
 فصل اول 

 

 

 1پست_ #

 

 

 یکه از بلندگو شماره  یخانم  یداشت، صدا یدیدرد شد سر

 .در سرش اکو داشت کردیپرواز را اعالم م

 

 

 شیاز گلو  یزیکه عمه اش زنگ زده بود تا االن چ روزید از

  .رفت ینم  نییپا

 

 

اما دست  د؛ید  یتار م  شیکرده بود که چشم ها هیقدر گر آن

 .آمدند یبند نم یلعنت یخودش نبود اشکها
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 نیخبر تا به ا نیا دنیکرد که با شن ی احساس نم چوقتیه

  .حد ناراحت شود

 

 

. سالها از آن روزها اش بود  یکودک یکه تمام آرزو  یخبر

اش را کرده بود؛ که  یسع تیگذشت و مدتها بود که نها یم

 .فکرها اجازه ندهد در سرش چرخ بخورند نیبه ا

 

 

با کار و درس  یرا هم نداشت. سرش را حساب وقتش

  یبرا ی فرصت آنچنان یکه حت ل یمشغول کرده بود. آن اوا

  .هم نداشت دنیخواب

بود و   دواریاما ام دیخواب ینم شتریچهار ساعت ب یشب یگاه

 .خوشحال 
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 هی و هر ثان  قهینبود که هر دق یکس نکهیاز ا خوشحال 

ها  نیتوه نیبدتر یاشتباه نیکند؛ بخاطر کوچکتر رشیتحق

را به جانش ببندد و بدتر از آن هر وقت چشم پدرش را دور  

 .کند فشیکتک ها را نثار تن نح نیبدتر د،ید

 

 

بفهمند کتک  هیبق  نکهیخدا ترس داشت. ترس از ا  ی شهیهم

در خانه  ی پدرش بفهمد و جنجال  نکهیخورده است؛ ترس از ا

عمه اش بفهمد و با پدرش دعوا   نکهیبه پا کند. ترس از ا

 .کند

 

 

است.  یدوستانش بفهمند و فکر کنند دختر بد  نکهیاز ا ترس

را هم که   ییپوشاند، آنها  یبدنش را م یها یکبود شهیهم

سروته شان را هم  ییکند با دروغ ها یکار شانیشد برا ینم

خدا صورتش را با   ی شهیآورد. عادت کرده بود هم یم

هم  رانی در خارج از ا یسال ها زندگ  یسرخ کند، حت یلیس

 .بود نداختهیعادت را از سرش ن نیا
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زند.  یدست و پا م یدر چه جهنم دیعمه اش نفهم چوقتیه

برآمده بود. تا  زیخوب از پس همه چ یلیآخر خ یتا روزها

ناگهان از دستش در رفته  زیکه افسار همه چ یآخر  یروزها

 .بود

 

بد هم نشده بود، اتفاقا برعکس کامال به نفعش  شی برا اما

 تیموقع چوقتیگذاشت، ه  یآن ترس ها را کنار نم بود. اگر

 .االنش را نداشت

 

 

نداشت، اگر به خودش بود که  نیهم جز ا یچاره ا البته

 یدردسر یآرام و ب یزندگ  چوقتی زد. ه  ینم یحرف چوقتیه

 .کرد  یرا که االن داشت، تجربه نم
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به دلش مانده بود اما احساس  زهایچ یلیحسرت خ نکه ی ا با

 .هم از خود نداشت یآنچنان یت ینارضا 

 

 

نسبت به خودش   یحال بهتر ی لیخ ینسبت دوران کودک  به

اش بود که  یژگیبود. کال و  یکاف شی هم برا نیداشت. هم

دانستند.  یرا م نیدوستانش هم ا یشد. همه   یزود قانع م

اما او آدم  به او سخت گرفته بود؛  یادیز یزندگ نکه ی با ا

  یسخت نم شی دست ها ریبه ز چوقتینبود. ه یریسختگ

اش سوءاستفاده  یژگیو  نیاز ا یگاه  نکهیگرفت. با وجود ا

 .بود نگونهیشد، باز هم ا یم

 

 

درآمد و به سمت  ال یپروازش از فکر و خ یاعالم شماره  با

کرد، اما عامدانه به  یرفت. ته دلش احساس ضعف م تیگ

بد بود، که جسما هم  یبه حد شینداد. حال روح ییآن بها

 .کرد یم ی ماریاحساس ب
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سال   نکه ی با ا  د،ید یرا م سی بار بود که فرودگاه پار نیاول

داشته باشد،   س یبه پار یخواست سفر یها بود که دلش م

بود چنان کامش را زهر کرده بود   دهیکه شن یخبر یاما تلخ 

 .نکند یزبان فرانسه هم ذوق دنیشن  یبرا یتکه ح

 

 

کرد. به  یم دایپ یزبان فرانسه حس خوب دنیاز شن شهیهم

  شانیصحبت کردن عاد ی بود، حت ایزبان دن نی باتر ینظرش ز

  .خوش آهنگ بود یاو مثل شعر  یهم برا 

 

 

اما چنان   رد، یبگ ادیبود که دوست داشت فرانسه  سالها

مجال فکر کردن به آن را هم  یبود که حت ادیز  شیمشغله ها

 .نداشت
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اش بود.   ییدانشجو  یدوره  یفکرها هم برا نیا  شتریب

 یس یگرفتن زبان انگل ادی  شتریب  شیکه مشغله ها یزمان یبرا

 .بدون لهجه بود

 

 

کرد که بدون لهجه حرف بزند،  یاش را م یسع تینها یوقت

اهل  دیپرس یکرد شخص مقابل از او م یز ماما تا دهان با

 یزدند و م یها هم که صاف به هدف م یکجاست؟ بعض 

 .دارد یا  انهیخاورم یگفتند که لهجه 

 

 

 

 3پست_ #

 

 

شد، االن که به آن  یم  تیاذ هیقض نی چقدر بابت ا  ل یاوا آن

به نظرش   شیها تیحساس یکرد همه  یروزها فکر م

 .احمقانه بود
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اعتماد به نفس و    یرو  شتریشد و ب ریکه جاگ  بعدترها 

اهل  نکهیراحت در مورد ا یلیکار کرد، خودش خ  تشیشخص

 .زد یشد و حرف م یقدم م شیکجا بود پ

 

 

زند. آن  از کشورش ب یقبل ترها محال ممکن بود که حرف اما

هم از او بپرسد. نه که از  یوقت ها دوست نداشت کس

 یآن گذشته بدش م زیکال از همه چ د،ی ا یبودن بدش ب یران یا

 .از خودش یآمد حت 

 

 

نکرده  یدوست یرانیا  چیاش با ه ییدانشجو  یسالها تمام

دانستند اهل   ینم  شیها یهم دوره ا شتر یکه ب یبود، طور

 .کدام کشور است
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 چیارتباط با عمه اش را نداشت ه مچهی همان ن سالها اگر آن

خودش هم از   یحرف بزند. گاه ینبود که با او فارس یکس

 .گرفت یخنده اش م شیآن سالها تیحساس

 

 

که داشت، دوستان   یخوب یاجتماع گاهیبه مدد جا االن

بودند و   یمختلف یها  تیکه از مل ی داشت. دوستان یادیز

 .شد یم دا یهم در آنها پ  یران یا

 

 

 یحیبعد از چک کردن کارت پروازش لبخند مل مهماندار

با  خواهد؟یآب م یوانی به او گفت ل یزد و با مهربان  شیبرا

 .سر جواب نه داد

 

 

 ش یرا پاک کرده بود دور چشم ها شی بس که اشک ها از

بد بود که هر  یمتورم و دردناک شده بود. حالش به قدر

مظلوم   یادیسوخت. ز یم شی دلش برا دید یاو را م یکس
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 یهم م هیاز وجودش بود، چه بسا گر یبودن هم انگار جزئ

 .کردیم دایپ  یرقت بارتر  تیکرد، وضع

 

 

بود. البته که سالها  ختهی نر کجایاشک  نهمهیبود که ا  سالها

داد، که بخواهد  یجوالن نم یبود به افکارش اجازه 

 .کند هیبابتشان گر

 

 

  یزیبه افکار ل یاش ته دلش لبخند ی صندل ی نشستن رو  با

نازدانه است.  یادیکرد ز یفکر م ییزد. دخترک مو طال

  .بود دهیفرست کالس خر تی در آن حول و وال بل  شیبرا

 

 

 یفرق شی نبود، هر چند برا یبه دوحه طوالن سیپار پرواز

فرست  ت یپول صرف بل نهمهیکه ا  کرد به خودش بود ینم

 .بود ادیهم از سرش ز یاکونوم تیکرد. همان بل یکالس نم
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 یکرده بود. رمق هیرا گر سیمدت پرواز بوستون به پار کل 

  سیرا هم در فرودگاه پار ینمانده بود. چند ساعت  شیبرا

  نی ا یکرد که حتما برا ی اددآوریمعطل شده بود. به خودش 

 .حواس پرت بود یادیتشر بزند، دخترک ز  یزیپرواز به ل

 

 

  یآمد بخرد؛ برا رشی گ یت یکرده بود که هر بل دیتاک نکه ی ا با

ر  را مجبور شده بود د یزودتر برسد، اما چند ساعت نکهیا

اعصابش را  یانتظار حساب نیسر کند، ا س یفرودگاه پار

 .کرده بود فیضع
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از آن اتفاق شوم گذشته و حالش  یگفته بود چند روز عمه

با او حرف بزند. شکه شده بود،  یمساعد نبوده که تلفن  ادیز

به او  رتریرا دو هفته د یخبر نیشد که همچ یباورش نم

 .گفته اند 

 

 

 چیخودش بود. بارها عمه را قسم داده بود که به ه ریتقص 

بجز او حرف بزند. عمه  یکس  چیخواهد با ه ی وجه دلش نم

  یخبر، سکته  دنیاش مشکل فشار خون داشت. بعد از شن

گفت االن هم حال چندان  یرا رد کرده بود؛ م  یفیخف

 یمرخص شده است. م مارستانیندارد، فقط از ب یمساعد 

بچه ها  شیکرده و نذاشته پ  یاش بدقلق هگفت شوهر عم

 .بماند

 

 

بود.   ییشناخت، مرد ترش رو  یعمه اش را خوب م  شوهر

نه بود. آخر هم  یپاسخ مثبتش به هر درخواست نیاول

 .کرده بود یخال نگونهیزهرش را ا
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به  دهیبه هفته نرس نتیز شی گفت اقوام نامادر یکه م عمه

گفت پدرش را مقصر آن   یند. مشهر خودشان برگشته ا

دانستند؛ با بچه ها هم ظاهرا خوب تا نکرده بودند.  یاتفاق م 

بحثش شده  شیبا عمو  نتیسر مراسم هم برادر بزرگ ز

 .بود

 

 

که سال تا سال   ی لیبود؛ فام نیتا بوده هم دیسوت کش سرش

هم را  دنی خدا چشم د ی شهیگرفتند و هم یاز هم نم یسراغ

 سی رئ یطور  یافتاد، همگ  یم  یتفاق ا  ینداشتند، وقت

دانستند، که انگار  یکرد و خود را محق م یگل م  شانیباز

 .هستند یمیچقدر با هم صم

 

 

بود. سالها بود که دورادور خبرشان   ختهیبه هم ر زیچ همه

فرستاد،  یم شانیهم که برا یمال  یکمک ها یرا داشت. حت

 .بود میرمستقیغ
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فرستاد که به دست پدرش  یعمه اش م یرا برا پول 

کار را نکرده بود. نه  نی ا شتری ب  یبرساند. هر چند، چند بار

که  دیترس یم نیاز ا شتر یکرد؛ ب یم  قهیمضا نکهی ا یبرا

 نیشود و او از ا شتری کمک ها باعث ارتباط ب نیا ی ادامه 

 .کرد یم  زیبه شدت پره شتریارتباط ب 
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آبرومند. البته  یبود، آن هم در محله ا دهیخانه خر شانیبرا

 یشتر یکرده بود که پول ب شتریآن موقع هم اصرار ب 

خانه بخرند اما پدرش قبول   یبهتر یبفرستد که جا شانیبرا

 یادیکرده اند ز دای که پ ییبود. گفته بود همان جا نکرده

 .خوب است
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بود، که با آن  دهیخر ی نیماش شیپدرش هم چند سال پ یبرا

نداشت؛  یکرد. پدرش سواد درست و حساب یم یمسافرکش

حساب و کتاب سخت بود وگرنه به خودش بود    شیبرا

داشت، هم زحمت  یشتری. هم درآمد بدیخر یمغازه م  شیبرا

 .کارش کمتر بود

 

 

پول فرستاده بود.   نتیز یسترکتومیعمل ه یهم برا  کباری

خبر آن را هم عمه به او گفته بود، اگر نه که پدرش کال از 

  شتریکرد. نه به خاطر مناعت طبع، ب یرا قبول نم یاو پول

پول ماهانه را  ی. حتدیکش یاز او خجالت م نکه یبه خاطر ا

  .هم قبول نکرده بود

 

 

از روزها مجبور   یلیخ یگذران زندگ یگفته بود برا عمه

طرف بچه ها   کی. از ندیاست ساعت ها پشت فرمان بنش

 گریشده بود. از طرف د  شتریبزرگ شده بودند و خرجشان ب

 .احوال بود ضیمر شهیهم نتیز ریچند سال اخ نیدر ا
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درآمد. خانم   ال یبلش از فکر و خمقا یقرار گرفتن دست با

پاک شده را  یها وهی از م یظرف شیروبرو   یمسن صندل

 زدیکه داد م یلهجه دار یسیمقابلش گرفت و با انگل

 شی تعارف کرد. از حرکتش ابروها وهیاست به او م یفراسو 

 .دی باال پر 

 

 

 دیی بفرما -

 

 

 .ندارم ل یممنونم، م  یلیخ-

 

 

بردار گلوت   یکیگلوت خشک شده،  یکرد هیاز بس گر-

 .تازه بشه
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هم  ردی بگ یزیچ یبخواهد از دست کس نکهیتصور ا یحت

هم  یوسواس لعنت  نیا تیموقع نیزد. در ا یدلش را به هم م

 شیکه نسبت به دوران کودک یزیدست بردار نبود. تنها چ

وسواس شستشو بود که دچارش  نی پس رفت داشت، هم

 .شده بود

  نی از ا یلیزد. خ یدامن م هیقض نیردن هم به اک یزندگ تنها

روانپزشکش گفته بود ممکن بوده   نکهیبود. تا ا یشاک  هیقض

 یتصور جاها ینشان دهد. حت ی گرید یکه وسواسش را جا

 .انداخت یلرز به اندامش م گرید

 

 

و خدا   دیا یکرده بود با وسواسش کنار ب یاز آن به بعد سع 

نشان نداده،   یگرید  یوسواسش را جاها  نکهیرا بابت ا

 .زن تکان داد و دوباره تشکر کرد ی برا یشکر کند. سر 
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 نیا فیبرات انجام بدم؟ ح  ادیاز دستم برم یکار زمیعز-

  چی ه  ؟یکن یم هیگر یدار ینطوریا ستیخوشکلت ن یچشما

 .همه اشک رو نداره نیارزش ا یتو زندگ یزیچ

 

 

حوصله فقط نگاهش کرد. اصال حوصله خودش را  یب

 یبا کس تیوضع نیبخواهد در ا نکهینداشت چه برسد به ا

  .حرف هم بزند

 

 

 ینه را نم ایکردن داشت  هیارزش گر هیقض نی ا  نکهیا

تواند خودش را  یدانست که نم یرا م نی دانست، فقط ا

اشک ها هم نبود چه بسا قلبش از  نیکنترل کند و اگر ا

  .زد ینم گریخبر د نیا ی نیسنگ
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 یخانم م نینشده بودند، اگر ا ریمسافرها جاگ یهمه  هنوز

 ی پنج شش ساعت را تا دوحه حرف بزند، ب ن یخواست کل ا

 .شد یم وانهیشک د

 

 

  چیخارج شود هم کم حرف بود. ه رانیاز ا نکهیقبل از ا یحت

 یوقت با کس چینداشت. ه یآنچنان یمیوقت دوست صم

کار را  نیدوست نداشت ا نکهیا یکرد نه برا  یدرددل نم

افتاد   یم شی که برا  یخدا از اتفاقات ی شهی انجام دهد. هم

  شیکه برا یعمه ا یبرا  یبزند؛ حت یحرف دیکش یخجالت م

  .مادر را داشت  گاهیجا

 

 

هم باعث شده بود که کم حرف تر از  کایدر امر یزندگ سالها

اش هم به او   ییکا یامر  یدوست ها یآنچه که بود بشود. حت 

  .ساکت است یادیگفتند که ز یم
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از  یکی ش یپ یروانکاو  یبود که برا یچند سال البته

 ادیز شیکودک  یرفت. آنقدر دردها یروانپزشکان مجرب م

اصال جواب نداده بود و آخر سر دکترش  یه روانکاو بود ک

 .دارو بخورد دیبه او گفته بود با

 

 

خورد.    یبود اما نم دهیرا هم خر شی داروها  نکهیبا ا ل یاوا

 یخدا ایداشته باشد  یکارکرد مغزش اثر بد یرو دیترس یم

  ماریب ی برا یجراح  نی ناکرده تمرکزش را از دست دهد و ح

 .آورد شی پ یدستش مشکل ریز

 

 

تا آن موقع  یمسائل روانپزشک یخوب بود اما رو  درسش

 یرا کتابها ی زوم نکرده بود. مجبور شد چند وقت

بخواند و مقاالت متعدد مرکز روانپزشکان  یروانپزشک

داروها بر مغز را مطالعه کند  نی ا راتی را در مورد تاث  کایامر

  .ندارند یمخرب ریاثداروها واقعا ت نیتا متوجه شود که ا
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از  ل یپزشک بود باز هم اوا نکهی دست خودش نبود با ا اما

ترسش  نی و خودش هم از ا دیترس یمصرف داروها م

  رییتغ چوقتیذهن آدم ه یتابوها ی. لعنت دیکش یخجالت م

 .کرد ینم
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 یم نکهی اول با ا یبعد از خوردن قرص ها در هفته  اما

 یهستند و حداقل دو سه هفته طول م   رپایدانست قرص ها د

چنان مشهود بود که کامال   رشیکشد کامل اثر بگذارند؛ تاث 

. به دیخواب یرفته بود و شبها هم راحت م نیاسترسش از ب 

شروع کردن قرص ها   ری د یکه خودش را برا  یطور

 .بود دهسرزنش کر
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هم داشت با   یگریگرفت و مرد د یکنار دستش جا یمرد

کرد، عاقبت مرد جوان   یبحث م یسر صندل ش یخانم روبرو 

  .نشست شیروبرو 

 

 

به  یباشد، پوزخند  شیداد همان خانم روبرو  یم حیترج

رفته  شی به خواست او پ یزندگ نیا یدلش زد. ک یخواسته 

 یبا او سرناسازگار یاد یز یبرود. زندگ شی بود که االن پ

 .داشت

 

 

همان نگاه اول را که به صورتش  ییجوان روبرو  مرد

را   یزیل گریانداخت. بار د نییانداخت اخم کرد و سرش را پا

  .در دلش مورد لطف قرار داد یبه خاطر صندل 
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چشم در  یبود که حداقل با کس نیا یاکونوم  یصندل یخوب

شد. به خودش قول داد پرواز دوحه_تهران  یچشم نم 

 .پرواز عوض کند یاش را همان پا   یصندل

 

 

که  دیایبه سراغش ب کباری قهیمهماندار هم هر چند دق نکهیا

خارج از تحمل بود.   ش ینه، برا ایدارد  اجیاحت یزی بداند چ

زد که   یآنجا بود حتما به او تشر م دیو یاگر روانپزشکش د

 ادش ی دیو ید یادآوریدهد. با   یبه خرج م تیحساس  یادیز

 .را نخورده است  شیافتاد که قرص ها

 

 

کردن را فراموش کرده بود. طرف چپ  یانگار زندگ یلعنت

کرد آن   یبود که احساس م نیاش از بس سنگ نهیقفسه س

  دنیاست. بعد از شن گریتر از طرف د  نیمت از بدنش سنگس

 .شده بود نگونهیخبر ا
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با خودش در  یخوردن قرص ها به خاطر وسواس لعنت  یبرا

اش را هم در باگاژ  یکوله پشت یبود. حت  یریحال درگ

  نی با ا یکرد ول  یقرص ها را نصف م دینگذاشته بود. با

 .سخت بود ش یکار برا نیدست ها واقعا ا

 

 

 یرا بارها م  شی دست ها یزیخوردن هر چ یبود برا مدتها

کار را بکند.  نینبود که ا  یتیاالن در موقع یشست. ول

که بلند شد از مهماندار آب خواست و قرص ها را   ما یهواپ

را بست که با نگاه  شی نصف کردن خورد. چشم ها  ال یخیب

 .معذب نشود ش یمرد روبرو 

 

 

 یگر یبه د  ادیز یبود که کال کس   نیا کایدر امر یزندگ یخوب

ها توجه   ییکای از امر شتر یکرد. اما مردم اروپا ب یتوجه نم

انگار امروز روز او نبود، چون مرد   یدادند. ول ینشان م

کرد که احساس  یموشکافانه نگاهش م یهم طور ییروبرو 

  .معذب بودن کرد
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کرد. کم کم  یتوجه جلب م یادیز  شیهم اشک ها دیشا

 .فتدیهم ب  یرو  شی باعث شد پلک ها  یضعف و خستگ
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که  دیاز جا پر ی طور ش یران پا یرو  یقرار گرفتن دست با

و دستش را   ستادیا خیگرفت. س شیصندل یسرش به کناره 

که چه شده   دیبود و اصال نفهم جیسرش گذاشت. گ یرو 

 :زد و گفت  ییاست، که مرد کنار دستش لبخند دندان نما

 

 

 یم وزیاکس-
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بود از ترس  کی لومپن چنان ترسانده بودش که نزد مردک

داد!  یم لشیبزند، االن لبخند ژکوند مکش مرگ ما تحو  غیج

وع  که نشست مرد شر نیبا اخم نگاهش را از او گرفت هم

 .به صحبت کرد

 

 

قصد ترسوندنتون رو نداشتم خانم. فکر کردم آهنگ گوش  -

به  نیاز هنس هاتون رو بد یکیخواستم بگم  ی. منیدیم

 .من

 

 

با تعجب به مرد نگاه   د،یحرف مرد باال پر نیاز ا ش یابرو 

بود، اما مگر  ادیز یادیالس زدن با او ز یکرد. سنش برا 

  !داشت یت یمسئله اصال اهم نیا
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هنسش را به او  یها  یاز گوش یکی مانده بود که  نش یهم

داد و البد بعدش هم انتظار داشت سرش را به سر او  یم

 :دهد. با اخم نگاه از او گرفت و گفت هیتک

 

 

 ر یخ-

 

 

رفته، بدون   ادمیا چه بد من موقع اومدن هنس هام  -

 .رهیآدم حوصله اش سر م یقیموس

 

 

زبان تر  یبخت بد لعنت کرد. ب نیدل خودش را به خاطر ا در

مردک حراف را از سر خودش باز  نی از آن بود که بتواند ا

که مرد  دی بگو  یز یدانست در جوابش چه چ یکند، نم 

 .نجاتش داد یروبروئ
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 د؟ یجاتون رو با من عوض کن نیخواست  یخانم شما م-

 

 

را از باگاژ برداشت  لشیحرف وسا  نید از گفتن ابع بالفاصله

لب  ری ز یو منتظر جواب او نشد. از خدا خواسته ممنونم

  .دیزمزمه کرد که خودش هم به زور شن

 

مقابل جا گرفت. مرد   یصندل  یاش را برداشت و رو  کوله

 ی ت یاهم ش یکرد اما مگر برا یکنار دستش با اخم نگاهش م 

  .داشت

 

 

را بست و تا خود دوحه باز نکرد اما به خاطر   شیها چشم

 .بود دهیآن اتفاق خواب کال از سرش پر

 

 

 کی ولوژیچند اختالف ساعت هم باعث شده بود ساعت ب هر

که کرد عوض  یکار نیبدنش به هم بخورد. بعد از فرود اول 
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کار  نیا ی برا یبود. خدا را شکر دردسر  تشیکردن بل

  .اشتوقت د یساعت مینداشت، حدود ن 

 

 

 اهیسالن پرواز نشست و از داخل کوله اش شال س  داخل 

آن اتفاق شوم دوباره اشک   یادآوریرنگ را درآورد و با 

 .روان شد  شیها

 

 

 شیاش کرد. موها یسر کردن شال عصب یسرد بود ول هوا

راحت تر شود. بعد  شیرا باز گذاشت که سر کردن شال برا

  چوقتی داشت. ه یبیاز هفده سال از سرکردن شال حس غر

 .ی کودک امیدر ا ی آمد، حت یاز کاله خوشش نم

 

 

 یروزها نیدر سردتر ی سال ها حت نی در تمام ا نیهم یبرا

 .سر نکرده بود  یزیو بعدترها هم بوستون چ جیکمبر یبرف
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کرد.  یم  تشیبلند بود و اذ یادیاو ز یبرا ش یموها یلعنت

  .توانست، کوتاهشان کند نکهیگرفت به محض ا  میتصم

 

 

به  نکهیبلند دوست نداشت به محض ا یمو  چوقتیه

از  ریکرد. در چند ماه اخ یکوتاه م دیرس یسرشانه اش م

و آن ها را  باست یز  شیبس دوستانش گفته بودند موها

 .از سرشانه اش بلندتر شده بود یلیخ ش ینزند، موها

 

 

 یبه ساعت فرودگاه و حساب ی رفت، با نگاه   تیسمت گ به

پنج صبح تهران  ایمتوجه شد ساعت چهار  یسرانگشت

  .دیرس ی م یاست. ساعت بد
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اش به عمه اش نگفته بود راه  یاز خاموش کردن گوش قبل 

او  یبرا شهی را که هم یخواست عمه ا یافتاده است. نم

 ماریکه ب  تیوضع  نینگران بود، نگرانتر کند. آن هم در ا

  .بود

 

 

بود و مطمئن   رانیگفت نصفه شب ا یزیشد چ یهم نم االن

 .کند ی نم لنتیاش را سا یه اش به خاطر او گوشبود عم 

 

 

قول خودش سالها بود که چشم به راه بود. عمه اش  به

 ییبه تنها  شیجبران تمام نداشته ها یخوب بود برا  یادیز

  .بود یکاف
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آنها  یبه رابطه  شی دوستش داشت که بچه ها یحد به

رابطه دو طرفه بود، و جان   نیکردند. البته که ا  یم یحسود 

 .رفت یعمه اش در م یاو هم برا

 

 

. آن  دید یاش را فقط عمه اش م یبود که لبخند واقع سالها

  ییبه تنها شیصدا دنیقدر عمه اش را دوست داشت که شن

بود.  یکاف شیعمل ها یطوالن یساعتها یرفع خستگ یبرا

 .رابطه را کم نکرده بود نیهم عمق ا یسالها دور

 

 

در تنش   یهوا لرز یاز سرد  مایسوار شدن به هواپ نیح

اش را به هم  یخال یهم معده   مایسوخت هواپ ینشست. بو 

سفر  نیکوتاه بود و اصال مناسب ا یادیزد. پالتواش ز

 .نبود یطوالن
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بود که چطور به خانه  دهیاز تلفن عمه اش اصال نفهم بعد

شده بود. فقط   یرا جمع کرده و راه  شلیبرگشته بود وسا

 یبود هر چه که خواست تن بزند حتما به رنگ مشک ادشی

 یهوا خودش را به خاطر حواس پرت  یباشد. اما االن با سرد

 .اش سرزنش کرد

 

 

 زیچ  کی یخواست رو یبود. تا م نیخدا هم ی شهیهم

 .شد یتمرکز کند؛ حواسش از عالم و آدم پرت م

 

 

سرد دم  یهوا یفوتر کوتاهش برا  یو پالتو  اهیس یاسک قهی

 یاد یز شیصبح جوابگو نبود. البته که به قول دوستها

بود. هر  زاریهوا ب یآمد از سرما یم  ادشیبود. تا  یی سرما

واقعا طاقت فرسا  یماساچوست گاه  التیا یچند که سرما

 .هوا عادت نکرده بود یبه سرما چوقتیا هشد ام یم
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مرد جوان آشنا به  دنیاش با د   یصندل فیکردن رد دایپ نیح

 شیفرستاد. مرد جوان به رو  یخوبش لعنت  یادیشانس ز

تکان داد و  یسر شیسالم داد. برا یزد و به فارس ی لبخند

 .شد ریکنار او جاگ  یدر صندل

 

 

احساس  یکنار  یدر صندل  یگرینشستن مرد د با

دو ساعت  ی برا یکرد. نشستن وسط دو مرد حت یندیناخوشا

  .نداد یتی عذاب آور بود، اما به فکرش اهم شی هم برا

 

 

کرد، قرار نبود که  یم یعادت مسخره که از مردها دور نیا

به سمتش برگشت  یرا مختل کند. مرد جوان ناج شیکل زندگ 

 :و گفت

 

 

 د،ی با من عوض کنجاتون رو  دیاگه به من لطف کن-

 .شم یممنونتون م
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بود و انگار جنتلمن بودن در خونش  زیت یادیجوان ز مرد

مطرحش   یبود. متوجه راحت نبودن او شده بود، اما طور

  .کرده بود که به او برنخورد

 

 

تکان داد و از خدا خواسته بلند شد. کنار پنجره که   یسر

 .شد در دلش خدا را شکر کرد و چشم بست ریجاگ
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 ییگفت به آسمان هوا یمهماندار که م یصدا دنیشن با

شد. مهماندار از خانم ها    داریب شده اند  کینزد رانیا
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را که دور گردنش  یکنند. شال  تیخواست حجابشان را رعا

 .دیسر کش یافتاده بود رو

 

 

آن هم  رانیبه ا  دنیاز رس یحس خاص چیچه فکر کرد ه هر

 مایرفتن از هواپ رونیهمه سال نداشت. با ب نیبعد از ا

  .تهران به مراتب سردتر از دوحه است یمتوجه شد که هوا

 

 

را دستش  شی را بست و دست کش ها شیپالتو  یها دکمه

  .تا چمدانش را بردارد ستادی کرد. منتظر ا

 

 

بود. ساعت  قهیسالن را نگاه کرد چهار و چهل دق ساعت

  ل یچمدان داشت. وسا کیکرد.  میمچش را با آن تنظ یرو 

کرد اصال   یکه دقت م شتر یبود. ب اوردهیبا خودش ن یادیز

 .با خودش آورده است یزی که چه چ امدین  ادشی
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پرواز و   یطوالن یساعت ها ریدردناک شده بود، تاث ش یپاها 

کردند.  یم تشیهم اذ  شیچرمش بود. لباس ها یبوت ها 

 یتن م  یراحت تر یلباس ها دیبا  یمسافت طوالن نی ا یبرا

  .کرد

 

را که سوار  یبار نینداشت. آخر یسال ها بود که سفر اما

 .آورد ینم ادیشده بود اصال به  ما یهواپ

 

 

 یها شد. گوش  یتاکس ستگاهیا یرا برداشت و راه چمدانش

تماس  یزیاش را روشن کرد چند تماس داشت. عمه اش و ل

 .گرفته بودند

 

گذاشته بود که کجاست و نگرانش   غامیپ شی اش برا عمه

 .از وجودش بود یمادرانه هم انگار بخش ینگران  نی است. ا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 شی برداشتن چمدانش پ یبرا یمرد دیکه رس ستگاهی ا کنار

 .قدم شد

 

 

 خانم؟ یری کجا م-

 

 

 رآبادیام-

 

 

 یموقع شب بخوا نیمسافر بزنم؟ البته ا ای یر یم یدربست -

 .یش یمسافر بزنم معطل م

 

 

 رمیدربست م-
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 خانم شهیصدو پنجاه م-

 

 

رفته بود  ادشیآه از نهادش برآمد به کل  متیق دنیشن با

هم  یادیهم پول نداشت. دالر ز ایر  کی  یکند.حت نجیپول چ

لحظه   هیبود.   فشیداخل ک یهمراهش نبود. همان پول ها

 .مستاصل ماند چه کند

 

 

 ینم نی موقع شب کمتر از ا ن ینه؟ ا  ای یریشد م یخانم چ-

 .برن

 

 

 .ستی همراهم ن . ایرستی نه آقا مسئله پولش ن-

 

 

 ؟ یهمراهت دار  یچه پول-
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 دالر -

 

