزود و کرد یاشارها

 اون .یبریم باال رو اسب حرکت سرعت که هیوقت یسوار اسب اصل اما-

 اگر موقع

 یرو از نکهیا یبرا تعادل حفظ هم ینیبش نیز یرو حرکت یب و ساکن

 یفتین اسب

 دیبا نیهم یبرا .شهیم وارد یادیز فشار و ضربه کمرت به هم و سخته

 کار شماره دو با

 کم اسب، سرعت شدن شتریب با رو شمارهها نیب یزمان یفاصله و یکن

 یشماره .یکن

 یشیم بلند و یاریم فشار رکاب یرو پات تا دو با که میگیم یوقت رو کی

 یستیایم

 رو خودت ستادهیا حالت از که میگیم یوقت رو دو یشماره و رکابها یرو

 و یکنیم رها

 .نهیبش و بپر گفت شهیم ییجورا کی .ینیشیم نیز یرو

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین
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 ییدستشو کی یشماره با هم شمارهها بیترت .گرفتم ادی بایتقر خب-

 و هییسرپا که

 !داره تطابق باشه نشسته دیبا حتما که ییدستشو دو یشماره و ستادهیا

 :گفت و داد سر بلند یقهقهها حرفم نیا با
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 سرشارتر روز به روز سرشارت هوش دوارمیام !بهناز هاینابغها عاواق تو-

 .بشه هم

 :گفتم و کردم قتریعم را لبخندم

 .بشه هم شتریب دوارمیام !دونمیم-

 :گفتم و انداختم اریداد حرکت حال در اسب به ینگاه

 کجاست؟ ترمزش و گاز بندازم؟ راه یچجور خب-

 :گفت و زد یلبخند

 !کردمها شارژت یلیخ امروز نکهیا مثل !یعجول چقدر تو دختر-

 !بده ادی زودتر پس !کردم شارژت یلیخ کامل یوعده اون با منم-

 !کرد شارژ رو تامون دو هر واال که وعده اون-

 :گفت و کشاند اسبم به را نگاهش

 بهت شتریب یول یبزن هم شکمش به رکاب با یتونیم آروم حرکت واسه-

 هیتوص

 یچ هر .بزن آروم نزن، تند اولش یول یبزن گردنش به افسار با کنمیم

 تندتر یخواست

 بکش محکم افسارو هم داشتنش نگه واسه .بزن محکمتر و شتریب بره،

 .عقب

 !پس لماستیف تو نیع !حله-

 :گفت و داد سر یخندها
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 ارتفاعش اسب !ها نیزم یرو یفتیب ینکن تندش هوی یاول روز نیا فقط-

 و ادهیز
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 .ادیب سرت ییبال بدجور ممکنه

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 !معلم یآقا حله-

 :گفت و زد یلبخند

 .یکنیم کار یچ نمیبب من برو خب-

 زدم یآرام یضربه نمینازن و ابیز اسب گردن بر و دمیکش قیعم ینفس

 یحرکت یول

 :دمیپرس و کشاندم اریداد به را نگاهم .نکرد

 پس؟ کنهینم حرکت چرا-

 دستور به برسه چه نبود نوازشم واال یزد تو که یجور نیا بهناز-

 !بزن محکمتر !حرکت

 :گفتم تیمظلوم با و انداختم نییپا را سرم

 !داره گناه قشنگم یایما آخه-

 :گفت و داد سر یخندها

 یاهل یدهیورز یاسبها بدن سطح !کنهینم حس یادیز درد اون نترس-

 از مقاومتر

 .بزن محکمتر پس حرفاست، نیا

 پر یضربها افسار با قیعم ینفس دنیکش از پس و آوردم باال را سرم

 یضربه از زورتر

 .آمد در آرام یحرکت به که زدم گردنش بر قبل،

 .کنه حرکت عتریسر که بزن مترمحک گهید دفعه کی حاال !خوبه-
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 :گفتم ب**ل ریز

 !یجوان اوج در دار نگه زنده فقط ایخدا-

 یلیخ چند هر .شد تندتر حرکتش و زدم گردنش بر یمحکمتر یضربه

 حرکت دتن

 .شدمیم خم راست و چپ به مدام من کرد،ینم

 ن؟یبش و بپر شماره تا دو با نگفتم بهت مگه !؟یکنیم یدار کار یچ !بهناز-

 !بود رفته ادمی یوا-

 :گفت یبلند یصدا با

 !کی برو،-

 من به که یاسب حرکت یصدا .شدم بلند و دادم فشار رکاب بر را میپا

 شدیم کینزد

 :گفت که شد همزمان اریداد بلند یصدا با

 !دو برو،-

 مثل مدام قهیدق چند تا .نشستم نیز بر و کردم رها را خودم

 ک،ی" ینظام یفرماندهها

 ،یکاف نیتمر از پس .نشستمیم و دمیپریم عانهیمط هم من و گفتیم "دو

 سرعت

 با .میکرد شتریب کردند،یم حرکت هم کنار در که را مانیاسبها حرکت

 دنیدو

 یرو که یباد و ارتفاع در نیریش العاده فوق حس نآ از شانیآهسته

 را بدنم و صورت

 .شدم لذت غرق دشت، ییایرو یفضا آن در کردیم خنک

*** 
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 !اومده؟ سرت ییبال چه !؟یشد وونهید !سرت؟ به زده دختر !؟یچ-

 !هان؟

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس
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 با گهید یهفته آخر خودت هیکاف فقط گفتم که من !باش آروم مامان-

 نیایب بابا

 !دشینیبب کینزد از تا مادربزرگ یخونه

 رو تو بابات !پوک کله یدختره !دشینیبب و زهرمار !دشینیبب و کوفت-

 روستا فرستاد

 ...نکهیا نه یباش بزرگتمادر مراقب که

 :داد ادامه و دیکش یآه

 من به که هیدختر چه نیا دارم؟ من هیشانس چه نیا آخه خدا یوا-

 ؟یداد

 ...عوض نظرت شینیبب کینزد از اگر کن باور مامان-

 :گفت و کنم تمام را حرفم نداد اجازه

 !نمشیبب کینزد از بخوام نکن فکرشم اصال !نزن حرف-

 ...مامان اما-

 سال همه نیا که من سر تو بخوره هاتیول و اما !درد و اما !کوفت و ماا-

 زحمت

 !تهران اونم ؛یبود شهر یتو سال چهار و ستیب !کردم بزرگت دمیکش

 ازدواج واسه یول
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 ماهه چند اونم روستا یتو یرفت یشد پا حاال ،ینکرد یغلط چیه کردنت

 میتصم

 اونجا میایب گهید یهفته دو یگیم یزد زنگ االنم !؟یکن ازدواج یگرفت

 واسه

 و خبره چه روستا اون یتو ستین معلوم !نکن فکرشم اصال !؟یخواستگار

 خوادیم یک

 !رته؟ ه شهر مگه !رهیبگ منو دختر

 هفته دو خودت خب !نه یگیم تو یول کردم یراض رو بابا من مامان-

 و ایب بابا با گهید

 ده،یش عروست، اون از کن باور !نیبب رو خانوادهش و خودش کینزد از

 اونقدر که

 .خدا به آدمتره یلیخ یذاریم الالش به یلیل
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 ...اون یول بود یشهر دختر دهیش حداقل که نزن دهیش از حرف-

 یمحبت و معرفت و مرام من !نکن ییروستا و یشهر قدرنیا گهید مامان-

 یتو که

 به دمیم حیترج !دمیند شهر اون کل یتو دمید روستا نیا یآدمها

 با ییروستا یآدمها

 تیاهم کیکوچ و تنگ یقلبها با یشهر یآدمها از شتریب بزرگ یقلبها

 .بدم

 یموند وندستم رو نکهیا از حتما باباتم !یگیم یدار یچ یفهمینم اصال تو-

 خسته
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 .اونجا میایب گهید یهفته داده ریگ که شده

 :گفتم حوصلهیب

 یکی تو با دمیعقا من اما !مامان کن فکر یدار دوست جور هر اصال-

 و ستین

 اونقدر اگر .ستین تو مثل میزندگ کیشر انتخاب یبرا هم ارهامیمع

 دارم ارزش برات

 !یدان خود گهید رنهوگ ایب بابا با ،ینیبب رو ندهمیآ همسر یبخوا که

 از یکنیم غلط تو اصال مادرته؟ با زدن حرف طرز چه نیا !پررو یدختره-

 یگیم االن

 !ندهیآ همسر

 !مامان خداحافظ-

 .خداحافظ !میرسیم هم به که بعدا باشه،-

 همان یرو کنارم که اریداد یشانه یرو را سرم و کردم قطع را تلفنم

 یمیقد یفلز تاب

 بود، نفره دو کوچک یبچهها یبرا که یسار در ما یپرخاطره پارک در

 بود نشسته

 :گفت و کرد حلقه میشانهها دور را دستش .گذاشتم

 .ادیم بابات با هم مامانت مطمئنم من !بهناز نخور حرص نقدریا-
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 نه و هیچ تو یخانواده واکنش دونمیم نه .نگرانم یلیخ من اریداد-

 واکنش دونمیم
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 شیپ یهفته دو تو که یراحت همون به کاش اصال .هیچ من یبابا و مامان

 من از

 !کردنیم درکمون خانوادههامون کاش !بود یکرد یخواستگار

 هم قبل از تازه !از؟بهن یکنیم فکر بهش نقدریا چرا تو !یه ،یه ،یه-

 از گفتم بهت

 .راحت التیخ من یخانواده تیرضا جانب

 !راحته؟ التیخ نقدریا یچجور تو آخه-

 متوجه خودت شونینیبب کینزد از حاال .شناسمیم رو خانوادهم چون-

 .یشیم حرفم

 ناراحت یکن ازدواج بزرگترت برادر از قبل یخوایم نکهیا واسه اونا بعد-

 شن؟ینم

 :گفت و داد سر یخندها

 تصور ذهنت یتو که اند یاون از بهتر یلیخ اونها !بهناز؟ هیچ ناراحت-

 تازه .یکنیم

 .االن نیهم از اند خوشحال هم یلیخ

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 .بشه ریخ به ختم زیچ همه دوارمیام-

 .بشه پول پر هم ما بیج-

 ...اریداد یراست-

 .زدم گره منتظرش نگاه به را نگاهم و برداشتم شانهاش یرو از را سرم

 یکم از پس

 :دادم ادامه را حرفم مکث،

 م؟یکن یزندگ روستا نیهم یتو که نهیا ما میتصم یگفت خانوادهت به تو-
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 :گفت و زد یلبخند
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 .راحت التیخ .گفتم آره،-

 کارمند تازه !ندارنها اعتراض یچیه به خانوادهت که هیعال چقدر آه-

 هستن هم بانک

 .چرخهیم دستشون یتو پول یکل و

 :گفت و داد سر یخندها اریداد

 پول و اند بانک کارمند !بره بشونمیج یتو پول ستنین که بانک سیرئ-

 واسه فقط

 .رهینم که بشونیج یتو یول هچرخیم دستشون یتو شمارش

 :گفتم و زدم یلبخند

 یکس هر که هیلذت هم بچرخه آدم دست یتو پول که نیهم اصال-

 !نداره

 تازه اون ؟یگیم یچ اتهیمال اداره کارمند که رو خودت یبابا پس خب-

 حال در شهیهم

 .گرفتنه پول

 :گفتم و دادم کش نییپا به را لبم یگوشه

 یکی گمیم .الیخیب رو نایا همه اصال !اداره به نداد لیتحو بعد و گرفتن-

 لیدال از

 تونمیم که نهیا شهیم واجب رفتنم تهران یزود به نکهیا واسه میخوشحال

 دفتر

 .مونده برگهش تا چهار فقط االنم ینقاش دفتر !بخرم بزرگ ینقاش
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 ...میبخر جا نیهم از ایب گمیم یه که من-

 ...شترهیب تنوعش تهران !نه-

 :گفتم و زدم یلبخند

 !بزنم حرف دینبا که مامانم با تهران یتهایمز نیا از البته-

*** 
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 !بزنم ملیر برات حداقل بذار خب-

 :گفتم یتینارضا با

 !نکن فکرشم اصال !بنفشه نه،-

 :گفت و کرد یاخم بنفشه

 رژ و یدیکش چشمت یتو اونم که چشم مداد کی با فقط بهناز آخه-

 !قرمز؟

 !تههایخواستگار روز یناسالمت

 االن اگر خانوادهشم !دهید شیآرایب منو بار صد قبال که اریداد !بنفشه-

 یادیز رو من

 !لولو یوا گنیم ننیبب رو شمیآرا یب که بعدا نن،یبب یپَگور اگَور و خوشگل

 که تو

 !یستین ما عروس

 شیآرایب مرا آنکه بر عالوه اریداد نداشت خبر بنفشه بود خوب تازه

 با دهاست،ید

 .بردهام را دلش هم تنبانم و رپوشیز

 !هیمعمول یلیخ که لباستم !بهناز یمزها یب یلیخ-
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 قرمز راهنیپ رنگ، قرمز یگلها طرح با دمیسف شال یرو را نگاهش

 و بلندم نیآست

 خوب هم را میپاها انگشتان یرو تا اشیبلند که بلندم اهیس دامن

 چرخ بود، پوشانده

 :گفت یتینارضا با و داد

 !یدیپوشیم رو آوردم برات که یمجلس دامن و کت اون حداقل-

 که دارم مالقات کایآمر جمهور سیرئ با مگه !الیخیب بنفشه، اوه-

 جا همه وشیدیو

 بشه؟ پخش

 !اره؟د یربط چه-
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 یلیخ رو خودم خوامینم هم االن و امیشکل نیهم من که نهیا ربطش-

 اون با متفاوت

 !بدم نشون هستم که یشکل

 شد باعث ،"رسندیم االن" و "شد رید" گفتند که بهزاد و بابا یصدا

 به تند مامان

 رنگ یمشک یبرگها طرح با یخاکستر چادر کهیحال در و بدود سمتمان

 :دیبگو گذاشتیم سر بر را اشیمجلس

 .گهید دیبش آماده دییبدو-

 :گفت و دیکوب سرش بر دست دو با و کشاند من به را نگاهش

 !؟یدینرس خودت به و ینکرد شیآرا زادیآدم مثل چرا تو یوا-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند
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 .امیراض خودم که نهیا مهم-

 یباش یراض دیبا یچ از یدونیم مگه تو !یهست یراض یکنیم غلط خودت-

 یچ از و

 ؟ینباش یراض

 دست در را قرمزم ب**ل رژ کهیحال در و کردم گذر مامان کنار از

 سمت به داشتم

 را گلدارش دیسف چادر و ستادهیا ییرایپذ از یگوشها در که مادربزرگ

 سرش یرو

 که همچنان و زد یقیعم لبخند دنمید با مادربزرگ .رفتم کرد،یم میتنظ

 نگاهش در

 :گفت زدیم موج نیتحس

 خانوم پارچه کی !دخترم یشد خوشگلتر چقدر بهناز !ماشاهلل ماشاهلل،-

 واسه یشد

 !خودت
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 کینزد او به شیروبهرو یمتر مین تا و زدم مادربزرگ یرو به یلبخند

 به ینگاه .شدم

 :گفتم و انداختم دشیسف یگلها با رنگ قرمز یروسر

 ...فقط !مادربزرگ نیشد من از خوشگلتر یلیخ که شما-

 را متعجبش نگاه مادربزرگ .کردم باز را آن رد و آوردم باال را ب**ل رژ

 ب**ل رژ به

 :گفت و دوخت
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 بزرگ یناسالمت !لبم به بزنم یزیچ نیهمچ من زشته که االن دختر-

 !خانوادهم

 که یجور ندارن حق خانواده یبزرگها مگه !نیباش خانواده بزرگ خب-

 دارن دوست

 بشن؟ خوشگلتر

 ...که ستین درست یول دارن که حق-

 :گفتم و کاشتم مادربزرگ یگوشت و نرم لپ یرو یاسه*بو

 یاشتباه تفکرات اون جز به درسته زیچ همه ساده یدلخوش کی واسه-

 از رو آدم که

 .کنهیم منع یدلخوش اون

 طرز به و بردم مادربزرگ ب**ل سمت به را ب**ل رژ هم بعد

 و سرعت به یماهرانها

 لبخند با کهیحال در و بستم را رژ در .زدم ب**ل رژ شیبها**ل بر دقت

 به

 :گفتم کردم،یم نگاه میبایز مادربزرگ

 !دیدرخشیم شتریب ما یهمه از شما گهید االن-

 :گفت و کرد ینیدلنش نینمک یخنده مادربزرگ
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 به که ییتو کردم؟یم کار یچ نداشتم رو تو !دختر تو ت دس از-

 ییآدما تموم یاندازه

 موندنت و بودنت نموندن، یول بمونن کنارم خواستم میزندگ یتو که

 و داشت ارزش
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 .داره

 :گفتم و زدم یچشمک

 !شتونیپ مونمیم ابد تا چون داشت خواهد و-

 رونیب اتاق از عیسر هبنفش و مامان خورد، در به که یضربات یصدا با

 و بابا و آمدند

 مانیجلو بستندیم را شانیمردانه یراهنهایپ یدکمهها کهیحال در هم بهزاد

 ظاهر

 وارد رفتن، همانانیم استقبال به و در کردن باز یبرا بابا و بهزاد .شدند

 .شدند اطیح

 :گفت من به رو و کرد مرتب سرش یرو را چادرش هم مامان

 من ر ب و ر ب یستادیوا نجایا چرا !گهید کن آماده یچا برو بدو بهناز-

 ؟یکنیم نگاه رو

 آشپزخانه داخل به مرا و گرفت را دستم بنفشه بزنم، یحرف خواستم تا

 با .کشاند

 ییرایپذ به آشپزخانه از خواستم شدند، ییرایپذ وارد که همانانیم یصدا

 که بروم

 :گفت بنفشه

 !نمیبب ستایوا-

 :داد ادامه را حرفش که کردم نگاهش منتظر

 بعد !بشهها چپه وقت هی یرینگ کج رو ینیس .یاریب یچا اول نره ادتی-

 هم یچا از

 .وهیم بعد و شکالت هم بعد .اریب ینیریش و نیبچ رو کهایکوچ بشقاب

 به گل دسته
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 !فتههایب دستت از یزیچ ،یند آب

 :گفتم و دمیکش یازهایخم

 
 