 

تو فرودگاه هم  ی. بخواستیباز ن  ییموقع شب که جا نیا-

تا هشت نه صبر   دیفقط با ،یپول هات رو عوض کن یتون  یم

 .یکن

 

 

توانست تا آن موقع صبر کند، تمام تنش کوفته  ینم واقعا

 .متورم شده بود  شی بود و پاها

 

 

حد او را خسته  ن یچند ساعته اش هم تا به ا یعمل ها یحت

را از  شی خواست بوت ها ینکرده بود. االن فقط دلش م

گردنش را کج کرد که راننده دلش  یدرآورد. کم شیپا

 :بسوزد و گفت  شیبرا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

ممنونتون   یلیخ یدالر قبول کن یمن لطف کن آقا اگه شما به-

 .شمیم

 

 

 

 11پست_ #

 

 

انداخت و در حال سبک  شیبه سر و رو   ینگاه راننده

 :کردن بود، که گفت نیسنگ

 

 

 کنم آقا یخواهش م-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یاالن دالر چنده. چه جور دونم یخواهر من آخه من نم -

 اتو حساب کنم؟  هیکرا

 

 

 یخوب  پیکنم. ت یها رو نگاه م متیق  نترنتیآقا خودم تو ا-

 .دمیهم بهتون م

 

 

 خانم؟ هیچ پی ت-

 

 

 .تونم تا اونموقع منتظر بشم  یانعام. واقعا نم-

 

 

 :به رحم آمد که گفت شی انگار دلش برا راننده

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .م یبر نیا یباشه خانم ب-

 

 

شد، راننده شروع به صحبت کرد.   ریپشت که جاگ  یصندل

زد و   یحرف م یو گران  یبد اقتصاد تیداشت در مورد وضع

 .بماند رانیبخواهد ا  تیوضع نیکند در ا یاشتباه م نکهیا

 

 

 یک ینگاه کند؛ هر چند تار رونی نزند و به ب یداد حرف حیترج

  .ص نباشدمشخ  یز یشد چ یهوا باعث م

 

 

هم  یرو   شیچشم ها یک دینفهم نیماش یگرم شدن فضا با

 .مرد راننده به خود آمد  یافتاد. با صدا

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



. رآبادیام  نمیکنم. ا یساعته دارم صدات م ه ی ییخانم کجا-

 رآباده؟یام یآدرست کجا

 

 

 .اش را درآورد و به سمت راننده گرفت یگوش

 

 

 دی ببخش-

 

 

به او  ینگاه چپ نهیاش را پس داد و از آ یگوش راننده

  .زمزمه کرد یلب خدا ببخشه ا ریانداخت و ز

 

 

 :شد و گفت ییبن بست باصفا ی ساعت بعد وارد کوچه  مین

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نجایمنتها از ا شهیکوچه م نی سرراست بود. هم رتیمس-

 .کهیتار  نمیبب تونمیپالکارو نم

 

 

 .نونمم یلیشم. خ یم  ادهیجا پ نیباشه آقا من هم-

 

 

االن  نیوقت شب بش نیا یشیم ادهینه خواهر من کجا پ-

 .امیم

 

 

شد و پالک  ادهیزد. راننده پ ی شدن راننده لبخند یرتیغ از

 یطرف راست و چپ کوچه را چک کرد. با صدا یخانه ها 

 .باز شدن در رو به راننده کرد

 

 

 بود. درسته؟ جدهیسمت چپ پالکاش زوجه. پالک شمام ه-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 بله -

 

 

بن بست راننده نگه داشت. واقعا  یبه انتها دهیبعد نرس یکم

ترک کردن   نکهیشود، هم به خاطر ا ادهیخواست پ یدلش نم 

 یزی دانست چه چ ی نم نکهیسخت بود هم ا نیگرم ماش  یفضا

 .بکند دیدر انتظارش است و چه کار با

 

 

 جده ی پالک ه نمیخانم ا ای ب-

 

 

  شیفکر یبه ب یهوا باعث شد لعنت یرا باز کرد. سرما در

بکند. ساعت شش صبح بود و سرما استخوان سوز. پول  

 .راننده را حساب کرد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

روز  متیاش را به سمت راننده گرفت و ق یگوش  ی صفحه

که گرفته   یاز انعام یدالر را به راننده نشان داد. راننده راض

 .گفت و رفت یبود به سالمت
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رنگ را نگاه  اهیکوچه و در س یاز رفتن راننده فضا بعد

 یبود؛ پدرش حق داشت. هنوز پارچه  یدنج یکرد. کوچه 

 .بود وارید یرو  اهیس

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



. دی را باال کش شیپالتو  ی قهیکشاند و  واریرا کنار د چمدانش

 یسرد بود و فکر کرد تا روشن شدن هوا دوام نم  یادیز

 .آورد

 

 

کند که زنگ در  یوجود باز هم نتوانست خود را راض نیا با

از  ینبود. جدا دارید نیاول یبرا یرا بزند. اصال ساعت خوب

  .با آن ها روبرو شود  ییآن خودش هم واهمه داشت، تنها

 

 

شده بود   اد یلحظه از بس ز نیاز پس زده شدنش در ا ترس

از آن دلش  یخواست سر خودش داد بزند. جدا یکه دلش م

 .موقع صبح زابراه کند نیخواست بچه ها را ا ینم

 

 

فرستاده بود که دم در خانه  امی پ یعمه اش داخل تاکس یبرا

 یامیگرفته بود نه پ یعمه اش نه تماس ی منتظرش است، ول

 .باشد دهیرا ند امشیداد که هنوز پ ی. احتمال مداده بود

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

عمه اش تا آنجا چقدر راه است، فقط  یدانست از خانه  ینم

  نی کرد عمه اش زودتر برسد. چون واقعا با ا یدعا م

 .ستدیدو ساعت را همانجا با یکی توانست  ینم تیوضع

 

 

از شدت سرما مثل سنگ سخت شده بودند  شی بوت ها چرم

از آن   یزدند. جدا ی را که ورم کرده بودند، م شی و پاها

  .خورد یهم بهم م شیدندان ها

 

 

شد.    یهوا پرت نم یکرد حواسش از سرما یهم م یکار هر

 زیتوانست به چ یسردش شده بود که اصال نم یبه حد

 .به خود آمد یمرد یفکر کند. با صدا  یگرید

 

 

 ترمدخ-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 .داشت  ییبایبود که محاسن ز یمسن قد کوتاه  مرد

 

 

 سالم-

 

 

  ؟ی سادیتو سرما وا نجایسالم دخترم. چرا ا-

 

 

 یاو که برا ستادن یبدهد. آنجا ا یلحظه ماند چه جواب کی

 .نداشت ی مزاحمت یکس

 

 

  ای. بیلرزیم یتو سرما دار دمی. درمیمن اومدم برم نون بگ-

 .یسرده ممکنه سرما بخور یلیما هوا خ یخونه  رمیب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

. ته یدر چه فکر شیبود و مرد روبرو  یدر چه فکر او 

آنقدرها هم که  شی مادر نیدلش از محبتش گرم شد. سرزم

 .کرد، بد نبود یفکر م

 

 

 .هستم یممنونم منتظر کس  یلیخ-

 

 

خونه ما اونجا  میبر  ایدخترم. ب یلرزیم یاز سرما دار-

 .منتظرش باش

 

 

رفت.  یآنها نم یمرد هم به خانه  یاگر از سرما م یحت

اما   د،یبار یمرد آرامش م نیا یدرست که از سر و رو 

  .کرد یاعتماد م  ریدست خودش نبود د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

آنها  یو نشناخته خانه  دهیمرد انتظار داشت ند نیوقت ا آن

 !وقت صبح نیبرود؛ آن هم در ا

 

 

ول   نجایا یرنجو یکنه تورو ا یدخترم من وجدانم قبول نم-

 .راحت بشه الت یکنم. اصال بذار برم خانمم رو صدا کنم خ
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 ییروبرو  یخواهد، مرد داخل خانه  ینم دیخواست بگو  تا

آمد. زن لباس   رونیب  یشد. بعد از چند لحظه همراه خانم

 .بود دهیپوش یبافت  شی لباس ها یخانه به تن داشت و رو

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 سالم دخترم. حالت خوبه؟-

 

 

خواستم مزاحم شما بشم.  ینم دیسالم خانم ممنونم. ببخش-

 .خواستم به حاج آقا بگم مهلت نداد

 

 

 یخونه  میبر  ایب ی. توام مثل دخترمزمیعز هیچه حرف نیا-

با خونه   ؟یسادیوا  نجایوقت صبح چرا تو سرما ا نیما. ا

 ؟ یکار دار امرزیخداب  بیحاج حب

 

 

دواند. چقدر زود پدرش  شیحرف اشک را به چشم ها نیا

که هنوز  یمشک یبه پارچه   یود. نگاهشده ب امرزیخداب

کرد خودش را کنترل کند و   یبود انداخت. سع وارید یرو 

 :گفت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 بله -

 

 

 ؟ یپس چرا زنگ رو نزد-

 

 

کنم. منتظرم عمه ام   دارشونیوقت صبح ب نینخواستم ا-

 .برسه

 

 

 :گذاشت گفت یدستش را پشتش م کهیحال در

 

 

ما  یخونه  میبر  ایب یلرز یاز سرما م یدار زمیباشه عز-

 .تا عمه ات برسه یشیاونجا گرم م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

به مرد که همچنان لبخند به لب داشت، کرد.  ینگاه  مستاصل 

 نیدلنش یچهره ها ایهوا بود  یسرما ریدانست تاث  ینم

که باعث شد اعتماد کند و همراه آنها  ییروبرو  ی ه یهمسا

  .شود

 

 

*** 

 

 

صبحانه  زیم شی برا هیخانم همسا کهیساعت بعد در حال مین

اش زنگ خورد. الو را نگفته عمه اش  یبود گوش  دهیچ

 .شروع کرد

 

 

 ؟ ییعمه قربونت بره کجا یماهور اله -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ؟ی. خوبر یسالم عمه جان صبحت بخ-

 

 

خان داداشمم. مگه  یدلم من االن جلو در خونه  زیسالم عز-

 پس؟  یی. کجایجلو در منتظرم  ینگفت 

 

 

 عمه  انی االن م-

 

 

 :کرد و گفت هیبه خانم همسا رو 

 

 

 .کنمیرفع زحمت م گهیمن د دی ببخش-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

هم  یخالد یاالن آقا یریدلم. کجا م زیعز هیچه حرف نیا-

 یاز دست من شاک  یبفهمه صبحونه نخورد اره،ینون تازه م

 .. بمون دخترمشهیم

 

 

  یتشکر کرد و راه گریرا پا زد بار د شی بوت ها کهیحال در

که اصرار داشت به اسم کوچکش  یشد. خانم خالد اطیح

  .ماهور او را صدا کند، هم دنبالش روان شد

 

 

 یاما به سمت در پا تند کرد. برا دید اطیرا داخل ح چمدانش

 .تاب بود یب یاد یعمه جانش ز دنید

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 14پست_ #

 

 

اش اصرار کرده   یلیجشن فارغ التحص یبرا شیسال پ دو 

 یحاضر شده بود برا یحت دی ا یب ششیبود که عمه اش پ

بد  یاما شوهر عمه  رد؛ی بگ  تیشوهر عمه اش هم بل

نگذاشته بود و اجازه نداده  ن ییاخالقش از نه خودش پا پا 

اش   یعمه اش هم راض  یقرار یبود. قهر و اشک و آه و ب

 .نکرده بود

 

 

به  د،یرا داخل کوچه د یدیسف نیرا که باز کرد ماش اطیح در

شد و از گردنش  ادهیپا تند کرد که عمه اش پ نیسمت ماش

 .شد  زانیآو 

 

 

. چشمام  ی، عمر عمه باالخره اومدعمه، جون عمه زیعز-

همه سال. فدات بشم عمه چه بزرگ  نیبه در خشک شد ا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نی. چقدر خواب انمیلحظه رو نب نیا رمیبم دمیترس ی. میشد

به  یی چه بال یدیماهور. آخ ماهور آخ د  دمیلحظه رو د

 .داداشم چطور تنهامون گذاشت یدیسرمون اومد. د

 

 

آرام  ی دانست برا یکرد. نم  یم یتاب یب یاد یاش ز عمه

  .آمد یخودش هم از بغض در نم یشدنش چه کار کند. صدا

 

 

بود. االن که عمه اش را بغل کرده  دهیامانش را بر یدلتنگ 

اش شده بود. عمه اش را سفت تر  یبود، متوجه عمق دلتنگ

 .در برگرفت

 

 

 یکرد و او را به خودش م یم هیاش همچنان مو  عمه

  .دیتنش را نفس کش یفشرد. ماهور بو 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



داد. سالها بود   یرا م یآرامش بخش کودک یآشنا یبو  همان

نشده بود. اصال اجازه  کیاندازه نزد نیکس به ا چیکه به ه 

  .لمسش کند یداد کس ینم

 

 

داد مگر با   یدست نم یهم که با کس یخاطر وسواس لعنت  به

عمه اش  یخاص تر. ول ی لیخاص و در مواقع خ یلیافراد خ

 .فرق داشت ش یعالم برا یبا همه  

 

 

. رهینکن، دوباره فشارت باال م  یتاب  یب نقدریمامان جان ا-

 .که یخوشحال باش  دیاالن که دخترت برگشته با

 

 

نگاه کرد.   شیرا بلند کرد و به پسر جوان روبرو  سرش

رفت دو سال   یکه م یعمه باشد. وقت یحدس زد ته تغار

تلخ دوباره در ذهنش جان  یآن روزها ادینداشت.  شتریب

 .گرفت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 یکوچک  زیکرد و سر هر چ یم  یشوهر عمه اش بدخلق یوقت

زد و به  یکرد. بابک را بغل م یدر خانه جنجال به پا م 

کرد  یرفت و سر خودش و بابک را آن قدر گرم م یم اطیح

  .فتدیب دادیکه شوهر عمه اش از داد و ب

 

 

بود. با محبت نگاهش کرد.  شده   یخودش مرد یبرا  االن

 :زد و گفت یلبخند شیبابک به رو 

 

 

 .یخوش اومد رانیبه ا  ،ییسالم دختر دا-

 

 

تکان  یسر شی صحبت به او نداد، فقط برا یاجازه  بغض

  .ختندیر نیی پا  شیداد که اشک ها 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 یمدت کوتاه ینداشت اما برا  ی فیآنکه حال خودش هم تعر با

برگشته و  نکهیفارغ از آن چه شده بود؛ خوشحال شد از ا

 .لمس کرده است کی دوباره عمه اش را از نزد

 

 

عمه اش از دور   یحس کرد که دست ها یلحظه ا  یبرا

که بابک   ردیتنش شل شد. خواست محکم تر عمه اش را بگ

خانم جلو آمد و به  دهیجلو آمد و عمه اش را بغل زد. فر

 :بابک گفت

 

 

ما. االن براش آب قند  یخونه    نشیاری ا فشارش افتاده ب حتم-

 .کنم یدرست م

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خانم و بابک که داخل خانه شدند نگاه   دهیلحظه به فر چند

وارد خانه شد، بابک   یکرد و دنبال آن ها روان شد. وقت

خانم در آشپزخانه  دهیمبل گذاشته بود و فر یمادرش را رو

 .بود

 

 

 بهش بده نو یپسرم ا ای ب-
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 .مداخله کرد عیسر
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نه نه. عمه مشکل فشار داره احتماال فشارش دوباره رفته -

 شمی ممنون م نیار یآب براش ب وانیل  هی دیباال. اگه لطف کن

 

 

 .خانه رفت رو به بابک کردخانم که به آشپز دهیفر

 

 

  ست؟ یقرص هاش همراهش ن-

 

 

 .ارمشیم رمی. االن منهیداخل ماش فشیدونم ک ینم-

 

 

گرفت.  شیآب را جلو  وانیخانم ل دیرفت فر رونیکه ب بابک

  .آب به صورت عمه اش زد یکم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرد.  یلب زمزمه م ریحال ز یبود اما ب  اریاش هوش عمه

 .لبش گرفت یرا جلو  وانیل

 

 

 نکن  یتاب ی ب نقدری بخور قربونت برم. ا-

 

 

 نیا یهمراه بابک از در وارد شدند. اول صبح یخالد یآقا

خانواده را هم زابراه کرده بودند. بابک دو ورق قرص را 

 .گرفت شیجلو 

 

 

 بود  فشیداخل ک نای فقط ا-

 

 

زبان عمه اش   ریاز قرص ها را از خشاب درآورد و ز یکی

 .گذاشت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

روز من کالس نداشتم  هی  یبابا چه خبرتونه اول صبح-

 بخوابما   شتریخواستم ب

 

 

آن همه آدم  دنی به سمت صدا برگشتند. دخترک با د یهمگ

 :گشاد شد. هول زده گفت شیداخل سالن خانه چشم ها

 

 

کردم مهمون داشته  یفکر نم   نیخوش اومد یلیا سالم خ-

 ؟ یمهمون نی ومدیزود ن یلیخ یول  م،یباش

 

 

  نرگس-
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 :کرد و گفت یلب غرغر ریبا تشر مادرش ز دخترک

 

 

 رفتم رفتم-

 

 

است رفت.  یبهداشت سی که فکر کرد سرو  یبه سمت در و 

 یاد یو لباس نامرتبش به نظرش ز دهیژول یبا آن موها

 .آمد. رو به بابک کرد یتخس م

 

 

 .میعمه رو بلند کن بر-

 

 

 ی. از حرف نرگس ناراحت شد دیبخدا اگه بزارم بر یوا  یا-

 زم؟یعز
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 .می. بهتره برمینه واقعا مزاحمتون شد-

 

 

نون تازه آورده تا شما  ی. خالدزمیعز هیچه حرف نیا-

 حال عمه ات هم بهتر شده نیصبحونه بخور 

 

 

*** 

 

 

زدند، آفتاب کم رمق همه  رونی ب هیهمسا یاز در خانه  یوقت

جا را روشن کرده بود. حال عمه اش بهتر شده بود و داشت 

  .کرد یپاره م کهیخانم تعارف ت ده یبا فر

 

 نیا یشرمنده  یآورد. حساب یهم چمدانش را م بابک

 .با محبت شده بودند یخانواده 
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قسم رفتارها عادت نداشت  نیداشتند به ا یخوب یها ه یهمسا

  .آنها بود، معذب بود یرا که در خانه  یو کل مدت

 

 

 دنشیدانست بچه ها با د یشده بود. نم  شتریاسترسش ب االن

  .بود دهیآنها را ند چوقتی دهند. ه ینشان م یچه رفتار

 

 

رفت آرش  یم یوقت نکه ی از آنها نداشت. با ا یعکس یحت

عمه اش  یآخر را ماهور خانه  یچند ماهه بود، اما ماهها

 .بود دهیند کیآرش را از نزد چوقتیسر کرده بود و ه
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اما   د،یایداشت که پدرش دنبالش ب  دیچند تا روز آخر ام  هر

از کوره  ی گاه نکهینبود جز ا ی. پدرش مرد بدامدیکه ن امدین

به حرف   یادی نداشت، اما ز ی گریرفت خصلت بد د یدر م

  .زنش بود

 

 

گفت  یگفت شب است اگر وسط روز بود هم م یکه م نتیز

 یعادت پدرش برا  نیاز ا نتیاست. چقدر هم ز نتیحق با ز

دانست! و  یچزاندنش سوءاستفاده کرده بود، فقط خدا م

 .بابت دلخور بود نیچقدر او از ا

 

 

عالمت سوال  شیبرا  نتیز  یرفتارها شهی که بود هم چهب

با او سر جنگ و  نهمهیچرا ا دیبود. آخرش هم نفهم

خانم که در را بست عمه اش  دهیداشت. فر یناسازگار

 .دستش را گرفت
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اونا   یگفتن ناراحت نشو تو بزرگتر یزیقربونت برم اگه چ-

هم ان   یرو گذروندن. االن هم عصب یسخت یبچه ان. روزا

 یخوب  یروح تیبودم بچه ها وضع مارستانیناراحت. من ب

هم بعد مراسم رفتن خونه   ل یفک و فام ینداشتن، همه  

  نجایکه ا روزینبود. د ششون یمدت هم پ  نیا  یهاشون. کس

. بچه ام حق  یا یخواد توام ب ی نم گهی بهم گفت د رشبودم آ

 .براشون رمیداره. بم

 

 

قرار بود  ایدن یو کجا یتکان داد. ک یعمه اش سر یبرا

دانست  یرا م نی دانست فقط ا ی حق را به او دهد را نم یکس

 .را بکند   هیهمه جا مراعات بق  دیکه با

 

 

باز  یتق  یبار چندم زنگ در را فشرد. در با صدا یبرا بابک

 نیشد. بعد از داخل شدن اول شتریشد و استرس ماهور ب 

بود که  یبزرگ و دلباز طایکه نظرش را جلب کرد ح یزیچ
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در سمت راستش داشت. ساختمان هم در  یدرخت انگور

 .قرار داشت اطیسمت چپ ح

 

 

پوش در آستانه  اهیالغر اندام و س یخانه که باز شد پسر  در

 یدر قرار گرفت. محاسنش را نزده بود و چشم ها ی

  .قرمز داشت یدرشتش رگه ها

 

 

در کنار نرفت. عمه که جلو   یکرده بود و از جلو یبزرگ اخم

رفت سالم کرد و شروع به پچ پچ با همه اش کرد، بابک  

 .کنار گوشش پچ زد

 

 

گوشت تلخ بوده کارت ساخته اس  ادیم ادمیآرش تا  نیا-

 یی دختر دا
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 ش یرا برا شیابرو  طنتیبه او نگاه کرد و بابک با ش ماهور

  .ک بودبانم یادیباال انداخت. پسرک ز

 

 

 چیه  هی. شبندینش یکه در نگاه اول به دلت م یی همان ها از

نبود. کاوه که کال کال و بور بود و به  شیکدام از برادرها 

  .رفته بود. فرزاد هم که سبزه بود شی پدر یخانواده 

 

 

زد،  یاش برق م یمشک یبود و چشم ها دیاما سف بابک

آن ها . عمه اش به سمت د یبار یاز نگاهش م  طنتیش

 .برگشت

 

 

 تو  میبر نی ایسرده ب ن؟یسادیعمه چرا اونجا وا-
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 :جواب عمه اش را داد یآرام  یبا صدا بابک

 

 

آرش خان  نیتو منتها اگر ا  میایب  میخوا یواال ما هم م-

 .بزاره

 

 

به در خانه  یآنکه نخندد لبش را گاز گرفت. وقت یبرا

 .دستش را به سمت آرش گرفت دندیرس

 

 

 سالم-
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به خودش زحمت نداد جواب سالمش را بدهد  یحت پسرک

 :. رو به عمه اش کرد و گفتشکششیدست دادن پ

 

 

 .کنم داریبچه هارو ب رمیم-

 

 

خانه رفت. ماهور همانجا خشکش زد. انتظار برخورد  داخل 

قابل درک   شیهم برا  یحجم از سرد نیا یگرم نداشت، ول

  .نبود

 

 

با او برخورد کرد. بغض به  نگونهیاو چه کره بود که ا مگر

عمه اش   یچنگ انداخت اما غرورش اجازه نداد جلو  شیگلو 

 .زدیو بابک اشک بر
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کرده بود،  یداد سال ها تراپ  ینشان م یخودش را قو  دیبا

  ریپذ بی آس یامکان نداشت اجازه دهد همان دختر کوچولو 

 یز یچ نی درونش دوباره جوالن دهد. داخل خانه که شدند اول

 .فقر بود دیکه به ذهنش رس

 

 

بد باشد. در  شانیاوضاع زندگ نهمهیکرد ا یفکر نم چوقتیه

  .آن ها لعنت کرد یاز زندگ یخبر  یب  یدلش خودش را برا

 

 

کرد چشمانش را  یاو بجز آن ها که را داشت؟ سع مگر

کنترل کند و به اطراف نگاه نکند تا بچه ها را معذب نکند. 

دختر بچه   ی هیگر  یصدا دنینشست. با شن واری کنار د

 .باز چرخاند مهیسرش را به سمت در ن
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هان؟ مگه  ؟ییچند دفعه بهت گفتم زودتر پاشو برو دستشو -

 کاراس؟  نیا یاتاق جا 

 

 

داد آرش عمه اش بلند شد و به سمت اتاق رفت.  یصدا  با

  .اش بود و حواسش به او نبود  یبابک سرش در گوش

 

 

شده و  یزد. خانه نوساز نبود، اما بازساز دی خانه را د یکم

کهنه  یخانه همگ ل یاما وساو دلباز بود.  ریبود. نورگ  زیتم

  .و رنگ و رو رفته بودند

 

 

. از گوشه در هم یو صندل زیبود نه از م یاز مبلمان خبر نه

 یبودند و خبر دهیخواب نیزم یداشت بچه ها رو  دیبه اتاق د

 .از تخت نبود
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 ی قرار داشت. باورش نم شیاوپن بود و روبرو  آشپزخانه

  .سبز رنگ را داشتند یمیقد خچالیشد هنوز همان 

 

 

هنوز گاز  نتینبود احتماال ز نتیکرد اگر آشپزخانه کاب فکر

سبز رنگ جفتش را هم نگه داشته بود. اعصابش خورد  

  .شد

 

 

  نیرقت بار بود و ماهور انگار در ا شانیاوضاع زندگ چقدر

 .کرد یداشت که خودش را سرزنش م یر یتقص تیوضع

 

 

ل فرستاد. عمه اش مدت عمه اش پو   یکه برا شیپ کسال ی

  .ها با پدرش کلنجار رفته بود تا پول را قبول کرده بود 
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بودند. سر آن   دهیرا خر نجاینشده بود که ا شتریب یماه  چند

دلخور شده بود درست که به عمه اش گفته  یحساب انیجر

دارند دوباره پول بفرستد، اما   یگرید یبود اگر کم و کسر

 .اصرار نکرده بود

 

 

 تیعذاب وجدان داشت. وضع هیقض نیبه خاطر ا االن

توانست خرج چند  یبود که همزمان م یاش طور یحقوق

 .خود داشت یجا گریخانواده را بدهد دو تا خانه که د

 

 

را در  یسالم سرش را بلند کرد و پسر بچه ا یصدا  با

 .دیکه عمه اش داخل رفته بود، د یدر همان اتاق  یآستانه 

 

 

. دیکوب یهم به آشپزخانه رفته بود و ظرف ها را بهم م آرش

  .عادتش است ایکند  یکار را م نیدانست از عمد ا ینم
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 ینشان م نگونهیماهور احساس کرد که اعتراضش را ا اما

 .بلند شد و به سمت پسر بچه رفت شیدهد. از جا

 

 

 زمیسالم عز-

 

 

و  دیه سمتش گرفته بود که پسرک به او چسب را ب دستش

  .را دور کمر او حلقه کرد. ماهور شکه شد شیدست ها

 

 

حرکت را نداشت. خم شد و پسرک را به  نی انتظار ا اصال

 نیهمچ چوقتیداشت. قبل ترها ه یبیحس غر د،یآغوش کش

 یخوب بچه گ یتنش بو  یرا تجربه نکرده بود، بو  یحس

 .بود
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 یاز بو  قیقلبش شد. چند نفس عم زیسر ر یندیخوشا حس

  نیکه آر رد یو خواست فاصله بگ دیتنش گرفت سرش را بوس

  .دیهم لپ ماهور را بوس

 

 

  .حرکت پسرک زد نیاز ا یقیعم لبخند

 یرا به خودش فشرد. مگر مهم بود که آرش بدخلق نیآر

کرده بود و همچنان در آشپزخانه ارکستر به راه انداخته 

  .بود

 

 

 اه یدرشت و س ش یبود. چشم ها یکاف ش ینگاه شفاف برا نیا

 .بودند اما شفاف بودند
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 یآبج یخوش اومد-

 

 

قنج رفت. چه نسبت  یآبج یکلمه  یدلش برا زم،یعز

  .دیرا بوس  نیخم شد و آر گری. بار دیندیخوشا

 

 

و الغر  دهیبود. رنگ پر فیجثه و نح زیر یادیسنش ز یبرا

ماهور  یبه چشم ها یادیدرشتش ز یاندام بود. چشم ها

  .کرد یفرق م شانی بود فقط رنگ چشم ها هیشب

 

 

شک اگر  یبود. ب با یز یادیاش هم ز ییفر خرما یموها

 .رفت یبه شمار م ییبا یز یبهتر بود بچه  شیرنگ و رو 
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 ی. سالم آبج میاومد میشد زیخب ما تم-

 

 

عمه  یکه به پاها  یعمه اش برگشت و به دختر یصدا  با

بود نگاه کرد. دخترک را حمام کرده بود.  دهیاش چسب

  .گل انداخته بود شی بود و لپ ها سیسرش خ یموها

 

 

کند  یورودش آماده م یه بچه ها را برا اش گفته بود ک عمه

کرد. دستش را دراز کرد و   یاما دخترک با ترس نگاهش م 

. بغلش کرد و لپش را دیدخترک را به سمت خودش کش

 .دیبوس

 

 

مخمل   یبه نرم شی داد. لپ ها یبهشت م  یمن بو  یخدا

  شتریدختر بچه ها را ب شهیبود. عاشق بچه ها بود اما هم

  .دوست داشت
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 نیبود. در آن لحظه بهتر نیریش یادیدخترک هم که ز نیا

 .کرد شیرا داشت. از تنش جدا ایحس دن

 

 

 باشه تی. عافزمیسالم عز-

 

 

  نیحرکت زد، ا نیاز ا یتکان داد. لبخند یفقط سر دخترک

  .مورد را کامال از ماهور به ارث برده بود

 

 

گونه  نیحرف زدن نداشت هم ی حوصله  یهم وقت  خودش

  .بود. عمه اش دوباره به اتاق رفت
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 یشد. نم یمنتظر م دیبا عمه اش صحبت کند با نکهی ا یبرا

 دی خواست دنبالش داخل اتاق برود و بچه ها را معذب کند. با

 .کرد یم دایپ یکرد تا فرصت مناسب یصبر م 

 

 

 حنا؟ سالمت کو؟ یچطور -

 

 

 سالم-

 

 

که به عمه   دیو داخل اتاق رفت. شن دیشلپ حنا را ک بابک

برود. آرش از آشپزخانه بچه ها را  دیاش گفت کار دارد و با

  .صدا کرد
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دانست چه کار کند؟  یدو داخل آشپزخانه شدند. ماهور نم هر

بود؟ هر طرفش را  ستادهیا یزندگ نی ا یشده بود، کجا جیگ

 .زد  یلنگ م گریگرفت از طرف د یم

 

 

چند   دیترم جد یطرف هزار کار نکرده داشت. برا  کی از

در دانشگاه گرفته بود. پروفسور اسپنسر کامال   شتریواحد ب

  .دارد یخوب ی ندهیگفت آ  یبود م دواریبه او ام

 

 

عمل او را هم  یگفت به سن او که بوده نصف ساعت ها  یم

دانشگاه هم  یقاتیتحق می ت یسرپرست ی برا ینداشته. به تازگ 

  .شده بودانتخاب  

 

 

 یکار م یجراح دیجد ی وهیش کی یهم داشت رو   خودش

آئورت داشتند راه  سکشنیبه دا ازیکه ن یکسان یکرد که برا

 .گشا بود 
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  نی بماند؟ اما دلش هم یتا ک دیدانست با ینم گریطرف د از

مظلوم و تنها  یادیبچه ها سوخته بود. ز یاول کار برا

کردند  یچکار کند؟ قبولش م شانیبرا دی دانست با یبودند. نم

 زدند؟  یپسش م ای

 

 

 ؟ یبا من ندار یکار ییمن برم دختر دا-

 

 

 راحت باش بگو ماهور ؟ ییدختر دا یگیچرا به من م-
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مامان گوشم رو   نجای ه تا افهم. از خون زی قربون آدم چ-

 که درست حرف بزنم چوندیپ

 

 

 رونیبابک زد. عمه که از اتاق ب یبه رو  نیغمگ ی لبخند

 :آمد رو به بابک گفت 

 

 

 ؟ یکار دار یمگه نگفت  یینجایهنوز که ا-

 

 

 رفتم، خداحافظ یداشتم م-

 

 

به آشپزخانه کرد و عمه اش  یکه رفت از همانجا نگاه  بابک

 .را داخل اتاق کشاند
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 ه؟ی نطوریا  شونیزندگ تیوضع یعمه چرا به من نگفت -

 

 

 گفتم؟  یم یچ-

 

 