504 

 .یگفت رو نایا بار ده حاال تا نیدیرس که روزید از .باشه-

 .نکن یشکل اون افهتمیق خب،-

 یکینزد در .برد ییرایپذ تا خودش دنبال به مرا و گرفت را دستم

 از را دستم ،ییرایپذ

 نیا به .شدم ییرایپذ وارد محکم ییقدمها با و مدیکش رونیب دستش

 یسنت مراسم

 را اریداد یخانواده بودم کنجکاو چون یول نداشتم یخاص اعتقاد یمیقد

 از و بشناسم

 یخانواده .داشتم یادیز جانیه شیبرا بشوم، آگاه خودم با برخوردشان

 که هم من

 از روز،ید از تیرضا نیا و بودند خرسند و یراض شدت به بحمداهلل

 با مامان که یزمان

 همان و است پزشک اریداد که دیفهم مادربزرگ از فراوان یجو و پرس

 شغل

 مثل هم هنوز بابا البته د؛یرس امروز به تا و شد آغاز دارد، را اشییایرو

 تیرضا مامان

 کینزد از اریداد با دیبا که است باور نیا بر و است نکرده اعالم یکامل

 .بشود آشنا
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 رفته فرو گذشت آنچه الیخ و فکر به و ستادهیا ییرایپذ در که همچنان

 طور به بودم،

 آن که بنفشه سمت به نگاهم و خورد میپهلو در یسقلمها یناگهان

 زد را سقلمه

 :گفت که کردم نگاهش یسوال .شد دهیکش

 !الیخ و فکر یتو ینر باز باشه حواست شن،یم کینزد ما به دارن-

 !پهلوان گرفت درد مپهلو یول !باشه باشه،-

 !جان بهناز سالم-

 میجلو که یبامزها و تپل مسن بایتقر خانم به و گرفتم بنفشه از نگاه

 نگاه بود ستادهیا

 یبها**ل و دشیسف پوست روشنش، یقهوها درشت یچشمها .کردم

 درشتش

 با را چهرهاش بامزهاش یکوفتها دماغ یول بود اریداد هیشب قایدق

 متفاوت یکم اریداد

 لبم به قیعم یلبخند با کهیحال در و آوردم جلو را دستم عیسر .بود دهکر

 شکل

 :گفتم دادمیم
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 !نیاومد خوش یلیخ !سالم-

 دست در را کوچکم و الغر دست کهیحال در و داد دست مانهیصم من با

 گرمش و تپل

 :گفت فشرد،یم
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 .زمیعز ممنونم-

 فرصت اریداد مادر بود، زبانبازتر من از که بنفشه یاحوالپرس و سالم با

 یبرا یادیز

 صحبت و سالم بنفشه با شد مجبور و افتین من به لذتش با کردن نگاه

 .کند یکوتاه

 یچشمها آن با که قدش بلند و الغر پدر به نگاهم مادرش، از پس

 ز،یر بایتقر یقهوها

 شباهت یگندم یپوست و ضیعر و دهیکش یبها**ل ز،یت نوک یمثلث ینیب

 به یادیز

 آماده او به سالم یبرا را خودم و دمیکش قیعم ینفس نداشت، پسرانش

 از پس .کردم

 آن با که ال،یدان ار،یداد بزرگ برادر به نوبت من، با محترمانهاش سالم

 یچشمها

 و نیآلو کارتون در مونیسا مین دو بیس گردش نکیع و درشت

 .دیرس بود سنجابها

 :گفت و زد یطنتیش پر لبخند

 !داداش زن بر سالم-

 بود سرش پشت دست، به گل دسته که اریداد به را نگاهش سپس

 دوباره و انداخت

 :گفت و کرد نگاه من به

 .دیفنجون و لیف قشنگ د؛یایم هم به یلیخ هم یابعاد-

 اریداد از سال سه آنکه با .کرد گذر کنارم از و دیخند یکم هم بعد

 بود، بزرگتر
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 بود یزیچ همان قایدق نیا و زدیم موج ذاتش در یشتریب یلیخ طنتیش

 اریداد که

 .گفتیم
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 و یسورمها شلوار با و بود دستش بر رنگش یسورمها کت که اریداد

 یمردانه راهنیپ

 پر بزرگ گل دسته بود، شده ظاهر میجلو آراسته و مرتب اشینفت یآب

 یگلها از

 :گفت و گرفت سمتم به را داشت دست در که یدیسف

 !یلنُگ عروس بفرما-

 :گفتم و گرفتم دستش از را گل دسته

 !کش سهیک داماد یرسم-

 سمت آن در هم هیبق که ییرایپذ یهایپشت سمت به و زد یلبخند

 من .رفت بودند

 در گل دسته گذاشتن از بعد و رفتم آشپزخانه به گل دسته همان با هم

 از پر یگلدان

 را هایچا تمام آهسته .برداشتم نتیکاب یرو از را براق ینقرها ینیس آب،

 بر و ختمیر

 لعنت کی و هزار بَرون یچا روش به یخواستگار عمختر بزرگ جدّ

 یجا .فرستادم

 البته و اشیباردار یبرا بود گفته دهیش به بهزاد که داشت یخوشحال

 پدرام از مراقبت
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 یادیز یعالقه دهیش دانمیم چند هر بماند، تهران در نینازن نیهمچن و

 در حضور به

 تهران شد مجبور کارش یبرا هم ریام .داشت انداختن تکه و مجلس نیا

 البته و بماند

 شمال به یشرج و گرم یهوا از نفرتش خاطر به اریداد کوچکتر برادر

 و بود امدهین

 کمتر تیجمع لذا .ندیبب را ندهاشیآ برادر زن تهران در داشت میتصم

 آنچه از

 .بردمیم یچا کمتر استکان چند و بود کردمیم ینیشبیپ

 آنها یمحتو یبلور یفنجانها به ختلفم یایزوا از و ختمیر کامل را هایچا

 کردم نگاه

 و دمیکش قیعم ینفس تینها در .بشوم مطمئن خوبشان قرمز رنگ از تا

 از پر ینیس

 ساعت از یمین نیهم عرض در همه .رفتم ییرایپذ به و برداشتم را یچا

 یبرا من که

 شدن خوشرنگ یبرا جوش آب و یچا کردن کم و اضافه و یچا ختنیر

 آنها یهمگ

 کم یصدا و بودند شده هم با صحبت گرم بردم،یم سر به آشپزخانه در

 یگفتگوها
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 و شدند ساکت همه من ورود با .شکستیم را سکوت ییرایپذ داخل

 جمع کل تمرکز
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 ورود از حاصل نیسنگ جو بر یقدر به ههایثان آن در .ماند ثابت من بر

 ییرایپذ به من

 رخ ییخطا آنکهیب باالخره .نداشت مرز و حد که فرستادم نینفر و لعن

 به بدهد

 و شکالت و ینیریش ییرایپذ شانیهمگ از و کردم تعارف یچا شانیهمگ

 کردم را وهیم

 امیشانیپ بر که را یعرق دستم کف با و دمیکش قیعم ینفس .نشستم و

 بود نشسته

 اتمام از پس که کردنشان صحبت قهیدق چند از پس .کردم پاک

 گرید بار من ییرایپذ

 در .شد یجار نمانیب یقهایدق کی یسکوت و شد تمام بود، شده آغاز

 پدر تینها

 من به رو و شکست را یموقت سکوت نیا که بود یکس نیاول اریداد

 :گفت

 د؟یکنیم کار جانیا شما خب-

 آن در دادنش قورت بلند یصدا که یطور دادم؛ قورت را دهانم آب

 یخوب به سکوت

 :گفتم آهسته ییصدا با و دمیکش قیعم ینفس .شد دهیشن

 !کنمینم کار-

 :گفت و برد باال تعجب از را شیابروها اریداد پدر

 !چرا؟-

 پدرش یلو نپرسد یسوال کردیم اشاره پدرش به نگاهش با مدام اریداد

 را خودش کار
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 :دادم را جوابش و دمیکش قیعم ینفس باالجبار .کردیم

 .ستین یکار نجایا کردم لیتحص که یرشتها یبرا چون-

 یزندگ تهران دیاینم اریداد با چرا د؟یکنیم یزندگ نجایا چرا پس خب-

 د؟یکن

 در چرخش به بودند کرده اخم دو هر که مادربزرگ و اریداد نیب نگاهم

 پدر به رو و آمد

 :گفتم اریداد
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 .ندارم دوست هم رو کارش نداشتم، دوست رو میلیتحص یرشته من-

 ن؟یباش کاریب خونه یتو نیدیم حیترج یعنی-

 .بدم انجام رو عالقهم مورد یکارها دمیم حیترج خب اما !نه-

 ؟ییکارها چجور مثال-

 .بخونم داستان و نمیبب لمیف بکشم، ینقاش مثال-

 خاطر به دم،یترسیم بابا و مامان یجلو ینقاش یکلمه انیب از میقد آنکه با

 حضور

 و مامان یابروها بر اخم آنکه با را عالقهام آوردن زبان بر جسارت اریداد

 آورد، بابا

 .اشتمد

 :گفت و خاراند دستش انگشتان با را دشیسف شیر ته یکم پدرش

 !؟ینقاش-

 :گفت عیسر مامان

 .اند تیاولو در براش خونه یکارها وگرنه شهیمجرد حیتفر فقط ینقاش-
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 :گفت مامان جواب در اریداد