خونه پول فرستادم نگفتم اگه کم   یبرا نکه یمگه من بعد از ا-

. هیخال مهیدارن بگو دوباره پول بفرستم؟ خونه ن یو کسر 

 .ندارن ازین یزیچ  یشما که گفت

 

 

تو و   نیکنم؟ مونده بودم ب کاریعمه قربونت بره من چ-

پدرت. خونه  ای یشد یتو دلخور م ایگفتم  یم یپدرت. هر چ

به  نی هم یسه خواب داره برا  نجایخواب داشت ا هی شونیقبل

 .خدا دیبه ام  یخر یم لمی. وساهیچشمت خال
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 بخرم؟  ل یعمه؟ من وسا یچ یعن ی-

 

 

تنها   تیوضع نیو با ابچه هار یخوا یبخره؟ م یپس ک -

  ؟ یبزار

 

 

  کی یکه آرش حت یدی بکنم؟ د تونمیبراشون م  کاریمن چ-

رو   میکار تیبمونم موقع ادیکلمه با من حرف نزد. من اگه ز

 .دمیاونجا از دست م

 

 

 ران؟ یا یکال برگرد یخوا ینم یعن ی-
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اگه برگردم  دمیکارم زحمت کش یهمه سال برا نیعمه من ا-

 .رهیبه باد م یهمه چ

 

 

درست تموم شده؟ خوب برگرد  ینگفت  ش یمگه تو دو سال پ-

سر بچه ها   ییجا کار کن. ماهور جان فردا روز اگه بال نیهم

. درسته که پدرت یریگ یمطمئن باش عذاب وجدان م ادیب

رو ندارن.  یبچه ها جز تو کس  نیباهات خوب تا نکرد؛ اما ا

 یشب تنهاشون نم هیذاشت  یم لیعمه بخدا اگه اسماع

از  یدیرو ند نیآر یداره. تو دستا ی. حنانه شب ادراراشتمذ

بس استرس داره همه ناخن هاشو خورده. آرش هم که 

 .شهیتر و بد خلق تر م  یهر روز عصب یدیخودت د

 

 

دانست در  یبچه ها سوخت، مستاصل شد نم یبرا دلش

 قهیحاال هم عذاب وجدان  نی. همدیجواب عمه اش چه بگو 

  یبچه ها اتفاق   یبرا نکهیبه حال ا یاش را گرفته بود، وا

  .افتاد یم
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خواست کارش را رها کند.   ی از آن طرف هم دلش نم اما

  .را آنجا چشم براه خودش نداشت یدرست که کس 

 

 

شک اگر  یکرده بود. ب دایپ ییها  یسالها وابستگ نیدر ا اما

اش   یآپارتمان دوست داشتن ی برا یماند دلش حت یم  نجایا

 .شد یهم تنگ م
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ه در ک یبه بچه ها کرد که دور سفره ا  یهمان اتاق نگاه  از

 دنیدلش از د گری سالن خانه پهن کرده بودند، نشستند. بار د

 .بچه ها چنگ شد تیهمه مظلوم نیا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

االن در موضع  شیافتاد، بچه ها شی و کتک ها نتیز ادی

کند.  یتوانست داغ دلش را سر آن ها خال یضعف بودند، م

 .داشت ییها  یچه باز ایدن

 

 

. از دیآن به سرش زد، خجالت کش کیکه  یخودیفکر ب از

  .موضوع هم گناه بود نیفکر کردن به ا ینظرش حت

 

 

هر چه که   نتیگرفت. ز یاز فرزند م دیمادر را که نبا حق

خواست  یکوتاه بود دلش نم  ایکرده بود، االن دستش از دن

 .در موردش فکر بد کند یحت
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 یاش را رو ییزد. حنا چا یاش داشت با تلفن حرف م عمه

دخترک  ی بود و آرش با غرغر داشت خرابکار ختهیسفره ر

 .کرد یرا جمع م

 

 

کردند، احساس کرد آرش  یبه ماهور نگاه نم چکدامشانیه

  .به آن ها گفته است یزیچ

 

 

و حنا  نیکنار آمدن با آرش داستان داشت. آر یبرا ظاهرا

ا خوب سال ها کنار آمدن با بچه ها ر نیبچه بودند و او در ا

 .گرفته بود ادی

 

 

بود. شک نداشت که شوهر   ریهمچنان با تلفنش درگ عمه

دانست  ی کرد. واقعا نم  یم یعمه اش دوباره داشت بدخلق

  !همه سال چطور با او سر کرده است نیعمه اش ا
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 یخوا ینم ؟ یسادیماهور جان عمه چرا هنوز اونجا وا-

خانم  دهیفر یخونه   ست؟ یگشنه ات ن ؟یاریلباسات رو درب

 .سر سفره ایب ،ی نخورد یزیهم که چ

 

 

کرد   یبه او تعارف نزده است اما سع یکس دیبگو  خواست 

 .اوردیخودش ن یرا کم کند و به رو  تشیحساس

 

 

* 

 

 

 کجاس؟  ییعمه جان دستشو -

 

 

  داخل؟ ارهیبابک چمدونت رو ب یتو راهروئه. چرا نذاشت-
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 نمک زش یتم  دیبا ارهیخودم گفتم ن-

 

 

 کنم یم زشیتو برو حموم من تم -

 

 

 بکنم  زشیخودم تم د ینه با -

 

 

تکان داد و کنار بچه ها   ینگاهش کرد، سر یکم  عمه

را  یکس چیباعث شده بود کار ه ینشست. وسواس لعنت 

  .نداشته باشد ول یق
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 یکردن آپارتمانش م ز یتم یکه برا یخانم کا یدر امر یحت

 .کرد یآمد را به زور تحمل م 

 

 

 یوجود کارش به دلش نم  نیبه او تذکر داده بود با ا  بارها

داد دوباره  یو کمبود وقت اجازه م ینشست و اگر خستگ

  .داد یتمام کارها را خودش از نو انجام م

 

 

 یهم دست از سرش برنم  یوسواس لعنت نیا تیموقع نیا در

 .داشت

 

 

 دیداشت. با یشسته بود حس بدن نیزم یکه رو  یمدت تمام

گرفت و راجع  یبا روانپزشکش م یفرصت تماس نیدر اول

  .کرد یبا او صحبت م دشیجد تیبه وضع
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  نطوریشک اگر ا یکرد. ب ی م ادیرا ز شیدز داروها دیشا

 ش ی کارها نیدر کوچک تر یشد. حت یم وانهیداد د یادامه م

 .ماند یهم م

 

 

که به زور عمه چند لقمه خورده  یاز خوردن صبحانه ا بعد

کرد که   یبود؛ بلند شد که به حمام برود. عمه اش فکر م

خورد و اصرار به خوردن کرده  یو بغض نم  یبخاطر ناراحت

 .بود

 

 

است.  زاریب ریدانست که تا چه حد از طعم پن یخودش م اما

بخورد  ریکرد پن یخدا حس م ی شهیهم  یزاریب نیجز ا

برود هم لب به  رانیاز ا نکهیقبل از ا یشود، حت یخنگ م

 .زد ینم  ریپن
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 ییباعث شده بود عمه اش عادات غذا یسالها دور  انگار

  نی ریاش را ش ییچا چوقتیاش را فراموش کند. قبل ترها ه 

بخورد آن هم  نی ریش یکرد؛ اما االن مجبور شده بود چا  ینم

 .بزرگ! حالت تهوع داشت وانیل کی

 

 

 یندهد. اگر که م یتیبه افکارش اهم شهیکرد مثل هم یسع

  .آورد یفکر کند دوام نم نگونهیخواست ا

 

 

بچه ها   نکهیا یسر سفره نبود، برا یگرید زیچ ر یپن جز

خواست  ینم گرینگفته بود. وگرنه د یزیشرمنده نشوند، چ

  .رفتار کند شی مثل سال ها پ

 

 

دردسر ساز بود. سال ها  شی برا شهیبودن هم  یخجالت نیا

 .گشت یاولش برم یبه خانه   دیکرده بود نبا یتراپ
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*** 

 

 

آمد پسرها به مدرسه رفته بودند و  رونیکه از حمام ب یوقت

عمه اش گذاشته بود و عمه اش  یپاها یحنا سرش را رو 

  .کرد یم هیکرد، مو  یحنا را ناز م یموها کهیدر حال

 

 

داشت، بغض  یقشنگ یآمد عمه اش صدا  یم ادش ی تا

قشنگ تر هم بشود. اشک  شی باعث شده بود صدا ش یصدا

 ینیلبخند غمگ دی. عمه که او را ددیچشمانش دو  یبه کاسه 

 .زد
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بود. بعد از  یگر ید یبه گونه  زیچ خواست همه یم دلش

همه سال هم که آمده بود؛ ماتم تمام خانه را فراگرفته   نیا

  .بود

 

 

هم عذاب وجدان  دیبود، شا یعصبان  یلیدست خودش خ از

زد. پدرش در  یم رانی به ا یسالها سر  نیداشت، اگر در ا

  .مرد  ینم یفقر و تنگدست 

 

 

کرده بودند و سهم ارث  یکی دست به  گرشید یعمو دو 

بودند. هر چه هم که پدرش کشمکش  دهیپدرش را باال کش

عمه   ی . با صداردیرا از آن ها پس بگ یزیکرد نتوانست چ

 .آمد رونیاش از افکارش ب
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 باشه ت یعاف-

 

 

 برم سر خاک خوامیممنونم. عمه جان من م-

 

 

 ؟ یکار دار یتو مگه نگفت -

 

 

 .زنمیچندتا تلفن واجب دارم که تو راه م-

 

 

سرده سرما  یلیخ رونی. بزمیموهاتو خشک کن عز-

 .امی. منم باهات م یخوریم
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اونجا  یار یب یخواینه عمه هم سرده هم حنانه رو م-

 کار؟ یچ

 

 

*** 

 

 

  یزیرا زده بود. با ل  شیتلفن ها دیبهشت زهرا که رس  به

  .را کنسل کرده بود  شیحرف زده بود. قرارها 

 

 

رد کرده است. با پرفسور   یفرم مرخص شی بود برا گفته

 ی برم یک ستیاسپنسر هم حرف زده بود و گفته بود معلوم ن

  .گردد
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خبر فوت پدرش  دنیبه او لطف داشت با شن یادیز پروفسور

گفته بود تا هر زمان که الزم است بماند و نگران کالس 

 .نباشد  شیاه

 

 

در جشن تولد  دیو ی د نکهی تماس گرفته بود با ا د یو ید با

ساعت با او  میدوستش بود، به او لطف کرده بود و حدود ن

  .حرف زده بود

 

 

 یم  ریپ یآرزو داشت وقت شهیبود. هم یخوش مشرب رمردیپ

 .او شاد و سرزنده باشد یشود به اندازه 

 

 

به  دیو یکرد. د یاحساس آرامش م دیو ی د یاز صحبت ها بعد

 یعیحد ناراحت است کامال طب نی تا ا نکهیاو گفته بود ا

  .است
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هم که او پدرش را از دست داده  ش ی بود سال ها پ گفته

که  یکار نیآن حس ها را داشته. گفته بود مهمتر یهمگ

 .است ی انجام دهد، سوگوار دی االن با

 

 

است که در زمان  نی امشکل ما آدم ها  نیبود بزرگتر گفته

و بعدها با گذشت  می ده یمناسب کار درست را انجام نم

و همچنان خودمان را   میکن یم ریزمان، ما در آن اتفاق گ

  .میکن یبابت آن اتفاق سرزنش م

 

 

هزاران بچه  یاست روز نشیآفر یعیروند طب نیبود ا گفته

 ینم یروند. کس  یم ایو هزاران نفر هم از دن ند یآ یم  ایبه دن

 .ردیرفتن ها را بگ نی ا یتواند جلو 
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است که با  نی ا  م،یبکن میتوان یکه م یبود ما تنها کار گفته

. گفته بود حسرت خوردن راجع به  مییایاتفاق کنار ب نیا

  .ندارد یا دهی فا چیکند و ه یرا از تو دوا نم یگذشته درد

 

 

سالها  نی و تمام ا یزد یبسا اگر تو با پدرت حرف م چه

افتاد و  یم شی برا یاتفاق بدتر  ،یداشت یخوب یرابطه 

 .رفت یم  ایزودتر از دن

 

 

رابطه  یهم برا  یبهتر  یبود درست است که حالت ها گفته

که  یری بگ ادی  دیاما با  ،یتصور کن یتوان  یتو با پدرت م ی

 ینم  شیکه مد نظر ماست پ یآل دهیبه حالت ا شهیهم یزندگ

 .رود

 

 

 یا  هیخواهد هر قض یم  یبود بخاطر خدا بس کند تا ک گفته

  .افتد؛ خودش را مقصر بداند یاتفاق م   شیکه در زندگ
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خود سخت است چه برسد  یسوگ به خود  ندیبود فرآ گفته

 .به او که حدود هفده سال با پدرش حرف نزده است

 

 

کرده  نشیتحس شهیداند و هم یم یبود او را دختر قو  گفته

 یخبر  چی ه دنیبا شن چوقتیکرده ه یاست. گفته بود فکر م

را نخواهد داشت. گفته بود کار سخت  رانیتوان بازگشت به ا

 .ستیدشوار ن شی برا گرید ریمس ی هیرا انجام داده بق

 

 

 نیاو را به خاطر هوش سرشارش تحس شهیبود هم گفته

به کمک  ازیبدون ن یدارد حت  ییباال ی ها  ییکرده و او توانا 

  .کند یتواند زندگ یاو م
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تواند  یداشت هر ساعت از روز هم که بود م یاگر کار اما

  .و فکر اختالف ساعت را نکند ردی با او تماس بگ

 

 

معروفش را کرده بود که باالخره   ی آن شوخ شهیهم مثل 

کند.  دایپ ازیماهور ن یجراح غیممکن است او هم به ت  یروز

 .بود ختهیدر تمام مدت ماهور فقط گوش داده بود و اشک ر

 

 

قول داده بود در   لشیهم تماس گرفته بود، وک لشیوک با

را به دست او  رانشیکه شماره حساب ا  یفرصت نیاول

 .پول بفرستد ش یبرساند؛ برا

 

 

 یم نجیرا چ شیزد. هم پول ها ی به بانک م یحتما سر دیبا

کرد. پول آژانس را هم از عمه اش  یکرد و هم حساب باز م 

 .گرفته بود
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کرد. ظاهرا آرش نگذاشته بود  یم دیخانه هم خر یبرا  دیبا

  .مراسم به آنها بکند یبرا یکمک یکس

 

 

گرفته بودند؛ را   شیکه عموها یلیگفت آرش وسا یم  عمه

 ایر  کیکس  چیگذارد ه یپس فرستاده و قسم خورده که نم

 .مراسم خرج کند یبرا

 

 

بود. تا پدرش  دهیمورد با آرش کامال هم عق نیدر ا البته

کردند که انگار با او   یرفتار م یطور شیزنده بود عموها

کارها چه  نیا گر یهستند. االن که رفته بود، د یدشمن خون

 .داشت یا  دهیفا
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کرد؛ اما عمه   یخانه م یهم به حال مبلمان برا یفکر دیبا

 یگفت اگر چهلم کس یصبر کند. م ی مدت دیاش گفته بود با

و خانه نونوار شده باشد، همه پشت  د یایخانه اشان ب

  .زنند یسرشان حرف م

 

 

نداشت.  یتمام چوقتیها که ه   یخاله زنک باز نیاز ا امان

 .کرد یاحترام به عمه اش هم که شده بود، صبر م یبرا  یول

 

 

ترم را  نی خواهد، ا  یاسپنسر به او گفته بود اگر م پروفسور

را   شیکالس ها نباشد. گفته بود شیبماند و نگران کالس ها

  .دهد یم نی گزیبه فرد جا
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 نجای ترم را در ا نیکند که ا  یزنیداده بود را شنهادی او پ به

  .شود یم شی برا یخوب یدرس بدهد. گفته بود تجربه 

 

 

زمان را واقعا الزم داشت.  نیبود ا یخوب شنهادینظرش پ به

راحت  ال یانداخت؛ بعد با خ یروال م یکارها را رو  یکم  دیبا

 .گشت یبرم

 

 

  .آمد رونیب ال یمورد نظر از فکر و خ   یبه قطعه  دنیرس با

 

 

سوت و گور بود. عمه اش  یادیبود و قبرستان ز کشنبه ی

اند. چقدر بدش آمده  دهیقبر دو طبقه خر شانیگفته بود برا

  .بود
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زن  نیاز پدرش جدا نشده بود. ا نتیموقع مرگ هم ز یحت

  د؛ید یم دیو ید دیاش را تباه کرده بود. البته اگر با د یزندگ

  .اش را ساخته است یگفت که زندگ ی م دیبا

 

 

 چگاهیاو نبود او ه یدر زندگ ینت یمعتقد بود اگر ز دیو ید

شد.   ی خارج نم رانیکرد و از ا یرا رها نم  شیترس ها

کفتر جلد  یادیبود او ز  دیو یکرد حق با د یکه فکر م  یمنطق

 .خانه بود

 

 

  دیبودند؛ با نداختهیقبر سنگ ن یکرد هنوز رو  دایرا پ  قبر

همه  نیشد بعد از ا یکرد. باورش نم یم یآن هم فکر یبرا

  .باشد نجایاو و پدرش ا داریسال د

 

 

نبود  یراحت بود؛ کس  گرید نجایبا صدا شکست. ا بغضش 

دهد و بابت اشک  ریبه او گ ا یل بزند ز شیکه به اشک ها 
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چقدر   دیفهم یسرزنشش کند. فقط خودش بود که م  ختنیر

 .دارد  اجیاشک ها در حال حاضر احت نیبه ا

 

 

 یدون ی. مرانیسالم بابا بعد هفده سال امروز برگشتم ا-

 نیتو تمام ا یدون یم دم؟یلحظه انتظار کش نی ا یچقدر برا

 رم؟ی ازت بگ یخبر هیساال چقدر چشم به راهت بودم که 

دکتر بشم به آرزوت  یآرزو داشت شهیبچه که بودم هم ادتهی

شد  یآرزوت باعث م نیساال ا نیبابا. تو تموم ا یدیرس

و آرامش داشته  ت یخونم، احساس رضا یدارم درس م یوقت

نه کنم. بابا   یتو رفتار م یدارم طبق خواسته   نکهیباشم از ا

گفتم که چقدر دوست دارم.  چوقتینه من ه یدیخودت فهم

 یبابا. حاضر بودم هر کار یبود امیدن یهمه  ییروزا هی

  .امیبکنم تا به چشمت ب

تو  یکه دارم و بدم ول یزیاالنم حاضرم هر چ نیهم  یحت

هراس بعد از  ی جهیافکار نت  نیا گهیم دیو ی. دیکنارم باش

کنم دارم کابوس  یسوگه که دچارش شدم. همه اش فکر م

  .نم یب یم

بشم. بعد اون   داریکابوس ب  نیکابوس باشه و از ا کاش

خدا چشم به راهت بودم بابا. همه اش فکر  ی شهیاتفاق هم
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 یدنبالم. عمه اون وقتا بهم دلدار یا یم یروز هیکردم  یم

 یمهر و محبتش برا  هری زنش بم یگفت مرد وقت یداد م یم

. اما بابا به نظرم شهیاون زن هم باهاش خاک م یبچه ها 

 هیگال نجایا ومدمی نبود. ن اتیتوجه  یب ی برا یخوب  ل یدل صالا

  .کنم

تورو ببخشم؛   دیراحت بشم با نکهیا  یگه که برا یم دیو ید

  .دونن یخودم رو محق بخشش هم نم یبابا من حت  یول

 یخوب یاجتماع تیبزرگ شدم و موقع نکهیبابا با ا   ینی بیم

 یت یدارم هنوزم انگار همون دختر بچه ام که ضعف شخص

  .داشت

االن  دی و یبابا. اما به قول د نتهیتو و ز ریهمه اش تقص  نایا

کنه. بابا دلم   یرو از ما دوا نم یکردن درد دایمقصر رو پ

 یلیفتم خکه ر رانیهام برات بگم. از ا تیاز موفق خوادیم

  .رو داشتم یسخت یروزا

  دنیفهم یاونقدر به خودم برا یخوب نبود گاه یلیخ زبانم

 یآوردم که سردرد م یفشار م دمی شن یکه م ییجمله ها

  .گرفتم

 ی هیساال سخت درس خوندم سخت کار کردم که ما نیا تموم

تو پزم رو به  رانیگردم ا یبرم یروز هیافتخار تو بشم. که 

روحت تو آرامش  دوارمی. امی. کاش االن بودیدی م هیبق
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که زنده باشم و   یباشه. نگران بچه ها هم نباش تا اون روز

 .کنم یم  تیجون تو تنم باشه ازشون حما
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خاک   یرا که سر راه گرفته بود باز کرد و رو  ییها گالب

 .. کنار قبرها زانو زد و دوبار فاتحه خواندختیقبرها ر 

 

 

مرده را به دل  ک ی ی نه ینبود البته به نظرش ک یا نهیک آدم

به خودش  یرمردیپ  یاحمقانه بود. با صدا یادیداشتن ز

 .آمد

 براشون قرآن بخونم؟ یخوایخدا رحمتشون کنه. خانم م-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی برا بهیغر کیرا نگاه کرد و تعجب کرد که  رمردی پ یکم

 !او قرآن بخواند ی مرده ها یخواهد برا یچه م

 بده یهر چقدر دوست دار-

 .زد یاش افتاد و لبخند یدوزار تازه

 .شمیهم ممنون م  یل یبله خ-

  یکنارش نشست و شروع به خواندن کرد. با صدا رمردیپ

قرآن  یخواند. سالها بود که صدا یم ی نیآرام و دلنش

 یقرآن او را به سالها یبود. صدا دهیرا نشن یخواندن کس

اش افتاد.  یبه قرآن خواندن بابا حاج  ادشیدور برد.  یلیخ

. چقدر دوستش داشت؛ فقط دیآن روزها پر کش یدلش برا

را به  یمرد چ یاش ه یدر زندگ چوقتی. هدانست یخدا م

اش هم  یاش دوست نداشت. بابا حاج یبابا حاج یاندازه  

 .جانش به جان او بند بود

که پدرش زن گرفت.  دیمادرش مرد به سال نکش یوقت

 یل یخ یمرگ را بفهمد، فقط گاه یکوچکتر از آن بود که معن

 .کرد یم هیصدا گر یشد و ب   یمادرش تنگ م یدلش برا

داشت.  یکه آمد از همان ابتدا با او سر ناسازگار نتیز

 ی بود که  قاشق داغ رو  یآمد سر چه موضوع ینم ادشی

چطور   رمردی پ دینفهم چوقتیمچ دستش گذاشته بود. ه
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آمد که  یم  ادشیداغش کرده؛ فقط  نتیبود که ز دهیفهم

با پدرش کرده و دست او را گرفته بود و به  یسخت  یدعوا

 .بود  وردهآخودش  یخانه 

شده بود. عاشق بابا   نیری مثل عسل ش  شیآن به بعد زندگ از

مهربان بود؛ جانش  یادیز رمردیو خانه اش بود. پ یحاج

بود.  میرفت. خانه اش در شاه عبدالعظ یماهور درم یبرا

کرد که  یادآوریرا دوست داشت. به خودش    یچقدر شهر ر

خاک بابا   کند و هم سر یارتیبه آنجا بزند هم ز یحتما سر

 .اش برود یحاج

اش نگذاشته بود  یجا به مدرسه رفته بود. بابا حاج همان

به   ییخودشان برگردد. پدرش هر هفته تنها یبه خانه  گرید

  یبچه دار نم نتیز دیآمد. بزرگتر که شد فهم یاو م دنید

 .هم باعث نشده بود او را قبول کند نیشود، اما ا

خوشحال  ی اش نشده بود، حت یباعث ناراحت  هیقض نی ا اصال

تر  یدوست داشتن شی و آن خانه برا  یهم شده بود. شهر ر

  .فکر کند یخودشان حت  یاز آن بود که بخواهد به خانه 

کرده بود کالس   قشیاش تشو  یسالها از بس بابا حاج آن

هم باعث  نیانده بود، بعدها همخو  یسوم دبستان را جهش 

 .ردیبگ پلمیسال زودتر د کیشده بود که 
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شد،  یچنان خوشحال م رمردیگرفت پ یکه م یست یهر ب یبرا

درس  یکرده است. آن قدر برا یکه انگار چه کار مهم

که از درس خواندن  یشده بود که حس خوب قیخواندن تشو 

هم  نیگرفت. هم  ینم  ایدر دن  یگریکار د چیگرفت از ه  یم

 یتمام کارها  تیباعث شده بود که درس خواندن را در اولو

 .قرار دهد اش یزندگ

 یشد. بابا حاج اهیاش س یخوبش با رفتن بابا حاج یروزها

که  ینشده بود. وقت داری بود و صبح ب دهیشب خواب ک یاش 

اش هنوز خواب بود  یشده بود و بابا حاج  داریاو صبح ب

عادت داشت.  یزیبه سحرخ رمردیپ تعجب کرده بود آخر

را صدا   هیبود. همسا دهیدست سردش را که گرفته بود ترس

  کینزد رمردینگذاشته بودند به پ  گریبعد از آن د ود زده ب

 .آمده بودند و خانه شلوغ شده بود شی شود تا پسرها

گذشته  هیاو سخت تر از بق ی بعد از آن عزا برا یروزها

بود. پدرش او را به خانه  رو شده رو یاش ز یبود. زندگ

که در  ییو کتک ها  نتی برگردانده بود. بعد از آن او بود و ز

 .بست ینبود پدرش به جانش م

 ینم نتیسخت گذشته بود. ز یلیخ شیآن سال برا زمستان

خانه  یکارها  شتریدرس بخواند. مجبور بود ب یلیگذاشت خ

کارها را   شتریاش هم ب  یبابا حاج یرا انجام دهد. در خانه 
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کرد  یبود و مجبورش م یوسواس نتیداد اما ز یاو انجام م

 .را چند بار انجام دهد یهر کار

  یرفتارها هم باعث شده بود او االن با وسواس لعنت همان

 نتیبود به شرط آنکه ز یباشد. اما باز به آن هم راض ریدرگ

زد.  یغر م نتیآمد ز یم  ادشیداشت. تا  یتمام شیغرغرها

داد که  یآن قدر موضوع را کش م یکوچک زیسر هر چ

 .کرد یبه پا م  ی جنجال

 یآمد. نم یبا او کنار نم نتیهم کنار آمده بود اما ز نت یز با

  شیبکند. درس ها دیکردنش چه کار با یراض یدانست برا

کرد  یاش را م یسع ت یاو باز هم نها یشده بود ول  شتریب

 .کم نشود  شیکه نمره ها

  یرا که تمام کرد از طرف مدرسه اش برا  ییراهنما  سوم

پدرش را  نتیشده بود. ز یمعرف زهوشانیت یمدرسه  

دور است  یادیکرده بود که مدرسه از خانه اشان ز ک یتحر

بدهد. پدرش هم نگذاشته  سیسرو یبرا  دیبا یادیو پول ز

شرکت کند. هر  زهوشانیت یدرسه م ی بود در امتحان ورود

نداشت باز هم پدرش  یا دهیه کرده بود فایچقدر هم گر

 .نشده بود یراض

حامله شده  نتیرا که شروع کرده بود ز رستانیسوم دب سال 

 گری. دشیها تیشده بود هم اذ شتری ب  شیبود. هم ناز و ادا
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تر از  اهیزد و روزگار او را س ینم دیو سف اهیدست به س

 .قبل کرده بود

را ناالن در  نتیروز از مدرسه که برگشته بود ز کی

بود و تا آمدن پدرش هر چه که با او حرف   دهیرختخواب د

  یزده بود، محلش نگذاشته بود. پدرش هم که آمده بود مدت

 دم گوش پدرش پچ پچ کرده  نت یرا ز
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شده بود و با کمربند به  ی. بعد از آن پدرش عصبان بود

 .جانش افتاده بود
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کرده بود و قسمش داده بود پدرش  یو زار  هیچه که گر هر

دست بردار نبود. آنقدر او را زده بود که خسته شده بود.  