 تیمحدود چیه !هینقاش برهیم لذت یلیخ انجامش از بهناز که یکار-

 تاهل و یمجرد

 !ستین مطرح انجامش یبرا هم

 :گفت عیسر مامان .زدم داد مامان به را جواب نیا که اریداد به یلبخند

 !نیندار یمشکل دنشیکش ینقاش با که هیعال یلیخ-
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 من به که کرد یاخم و کشاند من به را نگاهش حرفش نیا از پس مامان

 گرید بفهماند

 .نزنم یحرف ینقاش از یکس با

 :گفت بشود، عوض آمده شیپ جَو آنکه یبرا بابا

 .چسبهیم گرم یهوا نیا یتو .دییبفرما وهیم خب-

 او از تیتبع به هم جمع یهیبق .کرد اشاره وهیم ظروف به دستش با

 با را خودشان

 به نه .افتی انیجر دوباره شانیمتفرقه یبحثها و کردند مشغول خوردن

 مختلف موضوعات به که انیپا یب یصحبتها نیا به نه و نیسنگ جو آن

 و زدندیم یچنگ

 از یمین حدودا .پرداختندیم یبعد موضوع به و کرده عبور آن از گذرا

 ساعت

 که من .شد برقرار یموقت یسکوت آنکه تا گذشت کننده خسته نطوریهم

 از فکرم
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 صحبت طرز آن لیدل یپ حواسم و فکر تمام و بود دهیکش پر یمهمان

 با اریداد پدر

 با که گفتندیم چه و گذشتیم چه قایدق دمیفهمینم اصال بود، خودم

 که یشگونین

 و خوردم یتکان شد، گرفته میپهلو از بود نشسته کنارم که بنفشه توسط

 به را سرم

 شده حاکم آنها بر سکوت که جمع کل هب نگاهش با .چرخاندم سمتش

 اشاره بود

 .کردم نگاهش یسوال و بردم باال ندانستن عالمت به را میشانهها .کرد

 سرش خواست

 اریداد پدر ناگهان که دیبگو یزیچ گوشم در آهسته و اوردیب جلو را

 شکست را سکوت

 .کرد منعطف خودش به را همه حواس و

 هم االن بهتره یول شناسنیم وبخ رو گهیهمد بچهها که درسته خب-

 تنها یکم

 .کنن صحبت

 .کرد دییتا را حرفش جواب در هم بابا .کرد نگاه بابا به سپس

 .نهیهم االن یبرا کار نیبهتر هم من نظر به-
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 تنها اریداد با توانستمیم بودم خوشحال یلیخ که من و کرد من به ینگاه

 صحبت
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 با" دو هر .شدم بلند اریداد با همزمان و زدم یلبخند جوابش در کنم

 و میگفت یا"اجازه

 در اتاقم، به ورودمان محض به .میکرد ترک را جمع آهسته ییقدمها با

 آهسته را اتاق

 :گفتم و زدم یلبخند .مدیکش قیعم ینفس و بستم

 !شیآخ-

 :گفت و دیخند زیر یکم حرکتم نیا دنید با اریداد

 عروس؟ گذشت سخت یلیخ-

 پشت یپشت به .نشستم نیزم یرو و کردم شل گردنم دور را شالم

 و دادم هیتک سرم

 :گفتم و کشاندم اریداد به را نگاهم .دمیکش قیعم ینفس

 !یبکن رو فکرش که یاون از سختتر-

 در را دستم کهیحال در و داد هیتک یپشت به .نشست کنارم و زد یلبخند

 دستش

 :گفت گرفت،یم

 رینگ سخت خودت به یلیخ تو گذره،یم سخت یلیخ که یوقت یحت بهناز،-

 چون

 .گذرهیم که نهیا سخته، نکهیا از مهمتر گذشتن سخت موقع

 :گفتم و گذاشتم شانهاش یرو را سرم

 !ادهیز شیسخت اون یگاه یول-

 :گفت و کرد حلقه شانهام دور را ستشد

 اده؟یز نظرت به چرا-

 :گفتم و دمیکش یآه
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 !ادینم خوشش من از بابات چون-

 زده؟ یحرف نیهمچ هی یک !یه ،یه ،یه-

 دونستمیم .بود معلوم سواالش لحن و دیپرس من از که ییسواال از-

 آخرشم خانوادهت

 ...کمَ تو واسه من گنیم

 :گفت و گذاشت دهانم یرو را دستش

 هم م؛یهم یاندازه هم ما دوننیم همه !بهناز ستین نطوریا اصال-

 یهمه یاندازه

 رییغت رو اندازه نیا اصال هم ثروت و درآمد کار، الت،یتحص ...آدمها

 !دهینم

 از شد متولد میگلو در که یبغض تا دادم قورت محکم را دهانم آب

 نخود کی یاندازه

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس .نشود بزرگتر

 کار رونیب نکهیا از هم اون د؟یپرس سوال من از یاونجور چرا پس-

 ه؛یناراض کنمینم

 !خودم یخانواده مثل درست

 یهمه معتقده اون ،یکار چه که ستین نیا حرفش من یبابا بهناز نیبب-

 کی یاعضا

 داره؛ نفرت بودن حاصل یب و یکاریب از من یبابا .کنن کار دیبا خانواده

 نیهم واسه
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 مدرسه یخستگ ما یسالها و سن هم یهمه که ییتابستونها م،یقد یحت

 با رو

 که مزرعه فرستادیم رو برادرهام و من بابام کردن،یم در استراحتشون

 در .میکن کار

 ...هم تو مورد

 :افزود و کرد یمکث

 ،یاستعداد با توش و یدار دوست رو ینقاش تو بودم گفته بهش من-

 نیهم یبرا

 مورد هنر بر عالوه ینقاش اگر هم اون .یبد انجام یگهاید کار یخواینم

 و کار عالقهت،

 تو که خوشحاله و یراض هم یلیخ بشه، تو ییدرآمدزا و رشد محل

 !یهست عروسش
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 امضا یبرا مردم که یشیم ینقاش یروز کی تو که مطمئنم هم من

 صف ازت گرفتن

 .بکشن

 جان لبم بر بود، شده پخش بدنم تمام در که نیریش یحس از پر یلبخند

 و گرفت

 :گفتم

 !اریداد دیهست من یزندگ یاتفاقا نیبهتر مادربزرگ و تو-

*** 

 )بعد هفته دو(
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 ؟یگیم یدار یچ اریداد اوه-

 :گفت داشت ب**ل بر که یروزمندانهایپ لبخند همان با

 .باشه یآب رز دیبا گلت دسته !گهید نیهم-

 به اخم با که پدرام سمت به را سرم و شدند گرد تعجب از چشمانم

 کردیم نگاه رایداد

 :گفتم یناباور با .چرخاندم

 دسته با رو استقالل پرچم میعروس روز کن فکر گه؟یم یچ ینیبیم پدرام-

 ببرم گلم

 !باال

 :گفت و کشاند من به را نگاهش پدرام

 !نکن فکرشم یحت-

 :گفت و کشاند اریداد به را نگاهش سپس

 !ستاین بد نیبد خرج به قهیسل کم هی یدُک-
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 :گفت و زد یلبخند پدرام به اریداد

 .باشه یآب میبگ شگریآرا به دیبا ناخناشم الک تازه-

 :گفتم و کردم پرت ییرایپذ مبل یرو را خودم

 !وحشتناکه-

 :افزود و داد سر یخندها اریداد

 .کنن عوض یآب یپردهها با رو تاالر یزرشک یپردهها بگم خوامیم تازه-

 که کارو اون

 !هیعال گهید کنن
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 :گفت و زد دست ییرایپذ یسو آن از بابا

 !قهیسل اوج !یخودم داماد که الحق-

 :گفتم و آوردم در چرخش به نشانیب را خشمم پر نگاه

 قطعا هم الکم و قرمزه رز مگل دسته من !بسه یکش سهیک گهید خب-

 یپردهها قرمزه،

 !تمام .مونهیم قرمز نشیزاید و تاالر

 یانرژ پر ییصدا با .زد بلند یسوت و زد دست میبرا پدرام حرفم، نیا با

 :گفت

 !نهیهم-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 قرمز رز گل هم کتش یجلو بیج یتو و قرمزه هم داماد کراوات تازه-

 .هینیتزئ

 طرز به که همچنان و زد دست یشتریب شدت با پدرام بار نیا

 و دادیم قر یناموزون

 :گفت دیچرخیم خودش دور
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 !نهیهم نه،یهم-

 :گفت و زد یپوزخند اریداد

 !هایلنُگ د،ینیبب بشوخوا مگه-

 :گفت اریداد حرف یادامه در بابا

 !قهیسل کج یهایلنُگ !ستنین من خون از انگار اصال-
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 به زنان لبخند کردیم میتنظ اشینیب یرو را نکشیع کهیحال در مادربزرگ

 کینزد ما

 :دیپرس و دوخت من به را اشیسوال نگاه .شدیم

 ن؟یکنیم یشاد ینجوریا که شده شروع االن از یعروس-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا را شمین