  .کبود کرده بود تمام بدنش را

 

 

  یاز هوش رفته بود و ک یآمد ک ینم ادشیاز آن هم  بعد

 .عمه اش آمده بود و او را با خودش به خانه اشان برده بود

 

 

به  نتیرا درآورده بود، ز هی قض یعمه اش ته و تو  بعدها

پدرش گفته بود؛ کالهت را باالتر بگذار که دخترت با پسر 

 ایاوست  یجا  ای گرینه ددارد و آن خا یسروسر ه یهمسا

  .ماهور یجا

 

 

 یبه بار م ییآبرو  یبرود ب  شیطور پ نیبود اگر هم گفته

  .را قبول کند یزیچ  نیتواند همچ یآورد و او نم
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خبر آورده حالش  شیبرا هیبود از صبح که خانم همسا گفته

را بشنود ممکن  یخبر نیهمچ گرید یبد شده و اگر دفعه 

 .است بچه اش از دست برود

 

 

 هیدانست اسم پسر همسا ینم  یشکه شده بود حت ماهور

کند و   یبود که از دور نگاهش م دهید ی. چند بارستیچ

کلمه هم حرف نزده  کیبا او  چوقتیزند اما ه یلبخند م

 .بود

 

 

آنها بود  یکه خانه  یدنبال بهانه بود بعد از چهار سال نتیز

جور شده بود که او را از سر خودش باز  شی هانه براب نیا

  .کند
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مهم نبود اما پدرش دلش را شکانده  ش یبرا نت یز یحرفها

 یکه حقش نبود به خاطر تهمت ییبود نه به خاطر کتک ها

  .که او خورده بود و پدرش باور کرده بود

 

 

گذشت. شوهر عمه اش  یعمه هم به او سخت م  ی خانه

 یسگ از او م نیبد اخالق بود. ماهور در آن سن ع یادیز

 .دیترس

 

  

کرد که  یاش را م یسع  تیگشت نها یکه به خانه برم  شبها

هم خودش را به  ینشود. گاه  یاو آفتاب یچشم ها  یجلو 

زد که مجبور نشود سر سفره با او چشم در چشم   یخواب م

  .شود

 

 

بود؛ اما آن   ی ا دهیآمد دختر الغر و رنگ پر یم ادش ی تا

 .عمه اش بود، قشنگ آب رفته بود یرا که خانه  یچند ماه 
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اش را در درس خواندن کرده بود. آن   یسع  تیهم نها باز

 یکه مرکز مل ییکالس ها یسال عالوه بر مدرسه برا

درخشان و دانش پژوهان جوان  یرش استعدادهاپرو 

  .رفت یگذاشته بود؛ هم م شانیبرا

 

 

مدرسه اش بزند.  یشد از کالس ها یمجبور م یحت یگاه

در سطح استان تهران  یشناس ستیز  ادیسال قبلش در المپ

 .نفر دوم شده بود

 

 

مدال  یجهان ادی بود که اگر در المپ دهی شن هیمدرسه از بق در

که  یتواند بدون کنکور هر رشته و دانشگاه یمکسب کند، 

  .خواست ثبت نام کند

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به   یگاه یباعث شده بود تالشش را مضاعف کند. حت نیا

  .کرد ینم یمدرسه اش هم توجه  یدرس ها

 

 

سال تمام  کیدانست  یکه داشت م یطیتوجه به شرا با

کنکور را  یدرس خواندن و تمرکز کردن برا یبرا طیشرا

 .هم شده بود شتری ب یلیخ  شیندارد. آن سال استرس ها

 

 

که از آنها گرفته بودند با   یمرکز در آزمون   یاز دوره  بعد

  .ردیکم توانسته بود مدال طال بگ یلیاختالف خ

 

 

پرتابش شده بود؛ بعد از آن هم  یسکو  یکشور یطال مدال 

و گرفتن مدال طال باعث  ایاسترال زبنیبر یجهان ادی که المپ

 ای . اما با دندیا ی شود پدرش دنبالش ب دواریشده بود که ام

 .آمدن بچه پدرش انگار به کل او را فراموش کرده بود
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بلد بود به درگاه خدا کرد اما پدرش  ازیچه دعا و نذر و ن هر

 .امدینکه  امدین

 

 

شوهر عمه اش باعث   یها یها و ناسازگار ی بدخلق بعدترها 

  .به سرش بزند  یگریشده بود فکر د

 

 

که او هم مدال طال گرفته بود، به  ییاز بچه ها  یکی  نینازن

که   ایدر دن یهر دانشگاه یتوانند برا یاو گفته بود االن م

 .کنند یخواهند اپال  یم
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نداشت. اما  یپول نیصد دالر بود و او همچ یاپال ی  نهیهز

گفته بود اگر دانشگاه را قانع کند که تفاوت دالر و   نینازن

بد  یلیکشورشان خ  یاقتصاد تیاست و وضع  ادیز ایر

  .است

 

 

شوند مدارکش را  یبدون گرفتن آن صد دالر حاضر م آنها

 .کنند. آخر هم همان شده بود یبررس

 

 

راه  یادیکردند و ز یم یزندگ کا یاقوامش امر شتریب  نینازن

مدارکش مجبور شده بود  یترجمه  یو چاه را بلد بود. برا

  .جانش را بفروشد یبابا حاج ادگاریتنها 

 

 

به او رسانده بود هم   نیگرفتنش را نازن رشیخبر پذ یوقت

خوشحال شده بود هم ناراحت. درس خواندن در هاروارد 
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چند  دیکرد شا یفکر م شهیبود. هم ایرو  کیمثل   شیبرا

تصور  چوقتی اقدام کند، اما ه  یاپال ی بتواند برا گریسال د

 .کند دایکرد بتواند به هاروارد راه پ ینم

 

 

اش در مدرسه رزومه اش را   یعال ی طال و نمره ها مدال 

آخر کاره  یقو  یکرده بودند. همان رزومه   مانیپرو پ

که نداشتن مدرک زبان هم  یخودش را کرده بود، طور

 .باعث نشده بود او را رد کنند

 

 

شود.  یگریکشور د یتک و تنها راه  نکهیاز ا دیترس یم

دهد، اما   ینم  تیدلش را خوش کرده بود که پدرش رضا

 ی فاصله  نیشتریدوست داشت که او ب یل یخ نتیانگار ز 

موافقت  عیممکن را از آنها داشته باشد؛ که پدرش هم سر

پول ندارد که به او  ایر  کی یگفته بود حت یکرده بود. ول

 .بدهد
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خبر به کل منصرف شده بود؛ اما عمه  نیا دنیبا شن ماهور

را بدون آنکه  شیاش به او لطف کرده بود و تمام طالها

 شیداشته باشد، فروخته بود و برا یشوهر عمه اش اطالع

  .بود دهیدالر خر

 

 

همراه  زایگرفتن و  ی سفرش که جور شد، برا ی  نهیهز

مصاحبه  یو پدرش به استانبول رفت. در جلسه   نینازن

دست و پا شکسته آن قدر صادقانه  یسی با آن انگل زایو  یبرا

 .شود یجور م شیزایحرف زده بود که شک نداشت و 

 

 

اقامت در آنجا هم   یآمد، برا شیزا یاز آنکه جواب و  بعد

را اجاره  یکوچک تیبه او کمک کرده بود که سوئ   نینازن

  .کند
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 یزبانش از او بهتر بود اما از شانس بد او م  نینازن

 ردی بگ رشیبود، پذ کایکه در غرب امر ایفرنیکال خواست در

 .قرار داشت کای و هاروارد در بوستون بود که در شرق امر

 

 

او را داشت، پزشک  یسالها دورادور خبر زندگ نیا در

 یهم به بهانه  ی شده بود و دو فرزند داشت. چند بار یموفق

  .بودند دهیرا د گریمختلف همد ینارهایسم

 

 

شد با تمام   یدر حق او کرده بود باعث م نی که نازن یلطف

نتواند او را کنار  چوقتیاش از افراد مختلف ه یری کناره گ

 .به خودش آمد رمردیپ  یبزند. با صدا

 

 

 دخترم دو جزء تموم شد بازم بخونم؟ -
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 نجا؟ ی ا نیایشما هر روز م-

 

 

 بله -

 

 

 .دیاگر که امکانش هست فردا هم براشون بخون-

 

 

عاقبت به  یدعا شی داده بود؛ برا رمردیرا که به پ پول 

 دنشیدعا را دوست داشت از شن نیکرده بود. ا یریخ

  .کرد یاحساس آرامش م

 

 

غرق شده بود. دعا دعا  شیدر فکرها یادیکرده بود، ز رید

درسش را از که آ ینباشد و زودتر به بانک ک ی کرد که تراف

 .عمه اش گرفته بود، برسد
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بود که تهران را اصال بلد نبود. مگر چند سال    نجایکار ا یبد

گرفته  ادیکرده بود که بخواهد تهران را هم  یزندگ نجایا

  .باشد

 

 

را هم که تهران بود، بدون اجازه از  ییسالها آن

 یتوانست برود. االن برا یتا سر کوچه هم نم  شیبزرگترها

 .مجبور بود از آژانس استفاده کند یریهر مس

 

 

*** 
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را  ش یآخر وقت بود اما توانست کارها دیبه بانک رس یوقت

  .زمان صرف کرد یهم کل پریکردن ها  دایپ یهد. برا انجام د

 

 

بچه ها   یدانست ذائقه  یبود نم ج یهم کامال گ پریها در

آن  یکرد همه   یبخرد. سع ییزهایچه چ دیچگونه است و با

 .خانه الزم است را بخرد یکه برا ییزهایچ

 

 

کرده بود و االن با   نجیرا چ شیبود که پولها نیاش ا یخوب

کند. بعد از حساب کردن پول   دیتوانست خر یراحت م ال یخ

. ردی آژانس بگ  شیاز صندوق دار خواست برا شی دهایخر

به خانه   ادهیتوانست پ یشده بود و نم  ادیز یلیخ شی دهایخر

 .برگردد
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پسرها از مدرسه برگشته بودند و عمه   دیبه خانه رس یوقت

اخم  دیخر یها سهیک دنیبچه ها را داده بود. آرش با د  یغذا

  .به صدقه گرفتن ندارند  یازیکرد و گفت که ن

 

 

پررو بود؛ اگر  یادینگذاشت. ز یپسرک وقع ی حرف ها به

 یاش را م یخواست با او دهن به دهن شود تمام انرژ یم

 .گرفت

 

 

خوش قورمه  یپخته بود. بو  یرمه سبزبه خاطرش قو  عمه

بود که عاشق   ادش یدر جانش نشست، پس هنوز  یسبز

  .است یقورمه سبز

 

 

کرد. فرزاد قورمه  یدرست م شیبرا  ادیوقت ها هم ز آن

کرد که ماهور را  یغرغر م شهیدوست نداشت و هم یسبز
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بار هم که شده مادرش به  کیاز او دوست دارد، چرا  شتریب

 !پزد  یدل او غذا نم

 

 

بپزد اما قورمه   یشده بود قورمه سبز یسالها گاه نیا در

  یها یاو کجا و قورمه سبز یاهایبا کنسرو لوب یسبز

 !بود کجا ل ی خوش رنگ عمه اش که زبانزد فام

 

 

 زم؟یعز یدیبه کارهات رس-

 

 

 هی مخوایحساب باز کردم. عمه م یبانک ول  دمیرس رید-

  دنیبهم واحد م نمیبرم دانشگاه بب  د یبمونم. با نجای ا یمدت

 نه؟ ایدرس بدم 
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 .خبر گل از گل عمه اش شکفت نیا دنیشن با

 

 

 برو دستاتو بشور برات سفره بندازم -

 

 

را  ش یاز پاها  یکیزشتش که  یکیبا آم عروسک پالست حنا

 .هم کنده بود به او زل زده بود 

 

 

 یادیز ش یداشت. رنگ چشم ها ییبا یز یچشم ها دخترک

 یخواست تا جان دارد بچالندش، اما م یخاص بود. دلش م

  .کارش بترسد نیاز ا دیترس

 

 

 یکرد اما با کنجکاو  یم  یبیاو هنوز عادت نداشت و غر به

که دوست   یرا هر طور نینازن یکرد. پسرها ینگاهش م
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کجا و    نینازن  طانیتخس و ش یچالند اما پسرها یداشت م

 !دخترک مظلوم کجا  نیا

 

 

 ه؟یاسمش چ ی دار یچه عروسک خوشکل -

 

 

 اسم نداره-

 

 

 یخوایم یبراش اسم بذار دیبا ؟ ی کنیصداش م  یپس چجور-

 من براش اسم بذارم؟ 
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ارتباط برقرار  یخدا برا یکرد. ا نییسرش را باال و پا فقط

  .داشت شیدر پ یکردن با بچه ها راه طوالن

 

 

خوام بعد  یحلوا آرد از کجا بخرم. م یدونستم برا یعمه نم-

 .م یتو محل پخش کن یاز ظهر حلوا درست کن

 

 

فرستم بخره، تو خسته  یآرش رو م یبخر  ییاز نونوا دیبا -

 ؟ یبخواب کمی یخوا  ینم یهمه مدت تو راه بود ن ی. ایا

 

 

و چهار ساعت پشت  ستیشده ب ندی اش کجا بود که بب عمه

  .ساعت هم ننشسته  کی یبوده و حت  داریسر هم ب
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که  یداشت اما زمان یبهتر تیمدتها بود که وضع البته

گرفت، آن  یبه خودش سخت م  یادید زبو  یجراح دنت یرز

مدت را داشت که زانو  یطوالن یها ستادنیسرپا ا نیقدر ا

 .درد آورده بود

 

 

به او   وتراپیزیکه ف یو حرکات وگایبود که به مدد  یمدت  االن

  .کمتر شده بود شی داده بود، دردها ادی

 

 

سرپا  یطوالن یبود که ساعتها نیهم ا یتخصص جراح یبد

 .عادت کرده بود   تیبه آن وضع گرید یرا داشت. ول ستادن یا

 

 

کرد  یکه مصرف م ییبا قرص ها یکم خواب بود. حت  کال

توانست بخوابد اما با وجود  یاز شش هفت ساعت نم شتریب

 .بهتر شده بود یلیخوابش خ ت یفیقرص ها ک
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 نه عمه عادت دارم-

 

 

م به ه نیآرد فرستاد آر دیخر یاش که آرش را برا عمه

بپرسد  یزیخواست از بچه ها چ یآشپزخانه آمد، دلش نم 

دوست داشت بداند آرش چه به بچه ها گفته که  یلیوگرنه خ

به آنها  یشوند. شک نداشت که حرف ی نم کیبه او نزد ادیز

 .زده

 

 

 ؟ یکالس چندم-

 

 

 پنجم -
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کوتاه بود. حنا  یادیز یسن نیا یبچه  یمن قدش برا یخدا

  .داشتند یبهتر تیو آرش وضع

 

 

جالب نبود اما آرش کامال   ادیآنها هم ز  یرنگ و رو  نکه ی ا با

 .بود یشد و حنا هم به نظرش عاد یبلند قد محسوب م

 

 

 ؟یبش کارهیچ یبزرگ شد یدوس دار-

 

 

 مهندس -

 

 

 ؟یمهندس چ-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کنن یکه ربات درست م  نای از ا-

 

 

 یدونی. میمهندس برق بش  ای یبخون  کیربات ای دی پس با-

 کدوم درست خوب باشه؟  دیبا

 

 

 نه -

 

 

 یاض یر-

 

 

 یدرسام خوبه آبج یمن همه -
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 شی کلمه برا نیپسرک قنج رفت. انگار ا یدلش برا گرید بار

 یکلمه را م نیکه ا ی شد. اگر قرار بود هر بار ینم یعاد

خوش  یادیقلبش شود که ز زیحس خوب سرر نهمهیشنود ا

 .شد یبه حالش م

 

 

با آنها ارتباط  شتری ب  نکهیا  یبه پسرک زد و برا ی لبخند

را دوست دارند هر دو گفتند که  ییکه چه غذا دیپرس ردیبگ

 .دوست دارند تزایپ

 

 

 براتون درست کنم؟  نی خوایم-
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 :گفت نیآر

 

 

گاز فر   دیگفت با یم شهیمامانم هم  میما که گاز فر ندار-

 ی تو خونه بپز  یکه بتون یداشته باش

 

 

 .اوردیخودش ن یپسرک کباب شد اما به رو  یبرا دلش

 

 

تو  میما دانشجو بوددرست کرد  شهیبدون گاز فر هم م-

 ی. مشدیهم خوشمزه م یلیخ میکرد یدرست م تابهی ماه

 د؟ یشام براتون درست کنم امتحان کن یبرا نیخوا
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کم   نهمهیدانست بچه ها چرا ا ی دو جواب مثبت دادند. نم هر

دور و برش  کایکه در امر ییحرف هستند. تمام بچه ها

کرد  یاو آرزو م یبودند از بس سر و صدا داشتند که گاه

 .گذاشت یم لنت یسا یداشتند که آنها را رو  یکاش دکمه ا

 

 

رفت.  ی دوباره به فروشگاه م دیبود با دهینخر  تزایپ  ل یوسا

  یکه برا یی. به نظرش آنهادیخر یکره م دیحلوا هم با یبرا

 .نبود یبود کاف دهیصبحانه خر

 

 

را  یزیبود و داشت چ ریاش همچنان با تلفنش درگ عمه

 ل یاگر آقا اسماع دیخواست بگو  یکرد. دلش م یم  پیتا

بهتر است برگردد خانه اش و  ستیبه ماندن او ن یراض

  .خودش را در دردسر نندازد
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حرف خارج از ادب بود و عمه هم  نیبه نظرش گفتن ا اما

 .همه سال او را امشب تنها بگذارد نیمحال بود بعد از ا

 

 

 تزایشام پ خوامیحلوا چندتا کره بخرم؟ م یبرا نیبب ای عمه ب-

 .با بچه ها دوباره برم فروشگاه د یدرست کنم با

 

 

افتاد  ادشیشد  دیخر یها سهیک یاش که مشغول وارس عمه

کرده و امروز   یاو ناله م یردرد برااز پادرد و کم شهیهم

حنا را جمع و جور کرده  یهم از صبح سرپا بوده خرابکار

 .را شسته بود شیو پتو 

 

 

سالها پدرش نتوانسته بود  نی شد که در تمام ا ینم باورش

  .بخرد ییلباسشو  نیماش یحت
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 نیدر ا نتیگفت درآمد پدرش بد نبوده اما ز یاش م عمه

احوال بوده و هر چه که پدرش  ضی مر یلی آخر خ یسالها

 .شده یآورده خرج دوا و دکتر م یدرم

 

 

 ی. از صبح سرپا بودیجابجا کن نارو یخواد ا یعمه نم-

 کنمی. خودم برگشتم جابجاشون میخسته شد

 

 

 شی مدت پ  نیام بود ا فهینکردم که، وظ یقربونت برم کار-

 ل یبچه ها بمونم منتها حالم خوب نبود بعدش هم اسماع

 .بچه ها شدم یرو یکرد من شرمنده   یبدقلق

 

 

 یعمه اش تکان داد شوهر عمه اش را کامل م یبرا یسر

 .شناخت
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*** 

 

 

را قبول   شنهادشی هوا پ  یداد رو  دیخر شنهادیبچه ها که پ  به

آمد  ینمشده بود و بدش  نیبعد از غذا سنگ نکه ی کردند. با ا

رفتند ممکن بود  یاالن م نیبزند؛ اما بهتر بود هم یکه چرت

 .آرش برگردد و اجازه ندهد بچه ها با او همراه شوند 
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 کی  شیبرا دیحنا متوجه شد که با یپوشاندن لباس ها موقع

  .بکند یدرست و حساب دیخر
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از  یکیمجبور شد   ینداشت. حت یلباس گرم مناسب دخترک

  شیبرا  نکهیخودش را به او بپوشاند با ا یپشم یجوراب ها

جوراب خوشش آمد و   یرو  یت یبزرگ بود اما از عکس ک

 .ذوق کرد  شیبرا

 

 

کاپشن  نیبهتر از حنا بود. حداقل آر نیپوشش آر تیوضع

که معلوم بود  یبافتن  کیداشت، حنا همان را هم نداشت و 

کرد. از  یکاپشن استفاده م یاست را به جا نت یکار دست ز

  .اعصابش خورد شد شی ها یدست خودش و کوتاه

 

 

اوضاع بهم   نیسرو سامان دادن به ا یدانست برا ینم

کار را  یدانست هر جا یقط ماز کجا شروع کند ف دیبا ختهیر

 .زند ی لنگ م گرشید یجا  کی ردیگ یم
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هم دوختشان باز  نیآر یکه رفتند متوجه شد کفش ها  رونیب

و تمول از  دی بار یبچه ها م  یشده است. فقر از سر و رو 

  .خودش یسر و رو 

 

 

  یکه حت یمارک بودند. طور  شی بود که تمام لباس ها سالها

 کشیکه دوستان نزد دیخر یرا آنقدر گران م شی رها یلباس ز 

  ایبپوشد  ریکردند که قرار است آنها را از ز یمسخره اش م

  از رو؟

 

 

دست و   تیکرد و نها یپول خرج سر و لباسش م یادیز

خوش پوش باشد.   شهیاش باعث شده بود که هم  یدلباز

در چشم   شهیهم شدیباعث م نیاش خوب بود و ا قهیسل

 .باشد
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با بچه ها به   سهیبود در مقا دهیپوش اهیس نکهی م با اه االن

بود که به او  یخال دیو ید ی. جادیشدت از خودش خجالت کش

 .ستیاو ن ریتقص تیوضع  نی تشر بزند که ا

 

 

پشت سرشان چه حرف  ل یمهم نبود قرار است فام  شیبرا

با  دیخر یبچه ها لباس م یحتما فردا برا  د یبزنند با  ییها

 یکرد نم ی عذاب وجدان داشت خفه اش م تیوضع نیا

بعد از  ی گذاشت برا یمبلمان را م دیتوانست صبر کند. خر

 .چهلم

 

 

به بچه ها گفت هر چه که دوست   دندیفروشگاه که رس به

دارند بردارند؛ اما بچه ها از کنار دستش تکان نخوردند.  

از  شتریرا که آنها ب یزیکرد هر چ یبودند. سع عیمط  یادیز

 .کنند بردارد ینگاه م ید حد عا
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کمکش کرد   دیخر یها سهیهم در برداشتن ک نیآر یوقت

مرد کوچکش ضعف رفت احساس بزرگ بودن   یدلش برا

  .کرد یم

 

 

شود اما  دهیبوس هیبق  یحس کرد دوست ندارد جلو  نکه ی ا با

 دیبوس ی. اگر نمدشیهمان جا کنار صندوق خم شد و بوس 

مهم نبود که اخم پسرک را  شی ماند؛ برا یبه دلش م

 .درآورده است

 

 

 یتنها نبود حس خوب ایدن نیدر ا نکه یبرگشت از ا موقع

 یکره  نیا یجا  کیدر  نکهیاز ا یحس  چوقتیداشت. ه

  .دارد، نداشت یخواهر و برادر یخاک

 

 

کرد متوجه شد   یآنها را لمس م کیاالن که از نزد اما

 .بودنشان چقدر خوب است
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حلوا را آماده کرده بود.  ل یعمه اش وسا دندیخانه که رس  به

بگذارند و آنجا  اطیگاز خواسته که در ح ه یگفت از همسا

 .درستش کنند

 

 

آورد  یخانم همراه با آرش که گاز را م دهیبعد فر قهیدق چند

  .لبخند زد دنشیخانم با د دهیشدند. فر اطیداخل ح 

 

 

و حنا ظرف   نینبرد با آر یادیکردن حلوا زمان ز درست

 .کردند نییمصرف را تز کباری یها

 

 

مصرف فرستاده بود  کباریظرف  دیخر یرا که برا آرش

پولش را قبول نکرده و گفته بود خودش پول دارد. اما 
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به بعد  نینگذاشته بود و گفته بود از ا نییماهور پا پا

 .به حرفش گوش دهد دی خانه اوست و با نیبزرگتر ا

 

 

 

 30_ پست#

 

 

که به خرج داده بود  یتیهم بعد از رفتن آرش از جد  خودش

بود   دهیخودش را ند یرو  نیا چوقتیخنده اش گرفت. قبال ه

تخس بود و ماهور مجبور بود به گونه  یادیپسر ز  نیاما ا

 .با او رفتار کند یگر ید ی

 

 

 یحلوا که آماده شدند ذوق و شوق بچه ها برا یها ظرف

 .دش را هم سر شوق آوردپخش کردن حلواها خو 
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پدر و   یکار، برا نی کند با ا یبه او گفت احساس م نیآر

  .انجام داده و خوشحال است یمادرش کار

 

حرفش  نیزد هم یکه نم ییچه حرفها یوجب مین پسرک

باالخره دادش   نکهیبچالند تا ا یباعث شده بود او را حساب

 .را درآورد

 

 

خانم هم سهم  دهی که حلواها را پخش کردند، فر نیو آر حنا

  .خودشان را برداشت و رفت

 

 

که  ینبود تمام مدت یخانم را دوست داشت زن فضول دهیفر

  نیبود هم دهیسوال هم از عمه اش نپرس کی یآنجا بود حت

 .ردیاز او بگ یشد حس خوب یهم باعث م
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با آرش  یاساس د یزده است. با بشیدانست آرش کجا غ ینم

  .مدت پول از کجا آورده است نیدانست ا یزد. نم یحرف م 

 

 

داشته  ینبود که پدرش پس انداز یطور شانیزندگ تیوضع

فرصت  نیدر اول دیقرض کرده بود. با یباشد، حتما از کس

 .داد یپسش م

 

 

*** 

 

 

را خوب از آب درآورد.   تزایاش را کرد که پ یسع  تینها

  .سالها حرف زد نیدر ا ل یعمه هم کنار دستش از فام
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سالها  نیاز عروسش ناله کرد که به قول خودش در ا شتریب

کرده بود. کاوه ازدواج کرده بود  شهیخون پسرش را در ش

 .دختر پنج ساله داشت کیو 

 

 

فرزاد و پدرش گفت که باعث شده  شیدو سال پ یدعوا  از

دو   نی گفت در تمام ا یبود فرزاد از خانه برود. عمه اش م

  یبار هم به خانه سر نزده است و عمه گاه کی یسال حت 

 .رود یاو م یمجرد یبه خانه  یسرکش یبرا

 

 

انتظار نداشت اما از فرزاد دلخور بود. هر چه   یلیکاوه خ از

بود به خودش   یان کودکغارش در تمام دور اریکه نبود 

  .داد یحق م یدلخور نی بابت ا 

 

 

جانانه با فرزاد بکند مثل  یدعوا کیخواست  یم دلش

قهر کند و فرزاد نازش را بخرد. درست که او    یکودک
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سالها  نیدر تمام ا یحرف بزند ول ینخواسته بود با کس

 .قدم نشده بود شیصحبت با او پ یفرزاد هم برا چوقتیه

 

 

 ند ی خواست فرزاد را زودتر از مراسم چهلم بب یمدلش  یلیخ

  .را به جانش ببندد شی و تمام غرها

 

 

دستش  یحرف بزند که فرزاد مثل همان دوران کودک آنقدر

به خاطر خدا بس کند  دیو بگو  ردی دهان او بگ یرا جلو 

  .سرش رفت

 

 

کرده  یخوب شرفتیسالها در کارش پ  نیفرزاد در ا ظاهرا

 .خودش دفتر زده بود یبود و برا
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. شام را که خوردند امدی شام آرش ن یچه صبر کردند برا  هر

پا بند شود، به اتاق رفت  یتوانست رو  یاز شدت سردرد نم

 .دیگوشه دراز کش کیآب خورد و را بدون  شیقرص ها

 

 

*** 

 

 

را باز کرد عمه و حنا را کنار  شیکه چشم ها یوقت صبح

  .بودند  دهیپتو کش شی. رودیخودش د
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خواست منتظر آرش  یخوابش برده، م یک دینفهم اصال

چند روز   نیا ی ها  یخواب یب یبماند و با او حرف بزند. ول

  .کار خودش را کرده بود

 

 

 نیدر ا د یبا آرش چگونه برخورد کند. با دی بادانست  ینم

 .کرد یمشورت م دیو یمورد با د

 

 

اش را  یسرو صدا گوش ینکند ب داریرا ب هی بق  نکهی ا یبرا

 .شد شی ها ل یمیدرآورد و مشغول چک کردن ا فشیاز ک

 

 

فرستاد و گفت به علت  یل یمیدانشگاه ا قاتیمرکز تحق یبرا

تواند با آنها  یآمده فعال نم شیپ  شیکه برا یمشکل خانوادگ

  .کند یهمکار 
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بود و االن چقدر بابت  دهیزحمت کش یکرس  نی ا یبرا چقدر

 یتوانست آنجا باشد حسرت داشت، فقط خدا م ینم  نکهیا

 .دانست

 

 

اش را هم چک کرد. دوستانش آخر  یتلگرام یها گروه

او همراهشان نشده بود   نکهیداشتند و از ا یهفته دورهم

راجع  یکوتاه حیاو را مورد لطف قرار داده بودند. توض یکل

  .شد نیآفال عیبه چند و چون ماجرا داد و سر

 

 

بود.   زاریب هیبق یاز حس ترحم و دلسوز یهمان بچگ از

 یزی دانست دوستانش با پروفسور و ل یاالن هم چون م 

 ی دهد دلش نم حیبرخورد خواهند داشت، مجبور شد توض

 .را بشنوند هیخواست از زبان آنها قض
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 یپسر لبخند نیا یداده بود از سرسخت  غامیپ شی هم برا محمد

داده بود اما او  یبار به او جواب منف نیچند نکهیزد. با ا

 یل او را به دست مهمچنان اصرار داشت که باالخره د

 .آورد

 .گذاشت نیاش را زم  یشد گوش داریاش که ب عمه

 

 

 ریسالم صبح بخ-

 

 

بدنت خشک شده االن.   یدیخواب نیچرا رو زم زمیسالم عز-

نکن دختر قشنگم از   یبیغر  ،ینکردم بد خواب نش  دارتیب

 ی. خودت که میداشت یخودت پتو برم یرختخوابها برا 

هستن  زیچقدر وسواس داشت همه اشون تم نتیز یدون

 راحت  التیخ
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 یزلیخرس گر نیع میکرد که هنوز مثل قد یاش فکر م عمه

 یم دار یراحت هم از خواب ب یلیخوش خواب است و خ

  .شود

 

 

خوابد و   یپنج شش ساعت م یدانست االن به زور شب  ینم

برد که انگار به خواب مرگ رفته است  یخوابش م  یطور

 .شده نیوابش سنگاز بس خ

 

 

خواستم بخوابم اصال  ینه عمه به خاطر وسواس نبود، نم-

 خوابم برد  یک دمینفهم

 

 

 مادر یخسته بود-
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 م یقرار بود با هم حرف بزن دی ببخش-

 

 

 نداره  یمن که تموم یامشب حرفا یاشکال نداره بمونه برا-

 

 

سالها که نبودم چه  نیاتفاقا خودمم دوست دارم بدونم تو ا-

 آدرس فرزاد رو بهم بده یافتاده. عمه راست یی اتفاقا

 

 

 نجا؟ یا ادیبهش بگم ب یخوا یم یخبر نداره برگشت-

 

 

 دنشیخوام برم د ینه خودم م-
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 د،یرفت خم شد و صورت حنا را بوس رونیکه از اتاق ب عمه

  .فرشته ها شده بود نیدخترک در خواب ع

 

 

و دارد  دهیکه لباس پوش دیرا د نیآمد آر رونیاتاق که ب از

  یآرش بدخلقخورد. خدا را شکر کرد هر چقدر  یصبحانه م

 .مودب و آقا بود نیکرد در عوضش آر یم

 

 

دم داده. قدش   یشده و چا داریب یمتوجه نشده بود ک اصال

سماور  یرا رو  یقور نکهیا یکوتاه بود که برا یبه حد

 یخواست قور یگذاشته بود. وقت شی پا ریز ه یبگذارد چارپا

 :را بردارد ناخواسته گفت
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 مواظب باش -

 

 

 دمیدم م یمن چا  شهیحواسم هست هم-

 

 

و آن    ردیرا از دستش بگ یخواست برود قور  یم دلش

  یپرت کند اما به زور جلو  یرا گوشه ا  یکوفت ی ه یچارپا

  .خودش را گرفت

 

 

 دیبه بچه ها نگو  یلیحواسش باشد خ دیگفته بود با دیو ید

دست نزن به اون   نیکارو نکن اون کارو نکن، به ا نیا

  .دست نزن
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دچار  ندهیشوند که بچه ها در آ یباعث م  نهایبود ا گفته

را انجام  یکار یو وقت  رند یبگ م یمشکل شوند و نتوانند تصم

 .شوند دیترد ایدهند دچار حس شرم  یم

 

 

بود و   زیچالش برانگ یلی نظرش رفتار درست با بچه ها خ به

 یم دیو یحتما به د د یخاص خودش را داشت، با   یها یدگ یچیپ

  .کند یبه او معرف نهیزم نیگفت چند کتاب خوب در ا

 

 

  دیدانست که با یو مناسب واقعا نم یاطالعات کاف بدون

 یبچه ا چیبا ه چوقتیچگونه با بچه ها رفتار کند. چون ه

 نهیزم نیهم در ا یکم ی لیخ یتجربه  ینکرده بود حت یزندگ

 .نداشت

 

 

  امیامروز باهات ب خوادیدلم م ر،یصبحت بخ زمیسالم عز-

 مدرسه 
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آمد   ی عمه اش از اتاق م  یهمچنان خواب بود و صدا آرش

 .کردنش است  داریب ریکه درگ

 

 

 ؟ یا یب یچ  یبرا-

 

 

 .اخم کرده بود نیریش پسرک

 

 

 ینطوری هم-

 

 

 مدرسه ام؟ ی ایمگه بچه ام ب یبزرگ شدم آبج گهیمن د-
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 .اش زد یریاز جبهه گ ی لبخند

 

 

مدرسه ات  نم ی بب خوامیفقط م امیجان داخل که نم نیآر-

مدرسه  امیوقت الزم بود ب هی دیشا  ک؟ی نزد ای کجاس؟ دوره 

 .ات بهتره بلد باشم

 

 

 .لب زمزمه کرد ریز یباشه ا ی ناراض  پسرک

 

 

 یمن لباس م  ادیب ستیتو صبحونه ات رو بخور تا سرو -

 ام یپوشم م 
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 ندارم سیمن سرو -

 

 

 :دی تعجب پرس با

 

 

 ؟ یریم یپس چه جور -

 

 

 با اتوبوس-
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اول صبح پسرک تک و تنها با  کی من با آن تراف یخدا

که  زیر یجثه  نیرفت آن هم با ا یاوتوبوس به مدرسه م 

  .ماند  یدست و پا م ریاتوبوس ز یشلوغ انیم

 

 

کار را بکند، اصال  نیا گریممکن بود اجازه دهد د محال 

 .به او بزند نیماش ابانیممکن بود موقع رد شدن از خ

 

 

  نی ا  یکرد موردها یکار م مارستانیرا که در اوژانس ب یمدت

را که  یآمد آن دخترک یم ادشیبود. هنوز  دهید ادیز  ینیچن

مدرسه اش بود موتور به  سی دم در خانه اشان منتظر سرو 

  .رفته بود ایاو زده بود و بعد از دو هفته کما از دن

 

 دی کمتر از تهران بود. با یلیبوستون که خ تیجمع تازه

در  یکرد که به او برنخورد. ول یمطرحش م نیبا آر  یطور

 .برود سیداد بدون سرو  یاجازه نم گریهر صورت د
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رفت  اطیصبحانه نخورده به ح دیرا که پوش شیها  لباس

در شال و کاله منتظرش بود   دهیکه پوش ین یآر یدلش برا

  .ضعف رفت

 

 

 زانیاز کالهش آو  شی رنگ به رو نداشت اما لپ ها پسرک

 .شدیامروز بهتر بود با او همراه م یشده بود. برا

 

 

 ی برا دیکارت کش شیبرا نیسوار شدن به اتوبوس آر موقع

گرفته بود در دلش قربان   دنیکه موقع کارت کش یژست

به او  ستدیبا نیآر ش یخواست پ یکه م ی صدقه اش رفت وقت

دست داده   نیبه آر یگفت به قسمت زنانه برود. حس بزرگتر

 .نداد یت یبود اما او به حرفش اهم
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 نیکرد محال ممکن بود او را در ا یپسر چه فکر م نیا

که از دلشوره تا  یاتوبوس شلوغ تنها بگذارد. آن طور

  .کرد یمقصد سکته م

 

 

ست خودش از حد نگران بود اما واقعا د ادیز ینظرش کم به

اش را به او تعارف کرد از خدا خواسته  یصندل ینبود. مرد

  .نشاند شی پا یرا به زور رو  نینشست و آر

 

 