 !میزنیم قرمز رژ یکل که هیروز مونیعروس روز !مادربزرگ نه-

 :گفت و دیخند نینمک و زیر یکم مادربزرگ

 !تو ت دس از دختر-

*** 

 با و کردم کنترل دستم با را لباسم دار پف دیسف دامن یسخت به

 از کوتاه ییقدمها

 نگاه شوق با میناخنها قرمز الک به .آمدم نرویب شگاهیآرا آسانسور

 آن با و کردم

 شگاهیآرا یخروج در به را خودم یدشوار به بلند پاشنه یکفشها

 ینفس .رساندم

 یرسم شلوار و کت که اریداد دنید با .کردم باز را در و دمیکش قیعم

 را اشیمشک

 به یمثلث یدستمال کتش یجلو بیج در من، لیم خالف بر و دهیپوش

 ینفت یآب نگر

 یآب و ینقرها یطرحها با یرنگ یسورمها کراوات البته و بود گذاشته

 یرو بر ینفت
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 و شد کمرنگتر داشتم ب**ل بر که یلبخند بود بسته دشیسف راهنیپ

 ریز حرص پر

 :دمیغرّ ب**ل

 !کش سهیک یبزن رو قرمز کراوات اون بودم گفته-

 :گفت و کشاند میناخنها به را نگاهش

 !یلنُگ بزن ناخنهات به یآب الک بودم گفته هم من-

 .عروس به نیبد رو گل دسته حاال خب-

 را مانیلبخندها آمدیم اریداد سر پشت از که یبردار لمیف یصدا با

 و میکرد قتریعم

 دنید با .گرفت سمتم به سرخ رز یگلها با یدیسف گل دسته اریداد

 قرمز یگلها

 :گفتم شوق با و کردم پررنگتر را لبخندم

 !نهیا-

 با همگام و گذاشتم دستش در را دستم گرفتم، دستش از را گل دسته

 .برداشتم قدم او

 تمدانسینم را اسمش که یرنگ اهیس یخارج نیماش سمت به که همچنان

 فقط و

 خاطر به که است ال،یدان ار،یداد بزرگ برادر به متعلق دانستمیم

 دارد که یشرکت

 از یکی کرد اصرار هم را امشب و است بهتر هیبق به نسبت اشیمال وضع

 دو

 م،یداشتیبرم قدم م،یبردار اریداد یمیقد سمند یجا به را نشیماش

 آهسته اریداد
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 :گفت

 رو گلها نیا ینکن کم ما یصفا و لحا از یاول شب نکهیا واسه فقط-

 وگرنه گرفتمها

 .بود قشنگتر یآب رز دوننیم همه

 :گفتم و گرفت جان لبم بر یطنتیش پر لبخند
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 .رو ما قدرت کنه اثبات بهت که لاو یشبها نیا از باشه تا-

 !خودته قدرت !ستین که میت قدرت-

 .کرد باز میبرا را در و زد یچشمک

 .کردم جا یصندل یرو نیماش در میحج لباس آن با را خودم یسخت به

 و کرد باز را عقب در بردارها لمیف از یکی که بود میخواه تنها کردم فکر

 یصندل یرو

 .بست را در و شستن ما، نیب قایدق وسط، عقب

 باال دستاتونو داماد، یرانندگ با همزمان و دیریبگ رو هم یدستا خب-

 .نیبد تکون

 :گفتم و کردم یاخم

 !نینداد کشتن به تصادف کی با رو ما هایباز لوس نیا واسه آخرش اگر-

 :گفت و داد سر یخندها بردار لمیف

 مراحل اسهو دیرسیم زنده و سالم !راحت التونیخ !خانوم عروس نه-

 .بعد

 را نیماش و کرد کنترل را لبخندش هم اریداد و دمیگز را لبم یگوشه

 به .انداخت راه
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 خواستیم دلم ،یعروس لمیف شدن خوب یبرا هایباز مسخره آن یجا

 میبودیم تنها

 اریداد از هم و میکردیم لیم کامل یه*س*بو یوعده کی هم تا

 با چطور دمیپرسیم

 به من آخر .کندیم یرانندگ کالچ پدال بدون اتومات، دنده نیماش آن

 آن به یقدر

 و دهیخر میبرا شیپ سالها بابا که یسوم ت دس دیپرا سفت کالچ پدال

 دو از پس البته

 بر سوار میایرو در را خودم وقتها یلیخ که دادم فحش بود فروخته سال

 نیچن

 کامال گوجه یپدالها با اکنون چند هر دم؛یدیم یکالچ پدال بدون نیماش

 صفا

 .کردمیم
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 دود گذر ریز از عبور مراحل از گذر از پس و میدیرس تاالر به تینها در

 لبخند اسپند،

 در همانانیم تک تک به کردن سالم و کلکشندگان و دست به زدن

 آنها نیب کهیحال

 شام آن از بعد .میدیرس همانانیم با وداع و مجلس یانتها به م،یرفتیم راه

 به که لوس

 در م،یگذاشتیم غذا حیمل گریهمد دهان در دیبا بردار لمیف درخواست

 تاالر یانتها
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 چند هر .میکردیم یخداحافظ میشناختینم و شناخته که هر با و ستادهیا

 ادهیز من

 که کردند احاطه من با رقص یبرا را دورم آنچنان و دمیرقص حد از

 کرد، کف دهانم

 هزار اکنون و بود کننده خسته بگذرد خوش آنکه از شیب گفت شدیم

 خواب ساعت

 .کنم در تن از را اشیخستگ تا داشتم ازین

 و آمد سمتمان به مادربزرگ همانان،یم یهمه بایتقر با یخداحافظ از پس

 کهیحال در

 هر به گذاشت،یم اریداد دست در مرا دست گرمش و تپل یدستها با

 با مانیدو

 :گفت و کرد نگاه لبخند

 !منتظرتونم خونهم یتو عسلتون ماه از بعد-

 چشم یگوشه از شوق شدت از که را یاشک یقطره دستم پشت با

 ختهیر رونیب راستم

 :گفتم و کردم پاک بود،

 .متونینیبیم بازم زود یلیخ !مادربزرگ کشهینم طول ادیز-

 :گفت حرفم یادامه در اریداد

 یاونقدر و خونهتون میایم گهید کم هی !بزرگ خانوم بهنازه با حق-

 میمونیم شتونیپ

 کم هی سفر میبر دیبگ و دیش خسته بچههامون و ما از خودتون که

 .دیکن استراحت
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 را شدستان از یکی کهیحال در و زد مانیرو به یمهربان لبخند مادربزرگ

 یگونه یرو

 بود، گذاشته اریداد چپ یگونه یرو را گرشید دست و من راست

 :گفت
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 !وقت چیه شم؛ینم خسته شما از وقت چیه من-

 !بود یداشتن دوست مادربزرگ چقدر .شد یجار مانیبها**ل بر لبخند

 سوار آنکه از قبل پدرام ،یهمگ از یخداحافظ و مجلس انیپا از پس

 خودشان نیماش

 :گفت و آمد سمتمان به بشود،

 !ما یخونه نیایب شتریب بعد به نیا از-

 :گفت و انداخت اریداد به یطنتیش پر نگاه

 .شهیم پخش یدرب یوقت مخصوصا-

 پدرام یشانه بر را دستش مردانه کهیحال در و داد سر یخندها اریداد

 :گفت زدیم

 !حتما باشه،-

 ...پس خب-

 :گفت کند، یخداحافظ ما با آمدینم دلش بود معلوم آنکه با

 .خداحافظ .بگذره خوش عسل ماه-

 :گفتم اریداد با همزمان

 .خداحافظ ،یمرس-
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 جان مانیبها**ل بر یلبخند یهماهنگ نیا خاطر به و میکرد نگاه هم به

 .گرفت

 شب آن در مانیخانواده یاعضا یباق با مفصل یخداحافظ کی از پس

 در کیتار

 و مینشست بود، شده نیتزئ گل با شیرو که کالچ پدالیب نیماش همان

 هنوز که اریداد

 :گفت یانرژ پر بود نشده خسته من مثل

 
 

519 

 .میرفت که میبر خب-

 یالیو که چالوس تا ییباال نسبتا سرعت با و انداخت راه را نیماش

 در شانیخانوادگ

 به را سرم بودم، خسته شدت به که هم من .کرد یرانندگ بود آنجا

 یصندل یپشت

 .رفتم خواب به و دادم هیتک

 !میدیرس پاشو !من یبادوم جوجه-

 :گفتم یآلودگ خواب با کنم، باز چشم آنکه یب

 !ادیم خوابم !پاشم خوامینم-

 انتظار همه نیا و گفتن یاول شب خانوم ؟یپاش یخواینم که یچ یعنی-

 !ستین زیجا

 !رههایگیم خشمش االن هم خدا خود کن باور

 یکم و آمدم رونیب داریب و خواب حالت از بامزهاش لحن همان با

 با .دمیخند سست
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 شدت خندهام که داد قلقلک یکم را شکمم یرو دستانش انگشتان

 باز چشم و گرفت

 خودش خندهام از و بود شده خم من یرو که اریداد دنید با .کردم

 افتاده خنده به هم

 :گفتم بود،

 !شمیم پا !نده قلقلک باشه باشه،-

 .کند کمک دنمش بلند به تا گرفت را دستم و زد یروزمندانهایپ لبخند

 آنقدر ماشاهلل

 لباس و رفته خانه به آنکه بدون که میداشت عجله آمدن عسل ماه یبرا

 با م،یکن عوض

 نیماش عقب صندوق در روزید از که یچمدان و یعروس یلباسها همان

 گذاشته

 در و شدم ادهیپ میحج لباس آن با یسخت به .میآمد نجایا به میبود

 کمک به کهیحال

 و درختان جز یادیز زیچ یکیتار در که شانیالیو کوچک اطیح از اریداد

 و شاخ

 :گفتم کردمیم گذر شد،ینم دهید آن در برگشان
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 .نمیبب روزشم دیبا-