به او نخورند آن   هیبق  نکهیغرغر کرد که به خاطر ا نیآر

 یمهم نبود حت شیرا به او داده است. اصال برا شیمرد جا

 شی ماالند باز هم برا یهم خودش را به او م یاگر کس 

 .گذاشت یرا تنها نم نینداشت، در هر صورت آر  یتی اهم

 

 

داشتند از  یرو  ادهیهم تا مدرسه پ یشدن کم ادهیاز پ  بعد

  .شده بود یاول صبح اتوبوس عاص ی شلوغ
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 کجایحجم آدم را  نیرا که مجبور شده بود ا یبار نیآخر

هم  یتاکس یتآخر ح یسالها نیآورد. ا ینم ادیتحمل کند به 

 .شد یسوار نم

 

 

کرد که خانه اش به  یم یسع شهیهم هم ییدانشجو  دوران

 .رفت یم اده یپ یحت  یباشد گاه ک یدانشگاه نزد

 

 

 زانیگر ینداشت از شلوغ یوقت ها هم که درآمد چندان آن

 .خود را داشت یجا گریبود االن که د

 

 

 دی ایبه مدرسه ب سیبا سرو  دیکرد که از فردا با دیتاک نیآر به

مدرسه  یغرغر پسرک هم کمتر شود به کوچه   نکهی ا یبرا
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  نی آر بیداخل ج   یداخل کوچه نرفت. اسکناس دند،یکه رس

 .نتوانست او را ببوسد یچپاند و برگشت، حت 

 

 

عرق تن در داخل اتوبوس و نخوردن صبحانه باعث  یبو 

هم  خواستیآنطور که م ی. حتردیشده بود حالت تهوع بگ

 .صحبت کند نیبا آر سینتوانسته بود راجع به سرو 

 

 

*** 

 

 

 نیآر سیسرو  یخانه برا  کیاز آنکه با آژانس نزد بعد

 یرا راحت کرد که راننده   الشیخ رمردیصحبت کرد و پ 

از بابت   الشیفرستد. خ  یرا م یال دارمطمئن و سن و س

 .راحت شد  نیآر
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داشت.سالنه سالنه به  یبود و حس خوب یخودش راض از

دم در   د یطرف خانه رفت، داخل بن بست که شد از دور د

 .دیآ یم  دادیداد و ب یخانه اشان شلوغ است و صدا

 

 

چطور خودش را به در خانه رساند. آقا  دینفهم اصال

از او   یزد آرش هم دست کم یداشت بلند بلند داد م ل یاسماع

کرد، آنها  یرا نم شانیپسر فکر آبرو  نیمن ا ینداشت. خدا

 !هنوز عزادار بودند
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رفت  یپدرش را گرفته بود و مدام قربان صدقه اش م بابک

و مرد  یخالد یکه بس کند. از آن طرف هم آرش را آقا

 .گرفته بودند  یگرید
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آرش انداخت و رو کرد به شوهر عمه اش  یرا جلو   خودش

شوهر عمه اش در دهانش کوباند و   دیبگو  یزیتا خواست چ

 :داد زد

 

 

 هرزه اس یدختره  نیا ریهمه اش تقص -

 

 

در صورت شوهر عمه اش  یاز کوره در رفت و مشت  آرش

  تیموقع  نی برادرانه گرم شد اما در ا تیحما نیزد. دلش از ا 

 هیهمسا یشده بود همه  جیکرد. گ یکار را نم نیبهتر بود ا

 .کردند یها جمع شده بودند و آنها را نگاه م 

 

 

پسرش را  یگذارد زندگ یزد که نم یعمه اش داد م شوهر

 یدانست کدام پسرش را م یدزد خراب کند. نم یهرزه  نیا
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پسرش را خراب کند؟   یقرار بود زندگ یگفت؟ چه کس

دانست منظورش از هرزه  یاما نم دیمظورش از دزد را فهم

 ست؟ یک

 

 

دانست  یداد. نم یدهانش طعم خون م دیسوت کش سرش

کامال در بر گرفت و آشنا آرش را  یچه کند که چهره ا  دیبا

  .نگذاشت تکان بخورد. آه از نهادش برآمد

 

 

که شوهر عمه اش او را دزد و   تیموقع نیدر هم قایدق

آن مرد  دیبود با دهیهرزه خوانده بود و در دهانش کوب

 .دید یرا م  مایجنتلمن داخل هواپ  یادیز

 

 

در  ی کس چی خواهد ه یکرده بود که نم دیعمه اش تاک  به

  .برگشته است کای که پزشک است و از امر کوچه بداند
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بود از آن مدل آدم  دهینپرس یخانم هم کال از آنها سوال دهیفر

 گری . اما حاال دستیدر ذاتشان ن یبود که انگار فضول ییها

 .را پنهان کند یزیتوانست چ ینم

 

 

و   یخالد یکرد آقا یم دادیعمه اش همچنان داد و ب شوهر

  .کردند یبا او صحبت م گریچند مرد د

 

 

کشانده  اطیجنتلمن به داخل ح  یادیرا هم آن مرد ز آرش

  نی هم یتر، برا  دهیبود. هم بلند قدتر از آرش بود هم ورز

 .دیچرب یکامال زورش به آرش م

 

 

به   ییدمپا خت،یر یکه اشک م دیکه شد حنا را د اطیح  داخل 

  .کرده بود سیپا نداشت و خودش را خ
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  دیلعنت کرد. اما از کجا با نی با آر یابت همراه را ب  خودش

 نگونه یو ا دیایدانست که قرار است شوهر عمه اش ب یم

 .کند یزیآبرور

 

 

اش چادرش را سر کرده بود و مستاصل به آنها نگاه  عمه

  .داشت هیسرخش نشان از گر یکرد، چشم ها یم

 

 

خواهد برود، فقط  یداشت که م نیچادر سرش نشان از ا اما

  .کشد یاز بچه ها خجالت م

 

 

 زیآن وانفسا فکر کرد که واقعا عمه اش دلش را به چه چ  در

راحتش کند به  نکهیا یبرا  یمرد خوش کرده است؟ ول نیا

 :سمتش رفت و گفت
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 کنه یزیآبرور نیاز ا  شتریبرو عمه نذار ب-

 

 

 شی دست ها چارهی. زن بدیحرف او لب گز نیاش از ا  عمه

  .دوباره فشارش باال برود دیترس ی. ماهور مدیلرز یم

 

 

 یبلوا به پا م نطوریزن بود که ا نیاصال به فکر ا شوهرش

 .کرد یقائله را تمام م نیکرد! بهتر بود زودتر ا

 

 

 ریگفت تو به دل نگ یزیچ هیعمه   هی االن عصبان  ل یاسماع-
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کرده بود   یهرزه گ ی. او کدیمنظور عمه اش را نفهم واقعا

کدام پسرش را قرار بود  یکه خودش خبر نداشت؟ زندگ

فرزاد هم که  تیماهور به هم بزند. کاوه که زن داشت، وضع

  .ودمشخص ب

 

 

به  یدیتهد شی هم کوچکتر از آن بود که ماهور برا بابک

او  یبرا یکه ابهام شی حرف ها ی. تنها نقطه دیایحساب ب

 .دزد بود ینداشت همان کلمه 

 

 

با عمه اش حرف زده بود شوهر عمه  یکه تلفن کباری قبال

 .داد زده بود و دزد خطابش کرده بود یاش از آن طرف گوش 
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داخل کوچه کمتر شد. آرش هم آرام  یکه رفت صداها  عمه

را نگاه  اطیآن سمت ح دیکش یماهور خجالت م یشده بود ول

 .بود ستادهیخانم هم کنار آنها ا دهیکند. فر

 

 

خانم که مخاطب قرارش داد مجبور شد برگردد و   دهیفر

خانم  دهیبود. هم از فر نی به زمجواب او را بدهد اما نگاهش  

با  یدانست چه نسبت یهم از آن آقا که نم د،یکش یخجالت م

 .خانم دارد دهیفر

 

 

لرزه، بهتره  یماهور جان هوا سرده خواهرت داره م-

 کمکت؟  امیمن ب یخوایداخل م  شیببر

 

 

بود  دهیمهربانتر از تصورش بود فهم یل یخانم خ دهیفر

سختش است حنا را حمام کند، اما واقعا در آن لحظه اصال 

 .کرد ی فکر هم نم یو حمام کردن حنا حت یبه وسواس لعنت 
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شوهر عمه اش رعشه داشت، دلش  یاز ناسزاها  شیدستها

 هیگر ریو به حال خودش س ندیبنش اطیخواست کف ح یم

 .کند یکند اما مجبور بود خوددار

 

 

 دم یممنون خودم حمامش م-

 

 

آرش به خودش آمد او هم امروز صبح کم تر از  یصدا  با

نکرده بود. به موقع اش حساب  یزیشوهر عمه اش آبرور

 بهیغر یچشم ها نیا یاما االن جلو دیرس یپسرک را هم م

 .بزند که اوضاع را بدتر کند یخواست حرف ینم

 

 

 ؟ یشما مگه مدرسه ندار-
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به او  یخواست جوابش را بدهد اما چنان چشم غره ا  آرش

خانم به سمتش  دهیرفت که ساکت شد و داخل خانه رفت. فر

 .آمد و دستش را گرفت

 

 

به اون   یجوونه غرور داره حقم داشت واال هر چ زمیعز-

چند وقت هم  نیادامه داد. ا یآقا گفت برو شر نکن اون آقا ه

شده بذار سرفرصت   فیکه افتاده اعصابش ضع ییاز اتفاقا 

داخل،  یباهاش حرف بزن. االنم بهتره خواهرت رو ببر

اما هر  شتره،یب تتیمسئول یی بچه ها االن شما نیبزرگتر ا

به من   یاز شبانه روز بود کمک خواست یوقت هر ساعت

 غ یدر یخالد یراحت باشه نه خودم نه آقا التیخبر بده . خ

 .می کن ینم

 

 

تکان داد.   یآن آقا هم سر یخانم تشکر کرد و برا دهیرف از

  .آنها که رفتند به حنا نگاه کرد
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کرد و   یم هیداشت. هنوز گر یز یرقت انگ تیوضع دخترک

شد نگاه  اطیخورد. آرش که وارد ح یبه هم م شیدندان ها

  .رفت اطیبه او انداخت و سمت در ح یچپ

 

 

او و حنا باال   یه هاکه شان دیرا چنان به هم کوب اطیح در

 ی خال یتوانست برا یرا نم یزیچ تی. انگار در آن موقعدیپر

 .نوایکند جز آن در ب دایکردن حرصش پ
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کرد. ته دلش ضعف داشت مطمئن   یم یبه حال حنا فکر دیبا

  یبود که حنا هم صبحانه نخورده شوهر عمه اش صبح عل

  .بود دهیآنها را چسب ی قهیالطلوع  

 

 

 یخواست تا جان دارد بزند. ب یلومپن را دلش م مردک

چاک و دهن تر از آن بود که بخواهد با او دهن به دهن 

 .شود

 

 

بود. شوهر عمه   دلخور ایدن  کی ی از عمه اش به اندازه  اما

ناجور چسبانده بود و بدتر از آن   یاش به او هزارتا وصله 

تمام اهل محل در دهانش کوبانده بود. آن وقت او  یجلو 

 .چادرش را سرش کرده بود و دنبال او روان شده بود

 

 

 یم یفکر کرد که االن اهل محل راجع به او چه فکر یوقت

 .خودش را بکشد یخواست موها یکنند دلش م
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 یبود، االن فکر م دهیند مایحداقل آن آقا را داخل هواپ کاش

  .مشغول است یبه چه کار رانی کرد که او خارج از ا

 

 

 یسکس ورکر است، حت ای پر یکرد که استر یفکر م تینها

کرد از فکر  شی شد. حنا که صدا یم  یاز فکرش هم عصب

 .درآمد

 

 

 ی آبج-

 

 

 ارم یب ییبرم برات دمپا سایلحظه وا هی زمیجان عز-
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*** 

 

 

آژانس که نشستند هنوز حالش بد بود. تا امروز  داخل 

راحت  الشیکرد، خ یصاف نم ل یحسابش را با آقا اسماع

  .شد ینم

 

 

خانه اشان تا دفتر  یهنوز ده نشده بود اما فاصله   ساعت

کرده که آدرس  یبود. با خودش فکر کرد چه کاره خوب ادیز

 .اش گرفته آنجا را از عمه

 

 

 یم  یهم به طال فروش یرفت، سر یآنجا م نکهیقبل از ا دیبا

دو ساعت را  نیهنوز رعشه داشت تمام ا شیزد. دستها

  .بود دهیلرز
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را شسته بود.   اطیحنا را حمام کرده بود و ح نکهیاز ا بعد

افتاده بود  ادشی خودش هم دوش گرفته بود. در حمام تازه 

از هرزه چه بوده! حالش به که منظور شوهر عمه اش 

 .مراتب بدتر شده بود

 

 

حمام عمرش  نی شده بود که فکر کرد کوتاهتر  یعصبان  آنقدر

را کرده است. هر چند خودش هم استرس داشت که نکند حنا  

  .اوردیسر خودش ب ییبال

 

 

بود   دهیرا پوش شی آمده بود دخترک لباس ها رونیب یوقت اما

 .کرد یم  یو با عروسکش باز

 

 

  نیی پا شیاز گلو  یزیحنا لقمه گرفته بود خودش هم چ یبرا

 یرا برا یاز آن بود که بخواهد وقت رتریرفت هم د ینم
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 یادیصبحانه خوردن صرف کند. خدا را شکر کرد که حنا ز

  .ساکت بود

 

به  یاعتراض چ یآمدن با او راحت بود. در حمام هم ه کنار

 نقدریا شهی دانست هم یاو نکرده بود. نم یوسواس یرفتارها 

 .است دهیبه خاطر دعوا ترس ایساکت است 
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من داشت حنا را کنار او  یبا الب یبحث مفصل نکهیاز ا بعد

  .وارد آسانسور شد ییگذاشت و خودش به تنها
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کارش عذاب وجدان داشت، اما دست خودش نبود از   بابت

  نیمحله و ا نیآن هم در ا دیکش یسر و وضع حنا خجالت م

 .ساختمان

 

 

در کارش موفق بود که   یادیسالها ز نیفرزاد در ا انگار

دفتر بزند. هر چند وضع   ییجا نیتوانسته بود در همچ

آمد حسرت لوازم  یم  ادشیبد نبود. تا  چوقتیآنها ه یزندگ

 .کاوه و فرزاد را داشت ریتحر

 

 

 ی داشت برا میشد تصم یکارش با فرزاد تمام م نکهیاز ا بعد

زدند  یکند. به درک که مردم پشت سرشان حرف م دیحنا خر

داشت ن یمناسب  تیدخترک در آن سرما با آن لباس ها وضع

  .ممکن بود سرما بخورد
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خواهد حنا را  یمن هم فکر کرده بود که او م یالب  یحت

همانجا رها کند. مجبور شد پاسپورتش را به امانت نزد او 

گرفت خودش هم اگر بود   ینم یمن خرده ا ی بگذارد. به الب

 .کرد یهمان فکر را م

 

 

فضا نظرش را جلب کرد.  کیش دمانیاز ورود به دفتر چ بعد

 زیم نیتر کیشده بود. سراغ نزد یبند شنیداخل سالن پارت 

 :به در رفت و گفت

 

 

 کجاست؟  یریخب یاتاق آقا دیببخش دیسالم خسته نباش-

 

 

 د؟ یدار  یوقت قبل-
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 نه -

 

 

 یامروز سرشون شلوغه کال بدون وقت قبل  شون یا زمیعز-

 ننیب یرو نم یهم کس

 

 

 اتاقش کجاس د یباشه خانم شما بگ-

 

 

به او کرد و با دست اتاق ته راهرو را  ینگاه چپ دخترک

فرزاد هم داشت، به  ینشان داد. همان بحث ها را با منش

 .فرزاد تمام شود یتا جلسه   ندیزور اجازه داد منتظر بش
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توانست  یساعت که گذشت واقعا طاقتش طاق شد. نم مین

 نی. ا دیایسر حنا ب ییبال دی ترس یم .ندیهمانطور آنجا بش

 .نداشت یجلسه هم که تمام

 

 

که در  دیکنار هم بود فهم زشانیکه م یرفت و آمد دو منش  با

  کیکه به در نزد یاتاق کنفرانس است، منش  یسمت راست

 یکیدفتر رفت. آن  گریرا برداشت و به طرف د یبود کاغذ

و در   دیزد، فرصت را مناسب د یهم داشت با تلفن حرف م

 .را باز کرد

 

 

اما تا او به خود بجنبد  دیرا شن یمنش یخانم کجا  یصدا

بود و همه داشتند او را نگاه   ستادهیوسط سالن کنفرانس ا 

  .کردند یم
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برد  تیوا یرا رو  یزیبه دست داشت چ کیماژ فرزاد

 .او شکه شده نگاهش کرد دنیداد با د یم حیتوض

 

 

 جا حرفامو بزنم؟ نیهم ای رونیب   یایم-

 

 

خانم گفتم  نیندارم به ا  یریمن تقص دیمهندس باور کن یآقا-

 زدم اومد داخل  یداشتم با تلفن حرف م دیجلسه دار

توجه به  یکه انگار تازه از شک خارج شده بود، ب فرزاد

 :آن دو گفت یحرف ها

 

 

 ؟ی... ماهور خودتشهیباورم نم-
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 یاگر م یزاد بود. حتفر یبازوها انیبه خودش آمد در م  تا

  .توانست یهمه چشم نم نیا یکند جلو  ی خواست بدخلق

 

 

  یدر اتاق بودند و همگ گرینفر د ستیحدود ب یمنش بجز

با  یهمه سال که حت نی کردند. نه به ا یداشتند نگاهشان م

 نکه یارزش سراغش را نگرفته بود نه به ا یب ل یم یا کی

 .کرد یاحساسات خرج م یحساب شیاالن برا 

 

 

خواهد در  یبود که دلش م نیحس ماهور در آن لحظه ا تنها

که از پدرش  یدهان فرزاد بکوبد. درست مثل همان تو دهان

 .خورده بود و لبش را از داخل پاره کرده بود 

 

 

 نکهیا یبرا دی. خجالت کشدیبار بوس نیچندم ی را برا سرش

که در آن لحظه  یکار داد. تنها  یکند به خودش تکان  ش یرها

 .نکرد ش یهمان بود. اما فرزاد رها دیبه ذهنش رس
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 ن؟ یکن یمعرف ن یخوا ی مهندس نم-

 

 

بود ماهور را  ستادهیآنها ا کیکه نزد یمرد جوان یصدا  با

 .دیرها کرد اما دوباره خم شد و صورتش را بوس
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 ؟ یبرگشت ی خوشحال شدم ک دنتیچقدر از د یدون ینم-
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بدتر آنکه  دیآن همه چشم خجالت کش ی حرکت فرزاد جلو  از

 .نکرد و کمرش را گرفت ش یرها

 

 

بعد از  یبرا  میجلسه رو بزار یمهندس بهتره ادامه  یآقا-

 .شما هم االن سرتون شلوغه نهار

نشسته در جلسه بود. ماهور فکر کرد  نی از حاضر یکی

زد و او را  یآخرش را با تفنن گفت. فرزاد لبخند  یجمله 

 :به خودش فشرد و گفت شتریب

 

 

بعد از سالها  زمیخواهر عز  یحق با شماس جناب اوحد-

 .تونم تمرکز کنم ی و من االن نم رانیبرگشته ا

 

 

 ستادهیآنها ا  کیکه نزد یحرف مرد جوان نین ااز گفت بعد

پشت چشم نازک   شیبرا  یکرد و منش یبود اظهار خوشبخت

 ی م دیشده بود و با رشیکرد د ینم ش یکرد. فرزاد هم رها
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به امان خدا  نییاز حد لفتش داده بود. حنا را آن پا شی رفت ب

 .ول کرده بود

 

 

منتظرت  رونیعجله دارم. سه ربع ساعت ب یلیفرزاد من خ-

وقتت رو  شتری ب قهیچند دق رونیب  ایشدم. اگه امکان داره ب

 .رمی گ ینم

 

 

حق دارن خودم بهشون   یخانم محسن خوامیمعذرت م زمیعز-

 .گفته بودم

 

 

 یفرزاد داد و دندان ها ل یتحو   ییلبخند مکش مرگما یمنش

از اتاق خارج  یگذاشت. وقت شی شده اش را به نما  نتیلم

 .کرد  تیشدند ماهور را به طرف اتاق خودش هدا
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چرا به  ؟یبرگشت یک یینجایا شهیماهور هنوز باورم نم یوا-

 ؟ یمن خبر نداد

 

 

 دادمیشماره ات رو نداشتم چطور بهت خبر م-

گفت که  یرا به زبان آورده بود اگر نم شیدلخور باالخره 

نبود که ماهور  یکس گریماند. داخل اتاق د یسر دلش م

 .بخواهد تظاهر کند

 

 

داد باهات   یبه جان خودم مامان اجازه نم یول یحق دار-

اجازه شماره اتو از  یبار ب  هی یحرف بزنم. حت یتلفن 

 دی فهم یخواستم بهت زنگ بزنم. وقت یبرداشتم م شی گوش

 .یکنم اگه زنگ بزن  یحاللت نم رمو یگفت ش

 

 

حرف  یخواهد با کس یعمه اش گفته بود دلش نم  به  خودش

 ؟ی بزن یتوانست  ی هم نم ل یمیا دی بزند. اما خواست بگو 
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خواست  ی نبود اگر هم بود االن دلش نم یفرصت گله گذار

  .دیبه فرزاد بگو 

 

 

موقع ها شوهر عمه اش جانش را به لبش رسانده بود.  آن

 یم را بهم  شیزد اخم ها یحرف م شی از پسرها یک ی تا با 

 رانیرساند از لج شوهر عمه اش با خودش عهد بست از ا

حرف نزند. مردک به شدت مبتال  شیبا پسرها  گریکه رفت د

 .بود سمیبه دگمات

 

 

 یرا که از طال فروش یکرد و چند سکه ا فشیدر ک دست

 .بود درآورد و به سمت او گرفت دهیخر

 

 

که عمه برام  ییهمون دالرا یاندازه   شیبار چند سال پ هی-

پدرت  دونمیعمه پست کردم. نم یبرا دمیبود، طال خر دهیخر

که خونه اتون   یمن اون چند ماه ینه؟ ول  ایبود  انیدر جر
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دست نزدم چه برسه به  یزیاجازه به چ یب چوقتیبودم ه

 !عمه یطالها

 

 

 .را پاک کرد  شیگذاشت و اشک ها زیم یها را رو سکه

 

 

 کنم االن؟ کاریچ  نارو یمن ا ؟یزن یم هیحرفا چ نیا-

 

 

بده به بابات امروز صبح اومده بود در خونه صداشو   نارو ی ا-

 دزد یگفت هرزه  یرو سرش انداخته بود و به من م

 

 

 :انگشت خودش را نشان داد و گفت با
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کاوه  یکردم که خودم خبر ندارم؟ هان؟ زندگ یچه هرزه گ-

به من چه مربوطه؟ اول که اصال ربط حرف هاش رو به 

گرفتم فرزاد.  ش یافتاد آت ادمیبعدش که  یول دم،یخودم نفهم

خواد ازش جدا بشه به من چه مربوطه؟ حتما  یزنه کاوه م

 یچ هی شیچند سال پ نکه یبابات. به ا یلنگه  هیکیکاوه ام  

  به عمه گفته چه مربوطه؟

 

 

کاوه به طور   یدلدادگ یخواست به ماجرا ی دلش نم یحت

برادر  شهیاشاره کند از نظر او کاوه و فرزاد هم  میمستق

 .بودند
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بدبخت کجا بابام کجا؟ تو  ینکن ماهور. کاوه  یانصاف یب-

 ی خبر ندار یچ یاز ه

 

 

 .خوامم داشته باشم ی خبر ندارم نم-

 

 

او  گریرا با سرانگشتانش گرفت و بار د شیاشک ها  فرزاد

 .دیرا بوس

 

 

 نکن هیباشه قربونت برم تو گر-

 

 

 .زد زار
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 تو دهنم دیکل محل کوب یجلو -

 

 

 نهیحرفش فشرده شد و سر او را به س نیفرزاد از ا فک

لحظه بود که تمام  نیاش چسباند. انگار سالها منتظر ا

  .شدت گرفت شیها  هیکه گر اورد؛ی را باال ب شی دردها

 

 

آغوش برادرانه تنگ شده بود. هق  نیا یدلش برا  چقدر

 :هقش که کمتر شد فرزاد کنار گوشش گفت

 

 

 یدماغت رو با لباسم پاک نکن -

 

 

او زد و خواست از او جدا شود،  ی نه یبه س یمحکم مشت

  .که فرزاد نگذاشت و محکمتر بغلش کرد
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گرفت.  یم  تیهم از آغوش فرزاد حس امن یهمان بچه گ از

کرد و آنقدر او  ی مان گونه بغلش مکرد ه یم هیهر وقت گر

 .د یای اش بند ب هیداشت تا گر یرا نگه م

 

 

مرد جوان داخل اتاق کنفرانس.   یدرآمد و بعد صدا  یصدا

آن دو در آن   دنیکه با د دیچشم د یماهور از گوشه 

 :را باال برد و گفت شیدستها تیوضع

 

 

  لمیبرگه از تو وسا هیخواستم مزاحم بشم  ینم دی ببخش-

 وامخیم

 

 

 .تکان داد یو سر دیخند فرزاد
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 یم یدار یدونم االن از فضول یحرف نزن م یتو الک ای ب-

 ی ریم

 

 

 یدونم تو  یدونن اما من که م ی نم هیحاال بق کهی مرت-

 ی لندهور خواهر ندار

 

 

آنکه او را از اشتباه  یو ماهور برا دیبا صدا خند فرزاد

 :آمد و گفت رونیاز آغوش فرزاد ب اوردیدرب

 

 

 یریخواهر ش-
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قصد جسارت نداشتم. فرزاد جان  دیخانم؟ ببخش نیخوب-

 ؟ یکن  ینم یمعرف

 

 

لندهور بودم االن شدم فرزاد  ی که یکه مرت شی پ  قهیدق هیتا -

 جان؟

 

 

 فرزادم یی من دختر دا-

 

 

 باهاتون خوشحالم ییاز آشنا یلیخ-

 

 

 .دیبه شالش کش یت تکان داد و دس یسر  شیبرا
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 گهیمن برم د-

 

 

بمون بعد جلسه با  نجای. نهارو ایبر ذارمیکجا مگه من م-

 خونه میر یهم م

 

 

 گهیوقت د هیباشه  ادهیوقت ز-

 

 

دلخورتر از آن است که بخواهد تعارف کند  دیفهم فرزاد

 یرو  ینکرد. با ابرو به سکه ها یاصرار گرید نیهم یبرا

 :اشاره کرد و گفت زیم
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 گفتم ینره چ  ادتی-

 

 

*** 

 

 

ساعت از سه گذشته بود. آرش خانه  دندیخانه که رس  به

که از دفتر  یبود. وقت دهیخواب یکنار بخار نینبود و آر

  .رفت، نگران حنا بود ن ییعجله پازد با  رونی فرزاد ب

 

 یم یراحت نقاش ال یمن نشسته بود و با خ یحنا کنار الب  اما

  .راحت شده بود الشیخ تیاو در آن وضع  دنیکرد. از د

 

 

 نیآمد و چقدر ا یکنار م یبه راحت یت یبا هر وضع دخترک

 .عادت خوب بود
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خواسته  یرا در آن حوال یدیمن آدرس مرکز خر  یالب از

آژانس هم خبر  شانی برا یرا داده بود حت ومیبود. آدرس پاالد

  .کرده بود

 

 

از بچه ها  یگفت نگه دار  یحرف دوستش افتاد که م  ادی

من هم  یکند. انگار الب  یرا راجع به آدم عوض م هی نظر بق

که قصد رها کردن حنا را ندارد رفتارش با او   دیفهم یوقت

 .عوض شد

 

 

کرده بودند.  نیی را باال پا  دیحنا دو ساعت تمام مرکز خر با

 دهیحنا مناسب بود خر  یبود و به نظرش برا  دهیهر چه که د

 .بود دهیهم خر یو مداد رنگ  یدفتر نقاش یبود. حت
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آنها را  زیبود اما سا دهیخر ییزهایهم چ نیآرش و آر یبرا

بخرد.   نیکفش و پوت شانیدانست و نتوانسته بود برا ینم

هم بخرد اما بهتر  ل یموبا  شانیهر دو  یخواست برا یدلش م

 .بود خودشان هم حضور داشتند

 

 

 یفکر  یاز ب  دید یکنار بخار دهیرا خواب نیکه آر االن

 ایشد. معلوم نبود پسرک نهار خورده  یخودش عصبان 

. انگار بلد نبود مسائل آن خانه را دهیهمانطور گرسنه خواب

 گرشیگرفت طرف د ی. هر طرفش را که مکند  تیریبا هم مد

 .دیلنگ  یم

 

 

نرود.  رونیاز بچه ها ب یکیبا  گریخودش قول داد که د به

  نیاو نداشت. اما حنا و آر یبرا  یآرش بزرگ بود و نگران

  .واقعا بچه بودند
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حنا گفته بود که گرسنه اش است خودش هم  دیاز خر بعد

رفته بودند و    آخر یرفت. با حنا به طبقه  یدلش ضعف م

  .غذا خورده بودند

 

 

داشت  دهیبود اما چه فا دهیهم غذا خر نیآرش و آر یبرا

 .خواب بود و آرش هم معلوم نبود کجا رفته است نیآر
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نبود  شی لب ها ی. متوجه سرددیرا بوس نیشد و لپ آر خم

به خود   یلعنت  شی فکر ی کرد. از ب داری همان هم پسرک را ب

 .فرستاد
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 ؟یآبج نیسالم کجا رفته بود -

 

 

 .زد شیبه رو  ی لبخند

 

 

طول   یلیخ خوامیمعذرت م دیخر میرفته بود زمیسالم عز -

 . آرش کجاس؟ دیکش

 

 

 دونمینم -

 

 

 خونه؟ یاومد یپس چه جور ؟یدون ینم -
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 دارم دیخودم کل -

 

 

 .تکان داد شیبرا یسر

 

 

 ؟ی نهار خورد -

 

 

 خوردم ینه گرسنه ام نبود تو مدرسه خوراک  -

 

 

درآورد و به دستش داد، نوشابه  سهیرا از داخل ک  چیساندو 

آمد  رونی را هم باز کرد و کنار دستش گذاشت. حنا از اتاق ب 

 نیبودند تن زده بود، رو به آر  دهیرا که خر یبلوز و شلوار

 :گفت
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 خوشکله؟  -

 خوشکله مبارکت باشه یلیآره خ  -

 دهیخوشکل خر یزایعالمه چ  هیبرام  یآبج -

 ؟ یدیخر  یچ گهید -

هم  یتو برداشتم. مداد رنگ  ی برا نمیا مو یدفتر نقاش نیبب -

 دمیخر

 

قنج رفت. خدا را شکر کرد که   نشانیب یرابطه  یبرا دلش

 نکه یبه خاطر ا  نیبچه ها رابطه شان با هم خوب بود و آر

با  نی او را با خودشان نبرده بودند ناراحت نشده بود. آر

 :ذوق گفت

 

 ؟یدیمن خر یبرا  نو یا یآبج -

 حدس زدم اندازه ات باشه بعد غذات بپوش زمیزآره ع  -
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گذاشت و شلوار را برداشت و به  نیرا زم چشیساندو  نیآر

لباس داشت که  دنیپوش ی اتاق رفت. آن قدر ذوق برا

نتوانست تذکر دهد که نهارت را اول بخور بعدا سر فرصت  

 .یپوش یرا م تیلباس ها

 

 بزنم به موهام نارو یا خوامیم ؟ی باف یموهام رو م یآبج -

 نیبش زمیآره عز -

 

 یاش گرفت دخترک قرت  خنده

 

اون   یبرا  نو یا هیکش موها آب نی ا هیلباست صورت نیا  نیبب -

 م یلباست گرفت یکی

 

ماهور را نگاه کرد و    یخوشکلش دست ها یچشم ها با

سرش را تکان داد. ماهور او را در آغوش گرفت و محکم 

 .چالندش

 

 آخه یه اخوشمز نقدریتو چرا ا -
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ضعف   شیخنده ها ی. دلش برا دیغش غش خند دخترک

را با    شیبودند. غصه ها یرفت. بچه ها چه نعمت بزرگ

 .حضورشان شسته بودند

 خوبه؟ یآبج -

 نمتی بب -

 

 .آمد  جلو 

 

 قدش بلنده برات، کمرش اندازه اس؟  کمی-
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 آره -
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 یدر آن جا م گرید نیآر کی دیشلوار را با دست کش کمر

گفت اندازه است اما نخواست در ذوق   یشد، آن وقت م

 .پسرک بزند

 

 

بذار هر وقت قدش اندازه ات شد بپوشش.  یخوبه ول -

 .رمیگ ی دوباره برات م رونیب  میریبا هم م یعصر

 

 

و شلوار را عوض   ومی آنکه دوباره برگردد پاالد ی حوصله

 ی کند نداشت. االن اندازه اش نبود باالخره که اندازه اش م

را گشته بود و هر چه را که  ومی پاالد  یمغازه ها  یشد. همه 

  .بود دهیخر د،یا خرشد از آنج یم
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 دیپسرها هم خر یکرد و برا یم  دایپ یگرید دیمرکز خر دیبا

 .خواست  یم یگر ید یزها یحنا هم چ یکرد. برا یم

 

 

* 

 

 

زد   یهنوز برنگشته بود و هر چه به او زنگ م آرش

 رونیفرستاد که با بچه ها ب امیپ  شیداد. برا ی جوابش را نم

 ی برگردند. نگران آرش بود ول ریروند و ممکن است د یم

 .آمد یهم از دستش برنم یکار

 

 

  رونیب  یبودند و برا  دهینوشان را پوش یها لباس ها بچه

رفت و  ینم رونیرفتن عجله داشتند. به خودش اگر بود ب

به بچه ها قول داده بود  یماند تا آرش برگردد ول  یمنتظر م

 .بزند رشیخواست ز یو نم
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خودش  یبرا دیکرد. با دایپ  یگرید دیمرکز خر نترنتیا از

 نیآر یهم که برا یی. لباس هادیخر یم یهم شال و روسر

  .خورد یبود اصال به دردش نم دهیخر

 

 

 زی سا کیبا توجه به جثه اش حدس زده بود   نکه ی ا با

کوچک تر از سنش اندازه اش است اما آنها هم به تنش زار 

 .زد یم

 

 

دو روز دقت کرده   نیداد. ا ی حتما به دکتر نشانش م دیبا

خورد. هر چند  یم شتریکم غذا بود. حنا از او ب یلیبود، خ

  .آرش هم کم غذا بود

 

 

دانست چقدر از حاالت بچه ها بخاطر آن اتفاق شوم   ینم

خودشان است. هر چه که   یشگ یهم است و چقدرش عادت
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کرد از االن به بعد   یحواسش را خوب جمع م د یبود با

 ی خواست کوتاه یبچه ها با او بود و او دلش نم تیمسئول

 .کند

 

مشتاق   نکهیاز ا شتریبچه ها ب  دندیکوروش مال که رس به

حوصله  ادیکنند. ز یباز خواست یباشند؛ دلشان م دیخر

نداشتند. اما دل به دل بچه ها   یتمام  شی ها ینداشت، نگران 

  .نداشتند یگناه چیداد آنها ه

 

ساعت را نگاه کرد  یشدند که وقت یسرگرم باز  یطور

 .کرده اند ی شد که سه ساعت تمام را باز یباورش نم

 

خودش هم  ی ه یخوش گذشته بود. روح یبچه ها حساب به

داد.  یانجام م دی داشتند که با دیخر یعوض شده بود. اما کل

 .دقت کند دیخر یاز صبح برا  شتریکرد ب یسع

 

* 
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اش خاموش  یبار با آرش تماس گرفته بود، گوش نیچند

بود. هنوز به خانه برنگشته بود. از دلشوره خوابش نبرد. 

رفت. ساعت  اطیو به ح دیپوش شی لباس ها یرو  یبافت 

 قدم یدو شب بود. اگر استرس بچه ها را نداشت برا  کینزد

 یخواب م یکه بود هر وقت ب کا یرفت. امر یم  رونیزدن ب

 یحالش بهتر م ی رو  ادهیبا پ شهیکرد. هم یم  یرو  ادهیشد پ

 .شد
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کم کم باز  خشانیبه بچه ها خوش گذشته بود.  یلیخ امروز

که مدل   یاست، طور  قیدق یادیز نیبود آر دهیشده بود. فهم

  .مدرسه اشان را از بر است یتک تک معلم ها نیماش
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 زی به او کمک کرده بود. سا یلیکردن هم خ  دیخر یبرا

دانست. راحت  یاشان را م قهیشان را بلد بود و سل  یهمگ

 شی دهایکند و به نظرش خر دیتر از صبح توانسته بود خر 

 .بهتر بودند

 

 

 یخورد طور  یرا م شی ناخن ها نیگفت آر یدرست م عمه

کامال مشخص بود. حنا هم که شب  شی که از دست ها

خواست حنا را دکتر ببرد. بعد  یداشت. فردا صبح م ی ادرار

آن ها را   رتریگر دا دی ترس یبود. م  نیاز ظهر هم نوبت آر

 .دکتر ببرد مشکلشان حادتر شود

 

 

کرده  دیخر ی بچه ها کل ینداشت برا یهم تمام شی دهایخر

 یرا که م  ییزها یاز چ یلیبود خ دهیبود، اما باز هم نرس

  .خواست بخرد
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نگرفته بود.  ل یپسرها موبا یآرش مانده بود. هنوز برا بوت

 شی حرف زده بود پسرک چشم ها یکه راجع به گوش نیبا آر

 .او را نگاه کرده بود یبرق زده بود و با ناباور یاز شاد

 

 

دهد تبلت داشته باشد تا  یم حیترج شتر یشده بود ب  متوجه

 یخواست جا ینداشت؛ فقط م یاو که فرق ی. برایگوش

  .کند دایپ دیخر یرا برا  ی مطمئن

 

 

عال آرش خان معلوم نبود خواست از آرش بپرسد که ف یم

شک فرزاد  یتوانست از فرزاد هم بپرسد ب یکجاست! م

بهتر بود اما واقعا اعصاب شوهر عمه اش را نداشت. 

 .بود ی شگیهم یو دوست یهمان دور  حشیترج
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خانه ها انگار خواب بودند.  یساکت بود همه  یادیز  کوچه

به  یچنانآن دیطبقه بود د کیخانه اشان  نکهیالبته به خاطر ا

  .نداشت گر ید یخانه ها 

 

 

 یآنها طبقه  اطیخانم دو طبقه بود و از ح دهیفر ی خانه

روشن   شانی از اتاق ها  یکیبود. چراغ  دایدومش کامال پ

خانم  دهیاست. اگر نه فر داریبود. فکر کرد حتما دخترشان ب

 .بودند زی سحرخ یخالد یو آقا

 

 

صبح بود   فتیش  نیبماند. آر داریتوانست ب یاز آن نم  شتریب

دچار  دیخواب یکم م یلیشد اگر خ یم داریصبح زود ب دیو با

افتاد. به داخل خانه رفت  یشک از پا م یشد و ب یسردرد م

 .برخورد کند  یجد یلیداشت با آرش خ  میتصم یول

 

 

*** 
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را که باز کرد ساعت از ده گذشته بود. باورش  شیها چشم

  یاش را نم  یباشد. ساعت گوش دهیخواب نهمهیشد ا ینم

  .خاموش کرده است یدانست ک

 

 

بود. بچه  دهیخواب ریخسته شده بود و شب هم د یلیخ روزید

مثال او   دینکرده بودند. از خودش خجالت کش  دارشیها هم ب 

برعکس شده  شانیبود االن جا یحواسش به بچه ها م دیبا

 .بود

 

 

نقدر غرق کارش بود آ یداخل سالن خانه مشغول نقاش حنا

بود و   دهیعروسک خر  شیبرا روزیبود که متوجه او نشد. د

 یرا م رشیاالن عروسکش را نشانده بود و داشت تصو 

 .دیکش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اما در  ردی هم بگ  یخاله باز ل یوسا شیخواست برا یم

 .نکرده بود دایپ یجالب زیکوروش مال چ
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 حنا جان -

 

 

 سالم  -

 

 

 ؟یشد داریب یک زمیسالم عز -
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 شدم  داریب نی با آر -

 

 

 ؟یصبحونه خورد ؟ی نکرد دار یچرا منو ب -

 

 

 نکنم  دارتیب یگفت شما خسته ا نیآره خوردم. آر -

 

 

 یبود. نم ش یبود هنوز پا دهیپوش شبیکه د یشلوار دخترک

کرده  سیخ شبیدانست چطور از او بپرسد که خودش را د

کرده بود که االن کل   سینه؟ اما اگر خودش را خ  ایاست 

 .دانست چه کار کند یخانه را نجس کرده بود. نم
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من  یمغزش شده بود. خدا یکه خوره   یبه وسواس لعنت

مستاصل   نطوریکوچک ا یمسئله  نیا یشد برا یباورش نم

 .اشدشده ب

 

 

حس نکرد اما  یی. بو دیحنا را بو کش یاتاق رفت و جا به

کرد. حنا را که در  یاس خوب کار نم ییایبو  یقوه  چوقتیه

نشست انگار مچش را  شیدر جا عی. سردیدر د یآستانه 

زد، اما   یو لبخند دیگرفته باشند خجالت کش یکار بد نیح

 .حنا نجاتش داد 

 

 

 نکردم شیج شبید یآبج -

 

 

بودند به طرفش رفت و  منینو خوش  یجانم پس لباسها یا

 .بغلش کرد
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 داری. آرش هم با شما بیقربونت برم من چه دختر خوب -

 شد؟

 

 

بهش  مو یکرد. من رفتم اتاقش نقاش داریرو آرش ب نیآر -

 دینشون بدن سرم داد کش

 

 

ظهر که از مدرسه برگشت خودم   زمیاشکال نداره عز -

 کنم یدعواش م

 

 

 تو اتاقه -

 

 

 مگه مدرسه نرفته؟  -
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 چاندیپ یگوش آرش را م دیباال انداخت. با یسر شی برا حنا

  .بود رونیکه تا نصف شب ب شبیآن از د 

 

 

هم از امروز صبح که دل بچه را شکانده بود و رسما  نیا

آرش  یآن زود  بود. تعجب کرد صبح به چاندهیمدرسه را پ

خواست  ینم  یشود آن هم وقت داریچطور توانسته بود ب

 .مدرسه برود

 

 

با   یقبل از هر کار دیاش شد بهتر د  یکه مشغول نقاش حنا

  .هوا باز کرد یآرش صحبت کند، در اتاق را ب
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 یشدند ول یکور م  ش یکاش چشم ها دید یمن چه م  یخدا

آن حس کرد خون به مغزش  کی. د ید یصحنه را نم نیا

 .شکه شد دنشی. آرش هم از ددینرس

 

 

 

 45پست_ #

 

 

بود که او داشت. بعد از سال ها  یکوفت یچه زندگ نی ا واقعا

شت. قلم را کم دا کی نی مرگ کرد. هم یدوباره از خدا آرزو 

که داخل پالپ بود  یحجم نی. با ادیدانست اصال چه بگو  ینم

 .کند یمصرف نم یمشخص بود به تازگ 

 

 

  نی چه کار کند؟ به که پناه ببرد؟ مگر به هم دی دانست با ینم

تک به   یشد از شرش خالص شوند. االن معنا یم یراحت

 ی. آن خشونت دائم، چشم هادیفهمیرا م  شیتک کارها
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و ... خودش  یکم خواب   ،یقراریکم، ب یقرمز، اشتها شهیهم

  .اش لعنت کرد یدقت  یب ی را برا

 

 

  یکه در تخصصش نبود اما پزشک که بود. حت درست

هم  صیکرد چه رسد به آنکه بخواهد تشخ یفکرش را هم نم

  یادیدرمان ز  یبود از صندل نیجراح شدن هم یبدهد. بد

 .آرش به خودش آمد یگرفت. با صدا یم  فاصله

 

 

 آد یاز دماغت خون م -

 

 

موکت افتاده بود   یرو  شیکه کنار پا  یچند قطره خون به

دماغش را نگرفت که   یجلو  ی نگاه کرد. از شدت شک حت

 .اتاق را به گند نکشد
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موکت نشست. برنامه اش  یکنار در وا رفت و رو  همانجا

واست حنا را به دکتر نشان  خ یامروز صبح چه بود؟ م یبرا

 دیجو  یرا م شیناخن ها نیبخرد. آر ییلباسشو  نیدهد. ماش

کدامشان در  تیبرد. االن وضع یدکتر م دیاو را هم با

 .کدام از بچه ها سالم نبودند چیبود؟ چرا ه تیاولو 

 

 

دلش  یرا به سمت او گرفت. حت یکه دستمال کاغذ  آرش

. دستمال را که از او ردیخواست از دست او دستمال بگ ینم

نگرفت؛ آرش کنارش زانو زد و خودش دماغ ماهور را پاک 

 .کرد. خون دماغ عالمت چه بود؟ حتما فشارش باال رفته بود

 

 

شد اما کاش خون دماغ  یم  نگونهیبار بود که ا  نی اول نیا

و   کرد یرفت که سکته م یشد و فشارش آن قدر باال م ینم

  شیکه پدرش برا یشد. ارث یآنوقت راحت م دیمرد. شا یم

 !بود مانیپرو پ یادیگذاشته بود ز
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دماغش  ریکرد اما دستش را هم از ز ینگاهش نم آرش

پسرک سرش را باال   دیکه چک شیداشت. اشک ها  یبرنم

بکند را نداشت، مغزش هم  یسوال نکه یتوان ا یآورد. حت

نگرفته بود که  ادیدانشگاه  یکرد. مگر در کالس ها یدرد م

 چه بود؟ نی درد ندارد پس ا ی رندهیمغز گ

 

 

. حنا کنار در دیدست آرش را پس زد و همانجا دراز کش با

بود  دهیبود. دخترک ترس یاشک شیبود و چشم ها ستاده یا

کرد تمام توانش را از  یمهم بود. احساس م گریاما مگر د

 .دست داده است

 

 

با خودش هم لج کرده بود که دست آرش را پس زد و   انگار

  نتیمهم نبود موکت ز گریموکت گذاشت. د یسرش را رو 

 نیرا نجاست برداشته بود ا شانیشود کل زندگ  ینجس م

 .خود داشت یجا گریموکت که د
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بود   جیشده بود گ ک یرا که باز کرد هوا تار شیها چشم

  یبلند شدن از رو  نیاز روز است. ح  یچه ساعت دینفهم

 .رفت. اما مگر مهم بود جیسرش گ نیزم

 

 

موکت شکه شد.  ی حجم خون رو  را که روشن کرد از چراغ

بود که چرا دست آرش را پس زده است. حتما  مانیاالن پش

بعد از آنکه او خوابش برده بود، آرش دوباره مصرف کرده 

توانست مصرف نکند  یبود. به افکارش پوزخند زد. مگر م

 !!نی مثل متامفتام  یآن هم ماده ا
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  یدتر برازو  دیچه کار کند؟ با  د یترکش با یدانست برا ینم

چند وقت است که  دیپرس یاز او م دی کرد؟ با یترک اقدام م

که او   یمهم بود. اما با آن حجم  یلیکند؟ خ یمصرف م

از شش ماه  شتر یکرد شک نداشت که ب یداشت استفاده م

  نتیکند. چند روز بود که پدرش و ز  یبود که مصرف م

 ی قبل از آن هم آرش استفاده م یعنیبودند؟  ردهتصادف ک

 !من یکرد؟ خدا

 

 

بود. نکند او هم مثل آرش شود.  یم نیمواظب آر شتریب  دیبا

  نیبچه بود. خدا را شکر کرد که آر یلیهنوز خ نینه نه آر

کرد  ینگاه م ونیزیرفت، حنا تلو  رونیبچه است. از اتاق ب

 .نوشت یداشت مشق م  نیو آر

 

 

 سالم  -
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 مدرسه؟ یرفت یح با چصب زمیسالم عز -

 

 

 ه؟یچرا صورتت خون یاومد دنبالم. آبج یکه گرفت یسیسرو  -

 

 

 خون دماغ شدم آرش کجاس؟ -

 

 

 رونیرفت ب  -

 

 

 د ی. باردی تماس بگ دیو یدانست چه کار کند بهتر بود با د ینم

 یلباس مشک یکرد. خوب یم شی هم به حال لباس ها یفکر

کرد کل تنش  یآن بود که لکه اش معلوم نبود. اما احساس م

 .نجس است
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مدت چشمش به ساعت بود. حمام کرده بود، شام پخته  تمام

بود. نگران بود اما  امدهیبود. شام خورده بودند اما آرش ن

 .را بروز ندهد شی کرد نگران یم یسع

 

 

بود. راحت تر شده  یکم الشیکه حرف زده بود خ د یو ید با

 ینظر روانپزشک ترک کند و نم ری ز دیگفته بود با دیو ید

 .کار را انجام دهد نیتواند در خانه ا

 

 

اش کند. گفته بود  یبستر ادیدر کمپ ترک اعت دیبود با گفته

 یاز لحاظ روان یکم است ول شهیش یجسم  یوابستگ 

 دی و یکند. نگران بود اما به قول د یم جاد یا یدیشد یوابستگ 

را در  یکرد. گفته بود راه سخت یرا حل نم یزیکه چ ی نگران 
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باشد و به  یقو  دی. گفته بود باستین ی نشدن یدارد ول شیپ

 .تواند ترک کند یدهد که م نانیآرش اطم

 

 

برداشت. بعد از چند جمله  نیتلفن خانه که بلند شد آر  یصدا

 .رو به او کرد

 

 

 با تو کار دارن یآبج -

 

 

. با او کار داشتند؟ مگر او چند د یباال پر  شیتعجب ابروها از

 زدند؟ یم  شیروز بود که برگشته بود که تلفن هم برا

 

 

 ه؟ یک -
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 رو بده به بزرگترت   یگفت گوش هییآقا هی -

 

 

*** 

 

 

حالش به مراتب بدتر شد. آرش  یتلفن  یاز مکالمه   بعد

پسر خارج از  نیمن ا یدوباره دردسر درست کرده بود. خدا 

چه کند.  د یمهارش با ی دانست واقعا برا یکنترلش بود. نم

برود؟ بچه ها را که  یبه کالنتر یاالن مانده بود چه طور

 یوقت شب تنها بگذارد. با خوش هم نم نیتوانست در ا ینم

 .از نظرش اصال مناسب نبود یتوانست ببرد جو کالنتر

 

 

کنار بچه ها   دیایب یساعت دیخانم بگو  دهیبود به فر بهتر

خواسته اش را  یبماند؛ کاش شماره اش را داشت و تلفن

کرد. االن  یم  انشی راحت تر ب یکرد آنطور  یمطرح م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خواست بچه ها را  ینم یبرود. حتمجبور بود در خانه اشان 

لباس  نی هم یهم که شده تنها بگذارد برا قه یچند دق یبرا

 .گفت حاضر شود نیحنا را پوشاند و به آر یها

 

 

در را که زد استرسش اوج گرفت کاش حداقل عمه اش  زنگ

 .بود

 

 

  ه؟یک -

 

 

 دم در ادیب  نیخانم بگ دهی به فر شهیم دی ببخش -
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 د یچند لحظه صبر کن -

 

 

 ما یهمان مرد داخل هواپ دیرا نشناخت اما فکر کرد شا صدا

باشد. اگر او پسرشان بود پس چرا آن روز صبح به خانه 

 یساعت بعدش هم در خانه  کیبود. ماهور که تا  امدهین

 یم یسع شهیخودش تعجب کرد. هم یآنها بود. از کنجکاو 

 .که به او مربوط نبود کنکاش نکند ی کرد راجع به مسائل

 

 

 افتاده؟   یاتفاق زمیسالم عز -

 

 

برم بچه ها تو  ییجا  دیخانم راستش من با دهیسالم فر -

سرشون   ییتنهاشون بذارم بال دمیخونه تنها هستن. ترس 

بچه ها   شی پ  دیایساعت ب هی. اگر که براتون امکان داره ادیب

 .کنم زود برگردم یام رو م یسع  تینها
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 ما یخونه   اریاصال بچه ها رو ب هیچه حرف نیا زمیعز -

 

 

 :گفترو به بچه ها کرد و   دی بگو  یز ینداد ماهور چ مهلت

 

 

 نیزد  خیداخل  نیبر نیای ب-

 

 

  خوام مزاحمتون بشم ینه آخه نم -

 

 

  :اش انداخت و گفت ینیبه ب  ینیخانم چ دهیفر 
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از  التیخ یکن یپاره م کهیبا من تعارف ت نقدریتو چرا ا -

 بابت بچه ها راحت باشه برو به سالمت

 

 

 :زد و گفت یکم جان لبخند

 

 

 ممنونم -

 

 

کوچه  یفرستاد رو کرد به سمت ابتدا  اطیها را داخل ح بچه

 .خانم دوباره مخاطب قرارش داد دهیو خواست برود که فر

 

 

از   یکمک ؟یبر یخوا یوقته شب کجا م نیماهور جان ا -

 آد  یدست من برم
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دانست  یشد اما نم یگفت باعث زحمت م یشک اگر م یب

 .دیترس یبرود م یتنها کالنتر  نکهیچرا از ا

 

 

 دیزنگ زدن گفتن با  یراستش آرش دعوا کرده از کالنتر -

 برم اونجا

 

 

 اد یباهات ب یتنها نرو بذار بگم خالد -

 

 

اصال اصرار  نی هم یخواست برا یرا م نی هم هم  خودش

خانم همراه بچه ها داخل رفت. فکر کرد  دهینکرد. فر

 .شده است یاو نعمت یبودنشان برا
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*** 

 

 

  تو؟ یومدیدخترم چرا ن -

 

 

 من دوباره مزاحمتون شدم  دیسالم ببخش -

 

 

 هیچه حرف نیا -

 

 

 یدربست ابونیسر خ مینداشت. بر نیزنگ زدم آژانس ماش -

 رمیگ یم
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 آد یهست پسرم االن م نیخواد دخترم ماش ینم-

 

 

 شم ینم شون یمزاحم ا -

 

 

 یخودم بخاطر پادرد مدت هاست که رانندگ  ؟ی چه مزاحمت -

 آد االن یم  مایکنم ن ینم
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که از  نیبود. ماش ما یاسمش ن مای جنتلمن داخل هواپ پس

 .کردلب زمزمه  ریز  یآمد سوار شد و سالم رونیب نگیپارک
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  سالم خانم. کجا برم بابا؟ -

 

 

 ی دخترم بهت نگفتن کدوم کالنتر -

 

 

 ..... یکالنتر -

 

 

با ماهور چشم در چشم شد. ماهور  نهیکه افتاد از آ راه

 یصبح خجالت م روزی. بخاطر جنجال ددینگاهش را دزد

مثل همان روز در   قاینافذ بود دق یاد ی. نگاه او هم زدیکش

 .ما یهواپ
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من اون روز صبح فکر  ؟ینبود رانیبابا جان چند سال ا -

 یکردم از شهرستان اومد

 

 

 .خان آمارش را داده بود ماین پس

 

 

 هفده سال -

 

 

 .دی از حرفش باال پر  ماین ی که ابروها دید نهیآ از

 

 

 بابا جان؟ یکدوم کشور بود -
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 .گرفت یس خوبح یخالد یبابا جان گفتن آقا از

 

 

 کایامر -

 

 

نپرسد. حرف زدن  یزیچ گری د یخالد یدعا کرد که آقا دعا

 شینبود. انگار دعا ندیچندان خوشا شی گذشته برا یدرباره 

آن ها رد و   نی ب یبه مقصد حرف دنیگرفت که تا رس نباریا

 .بدل نشد

 

 

داد. از بس  رینگهبان به حجابش گ یورود به کالنتر موقع

همانطور باز  شی بود موها دهیرا پوش  شیبا عجله لباس ها

بود. خواست همانجا شالش را  دایشالش پ  ریبود و از ز

 .نگذاشت مایدرست کند که ن
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 نیداخل ماش  میبر نیا یب -

 

 

بود اگر جوابش را  یادب یبود اما ب دهیامانش را بر استرس 

 .وان شددنبالش ر یحرف چیه ی ب نیهم یداد برا یم

 

 

 شی برا هیمانده که پسر همسا نشیخودش فکر کرد هم شیپ

باز کرد.  شیرا که زد در را برا نیماش ریشود. دزدگ  یرتیغ

 .اش مشغول کرد یو سرش را با گوش ستادیا رونیخودش ب

 

 

آنجا  یوقت شب چه کس نیرفتارش حرصش گرفت آخر ا از

  !بزند دیاو را د ی دهیژول یبود که بخواهد موها

 

 

*** 
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  یظاهرا ته و تو  یخالد یبروند، آقا یآنها داخل کالنتر تا

   .را درآورده بود هیقض

 

 

 یبا دو نفر دعوا کرده، دنده  گهیبا ماموره حرف زدم م -

هم تو دعوا افتاده   یکیاون  ی رو شکسته. گوش شونیکی

کرده  دایپ  یلفظ یریسرباز درگ  هیهم با  یشکسته. تو کالنتر

 ت زده تو دهنش با مش

 

 

را  یآن کوفت یوقت گر،یشد د یم نیاز نهادش برآمد. هم آه

آرام  یزیچ چیاش با ه ختهیکرد؛ خشم لجام گس یمصرف م

 یم گریشد. هر که به پستش خورده بود را زده بود د ینم

 .خواست چه کار کند
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رفت، دستش را به سرش گرفت  جیلحظه سرش گ کی  یبرا

. امروز خون  ندیخواست همانجا وسط راهرو بش یدلش م

را  شیبود بازو  کشیکه نزد  مایاز دست داده بود. ن یادیز

 :گوشش گفت ریگرفت و ز
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   شما حالتون خوبه؟ -

 

 

 :گفت دیاو را د تیکه وضع یخالد یآقا

 

 

 .رمیگ  یرو م تشونینگران نباش بابا جان خودم رضا -
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را نداشت. به  ستادنی خوب نبود واقعا توان سرپا ا حالش

را رها کند، اما او همراهش   شیداد تا بازو  یخودش تکان 

راهرو نشاند. خودش هم کنارش   یصندل  ید و او را روش

  .شد ریجاگ

 

 

به  نکهیبعد از ا دیبود. با فی به نظرش کث یکالنتر  یصندل

  نی شست در ا یرا م شی لباس ها یگشت همه  یخانه برم

 .را کم داشت یوسواس لعنت  نیهم تیموقع

 

 

عطرش که در  ینداشت بو  یندیحس خوشا ماین یکی نزد از

حالش را بدتر کرد. شام هم نتوانسته بود   دیچیدماغش پ

  شانیبخورند همراه یز یبچه ها چ نکهیا یبخورد فقط برا 

 .بکشد غ یخواست سر خودش ج یکرده بود. دلش م
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 دهیکه به آخر نرس ایبودن را باور نداشت. دن فیضع نهمهیا

تر خواست مجبور بود ادامه دهد پس به  یاگر نم یبود حت

بود  یم یقو  دی افکار حال خودش را بدتر نکند با  نیبود با ا 

 .بچه ها فقط او را داشتند

 

 

توانند داخل   یاتاق باز شد سرباز به آنها گفت که م در

  :او را مخاطب قرار داد مایبروند. ن

 

 

 د ینیجا بش نی هم ستیاگه حالتون خوب ن -

 

 

توانست تنها  یزمزمه کرد و بلند شد، نم یلب خوبم ریز

 دیترس ی خلوت بود اما م یکالنتر نکهی راهرو بماند با ا یتو 

 .تنها بماند
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  یانسالیداشت با مامور م یخالد یاتاق که شدند آقا داخل 

 یزد. جز او سرباز یآنها حرف م  یزندگ تیراجع به وضع

 یخالد یکرد. آقا یبود و به آنها نگاه م ستادهیهم دم در ا

آنقدر گفت و گفت که باالخره دل آن ها را به رحم آمد و  

 .ردیگ یرا پس م تشیسرباز گفت که شکا

 

 

نبود  مانیآمده بود اصال پش یخالد یهمراه آقا نکهیا از

کلمه از آن حرف  کیتوانست   ینم یخودش اگر تنها بود حت

را   انشیا فرستاد که آرش و شاکها را بزند. مامور سرباز ر

 .اوردیب

 

 

  یمن تا م یآرش شوکه شد. خدا دنیکه آمدند با د یوقت

 یورم بد شیاز چشم ها یکی ریخورد کتکش زده بودند. ز

 یکه چشمش به زور باز م یداشت و کبود شده بود طور 

 دهیآن خشک یلبش پاره شده بود و خون رو یشد. گوشه 

زده  رونیبود. کاپشنش از سرشانه پاره بود و آسترش ب

صورت و گردنش هم خون افتاده بود.   یرو ناخن  یبود. جا 
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اشک از  دنشیشدند. با د یهم م یآنوقت آن ها شاک

 .شد یچشمانش جار
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 سرت اومده؟ ییچه بال -

 

 

  :و گفت دیبه هم دو  شی ماهور اخم ها دنید با

 

 

 نجا؟یا یوقت شب اومد نیا یچ  ی. براستین یزیچ -

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چند جفت  یلحن حرف زدنش حرصش گرفت اما جلو  از

 ی. آن ها که باالخره تنها مدینگو  یزیچشم بهتر بود چ

که آرش دست چپش را هم با دست  دیشدند. تازه االن د

 .راستش گرفته است

 

 

 کنه یبابا هست درستش م رون،یب دیشما بهتره بر -

 

 

 ی کیبود که سرش را کنار گوش او آورده بود، از نزد ماین

پسر انگار  ن یبود. ا دهیباال پر شیاز حد او شانه ها  شیب

شود. ترسانده  کینزد نقدریبه او ا  دیکه نبا دیفهم ینم

 :گفت نی هم یبود. برا دهیرا فهم نیبودش و خودش هم ا 

 

 

مناسب  نجایاما جو ا دیخواستم بترس ینم خوامیعذرم -

 دیمنتظر باش رونیبهتره شما ب ستین
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از  یک یبا او بود جو اتاق چندان مناسب نبود پدر  حق

سرش گذاشته بود و داشت  یرا رو  یآرش کالنتر انیشاک

 اهیداد که روزگار آنها را س یپسرش را فوش مبلند بلند 

 .کرده است

 

 

  رونیب یحرف از اتاق خارج شد و از کالنتر ی ب نیهم یبرا

هوا  نکهی خواست داخل راهرو منتظر بماند. با ا  ینم یزد. حت

 .داد یم حیترج یهوا را به جو کالنتر یسرد بود اما سرما

 

 

*** 

 

 

آمد و  رونیب یکه از در کالنتر دیرا د  مایساعت ن میاز ن  بعد

 یبود برا ستادهی ا  یکیگشت. در تار یانگار داشت دنبال او م 

 .متوجه اش نشد نیهم
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به  مایکه ن ستادینور چراغ ا ریآمد و ز رونیب یکی تار از

 .طرفش آمد

 

 

من منظورم  ن؟یسادیوا رونیب  نیشما چرا تو سرما اومد -

 خی رون؟یب  نیومدا ی. از کنیسیبود داخل راهرو وا نیا

 نیخور یاالن سرما م نیداخل ماش نییکه بفرما  نیزد

 

 

 :رو به او کرد و گفت مایکه نشست ن نیماش داخل 

 

 

داد.  تی که دنده اش شکسته رضا یاومدم بهتون بگم اون  -

 دم  ینم تی رو نده رضا م یتا خسارت گوش گهیم  یکیاما اون 
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 شد؟ یراض یچه جور -

 

 

 .دید نی ماش یک یشدن فکش را در تار سفت

 

 

پدرش مجبورش کرد اونام انگار دست آرش رو شکستن   -

 خب

 

 

 .دهنش گرفت  یرا جلو  شیو دست ها دیکش ین یه

 

 

نه؟   ای نید یخسارت رو م نمیازتون بپرسم بب   امیبابا گفت ب -

بکنن. اون   خوانیم یدم هر کار یخسارت نم  گهیآرش م
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دم.  ینم  تیشکسته رضا میوشگ ید یال س گهیپسره هم م

 .جا نیبمونه هم دینده شب با تیاگه رضا

 

 

تمام  ال یرا به راه انداخته بود و خ یزیآبرور نیاحمق ا آرش

که را  یرا باز کرد و کارت حساب فشیکردنش را نداشت. ک

که تازه باز کرده بود سمت او گرفت و با دست بانک روبرو  

 .را نشان داد

 

 

 نیخواد بهش بد یهر چقدر که م -

 

 