 .خودش واسه هیبهشت که روزش-

 دنید از و میشد رنگ ینارنج یروانیش با رنگ دیسف یالیو کی وارد

 آن یساده یفضا
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 ییمویل یوارهاید و چوب طرح یکهایسرام از شده دهیپوش ینیزم با

 با رنگ

 بودند، شده نصب وارهاید به جاها یبعض در که یچوب کوچک یقفسهها

 از یلبخند

 .آمد لبم رب کرد،یم القا من به فضا آن که یآرامش شدت

 سخت میبرا هم آن با خوردن تکان که یلباس همان با اریداد کمک با

 یپلهها از بود،

 به و میرفت باال د،یسف یمبلها از پر ییرایپذ یگوشه یچیمارپ یچوب

 کوچک ییراهرو

 در دو و راست سمت در در دو شد؛یم دهید آن در یچوب در چهار که

 چپ سمت در

 شدم راست سمت اتاق نیاول وارد اریداد لدنبا به .میشد وارد بود آن

 تخت دنید با و

 نهیآ ش،یرو بر یشدها یگلدوز دیسف یملحفه و پتو با ینفرها دو یچوب

 توالت زیم و

 کنار در که نیزم تا سقف از بزرگ یپنجرها البته و تخت یروبرو یچوب

 بود، تخت

 اریداد میرفتیم تخت سمت به که همچنان .شد قیعم لبم بر لبخند

 :گفت

 .میدیرس مطلب اصل به باالخره !شیآخ-

 !برسه من داد به خدا-

 پشت پیز دستش با سرم پشت از کهیحال در و ستادیا تخت یکینزد در

 را لباسم



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 662 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 :گفت کرد،یم باز یکم

 !برسم دادت به که فرسته رو من خودش خدا اصال-

 که همچنان و گذاشت م*ب*ل یرو را رنگ یصورت گرم یلهایپاست آن

 و داغ لذت آن

 کرد بازتر و بازتر را لباسم پیز دستش با کرد،یم آغاز را یطوالن نیریش

 هم من و
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 را نآ از قبل که دکمهاش، نیسوم از را مردانهاش راهنیپ یدکمهها

 کرده باز خودش

 کیشر امشب حال و حس جادیا در تا کردم باز دکمه نیآخر تا بود،

 .باشم

*** 

 با چشمانم شدن باز .کردم باز چشم آهسته و خوردم یغلت تختم یرو

 یایدر دنید

 مرا و شد همزمان بزرگ یپنجره آن پشت از خروش و موج پر یآب

 نیا نکهیا یدرباره

 شک به است نیریش یتیواقع ای نمیبیم بخوا در را ییایرو یمنظره

 با .انداخت

 کمرم نشستنم، با که نشستم تخت یرو و زدم کنار را پتو یکم دستم

 دیکش ریت بدجور

 دستم کف با را هنهام*بر کمر پشت یکم .میبگو "آخ" شد باعث و

 ب**ل ریز و دمیمال



 

  

Www.Ketabsaz.info                 صفحه 663 کـــتاب ســــــازین سایت دانلود رمان در ایران بزرگتر  

 

 :دمیغرّ

 بهناز من ،یبد پس رو شبید تقاص که نکنم یکار اگر !یوحش اریداد-

 !ستمین

 آن از چشم و شدم بلند کردیم درد شدت به که یکمر با یسخت به

 ییایرو یمنظره

 اریداد از یاثر اکنون که یتخت یرو یختهیر بهم یپتو از را نگاهم .گرفتم

 نبود آن بر

 کنار در سمت به و رفتم رونیب اتاق از تند لباس، یب همانطور و گرفتم

 از که اتاقمان در

 باشد، حمام دادمیم صیتشخ درها یهیبق با متفاوتش یرهیستگد و رنگ

 را در .رفتم

 یسورمها یوارهاید آن از یگوشها در حمام دوش دنید با و کردم باز

 و شدم وارد رنگ،

 کردم باز ممکن یدرجه نیداغتر یرو را آب .رساندم دوش به را خودم

 لمس از و

 شدن مین دو وسط از حال در درد شدت از که کمرم پشت با شیگرما

 خوب حس بود،

 به را دستم .آورد لبم بر یلبخند ز،یانگ نفرت درد آن از یبخش امیالت

 دادم هیتک وارید

 تمام حاصلش بخار که بود شده داغ آب آنقدر .شدم خم آهسته و

 در را حمام یفضا

 بخار از حجم آن یبرا رفتن هوش از و یخفگ حال در من و بود گرفته بر

 نیا با اما بودم
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 داشت، را دنشیبخش توان داغ آب فقط که را خوب حس آن دلم حال

 و داشت ازین
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 شتریب داغ ب آ بخار یقدر به کمکم .دادمیم پاسخ ازشین به دیبا من

 شتریب که شد

 .نشستم حمام نیزم یهایکاش یرو یحالیب شدت از تینها در و شدم خم

 کینزد

 یکم خورد، حمام در به که یضربات یصدا با که بروم خواب به بود

 .شدم ارتریهوش

 :گفت که دیرس گوشم به حمام در پشت از اریداد یصدا

 حموم؟ یرفت و یشد داریب ینگفت چرا خوبه؟ حالت بهناز-

 :گفت ینگران یصدا با که بدهم بجوا خواستم

 !؟یدینم جواب چرا !؟یخوب بهناز-

 :گفتم و کردم یپوف

 .گذشت کار از کار گهید کمُا، یتو رفتم-

 یایب یخوایم یچجور ینبرد حوله که تو حاال !شدم نگرانت وونهید-

 رون؟یب

 .ادیم خوابم دونم،ینم-

 به .کردم خم را میزانوها و دادم هیتک سرم پشت وارید به را سرم

 سست و خسته یقدر

 تن به داغ آب نیا ریز خواب جز که کردیم جمیگ بخار نیا و بودم

 خستهام
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 .دیچسبینم

 !هایدیخواب ظهر لنگ تا شبید از !تنبل؟ ادیم خوابت که یچ یعنی-

 .بستم چشم آهسته و ندادم یجواب

 حموم؟ یجالباس یرو بذارم حولهتو امیب بهناز؟-

 .رفتم خواب به یکم و دمیکش قیعم ینفس

 !ها امَ تو با !بهناز-
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 :گفت که ندادم یجواب

 !بهناز-

 باز توان یحت .کرد باز را حمام در عیسر و نکرد میصدا در پشت از گرید

 کردن

 .دمیلرز خودم به زد، اریداد که یداد با یول نداشتم را انمچشم

 !؟یکرد کار یچ خودت با-

 و زانوها ریز که یمحکم گرم دستان لمس و دوش ریش شدن بسته

 قرار کمرم پشت

 بسته چشمان همان با را کردند حمل اتاق تا و کرده بلند مرا و گرفتند

 مرا .کردم حس

 گردنم ریز را دستش .دیچیپ مبدن دور یحولها و گذاشت تخت یرو

 دو با و گذاشت

 رونیب حمام از مرا یوقت از .گرفت را نبضم اشیانیم و اشاره انگشت

 حالم بود آورده
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 دور من از که را شیقدمها یصدا .شدم ارتریهوش و بود شده بهتر

 پس .دمیشن شدند

 آب یمشت ناگهان و شدند کینزد من به قدمها همان قهیدق چند از

 صورتم بر سرد

 .کرد باز زور به را چشمانم هم و کرد راحتتر را تنفسم هم که شد ختهیر

 گونهام یرو را دستش کرد،یم نگاه من به نگران کهیحال در اریداد

 :گفت و گذاشت

 ؟یشنویم رو صدام-

 :گفتم و زدم یسست لبخند

 !شدم کر بابا نه-

 کمتر که یتیعصبان با .کرد نگاه چشمانم در اخم با و شد بلند خشم پر

 به یزمان

 :گفت آمدیم سراغش

 انجمن کاربر ا_____________.روشنک | مادربزرگ یفراموش رمان

 رمان کی
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 من اگر داره؟ یحد هم خنده و یشوخ که ستین تیحال اصال تو-

 با تو دمیفهمینم

 حموم یرفت یشد پا نخوردن یچیه وقت همه نیا از بعد اونم حالت اون

 وسط اون و

 !اد؟یب سرت ییبال چه االن بود ممکن یدونیم ،یانداخت راه بخار یسونا

 :گفتم یآور در حرص لحن با

 !یشیم جذاب یلیخ یشیم یعصبان یوقت-
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 .کرد نگاه قیدق چشمانم در و شد خم من یرو