نگاهش کرد. طاقت نگاه او را نداشت کاش  موشکافانه

کرد.   ی م هیبه حال خودش گر یگذاشت تا کم یم ش یتنها

 .بالخره کارت را گرفت مایدستش را تکان داد تا ن 
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 نوزده هشتادو شش  -

 

 

سال تولدش را رمز کارتش کرده بود، خجالت  نکهیا از

کرد که بخواهد رمز کارتش را  ی. اصال فکرش را نمدیکش

 .شد  ادهیتکان داد و پ یسر مای. ندیبگو  ه یبه پسر همسا
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  دیدوباره پول بفرستد. با شی گفت برا یم لشیبه وک دیبا

  یکرد. درست که حساب بانک یکارش م یهم برا  یفکر

خواست  یم لهیوس  یخانه کل یداشت اما برا یمانیپروپ

 ی نهیهز دیباشد با  ی عال زیخواست همه چ یبخرد، اگر م

 .کرد یم  یادیز
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وقت خرج کردن   شترینبود. ب یآدم پول جمع کن چوقتیه

دالر  کیشد اگر نه که  یپس انداز م  شینداشت که پول ها

 .ماند ی نم شی هم برا

 

 

گرفته بود و ماهانه  یبه سرپرست میرمستقیبچه را هم غ چند

 .کرد یآن ها پرداخت م یرا برا یاد یز ی  نهیهز

 

 

ته بود، روزه رف کی یهم با بچه ها به اردو  یدوبار یکی

گرفت اما  یسرسام م شانیواقعا عاشقشان بود. از سرو صدا

 اهیس  شانیآورد. سه تا یاو را هم به وجد م  شانیانرژ

از آن  یک یدو رگ بودند و فقط  شانیپوست بودند. البته دوتا 

 .پوست بود اهیها کامال س

 

 

پوست ها بود. آن سال ها که فاند دانشگاه کفاف  اهیس  عاشق

را که  یتیداد مجبور شد سو  یرا نم شیخرج ها یهمه 
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  یاز اتاق ها  یکیگرفته بود پس دهد و در   شیبرا  نینازن

 .روزگارش را سر کند تایبه اسم ر انسال ی م یزن یخانه 

 

 

به همراه  شیبود. سال ها پ یجنوب یقا یاهل افر تایر

مهاجرت کرده بود. همسرش را همان    کایشوهرش به امر

اول مهاجرت بر اثر سرطان از دست داده بود.   یسال ها

خانواده پولدار  کی  یکرد و از بچه ها یم یتنها زندگ

 .کرد یم یپرستار 

 

 

ماهور   خیکه  ی مهربان و خوش قلب بود. طور اریبس  یزن

را بعد از مدت ها باز کرده بود و ماهور انگار شده بود آن  

 .آرزو داشت داشته باشد شهیهم تا یکه ر یبچه ا

 

 

حواسش  شهیبود. هم نیریش شی برا  تای با ر یزندگ یها سال 

 یکه م یکرد و وقت یاو بود. او را ماه صدا م زیبه همه چ
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ه مثل  زد ک یاست. ماهور قهقه م یطوالن یادیگفت اسمش ز

و او فوش بود که به  تایتن لش نباش ر   یها ییکا یامر

 .بست یجانش م

 

 

آن   یبرا یکمک ی گاه تایبودند و ر ریفق یلیخ تا یر ی خانواده

 یآرزو داشت به کشورش برگردد. م  شهیفرستاد. هم یها م

مهاجرت کنند و    کایدوست داشته به امر یلیگفت شوهرش خ

 .کار مخالف بوده یاو از همان ابتدا

 

 

اش را تمام کرد و در   یعموم یماهور دوره  نکهیاز ا بعد

 .رساند شیرا به آرزو تایمشغول به کار شد. ر مارستانیب

 

 

 ییکرد. جدا هیسفر او را در روز تولدش به او هد ی  نهیهز

  نکهیا با  تایسخت بود اما هنگام رفتن ر شانیهر دو  یبرا

  .بود یکرد لبخند به لب داشت و راض یم هیگر
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مانده بود. ماهور  قیهمچنان عم شانیاز آن هم دوست بعد

غم او را  تایکرد. اما ر یهم درد دل نم تایر ی برا چوقتیه

 .دیفهم ینگفته م 

 

 

در شهر   یراه دور خبرش را داشت که رستوران از

 یا را اداره مکوچکشان باز کرده و با کمک خانواده اش آنج

 .کند

 

 

برود. ماهور  دنشیهم از او خواسته بود که به د یبار چند

 نیبرود که ا قایبه افر هیژانو  التیقرار گذاشته بود که تعط

 .برگشت رانیاتفاق افتاد و به ا
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تمام عمرش عاشق  یبود که برا ی پوست کاف اهیس کی  همان

پوست ها بماند. دست برد و گردنبندش را لمس کرد.   اهیس

گفت دندان   یموقع رفتن به او داده بود. م تایکه ر یگردنبند 

 .آورد  یم یخوش شانس شیاست و برا یواقع ریش ه ی شین

 

 

بود. با  اوردهیها بود که گردنبند را از گردنش در ن سال 

 ی ادیگردنبند نداشت اما ز یبه خوش شانس ی اعتقاد نکهیا

 .بود زیعز  شیبود و برا  تایر ادگاریدوستش داشت. 

 

 

اتفاق   نهمهیبه افکارش زد. خوش شانس بود که ا ی لبخند

شد، فقط  یچه م گریافتاده بود اگر بد شانس بود د  شیبرا

 .دانست یخدا م
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 یآمد. آقا رونیبه هم خوردن در از افکارش ب یصدا  با

 .شد نیبود که سوار ماش یخالد

 

 

 چقدر هوا سرد شده  -

 

 

 یدونم چه جور یخوام نم یمن واقعا ازتون معذرت م -

 .تشکر کنم

 

 

 نکردم دخترم یکار یزنیکه م هیچه حرف نیا -
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از  یکیکرد و آرش را در حال جروبحث با  رونیبه ب  ینگاه 

اش مشغول   ی. پدرش هم آن طرف تر با گوشدیآن دو نفر د

 .برد  یآمد و پسرش را با خود م یحرف زدن بود، کاش م

 

 

بود.   ستادهیدم دستگاه عابر بانک ا ما یهم همراه ن یکی آن

شود از  یکرد با خود فکر کرد آرش خسته نم یسرش درد م

   ر و بحث؟همه ج نیا

 

 

 یکوفت ن یمتامفتام راتی به افکارش زد تاث یخودش پوزخند 

  یگذاشته بود نه خوراک. انرژ شینه خواب برا  گر،یبود د

 .گریکرد د یم هیتخل یطور کی  دیاز حدش را با شیب

 

 

 د؟یطول کش نقدری چرا ا -
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 یکرد. اولش گفت پول ال س یم یپسره دوندون گرد  نیا-

گفت  میشد یما راض دیاومد اونم د مای. بعد که ننیرو بد ید

به درد من   گهید یگوش نیا نیرو کامل بد میپول گوش دیبا

 .خوره ینم

 

 

 شد؟ یآخرش چ -

 

 

 ره یرو بگ یشد نصف پول گوش یآخرش راض -

 

 

در بدنش   یآورد. جان یرفت و آرش را م ی م یکی  کاش

 .کار را بکند نینداشت که ا

 

 

   گه؟ یم یآرش داره چ -
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گفت   یم م؛یکرد شی شد به زور راض ینم یآرشم راض -

 .نایبه ا دمیپول نم یحاضرم شب بمونم تو بازداشتگاه ول

 

 

 ما یکه ن د یاحمق انگار خر مغزش را گاز گرفته بود. د پسرک

سالم آرش را گرفت و همراه خودش به سمت  یبازو  ریز

 .دیکش نیماش

 

 

زد. کاش او هم  یلبخند شیبرآورده شدن آرزو  یدل برا در

 یبد ی  نهیآرش زور گز یرا داشت ظاهرا برا  مایزور ن

 .نبود
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سرش را  یشدند دلش نخواست حت نیکه سوار ماش یوقت

 شان زده بود، یکه به زندگ یسمت آرش برگرداند. بجز گند

 .هر چه که توانسته بود امروز آتش سوزانده بود

 

 

 فیاعصابش را ضع یچند روز حساب نیکرد اتفاقات ا فکر

کرد که آرامش را به  یاش را م یسع تی نها دیکرده است. با

سن بچه ها سم بود. تا  نیا  یخانه برگرداند. استرس برا

 .بودند دهیاسترس کش یجا هم حساب نیهم

 

 

 اده یخواست پ دند؛یرا نگه داشت فکر کرد رس نیکه ماش ماین

  مارستانیشود که اطراف را نگاه کرد متوجه شد کنار ب 

 .اند ستاده یا

 

 

عکس از  هی میر یمن و آرش م نیبمون نیشما داخل ماش -

 نه  ایشکسته   مینی بب  میدستش بنداز
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دلش نخواست سرش را بلند کند. اما در دلش دعا کرد   یحت

 ی بهانه داشت برا گرید نگونهیاشد اکه دستش نشکسته ب 

 .کمپ نرفتن
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 یرفتار  نیکرد، با ا  یرا روشن م فشی امشب تکل نی هم  دیبا

بچه ها بدتر از نبودنش  یکه او داشت بودنش در خانه برا

را   شیاعصاب  ی نداشت و سر بچه ها ب یدرستبود. اعصاب 

 .کرد یم یخال
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خواست  یخواهد. م یکمپ م ی برا یلیدانست چه وسا ینم

را در تهران   یجمع کند. کاش کس لهیوس شیامشب برا نیهم

 .شهر را بلد بود یحداقل کم ایشناخت  یم

 

 

احساس  یکمبود نهیزم نیدر ا چوقتی بوستون که بود ه در

پزشک روزگار گذرانده بود.  ن ینکرده بود. سال ها با دو ج

شد کار هر  یباعث م نیها در کارشان؛ ا نیآن هم بهتر

  .را قبول نداشته باشد ی پزشک

 

 

نداشت.  یشد اعتماد کرد، اما چاره ا یسرچ گوگل هم نم  به

کرد.   ی م دایامشب پ نیکمپ معتبر هم کیآرش  یبرا  دیبا

شد  یم  داریکه ب یهم گذاشت کاش وقت یرا رو  شیچشم ها

 .باشد دهیاتفاقات را خواب د نی تمام ا

 

 

* 
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و  کیآرش به خودش آمد ساعتش را نگاه کرد  یصدا  با

 یخالد یمزاحم خانواده  یلینصف شب بود. امشب خ مین

توانست محبتشان را  یشد که م یم یشده بودند کاش طور

 .شد ادهیپ نیجبران کند. از ماش

 

 

بمونن نرگس گفت هر  نجایدخترم بذار بچه ها امشب ا -

 .دوتاشون خوابن

 

 

بود   ستادهیدرشان ا یرا نگاه کرد که در آستانه  یخالد یآقا

نرگس را  یهم صدا   فونیکرد. از آ یو داشت نگاهش م

 که گفت چکار کند دیشن

 

 

 ممکنه بترسن  بهیغر یبشن جا داریب بممنون ش  یلیخ -
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 شن االن یبد خواب م یکن  دارشونیب -

 

 

 .شد یگفت خودش اگر بود حتما بدخواب م یم راست

 

 

که بد خواب  ارمشونیکنم م یمن بغلشون م نیخوا یاگر م -

 نشن

 

 

سمت آرش کرد دستش   ینگاه  ؛یخوب شنهادیکرد چه پ فکر

 .در آتل بود

 

 

 آرم یخودم حنا رو م دیرو بغل کن نی آر دیبله اگه لطف کن -
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کدامشان را بغل کند.  چی توانست ه ینم تشیبا آن وضع آرش

خدا رو شکر کرد که دستش نشکسته و فقط در آتل است، 

 .نرفتن به کمپ نداشت یاو را برا دیبامبول جد یحوصله 

 

 

هم  نیکه تعارف زد، داخل خانه شد. فکر کرد آر یخالد یآقا

  ینم یول اورد؛یتوانست ب یندارد او را هم خودش م یوزن

 د؛یایبرود و ب یه  یبردن بچه ها نصف شب یتوانست که برا

داخل   مایخواست ن یدلش نم  شانیزندگ تیاما با آن وضع 

 .نداشت یانگار چاره ا یخانه اشان شود. ول

 

 

 سالم  -

 

 

 داخل  ایترم بسالم دخ -
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 به شما زحمت دادم ی لیخانم من امشب خ دهیفر دی ببخش -

 

 

بچه ها رحمت اند؛ ما رو   زمیعز یچه زحمت ینطورینگو ا -

. ما  شمونیپ نی ا یشبا ب یدرآوردن کاش بعض ییهم از تنها

  قهیچند دق نی . تا همیزمستون طوالن یو شبا مییهم تنها 

حنا دو   یول نیا یبود و منتظر بود شما ب داریب نیآر  شیپ

 که خوابه شهیم یساعت

 

 

 ده؟ یحنا کجا خواب -

 

 

 تو اتاق نرگسه -
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 54پست_ #

 

 

  مایکه ن یخواب بود. وقت ونیزیتلو   یمبل جلو  یرو  نیآر

  یتنش را درآورد و رو  یرا بغل بزند. پالتو  نیخواست آر

کوچه سرد بود ممکن بود سرما بخورد.  یانداخت. هوا نیآر

علت اخمش چه  دیحرکتش اخم کرد، نفهم نیا دنیبا د ماین

حوصله  یهم مهم نبود آنقدر خسته بود که حت شیبود. برا

 .فکر کردن نداشت ی

 

 

* 

 

 

کرده   سیرا دوباره خ شیشد جا داریحنا ب  یصبح با صدا

 .کند هیخواست گر یحنا دلش م  تیوضع دنیبود. با د
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را نگاه کرد هنوز هفت نشده بود. کمتر از دو ساعت  ساعت

امروز حنا را  دی سوخت حتما با یم شی بود. چشم ها دهیخواب

 .داد یبه دکتر نشان م

 

 

توانست هر روزش را با دو ساعت شستشو شروع کند.  ینم

 .آورد یهم وقت کم م  ینطوریکه هم  تیوضع نیآن هم در ا

 

 

فرستاد بعد  یم  رونیشست و ب یعلت وسواسش حنا را م  به

 .گرفت یاز آن خودش هم دوش م

 

 

حمام   ی لباس برداشت. دخترک حوله  شانیهر دو  یبرا

 دیبا شانیهر سه تا یکرد که برا یادآورینداشت، به خودش 

 .تن پوش بخرد. حنا را بغل زد و به حمام برد ی حوله 
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  یداشت. اما آخرش به زور راض یریدرگ یبا آرش کل شبید

  .ترک به کمپ برود  یاش کرده بود که برا

 

 

خواست ترک کند  یبود که خودش هم ظاهرا م نیا شیخوب

 .کند یگفت در خانه ترک م  یاما م

 

 

 دهیاو فهم هنکیا یو برا دیکش یاز ماهور خجالت م ظاهرا

بابت شکر  نیمصر شده بود. خدا رو از ا مشیبود در تصم

  .فتدیفکر ب نیکرد که او باعث شده به ا

 

 

 یکرد که در خانه ترک کند. برا  یهمچنان اصرار م اما

 .صرف کرده بود یانرژ یکردنش کل  یراض
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چشم خودش متادون خورده بود و گفته بود که   یجلو  شبید

خواهد  یبود که نم نیکند. بهانه اش هم ا  یمصرف نم گرید

نقطه ضعفش استفاده  نیبچه ها را تنها بگذارد. او هم از هم

  !االن هم تو را ندارند نیکرده بود و گفته بود بچه ها هم

 

 

مصرف  یتفنن  یهرازگاه شیسال پ  کیگفته بود از  آرش

شده و االن به چند ساعت   شتریکرده است؛ کم کم مصرفش ب

 .است دهیرس کباری

 

 

درآوردن خرج خودش مواد هم فروخته و  یبود برا گفته

شده که گفته  ریموضوع با آن دو نفر درگ نیامروز سر هم

 گریخواهند و حرف او را باور نکرده اند که د یاند مواد م

 .مواد ندارد
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مراسم  ی  نهیکفن و دفن پدر و مادرش و هزبود خرج   گفته

  یخبر به معنا نیا دنیپول داده. با شن نی ختم را هم از ا

 .کلمه الل شده بود یواقع

 

 

  نیچه بوده که عاقبتشان ا نتیدانست گناه پدرش و ز  ینم

به حالشان غبطه خورد که از  گریشده است اما از طرف د

 .اند هدیآرش را ند یروزها نیرفته اند و ا ایدن
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به آرش زل زده بود. دعوا کارساز نبود. هر چند کال  فقط

  یها  نهیجبران هز یاهل دعوا و جار و جنجال نبود. برا

. عذاب وجدانش دیپرس یسوال م یروحان کیاز   دیمراسم با

 .دوباره شدت گرفته بود
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 دیو یحرف زده بود. د دیو ی آرش دوباره با د یاز حرف ها بعد

نشده گفته بود  ریکرده که با آرش درگ یگفته بود کاره خوب

بردن به کمپ اقدام کند. گفته بود به حرف   ی حتما فردا برا

زود  یلیشان را خ میآدم ها تصم نی. استین ی آرش اعتبار

 .ستندیا یحرفشان نم ی کنند و رو  یعوض م

 

 

را که  یلیاش کند. وسا  یبستر  دینشده با مانی بود تا پش گفته

گفته بود قبل  یبه او گفته بود ول دیو یداشت د ازیدر کمپ ن

گفت  یو از آن ها سوال کند. م  ردیاز رفتن با کمپ تماس بگ

 یشهر هم قانونشان با هم فرق م کیمختلف در  یکمپ ها 

 .در دو کشور جدا باشند  نکهیسد به اکند چه ر

 

 

که دارد تا  یت یبسته به وضع دیبود بعد از ترک هم با گفته

تا آخر عمر دارو مصرف کند. گفته بود   دیمدتها و شا

و توهم   ایمثل پارانو  یمصرف کنندگان بعد از ترک عالئم

دارد. گفته بود  یدست از سرشان برنم یدارند که به سادگ
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از حد مصرفش را ادامه دهد، ممکن است حافظه  شی اگر ب

 .اش را هم از دست دهد

 

 

تواند  یو م ستین ادیز یلیبود زمان مصرف آرش خ گفته

مهم   یلیبه ترکش باشد. اما گفته بود بعد از ترکش خ دواریام

کنند در چند  یکه ترک م  ییتر است چون هشتاد درصد آنها

 .روند یره سراغ مواد مماه اول دوبا

 

 

 یآورد ترک م یبدنشان کم م یها هم وقت یبود بعض گفته

روند. گفته بود دلش را  یکنند بعد از ترک دوباره سراغش م

 .شدن خوش نکند  یراض نیبه ا

 

 

باشد. گفته  دیمف یلیخ ش یتواند برا یم طیمح  رییبود تغ گفته

 یریدرگ چیکه ه یخانه را مساعد کند طور طیشرا د یبود با
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مسئله دوباره بهانه  نی با هم نداشته باشند. تا ا یو برخورد

 .سراغ مواد برود نکهیا  یشود برا یا

 

 

خانه را به کل عوض کند، هر   ل یکه قصد داشت وسا  خودش

خواست تا چهلم  یهم نداشتند، فقط م  یآنچنان ی لهیچند وس 

  یکه افتاده بود م یاتفاقات نیپدرش صبر کند. اما االن با ا 

ترک خواباند، شروع به   یآرش را برا نکهیخواست بعد از ا

 ندبود هر چ یکند. سه هفته زمان خوب ل یعوض کردن وسا

خانه به نظرش سه هفته کم  کی ل یوسا یهمه  دیخر یبرا

 .بود

 

 

  کایبلد نبود. در امر دیخر یرا برا  ییتنها بود و جا دست

مثل   یزندگ ی هیاول ل یخواست خانه اجاره کند وسا یم یوقت

و ... همراه خانه  خچال یو خشک کن و  ییلباسشو  نیماش

 .را داشت  ل یهمان وسا دیبود. آپارتمانش هم موقع خر
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به آنها اضافه  یآنچنان  ی لهیچند سال وس نیکه در ا  خودش

خروار کتاب بود  کیکه داشت  یزیچ نینکرده بود. مهمتر

 ی آنچنان یسر رشته  ل یدل نیکه به جانش بند بودند. به هم 

او زجر مسلم  یبرا هیقض نیخانه نداشت. ا ل یوسا دیدر خر

شکل ممکن   نیرا به بهتر  یبود چون عادت داشت هر کار

 .دیچسب ینم دهد، اگر نه که آن کار اصال به او  انجام

 

 

شده   داریب نیکه آر  دیفرستاد د رونیرا که از حمام ب حنا

 .رفته بود جمع کند تا کرده بود ادشیحنا را که  یاست. پتو 

 

 

را  ینبود کار یازیمنظم بود و ن نیرا شکر کرد که آر خدا

 گریبابت قد و وزنش نداشت د ی به او گوشزد کند. اگر نگران 

  یشد. هر چه کرد نتوانست با آن لباس ها  یم یعال یلیخ

 .برود رونی ب سیخ
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 رو صدا کن ن یحنا جان آر -

 

 

دخترک ضعف رفت.  یحنا گل انداخته بود. دلش برا  ی ها لپ

فکر کرد االن اگر در بوستون بود  نیحنا رفت به ا یوقت

 .بود یمشغول چه کار 

 

 

 ریصبح بخ یسالم آبج -

 

 

 ینره ببر  ادتیبرات لقمه گذاشتم  نی. آرزمیسالم عز -
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 من که صبحونه خوردم -

 

 

 فمیاونجاس برو از تو ک فمی. کشهیباشه تا ظهر گشنت م -

 پول بردار

 

 

 پول دارم -

 

 

  نیی دوشش بود پا یجمله کوله اش را که رو  نیگفتن ا نیح

را درآورد و به او نشان  یمچاله شده ا یگذاشت و پنج تومن

  نییکشد که سرش را پا یداد. حس کرد از او خجالت م

 .انداخت

 

 

 ؟ی که بهت دادم رو خرج نکرد  یپول -
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 پنج تومنش رو خرج کردم -

 

 

 :دستش اشاره کرد و گفت به

 

 

 موند نمیا -

 

 

 یخواست تا جان داشت پسرک را بچالند کوچولو  دلش

بچه ها را تنها  نیتوانست ا ی. چطور میدوست داشتن

 .بگذارد و برگردد
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  اجیاحت یزی بردار ممکنه چ فمیباشه اون کمه برو از ک -

 یداشته باش

 

 

 چقدر بردارم؟-

 

 

 دیبود. خواست بگو  یو خواستن نیریش نقدریبچه چرا ا نیا

افتاد که به او   دیویبه تذکر د ادشیاما  یخواه یهر چقدر م

 یلیتام ندهد و آنها را در خ اری اخت یلی گفته بود به بچه ها خ

  .محدود کند زهایاز چ

 

 

 یندارند و سردرگم م  یریگ میکه هنوز کامال قدرت تصم  چرا

وقع شوند و او  مت  یلیخ ندهیشود در آ یباعث م نیشوند و ا

 فیکه ک  نیبه آر  نی هم ی. برا دیا یبرن شانیاز پس خواسته ها

 :پولش را باز کرده بود گفت
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 دو تا از اون سبزا بردار -

 

 

 یمن سواد دارما آبج ه؟ یمنظورت ده تومن -

 

 

 دل قربان صدقه اش رفت در

 

 

 زمیآره عز -

 

 

 گذاشت شیرا سرجا ف یرا برداشت و ک پول 
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 خداحافظ یآبج یمرس -

 

 

 نره. به سالمت ادت یلقمه ات  -

 

 

مادر خانواده شده   هیحمام که برگشت فکر کرد چقدر شب به

انجام  د یکار داشت که با یبه افکارش زد. امروز کل ی لبخند

را فراموش نکند مثل   ش یآنکه کارها یداد بهتر بود برا یم

 .کرد یم ادداشتیدر بوستون آن ها را  شی کار یروزها
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مظلوم شده بود،  یبیاز حمام به حنا که به طرز غر بعد

صبحانه داد. دخترک انتظار داشت او را دعوا کند با آن چشم 
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 یاو حت یول دیی پا یدرشتش تمام حرکات ماهور را م یها

  .هم نکرد سرزنشش

 

 

موجودات بودند  نیمظلوم تر ایدن  یبچه ها ینظرش همه  به

شد توان دفاع   یهم م  یبد رفتار ای ی چون اگر با آن ها تند 

 .سروته شان فرستاد یب  یبه زندگ یاز خود را نداشتند. لعنت

 

 

حواسش به آرش باشد چرا  یل یخ دیگفته بود با شبید دیو ید

 شتر یب دی شده گفته بود با ریپذ ب یحساس و آس یلیکه االن خ

گفته  دیو ی د یهم برا نیحنا و آر طیبه او محبت کند. از شرا

 .بود

 

 

کرده بود که هر دو را به روانپزشک  دیتاک دیو یچند د هر

چکاپ  یداد حنا را اول برا یم  حینشان دهد اما ماهور ترج
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باشد. مشکالت  ی بود مشکلش جسم دواریدکتر ببرد. ام شیپ

 .و سخت تر قابل درمان بودند رترید  یروح

 

 

 نیبه بهتر زیتواند از پس همه چ یگفته بود او م دیو ید

 .اما خودش مطمئن نبود دیشکل ممکن برآ

 

 

بچه  نیگفته بود او پر از محبت خرج نشده است و ا  دیو ید

تعجب کرده  دیو یحرف د نیها محتاج محبت اند! ماهور از ا

گفت دوستشان دارد   ی نم انشیبه اطراف چوقتیه دیبود شا

او  یبرا  انشیداد چقدر اطراف یکه نشان م ش یاما با کارها

 .هستند  یمهم و دوست داشتن

 

 

 ضیسگ مر ی برا واناتیح  یایکه با وجود فوب یماهور

کرده است  یزیاش که معلوم نبود به چه علت خونر ه یهمسا

 وان یمانده بود و بعد از مرگ ح داریشب را تا صبح ب  کی
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کرد مطمئنا محبت  یم  ینیمظلوم تا مدت ها قلبش سنگ

ابراز آن ها  یفقط در نحوه   دیکرد؛ شا یرا خرج م  شیها

 .مشکل داشت

 

 

 یچند روز از بس دلش برا  نی االن واقعا مانده بود، در ا اما

 دایبروز پ یاجازه  گرشید ی بچه ها سوخته بود حس ها

 .نکرده بودند

 

 

دل  کیکند  دارشیب نکه یسراغ آرش که رفت قبل از ا به

 شبیصورتش به مراتب از د تیکرد. وضع هی گر شیبرا  ریس

 .ده بودش  زتریرقت انگ

 

 

زند، در دلش  یدست و پا م یدانست در چه جهنم  یم  قایدق

 .آرزو کرد کاش پزشک نبود
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حال بود.   ینداشت و کامال ب یکه کرد حال مساعد دارش یب

 کی شود.  یمعلوم بود با چند ساعت مصرف نکردن خمار م

متادون کنارش افتاده بود. مشخص بود هر  یورق خال

  .ردهشده و قرص خو داریساعت ب

 

 

رفتن به  یرا به زور بلند کرد و به حمام فرستاد. برا آرش

بود که خودش از پس  دواریشد. ام یم زیتم دی کمپ با

 .اگرنه که مجبور بود خودش حمامش کند دی برآ شی کارها

 

 

*** 

 

 

سال    کی یماهور به اندازه  یکه برا یساعت میاز ن  بعد

گذشته بود خواست سراغ آرش برود. هر چند تمام مدت را 
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 دی پرس ینم یزیحمام و سالن در رفت و آمد بود. حنا چ نیب

 .معلوم بود از حاالتش تعجب کرده است یول
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کرده  دایپ نترنتیکه نصف شب از ا ی با کمپ  نیح نی هم در

داشتند. همان  یخال یبود تماس گرفت خدا را شکر جا

زد را خواسته بودند و گفته  یکه حدس م یشخص  ل یوسا

 .باشد زیشده و تم  و یش دی بودند که قبل از آمدن حتما با

 

 

 شی رها یآرش کهنه بود و لباس ز یلباس ها یچند همه  هر

 یبهتر تیرا که وضع ییآن ها یبودند ولقابل استفاده ن یحت

کرد که امروز بخرد  ادداشتیرا هم  هیداشتند، جدا کرد و بق

 .ببرد  شیو فردا برا
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را  لشی نکرد. وسا دایپ  یچه خانه را گشت ساک مناسب هر

دوست   یادیخودش انداخت. کوله اش را ز یداخل کوله 

  .اوردیسرش ن ییمدت بال نیبود آرش در ا دواریداشت ام

 

 

نوع رفتارها تا به االن نداشت. درست که آدم بخشنده   نیا از

دوست داشت  یلیرا که خ  یزیوقت چ چی ه یبود ول یا

 .بود دهینبخش

 

 

بود. مطمئن بود آرش نتوانسته دوش  ستاده یدر حمام ا پشت

بود.   امدهیآب هم ن  یصدا یساعت حت مین نیچون در ا  ردیبگ

گفته بود. در  دیویر از آنچه بود که دبه مراتب بدت تشیوضع

 .حمام را زد، هر چه آرش را صدا زد جوابش را نداد
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که خورده بود   یرا گشته بود جز همان بسته قرص  لشیوسا

از کجا متادون را   دیدانست با  یدر بساطش نبود. نم یزیچ

 .شد یحد بد نم نیخورد حالش در ا ی م یکیکند اگر  هیته 

 

 

بود که در را قفل  نیا شینگرفت خوب یدر زد جواب دوباره

باز کردن آن هم مکافات داشت.  ی نکرده بود وگرنه برا

 :باز کردن در گفت نیح دیکش نییرا پا رهیدستگ

 

 

 ام؟یداخل آرش ب امیدارم م ؟یآرش لباس تنت دار -

 

 

 یب واریدر را که باز کرد آه از نهادش بلند شد. آرش کنار د 

را باز کرد  شی حال افتاده بود. نبضش را که گرفت چشم ها

از  یتوانست کم یدوش کشاندش آب سرد م ریبه زحمت ز

 .اش کم کند یرخوت و سست 
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*** 

 

 

 یکه گرفت ساعت را نگاه کرد نم ی از دوش دوباره ا بعد

از چه قرار  هیقض دیفهم ی. قطعا مندیبب یزیچ  نیخواست آر

 یخواست غصه  یباهوش بود. نم یادیاست، پسرک ز

 نهمهیا  یاضافه شود، سنش برا شی آرش هم به غصه ها

 .کرد عجله کند یسع  نیهم  یکم بود. برا یادیغصه ز

 

 

  رونیبود از ب نی پوستش هم یکرد. بد یتنش گزگز م پوست

پوستش  یرا کشته بود از درون خودش را. به حد هیبق

  یبدن را رو  ون یلوس شهیخشک بود که بعد از حمام هم

نزده بود که   ون یکرد. امروز نه تنها لوس یم یخودش خال

 .ردیمجبور شده بود دوبار دوش بگ یحت
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کرده بود.   هیبود، گر ریکه در حمام با آرش درگ یمدت تمام

آورد کاش چشمه   یاز کجا م همه اشک را نیدانست ا ینم

دوش بردن آرش زور  ریز یشد. برا  یاشکش خشک م ی

کرد. مجبور شد بدون   یزده بود و کمرش درد م  یادیز

دوش را باز کند آب سرد باعث شد   شیدرآوردن لباس ها

 یتا حد شی بعد درآوردن لباس ها  پرد از سرش ب یخمار

 .راحت تر شد

 

 

 

 59پست_ #

 

 

کند.  و یشد که نتواند ش یباعث م  شیدست ها ی  رعشه

از  شیآرش ب نکهی نداشت. با ا  دنیکش فیل یهم برا   یانرژ

را زمزمه کرده بود، اما او مانده  رونیلب برو ب ریصد بار ز

خودش  یگذاشت به بدنش دست بزند به رو  ی ولش نمبود. ا

را از تنش خارج  شی و همچنان پا به جفت لباس ها  اوردین

 .کرد
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بود هم داد  ایرا گذاشت هم خودش ماخوذ به ح رشیز  لباس

شلوارش را هم از تنش خارج کرد. به  یآرش را درآورد وقت

نداد هر چند به نظرش محق بود که  یتیاهم شیحرف ها

لمس کند، اما   تشیاو را بدون اجازه و رضا ید کسنخواه

که آن ها قرار  یطیبود نه در شرا یدر حالت عاد نیا

  .داشتند

 

 