 گم؟یم دارم یچ یفهمیم اصال !یداد دست از عقلتم نکهیا مثل نه-

 !گرفتمیم گرم آب دوش دیبا کردیم درد کمرم من خب-

 یختیریم خودت یرو تو که یجوش آب اون با !یروان داغ نه گرم ب آ-

 کمَش هی که منم

 کم دردتو ای یکردیم درست غذا خودت از یداشت !سوختم ختیر روم

 ؟یکردیم

 :گفتم و کردم قتریمع را لبخندم بود، شده قبل از بهتر یلیخ که یحال با

 !الزمه تنوع باالخره .شدمیم آبپز یبادوم جوجه داشتم-

 :گفت و دیکش الیخ یآسودگ از قیعم ینفس

 ،یبرگردوند بهم سالم و زنده رو من یبادوم جوجه نیا که یمرس ایخدا-

 و آبپز

 .میداریخر منجمدشم و یکباب و یسوخار

 .دیبوس هم را گرمید یگونه آن، از پس و گذاشت گونهام یرو را لبش

 او او، اگر یجد

 !نبود ایدن هم ایدن من یبرا نبود،

*** 
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 کنارم، که اریداد یشانه یرو را سرم و دمیکش سر را میچا فنجان

 یپنجره آن یروبهرو

 :گفتم آهسته ییصدا با و گذاشتم بود نشسته اتاق یایدر به رو گ بزر

 !اریداد شهیم تنگ نجایا واسه دلم-
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 دهنم به رو من دل یحساب میبود نجایا که هم یاول روز !میایم بازم-

 و یرسوند

 .شد کوفتمون

 :گفتم و دمیخند زیر یکم

 !دیببخش-

 :گفت و کرد حلقه شانهام دور را دستش

 خانوم یخونه و روستا میریم هم االن .گهید بود یعال یلیخ هفته ود-

 .صفا و بزرگ

 :گفتم و زدم یلبخند

 از سر یچجور من یگوجه دونمینم هنوز فقط !بود یعال زیچ همه آره-

 یالیو نیا گاراژ

 !آورد در شما چالوس

 :گفت و کرد یا خنده

 یگوجه شمبعد !گهید میبرگرد دیبا هم آخرش که دونستمیم من خب-

 با یلیخ تو

 .ینیشیم پشتش خودت یوقت مخصوصا صفاتره؛

 :گفتم و زدم یلبخند

 !شده تنگ براش خودمم دل !آره-

 م؟یبر پس-
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 گونهاش بر یسها*بو آنکه از پس و اشتمبرد شانهاش یرو از را سرم

 :گفتم زدم،
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 .میبر م،یبر میخوایم جا هر حاال م؛یبر هم با-

 :گفت و زد نهام*گو یرو یها*س*بو

 !من یبادوم جوجه یگفت گل-

 بایتقر قبل از که را چمدانمان و میکرد عوض لباس یکم زمان مدت در

 بود، آماده

 در را چمدان اریداد آنکه از پس .میشد گاراژ یراه هم با و میبست

 گذاشت، صندوق

 :گفت و داد دستم به را گوجه چیسوئ

 .نداره حرف نیا با فرمونت دست که رون ب تو-

 و کردم روشن را گوجه .نشستم فرمان پشت و زدم یلبخند جوابش در

 ضبطش یصدا

 هنگام تینها در و کرد قژ قژ الیو از خروج از بعد یکم تا .کردم بلند را

 جاده، هب ورود

 دستم یرو را دستش اریداد .آمد در دهیها سالم سالم آهنگ یصدا

 دنده یرو بر که

 با همزمان و زدم یلبخند جوابش در .زد میرو به یلبخند و گذاشت بود

 به دهیها

 به دهیها با همزمان یبعد شعر تکه در هم اریداد .کردم سالم اریداد

 .کرد سالم من

 یشاد اریداد با یوسط قرون یهاآهنگ آن و گوجه با که همچنان

 ادی به م،یکردیم

 زمان .افتادم آمدم روستا به گوجه با ییتنها بار نیاول یبرا که یروز

 گذشتینم یادیز
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 یباور قابل ریغ طرز به بود خودم جنس از که یاریداد با من یایدن یول

 بهتر قشنگتر،

 در یزندگ انشیایرو که هایلیخ یبرا دیشا که ییایدن بود؛ شده باتریز و

 بزرگ یخانها

 اریبس ینهایماش با یسوار نیماش و شهر نقاط نیبهتر در متیق گران و

 باشد، گران

 نیا ما یبرا یول دیایب نظر به یدلخوش یب و زیانگ غم یحت و احمقانه

 یساده یایدن

 .بود بزرگ یهایخوشبخت و یدلخوش یایدن کوچک،
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 یخانه یجلو و میدیرس بودم، شده دلتنگش دیشد که روستا به باالخره

 مادربزرگ

 .میشد متوقف

 .ادینم فردا تا مادربزرگ-

 :گفت و زد میرو به یلبخند اریداد

 !دونمیم-

 !نداره رو حضورش یفاص واقعا مادربزرگ بدون نجایا خب-

 :گفت و کرد قتریعم را لبخندش

 ...یول نداره که البته آره،-

 :گفت و کرد اشاره خانه در به نگاهش با

 .برگشتنشون تا کشهینم طول ادیز-

 :گفتم و زدم یلبخند
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 .مینیبب هم کارتون میتونیم !خب آره-

 :گفت و زد میرو به یچشمک

 .هست هم بهتر یبرنامهها حاال-

 کردن پارک از پس .کرد باز میبرا را اطیح در و شد ادهیپ نیشما از

 ادهیپ آن از گوجه،

 یبو خانه اطیح کردمیم حس .دمیکش اطیح در قیعم ینفس و شدم

 را مادربزرگ

 .بودم شده دلتنگش دیشد من که دادیم

 داخل؟ یاینم بهناز-
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 ابتدا در مانیخانوادهها آنکه با .شدم خانه ییرایپذ وارد اریداد دنبال به

 مخالفت

 بودن مصمم خاطر به کردند، مادربزرگ یخانه در مانیزندگ با یادیز

 اریداد و من

 یبرا مادربزرگ یخوشحال البته و ندیایب کنار ما میتصم با شدند مجبور

 ما میتصم نیا

 با آن در کردن باز از پس و رفتم اتاقم سمت به .بود ینشدن فیتوص

 دو یتخت دنید

 پررنگ یآب و قرمز یگلها با دیسف ییپتو با که گوشهاش در نفره

 و بود شده دهیپوش

 لبم بر لبخند پررنگ، یآب و قرمز انیم در کی یگلها با دیسف یپردهها

 و گرفت شکل
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 :گفتم دادم،یم چرخ وارید یرو میهاینقاش یرو را نگاهم که نهمچنا

 رو عدالت که نیهم خب یول ادینم خوشم کشها سهیک رنگ از درسته-

 یکرد تیرعا

 !هیعال

 ستادهیا سرم پشت که اریداد به .دمیچرخ عقب به و بستم را اتاق در

 لبخند با بود

 :گفتم و کردم نگاه

 !یمرس-

 :تگف و زد یلبخند جوابم در

 !مونده یکار اصل تازه-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 !مونده؟ یچ-

 یاتاقها از یکی در سمت به مرا و کرد حلقه میشانهها دور را دستش

 یگوشه یخال

 .برد شدینم افتی هم یمگس آن در که مادربزرگ یخانه ییرایپذ

 !هیخال که اتاق نیا اریداد-
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 :گفت و میشد متوقف اتاق یجلو یمتر مین در

 .هیخال بگو من به بود یخال یدید اگر بعد و کن باز رو درش خب-

 .کرد اشاره اتاق در یرهیدستگ به دستش با که کردم نگاهش تعجب با

 و یکنجکاو با
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 را یدر .کردم باز را در آهسته و دمیکش نییپا را در یرهیدستگ تعجب

 انگار که کردم باز

 اختصاص من به میاهایرو در که یمکان و بردیم بهشت به ایدن از مرا

 یجلو را داشت

 اتاق آن دنید از یقدر به !بود گذاشته شینما به تیواقع در چشمانم

 با و شده شوکه

 ییقدمها با که داشتم، را بودنش یواقع ریغ احساس ناباورانه یذوق

 با آهسته

 اتاق وارد بودند، شده رهیخ اتاق دور تا دور یرو واج و هاج که یچشمان

 تمام .شدم

 از پر یجعبهها کوچک، و بزرگ مختلف یکاغذها ،ینقاش دیسف یبومها

 رنگ و آبرنگ

 کی در متفاوت یاندازهها با مختلف یقلموها که یچوب یزیم و روغن

 شیرو یجامداد

 بر یفلز یجعبها در منظم طور به یهمگ ینقاش یکاردکها و داشتند رارق

 شیرو

 و شوق بود ینقاش لوازم گرید از پر که زیم یفضا یباق البته و بودند

 تک به را شعف

 بوم کی با ینقاش یهیپا سه به نگاهم .کردند قیتزر بدنم یسلولها تک

 کی در کی

 دیتابیم پنجره از که تابآف نور ریز قایدق و اتاق وسط که شیرو متر

 افتاد داشت، قرار
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 دستم .شدم کینزد آن به نداشتم، یتسلط حرکتشان بر که ییپاها با و

 سمت به را

 لمس را سطحش یکرباس یپارچه انگشتانم، نوک با و بردم ینقاش بوم

 لذت با و کردم

 :کردم زمزمه ب**ل ریز

 !نمیبیم رو روز نیا شهینم باورم-

 شیرو و گذاشت ینقاش یهیپا سه آن یجلو یچوب یصندل کی اریداد

 با .نشست

 :گفت و کرد اشاره شیپا ران به دستش

 .یکنیم چه نمیبب برو .یکشیم ینقاش و ینیشیم من یپا یرو یایم تو خب-
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 از یهایال بکشم، غیج جانیه و یشاد شدت از خواستیم دلم کهیحال در

 اشک

 قطرات آن دستانم کف با و زدم پلک تند .گرفت را چشمانم یرو شوق

 یرو از را اشک

 یخوشحال و یناباور ذوق، شدت از که ییصدا با .کردم پاک میگونهها

 دیلرزیم یمیعظ

 :گفتم

 نقدریا یچطور تو ...!بود من یایرو نیا ...؟یدکر کار یچ تو ...تو اریداد-

 تو ...!؟یخوب

 !؟یباش خوب نقدریا یتونیم یچطور
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 سمت به مرا و گرفت را دستانم یآرنجها دستانش، با و زد یلبخند

 .کشاند خودش

 :گفت کرد،یم نگاه من به نییپا از که همچنان

 و فند رو اهاتیرو هرگز گهید خوامیم فقط !بهناز نکردم یکار من-

 !ینکن فراموش

 یتو آزاد کامال یپرندهها مثل یبد اجازه بهشون بعد به نیا از خوامیم

 آسمون

 هاتییتوانا از استفاده !یببر لذت پروازشون از تو و کنند پرواز تیزندگ

 به دنیرس و

 رو تو نداره حق یگهاید کس چیه نه و خودت نه که توئه حق اهاتیرو

 حقت نیا از

 !کنه محروم

 :گفت و کرد اشاره ینقاش بوم به شدست با

 و دل با ؛یکن تالش اهاتیرو نیبزرگتر دنیرس یبرا که وقتشه حاال-

 !جون

 :افزود و زد بخش نانیاطم یلبخند

 !میزندگ یلحظه نیآخر تا پشتتم؛ هم من-

 دور را دستانم .انداختم آغوشش در را خودم عیسر و زدم یلبخند

 و زدم گره گردنش

 که را مردانهاش عطر خوب یبو .کردم تنگتر و تنگ را محکم یگره آن

 یبوها از قطعا

 :گفتم و دمیکش مشام به بود یبهشت
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 !یمرس !اریداد یهست میزندگ یتو که یمرس-

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور محکم را دستانش

 !یمرس !بهناز یشد میزندگ از یمهم بخش تو که یمرس-

 بودم دوخته چشم چشمانش به کهیحال در و آمدم رونیب آغوشش از

 :گفتم

 !بشه خراب ترسمیم !نکردم ینقاش روغن رنگ با وقته یلیخ یول-

 :گفت و زد یلبخند

 !یبترس ازش که تسین تو از تریقو یچیه !بهناز نترس یچیه از-

 :گفت و کرد اشاره زیم به دستش با

 .بکش بزرگ خانوم یچهره از ینقاش کی و بردار الزمه لهیوس یچ هر-

 !مادربزرگ؟ چرا !مادربزرگ؟-

 با شهیم باعث داشتن دوست نیا و یدار دوستشون یلیخ دونمیم چون-

 احساس

 پر شروع کی دنت،یکش ینقاش یدوباره شروع و یبکش ینقاش یادیز

 .باشه قدرت

 ینقاش نیا یدوباره آغاز یبرا که هم من و دوخت زیم به را نگاهش

 یفراوان اقیاشت

 خواستمیم که یلوازم تمام .رفتم زیم سمت به تند ییقدمها با داشتم،

 و برداشتم

 شیپا ران یرو .رفتم اریداد سمت به روغنها، رنگ کردن قیرق از پس

 در و نشستم
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 ینفس کردم،یم بیترک ینقاش پالت یرو اردکک با را رنگ چند کهیحال

 دمیکش قیعم

 گرد یقلموها از یکی .خواستم کمک خدا از دوباره شروع نیا یبرا و

 یرو از را فیظر

 .کردم آغاز را بوم آن بر ینقاش و برداشتم میپا
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 چرا بود نشده تمام هنوز یول بودم مشغول یساعت کی حدودا کنم فکر

 یرو که

 بودم ینقاش مشغول سخت .دادمیم خرج به یادیز تیحساس ظرافتش

 ناگهان که

 اریداد آن، از بعد بالفاصله و شد دهیکش گونهام بر یچسبناک ظیغل عیما

 :گفت

 .عکس واسه بزن لبخند و کن نگاه رو نجایا بهناز-

 که لشیموبا سمت به را نگاهم سپس و زدم لبخند اول عادت طبق

 یسلف یآماده

 یآب رنگ یرو نگاهم گرفت، عکس کی آنکه از پس .کشاندم بود گرفتن

 بر که

 بر لبخند هم آغوش در دو هر البته و شده دهیمال مانیدو هر یگونهها

 آن با ب**ل

 .ماند ثابت میکردیم گاهن نیدورب به یسهایک رنگ

 کرد،یم نگاه اشیگوش در عکس آن به یقیعم لبخند با کهیحال در اریداد

 :گفت
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 پدرام؟ واسه بفرستم خب-

 :گفتم خشم پر و عیسر

 !هایبکن رو کار نیا یندار حق !یگر استفاده سوء کی تو یه-

 :گفت و زد طنتیش پر یلبخند

 ؟یچ بکنم اگر خب-

 ینقاش پالت یرو که یقرمز رنگ در را مایانیم و اشاره انگشت دو

 بر و زدم داشتم،

 و گرفتم دستش از را اریداد لیموبا سپس .دمیمال اریداد و خودم یگونه

 :گفتم

 .لبخند حاال-

 زدم قرمز رنگ آن بر که گونهاش آن یرو را دستش خواست اریداد

 :گفتم که بگذارد

 یخبر سه*بو یوعده از امروز فته،یب کامل قرمز رنگ ینذار اگر اریداد-

 !ستین
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 :گفت و داد سر یخندها اریداد

 !نکن یشوخ روزانهمون حساس یوعدهها با گهید خب-

 .نکن یشوخ سیپرسپول با هم تو-

 :گفت و آورد باال میتسل یشانهن به را دستانش

 .امروزمون یوعده خاطر به فقط-

 .گرفتم یسلف عکس چند لبخندش از بعد بالفاصله که زد یلبخند

 عکسها خواستم
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 در و دیکش رونیب دستم از را لشیموبا اریداد که نمیبب لشیموبا در را

 شلوارش بیج

 :گفت و کشاند میبها**ل به را نگاهش .گذاشت

 !وعدهست نوبت م،یگرفت رو عکس که حاال خب-

 :گفتم و زدم شیرو به یلبخند

 !البته-

 مانیبها*ل نیب یفاصله .بردم جلو را صورتم هم من و آورد جلو را سرش

 و شد یط

 که میبود آن مشغول .میکرد آغاز را بخش لذت و نیریش گرم، یوعدها

 اتاق در ناگهان

 :گفت که آمد مادربزرگ یصدا و شد باز

 ...که دمیشن صدا اتاق نیهم از من کن باور یول-

 دنیشن محض به هم ما البته و دیماس دهانش در حرف ما، دنید با

 هم از شیصدا

 و دیخند زیر یکم مادربزرگ .میانداخت نییپا را سرمان و میگرفت فاصله

 :گفت

 !که نیبرگرد گهید روز سه بود قرار !تا دو شما دست از-

 :گفتم آهسته ییصدا با و تمانداخ نییپا شیپ از شیب را سرم
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 !مادربزرگ دیببخش-

 .دیباش راحت-
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 اریداد شد، بسته در آنکه محض به .بست سرش پشت را در و رفت

 با را صورتم

 میبها**ل به را نگاهش .چرخاند خودش سمت به و گرفت قاب دستانش

 و کشاند

 :گفت

 !موندهمون نصفه یوعده یادامه میبر-

 و گرم یلهایپاست آن فشردن با و کرد کینزد صورتم به را صورتش

 یرو طعم خوش

 چیه دادمیم حیترج که یوعدها کرد؛ آغاز نو از را مانیوعده م،یبها*ل

 نداشته یانیپا

 نفس نفس که همچنان .افتی انیپا افتادنمان نفس سنف به با یول باشد

 م،یزدیم

 :گفتم

 لیدل .بدم هیهد بهش و کنم کامل رو مادربزرگ ینقاش زودتر دیبا-

 نیا یهمه

 !مادربزرگه خود هامونیخوشبخت

 :گفت و زد یلبخند اریداد

 شد؟ شروع بزرگ خانوم از زیچ همه شهیم باورت !قایدق آره،-

 :گفتم و زدم یلبخند

 امروزمون کیکوچ و بزرگ یهایخوشبخت یهمه واقعا یول سخته باورش-

 کی از

 اتفاق اون !شد شروع دیرسیم نظر به ندیناخوشا اولش که ساده اتفاق

 نبود یزیچ هم
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 ...مادربزرگ یفراموش :جز
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 شیب که باشد ینقاش بوم بر عشق پر ییلبخندها نقش دیشا یخوشبخت"

 تمام از

 ".درخشدیم ینقاش آن یهاییبایز

 *انیپا*

 .دیباش برده لذت رمان نیا خواندن از دوارمیام

 تانیهمراه از سپاس

 تانیبها*ل یشگیهم همانیم لبخند

 دوستدارتان؛

 "ا.روشنک"

 یم و دیهست سندهینو ای و دیهست ما با یهمکار به لیما کهیصورت در

 که دیخواه
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