 ش یگرفته بود. دنده ها  یشتریاش شدت ب هیتنش گر دنید با

به   یخواست تا شود. لعنت یزده بود و از کمر انگار م رونیب

 یجانش را م ی رهیمواد مخدر فرستاد ذره ذره داشت ش

  تشیکرد. واقعا وضع یم کسرهیکار را  دی. امروز بادیمک

 .بود میوخ

 

 

سرحال شد به قسمت رختکن  یکه آرش کم یانتها وقت در

تا آرش کارش را تمام کند. قصد نداشت  ستادیرفت و ا
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بود کال   اما از بس با آرش کلنجار رفته ردیدوباره دوش بگ

اگر وسواس هم نبود مجبور بود   یآب و کف بود حت سیخ

 .ردیدوش بگ

 

 

صورتش  یکردنش هم مکافات خودش را داشت چند جا و یش

کار را   نیبار بود ا نیبود، دست خودش نبود اول دهیرا بر

کرد. آرش هم بخاطر مراسم ختم مدت ها بود اصالح  یم

 یو سخت تر ما یبه مراتب کار را برا  نی نکرده بود و ا

 .کرد

 

 

 ی نم شیخواهد و زشت است رو  یچه اصرار کرد که نم هر

که او  یت ینداد با وضع  یتی در محل بگردد اهم  ینطوریشود ا

درمان را  یدوره  کیاز  شتری ب  دیداشت شک نداشت که با

زد  ینم  شیها شیدر کمپ بماند تا آن موقع هم دست به ر

کرد بعد  یرا در کمپ سر م  یمدت دیبود. حداقل با یکاف

شد  یکرد. همان اول کار که نم یم یقانون شکن بهشروع  

 .کردند ی کند، آن ها قبولش نم یقانون شکن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 دهیآرش چک یبود اشک از چشم ها دهیاول را که کش غیت

آرش داغ دل خودش هم تازه شده   ی اشک ها دنیبود با د

 نیتر از اکرده بود خوددارتر باشد او سخت  یبود. اما سع

به   دیکرد با ینم ی ها را پشت سر گذاشته بود، پشتش را خال

 .را داشتند گری داد. آن ها همد یاو اعتماد به نفس م

 

 

*** 

 

 

 آرش گفت صدات کنم یآبج -

 

 

 زمیعز امیتو برو االن م -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

رفته بود  یکه کالنتر شبید دیدرآورد و پوش  ی گرید ی پالتو  

بچه ها  ی . لباس هادیرا کنده بود که بشو  شی تمام لباس ها

 دیلباس چرک داشتند امروز حتما با  نی هم بود. دو ج

 .. ساعتش را بست و از اتاق خارج شددیخر  یم ییلباسشو 

 

 

  ؟یخوا یم یزیجان آرش چ -

 

 

 کنم یجا ترک م  نیبذار خونه بمونم هم -

 

 

 یتو قول داد میحرفهامونو با هم زد شبی ما د -

 

 

 

@Rooman_nazy1400
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ترک  یکه برا ییاز اونا ی کی ستیخوب ن طشیکمپ شرا -

  ونیزیزننشون. خودمم تو تلو  یگفت تو کمپ م یرفته بود م

از معتادا رو شکسته بودن تو   ی کیدست  دمید شیچند سال پ

 کمپ از بس زده بودنش

 

 

نداشت.  نیجز ا یاما چاره ا دیگو  ینداشت که راست م شک

کوچک در خانه داشتند، روح و روان آن ها با   یدو بچه 

شد؛ اگرنه خودش  یکه بود م ینیآرش داغان تر از ا دنید

 .کرد در خانه ترک کند یکمکش م

 

 

 .دهد  هیو به آرش روح وردا یخودش ن یکرد به رو  یسع

 

 

@Rooman_nazy1400
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فرق کرده   تیاالن مطمئنا وضع شیچند سال پ  یگیخودت م -

. بعدم نطورهیکنه کمپم هم یم شرفتیهمه جا روز به روز پ

 ترک؟ یگفته زدنشون کجا رفته بود برا  یگیکه م یاون

 

 

 اطراف تهران یاز کمپا یکی -

 

 

خانمه  ه،یخوب هیکردم داخل شهره جا دایکه من پ یکمپ نیا -

کنن  یکنم بد رفتار یفکر نم هیرو کرد خصوص فشیتعر  یکل

 باهات 

 

 

  کنم؟ کاریمن اونوقت چ ؟یاگه کردن چ  -

 

 

 ارمیدرت م امیبهم بگو م -

@Rooman_nazy1400
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 همراهم باشه ل یذارن موبا ینم  یبهت بگم وقت یچه جور -

 

 

 زنم یبهت سر م امیخورم هر روز م یقسم م -

 

 

 ؟ی چ مینیاگه نذاشتن بب  -

 

 

 می بهتره بر ؟یچ گهیبرنگردم د دمتیدم تا ند ی آرش قول م -

 شهی م رید

 

 

 .را برداشت لشیرا چک کرد و موبا فشیاتاق برگشت ک به

@Rooman_nazy1400
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 یآبج -

 

 

 جان -

 

 

 م؟ یر یکجا م -

 

 

 دیخر میر یآرش کار داره بعدش م ییجا هی  میر یاول م  -

 

 

 ام؟ یشه من ن یم -

 

@Rooman_nazy1400
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 ؟ یترس ینم  ییتنها زمیچرا عز -

 

 

رفت  یآرش م یوقت ،یشما نبود یترسم وقت ینه نم  -

 من تو خونه تنها بودم  رونیب

 

 

را گذرانده بود! حق داشت  ییبچه چه روزها نیمن ا یخدا

خانه تنها ماندن   نیسن در ا نیداشته باشد در ا  یشب ادرار

را  شی زانو زد و دست ها شیواقعا وحشتناک بود. جلو 

 .گرفت

 

 

خواد با من  یدلت نم   ؟یاالن که من هستم چرا تنها بمون -

خونه  یخوشکل برا یزایچ یتو هم نظر بد د؟یخر میبر   یایب

  هان؟ میبخر

 

@Rooman_nazy1400
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 آد یخوابم م یخواد ول  یچرا دلم م -

 

 

  انهیه بود و االن که مشد داریحق داشت شش صبح ب دخترک

 .روز بود مست خواب بود ی

 

 

 نیماش یکه آرش کار داره تو تو  ییاونجا می برس یتا وقت  -

 بخواب

 

 

دانست کارشان در  یتکان داد و سمت در رفت. نم  یسر

را داشت حتما حنا را  یکشد اگر کس یکمپ چقدر طول م

 .گذاشت یم  ششیپ

 

 

@Rooman_nazy1400
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 ی نم شی دعوا هم پ یاگر ماجرا یعمه اش بود که حت تنها

هم به  شبیخواست موضوع را بفهمد. د ی آمد دلش نم

 شیرو  گریخانم زحمت داده بود د دهی به فر ی کاف یاندازه  

 .شد به او رو بندازد ینم

 

 

حال دراز  یب یرفت آرش کنار بخار رونیاتاق که ب از

کار  نیبهتر خواست شلوغش کند اگرنه که یبود. نم دهیکش

 .زنگ زدن به اورژانس بود تیموقع نیدر ا

 

 

 ؟ یراه بر یتون  یم-

 

 

 م؟ یشه نر یم -

 

 

@Rooman_nazy1400
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 خواهشا دوباره شروع نکن میما با هم حرف زد -

 

 

حنا را پوشاند و به آرش کمک  یآمدن آژانس لباس ها تا

 نیگرفته بود، بپوشد. در ا ش یرا که برا ییکرد کاپشن نو 

قوز شده بود. زنگ در را  یآتل دستش هم قوز باال  تیوضع

 .کتف آرش را گرفت ریکه زدند ز

 

 

 خودتو بنداز رو من  ین یسنگ -

 

 

 تونم خودم یم -

 

 

 اریمنو ب فیآژانس منتظره زود باش، حنا جان ک -

 

@Rooman_nazy1400
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بود هر چند  ادیاو ز یآنکه آرش الغر بود اما وزنش برا  با

  ین یکند که سنگ یاش را م یسع تیمتوجه شد که آرش نها

 .نکند ل یاش را به او تحم

 

 

آن ها از   تیوضع دنی زدند راننده با د رونیدر خانه که ب  از

 یصندل  ید. آرش را که روشد و به کمکشان آم ادهیپ نیماش

  نگیجلو نشاند دوباره داخل خانه برگشت. وسواس چک

به خانه انداخت    یرا کم داشت؛ نگاه یکی نی گرفته بود، هم

آمد و در قفل کرد. در  رونیب دیرا که مرتب د زیهمه چ

 :گرفت راننده استارت زد و گفت یکه جا  یصندل

 

 

  خانم کجا برم؟ -

@Rooman_nazy1400
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 ... هی ضیف اورانین -

 

 

 گذاشت شی پا یحنا را رو سر

 

 

 زمیبخواب عز -

 

 

 ارم؟یکالمو درب -

 

 

 یرا ناز کرد. موها شیدخترک را درآورد و موها کاله

با آنکه حالت فر داشت اما  شی موها  یداشت انتها  ییبایز

@Rooman_nazy1400
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مو   نهمهی دانست دخترک با ا یصاف بود، نم  ش ینوک موها

  .کند یچطور سر م

 

 

به سن او   یم افتاد فکر کرد وقته یحنا که رو یها چشم

نداشت  یخانواده تمام نیدر ا یبود، کجا بود. انگار بدبخت

 .شد یمنتقل م گریبه نسل د یفقط از نسل

 

 

کرده بود که   فیاو تعر یاش برا یآمد بابا حاج یم  ادشی

را بزرگ  شیزنش را زود از دست داده و دست تنها بچه ها

 .کرده

 

 

رو به  یچشم حواسش به آرش بود که هرازگاه یگوشه  از

 شیرو  دی بگو  یز یخواهد چ یگشت متوجه شد که م یاو برم

 .بزند  یگرفت که نتواند حرف شهیرا به سمت ش

 

@Rooman_nazy1400
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در رابطه با فرد  یبه او گفته بود اصول اخالق دیو ید شبید

  .ستیمعتاد اصال جوابگو ن

 

 

 یباعث م نکهی مجبور کردنش به ترک با ا  یبود گاه گفته

و به او   رندیبگ دهیانسان حقوق او را ناد کیشود به عنوان 

مدت به  یاما در طوالن ندیبرخالف خواسته اش زور بگو 

از زور گفتن به آرش   دینبا  ل یدل نی سود فرد است به هم

 .ناراحت باشد

 

 

دانست که دچار عذاب  یشناخت م یاو را خوب م دیو ید

اش را  یکند اصول انسان یم یسع  شهیشود و هم یوجدان م

 .کند تیرعا
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برداشت و   شیپا یسر حنا را از رو  دندیبه مقصد رس یوقت

 .گردند بخوابد یخواباند بهتر بود تا برم  یصندل یرو 

 

 

 تا من برگردم نیجا منتظر باش نی آقا شما هم -

 

 

 باشه -

 

 

اش افتاد   یانگار تازه دوزار دیکه سردر مرکز را د راننده

قدم  شیکمک کردن پ یبرا  گرید ستیکه مشکل آرش چ

و    ردیکتف آرش را بگ رینشد. مجبور شد دوباره خودش ز

 .داخل ببرد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

*** 

 

 

را باز کرد، دست برد  ش یاش چشم ها  یآالرم گوش یصدا  با

 .برداشت و خاموش کرد یپاتخت یاش را از رو  یو گوش 

 

 

خانه  نیبخوابد. انگار آرامش ا گر ید یخواست کم یم دلش

  نجایوقت شب را اداشت هر  ریخوابش تاث  یدر ساعت ها

 .خواست یدلش خواب م  شتریماند ب یم

 

 

 یبه اصرار مادرش مانده بود خودش هم حوصله  شبید

  .را نداشت آن هم نصف شب ی رانندگ

 

@Rooman_nazy1400
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 یکرده بود لعنت یرا طوالن رشیمس نکه یاالن به خاطر ا اما

 .در دلش نثار خودش کرد و بلند شد

 

 

آشپزخانه  زیرفت پدر و مادرش را پشت م نییپله ها که پا  از

  .بود زیعز شی چقدر برا یقاب دوستداشتن نی. ادید

 

 

پدر و   یزندگ نیو روت ستدیخواست تا ابد همانجا با یم دلش

کردن هنر  یمادرش را نگاه کند. سر صبر و حوصله زندگ

 یهنر را م نیخوب ا یلیخواست که پدر و مادرش خ یم

 .دانستند 

 

 

 ریبخ سالم صبح -

 

@Rooman_nazy1400
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 با حض نگاهش کرد مادرش

 

 

 گرفته لم یبابات برات ح نیبش ا یسالم قربونت برم ب -

 

 

لبش آمد.   یپدرش رو  یرپوستیمحبت ز نیاز ا ی لبخند

 .کرد یم  انیب  میرمستقیعادتش بود محبتش را غ

 

 

 سالم پسرم -

 

 

که  یمیاول را از ظرف حل یو نشست لقمه  دیرا کش  یصندل

را هم  یگذاشته بود، که گرفت. مادرش چا شیمادرش جلو 

 .مقابلش گذاشت

@Rooman_nazy1400
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 63پست_ #

 

خانه صبحانه خورده   نیکه در ا یبار نیکرد از آخر فکر

او  یو جل دیرس یچقدر گذشته. مادرش هر چه که دستش م

 .نرگس سرش را بلند کرد  یگذاشت. با صدا یم

 

 

 شد  رمید ینکرد دارمیمامان چرا ب یوا -

 

 

  ؟ی مگه ساعت نذاشت -

 

 

 خاموشش کردم یدونم ک  ی نم یچرا ول -

@Rooman_nazy1400
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 سالم  ک یعل -

 

 

 سالم خان داداش اخمو  -

 

 

 نرگسسس -

 

 

گم اول    یبه گل پسرت نم یزیباشه مامان جان باشه چ -

 .کنه یآمون هشتم داره نگام م  نیع  یصبح

 

 

 .ندی انداخت که نرگس لبخندش را نب نییرا پا سرش

@Rooman_nazy1400
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 ؟ یرسون یداداش منم م -

 

 

 دانشگاه ندارم امروز -

 

 

اگه  یموند شبید یکنم؟ پس برا چ کاریمن االن چ یوا -

 ؟ یدانشگاه ندار

 

 

  نرگس  -

 

 

 اومد  شینگفتم که خب برام سوال پ یزیمامان جان چ  -

@Rooman_nazy1400
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تا خونه رو نداشتم  یرانندگ یوقت بود حوصله  رید شبید -

 شما موندم یبا اجازه 

 

 

. اوردیخودش ن  یکالمش را نرگس گرفت اما به رو  ی طعنه

 .حرف ها بود نی دخترک تخس تر از ا

 

 

 نجایمامان جان امشبم برگرد ا -

 

 

 ه؟یخبر -
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اومده بودن    نایا تیی که دا ش یپ ی. دفعه  میمهمون دار -

از   یحال هیمعرفت شده  یب مایگله کرد که چرا ن یکل تییدا

 پرسه. مامان جان زشته بزرگتره انتظار داره  یما نم

 

 

را نداشت. مخصوصا   ل یفام یها  یخاله باز ی حوصله

و هر  دیکش یسرک م هی فضولش که دائما در کار بق  ییزندا

کرده باشد به سمع و   یانگار کشف مهم  دیفهم یکه م چه را

  .رساند یم ل ینظر کل فام

 

 

دل مادرش را نشکند سرش را تکان داد و   نکهیا یبرا  اما

 .گفت یلب  ریز یباشه 

 

 

باهام. صواب داره  یاومد شبی بابا جان دستت درد نکنه د -

 سرشون اومده  یبد یبال یلیبندگان خدا خ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را با سرانگشت  شی تکان داد و نم چشم ها یسر مادرش

 .گرفت

 

 

شه. خدا برا   ی دلم کباب م نمی ب یرو که م کهیدختر کوچ -

تنها  گه یخوب شد خواهرشون برگشت د ینخواد ول  یکس

 .ستنین

 

 

خواست تذکر دهد  یدلش م ادش،یبود و احساسات ز مادرش

 .نشوند کیخانواده نزد نی به ا یلیکه نشناخته خ

 

 

را داشت که بعد از فوت پدر و مادرشان، مادرش  خبرش

  .غذا برده است شانیچند بار برا یحت

 

@Rooman_nazy1400
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به مذاقش خوش   ادیزد که ز یم ییاو حدس ها شبید اما

خواست خانواده اش به  ی دلش نم نیهم  یآمد، برا ینم

پدر و مادرش آخر   یحس انسان دوست نی. ا فتندیدردسر ب

 .داد یسر کار دستشان م

 

 

 ؟ یپرواز بود هیتو  ه یداداش واقعا با دختر همسا -

 

 

 :دیتکان داد و پرس  یسر

 

 

 چطور؟ -

 

 

 بود؟ یپیچه ت  رانیاز ا رونیب -

@Rooman_nazy1400
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 گس نر -

 

 

 اا مامان -

 

 

 گه ینشده بود پاشو برو د  رتیتو مگه د -
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راحت  ال یرسم بذار با خ  یبه کالس ساعت هشتم نم ال یخیب -

 صبحونه مو بخورم 

 

 

 بلند شد  شیبا افسوس تکان داد و از جا یسر  ماین

 

 

 بجنب   یایبا من ب یخوا یاگه م -

 

 

و از گردنش  دیپر  شیحرف از جا نیا دنیبا شن نرگس

 شد  زانیآو 

 

 

 قربون داداش گلم برم -
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 نبوس ینجورینرگس چند بار بگم منو ا یخفه ام کرد -

 

 

 .دیرا به او نشان داد و به سمت اتاقش دو  شی دندان ها فقط

 

 

*** 

 

 

فکر  ه یکه منتظر خواهرش بود به دختر همسا نیماش در

بود از تعجب  دهیرا د شانیزندگ تیوضع یوقت شبیکرد، د

 .اوردیبود شاخ درب  کینزد

 

 

.  شانیزندگ  تیساعتش نه به وضع یبه برق کور کننده  نه

جلب کرده   یلیهم ساعت دخترک نظر او را خ مایدر هواپ
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است.  شتریب متشیآن ها ق یبود، مطمئن بود از کل زندگ

 .آمد یخانواده با هم جور درنم نیا زیچ چیه

 

 

ن همه پول را از کجا آورده  خواست بداند آ یدلش م یلیخ

 .کرد یخوب بود کمتر شک م شانیزندگ تیاست. اگر وضع

 

 

 یخورد هرزه باشد. از وقت یدخترک هم نم ی افه یق به

فکر کرده بود که   نیشوهر عمه اش گفته بود هرزه، به ا 

را به  یساعت  نیهمه درآمد دارند که همچ نیواقعا هرزه ها ا

  !استفاده کنند ورآالتیعنوان ز

 

 

 یدخترک کنکاش کرده بود نم ی  افهیهم هر چه در ق شبید

  .آن دخترک هماهنگ کند ی افه یتوانست تصوراتش را با ق
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خانواده   نیبه افکارش زد. کاش پدر و مادرش از ا  یپوزخند

 .شد یگرفتند که او ذهنش کمتر مشغول م یفاصله م

 

 

و دوست نداشت که ا یکرد ذهنش را منحرف کند وقت یسع

حس  نیهم هم گرانیکنکاش کند، مطمئنا د شیدر زندگ یکس

 .را داشتند

 

 

 .را روشن کرد و راه افتاد نینرگس آمد ماش یوقت

 

 

 داداش  -

 

 

 بله  -
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 تنش بود؟ یدختره چ یگ  ینم -

 

 

 :تکان داد و گفت شیبرا یسر

 

 

 دختره؟ نیبه ا یداد ریحاال چرا گ -

 

 

اش  افهیحجاب ق  یب  نمیخواستم بب یخوشکله م  یلیخ -

 ه؟ی چطور

 

 

بود که   نیکه بهش توجه کردم ا یزینه باور کن تنها چ -

 .شد یم شیکه دل آدم ر یکرد طور ی م هیداشت گر
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نرگس را نداشت. اگر جوابش را  یها یو کنجکا ی حوصله

  .دیپرس یسوال م زی ر کیداد تا خود دانشگاه  یم

 

 

گفت  یفرستاد اما اگر نم یاش لعنت یخودش بابت دهن لق به

 .شد یبه نظرش بد م  دندیشن  یم هیو از زبان دختره همسا

 

 

 ؟ی. باهاش حرف نزدیطفل یاله  -

 

 

 د یحرف خواهرش باال پر نیاز ا  شی ابروها
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 باهاش حرف بزنم؟   دیمن چرا با -

 

 

 یخب تو روانپزشک -

 

 

 کرد  اخم

 

 

 یتو م هیچه حرف نیدرمان من نشسته ا یمگه رو صندل -

 آخه یزن

 

 

کرده تو  یم هیدختر خوشکل داشته گر هیداداش خب  یوا -

 ؟ یواقعا دلت نخواست باهاش حرف بزن 
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 د یزد و به او توپ یخواهرش پوزخند یکودکانه  هیتوج به

 

 

 نه  -

 

 

از همان لحظه که  دیگو   یدانست دروغ م یخودش هم م اما

بود و سرش را بلند کرده  دهیساعتش را د یبرق کور کننده 

خوشرنگ دخترک نظرش را جلب کرده بود با    یبود چشم ها

از  یزیقرمز بود اما چ شیکرد و چشم ها ی م هیگر نکهیا

 .کرد یکم نم شیی بایز

 

  

به او  یادیبود متوجه شده بود ز دهیدخترک نگاه دزد یوقت

 یاش مهم بود او در چه فکر یی بایمگر ز یزل زده است. ول

 !کرد یبود و خواهرش به چه فکر م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 ها داداش؟  -

 

 

 ؟ یگفت یچ -

 

 

  یعنیگم  یزنم م یساعته دارم حرف م هیحواست کجاس  -

 لحظه جلب نکرد هیاش هم نظرت رو   افهی اصال ق

 

 

 نه  -
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در جواب خودش بود تا  شتریکه گفت ب یمانیپروپ  نه

که انگار   دیخواهرش را شن ی لب ریز یخواهرش. زمزمه 

 .ساغر حق داشت

 

 

ا ر  شیچشمانش را گرفت که پا  یآن حس کرد خون جلو  کی

  .ترمز گذاشت یرو 

 

 

بود اما  ادیفاصله اش با او ز یپشت سر نیآورد ماش شانس

به او نشان داد. راهنما زد و  یاعتراضش را با بوق کشدار

 .کشاند یرا کنار  نیماش

 

 

 ؟ یگفت یچ -
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 ی چی....هیه -

 

 

مهم    شیترس داخل چشمان خواهرش شد اما برا  متوجه

 یاالن مشخص م نیرا هم زهایاز چ یلیخ فی تکل دی نبود با

 .کرد

 

 

 ی. مگه هر کیزن یم یحرف  نیبار آخرت باشه همچ -

شروع کنم به الس  ایبهش زل بزنم؟  دیخوشکل باشه من با

 زدن باهاش؟ هان؟ 
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بلند است اما بهتر بود  یادیز ش یصداهم متوجه شد    خودش

زد  یرا م یحرف نیاگر در جمع همچ دی ا یحساب کار دستش ب

 .شد ی تمام م نیاو سنگ یبرا یلیخ

 

 

 جواب منو بده -

 

 

 یاز ترس در خودش جمع شده بود اما آنقدر عصبان  دخترک

 .ندهد یت یاهم هیقض نیبود که به ا

 

 

شعورت   یبه جاکه افسارت رو  نه؟یمگه مرد بودن به ا -

نرگس؟  هیاز مرد چ فت یتعر رن؟یهورمون هات دست بگ

 نیمگه من پسر بچه ام که ا ؟یعن ی یکوته فکر نقدریا

  نیرفتارها رو نشون بدم؟ هر چند من پسر بچه هم که بودم ا

خونواده ام  یرفتارهارو نداشتم چه برسه با االن. وقت

 هیبه حال بق یوا گهیکنن د یم فکر ینطوریا
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باز کند، دوست نداشت  نیاز ا  شتریرا ب هیخواست قض ینم

خواست  یدلش م یلیشکسته شود. اگرنه که خ نشانی ب میحر

که تا هر زن و دختر  ستین یمعن نیکه مرد بودن به ا دیبگو 

 .یفت یتنه ات ب نیی به فکر پا یدی را د یخوشکل 

 

 

 خوام  یمعذرت م -

 

 

از افسوس تکان داد و   یاخت، سرسمت او اند  یدینا ام نگاه

اعصاب  یرو شتری خواهرش ب انیگر یراه افتاد. صدا

 .انداخت یمتشنجش خط م

 

 

هنوز  هیقض نیهمه سال ا نی تند رفته بود. بعد از ا یادیز

 شد؟ یکم نم تشیتازه بود. چرا حساس  شیبرا
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کم تر  تشیشد البد حساس یکرد و بچه دار م یازدواج م اگر

سال ها  نیزد، مگر در تمام ا یشد. به افکارش پوزخند یم

هم او را جذب کرده بود که بخواهد به ازدواج فکر  یکس

 .کند

 

 

که ساغر در حقش کرده بود آنقدر بزرگ بود که   ی نامرد

کم رنگ   هیقض نیکرد ا یاگر ازدواج هم م یفکر کرد حت

 .شد ینم

 

 

 ی م هیگر خواهرش که در خود مچاله شده بود و  یبرا دلش

به زبان   دی را نبا یکه هر حرف دیفهم یم  دیکرد سوخت. اما با

 :را به سمتش گرفت و گفت ی. دستمال کاغذ اوردیب
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 نکن هیگر گهیبسه د -

 

 

خودش را  دیلرز یبود دستانش هم م دهیاز بس ترس دخترک

 .از حدش لعنت کرد شیب ت یعصبان  یبرا

 

 

 شهی بود که از کوره در برود هر چند هم نیخوددارتر از ا او 

 ادیکرد، اما به  یم  یعصبان  یلیاو را خ ش یخط قرمزها

 .باشد دهیرا د  تشیعصبان چوقتینداشت نرگس ه

 

 

نداشتم ... فقط  یداداش غلط کردم ... به خدا منظور -

  کنم ی خواستم شوخ
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. دیگو  یتکان داد مطمئن بود که راست م شیبرا یسر

 .داشت ی سر شوخ زیا همه چدخترک احمق ب

 

 

 ی بکن  یشوخ  دیکه نبا یزیبا هر چ -

 

 

باشه داداش من که گفتم غلط کردم. بخدا مامان بفهمه  -

 کنه یپوست کله امو م

 

 

 گم یبهش نم -

 

 

اش فاصله گرفت که دوباره از   یصندل یشد از رو   متوجه

شده بود که   یعصب  یادیشود اما انگار ز زان یگردنش آو 

 .نشست شیجرات نکرد و سرجا
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پدر بزرگ وسط آن   یکه خانه   یونیزی تلو  یها  مثل سایر"

است و  بیو هندوانه و س یحوض دارد و داخل آن هم ماه

 ینم یبردار لمی ف نیدورب یکس یدورش هم درخت دارد؛ ول

 .ردیبگ لمی پر از سوسک ف ییاز دستشو  ردیگ

 یها  سایر نیمثل دورب  میشو  یعاشق م یهم وقت ما

. ما هم مثل میدار یبرم  لمیپدر بزرگ ف یاز خانه  یونیزیتلو 

را   کینوستالژ یآن خانه  یوقت  یونیزی تلو  یها  آن سایر

و در  میکن یرا نشخوار م  یبهشت کودک م، یکن یمرور م 

 ".خواهد یدلمان آن را م جهینت
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  یکیبود که  یجالب  ریتعب میکن یرا نشخوار م  یکودک بهشت

  .نوشته بود  شینستایپست ا یاز همکارانش پا

 

 

 یآدم ها عاشق م ینوشته کامال موافق بود به نظرش وقت با

 ادی. دندید یم یگریمعشوق را طور د  یصفت ها یشدند حت

افتاد داغ دلش تازه  یاش که م یش و عشق و عاشقخود

 .شد چقدر عاشق بود و کور یم

 

 

مسخره اش او را کامال بهم  ینرگس با آن شوخ امروز

بهتر از قبل شده   یلیبود. هر چند با گذشت زمان خ  ختهیر

آن زخم   یرو  یکس یبود. اما دست خودش نبود هنوز وقت 

 .شد یم  یعصب  د؛یپاش  یکهنه نمک م
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را نساخته بود...همانطور که  یزینظرش نفرت هرگز چ از

بود  یعشق نساخته بود...ساختن ادا و اطورا نداشت...کار

 ...کارها که جز با اراده ممکن نبود گریمثل د

 

 

سال ها خودش را با کار و ورزش خفه کرده   نیتمام ا در

بهتر بود از آن   یل یبود. حال االنش نسبت به قبل به مراتب خ

نمانده بود جز رد زخم  ی باق یزیدر درونش چ نیآتش عشق

 .شود یاز وجودش محو م  یدانست ک یکه نم یزشت

 

 

که  ییتهمت ها یکس یاز ساغر متنفر بود. هنوز وقت هنوز

خواست  یکرد دلش م یساغر به او زده بود را نشخوار م

  .در دهانش بکوبد
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 یراکه ب ی بود بس کند. انرژ دهیوقتش رس گرینظرش د به

 گریبود. د فیسوزاند واقعا ح یمتنفر بودن از ساغر م 

 .درمان بنشاند ی صندل یوقتش بود که خودش را رو 

 

 

 یگذاشت. آقا یرا کنار یگفت و گوش  ید ییدر بفرما یصدا  با

 شیمتعجب نگاهش کرد. نخواست به رو  دیرا که د یمیکر

  دیآن هم با آن سرو وضع ناام دنشیاما واقعا از د اوردیب

 .شد

 

 

حال و   یبود، وقت یمیمرکز کر نیدر ا مارش یب نیبهتر

 !هیبه حال بق یگونه بود وا نیاوضاع او ا

 

 

 دکتر یسالم آقا -
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 حالتون چطوره؟  یمیسالم جناب کر -

 

 

 ستم یدکتر خوب ن یآقا ستمیخوب ن -

 

 

بود. نخواست بپرسد   داینبودنش از سرو وضعش پ خوب

کرد و مرد  یترک اقدام م یکه هر بار خودش برا ییچرا؟ او 

خودش کردن چه   یبود را شرمنده  یجا افتاده و متشخص

 .داشت  یسود

 

 

 ؟ یینجایچرا دوباره ا دیبپرس دیخوا  ینم -

 

 

 خودش به حرف آمد قهینگاهش کرد بعد از چند دق فقط
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دفعه که از کمپ رفتم حالم واقعا خوب   نیدکتر من ا یآقا -

مصرف نکردم. اونموقع ها که مصرف  یزیبود سه ماه چ

کردم مدرسه امو انداخته بودم ثابت گروه بعد از ظهر.   یم

 ی اکیبرامون اومد که اونم تر دیجد یرو ین هیامسال اول مهر 

و   بودشده   داریاومد مدرسه تازه از خواب ب  یم یبود. وقت

 .نئشه بود  ید؛ نئشه مصرف کرده بو 
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کرد. من هر  یم  ییداشت که منو هوا ی خش خوش هی  صداش

ماه به زور   هی افتاد. تا  یم ادمی دمید یم رو ی دب نیدفعه که ا

فتم سراغش. االنم جلو خودمو گرفتم بعد اون دوباره ر

 ترک یدوباره اومدم برا
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با خودت  یکه داشت  یماه هیکاش اون  یا  یمیکر یآقا -

 یراهکارش رو بهت م نجایا یاومد یم یرفت  یکلنجار م

 سراغش یگفتم تا دوباره نر

 

 

 ؟ یمواد کوفت نیمگه راه چاره هم داره ا -

 

 

وسوسه نشدن شما بود. مدرسه   یمنظورم راه چاره برا -

 ؟یعوض کن یتون  یات رو م

 

 

شه عوض کرد،  یآره م یداره ول یمراحل ادار یکم -

 چطور؟ 
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اون معلمو   گهید یکرد یخب مدرسه ات رو اگه عوض م -

 .یشد یوسوسه هم نم  گه ید ید ید ینم

 

 

سرش را با افسوس تکان داد و پرونده اش را به  یمیکر

خواست برود به احترامش از جا بلند شد   یدست او داد. وقت

  .و با او دست داد

 

 

گردد.  یدارد م یخودیدم و دستگاه ب نیکرد تمام ا فکر

 یسر خانه  یکرد بعد از مدت یکه ترک م یانگار هر کس

  .گشت یاولش برم

 

 

 یاز ذهنش دور شوند حت یار منفرا تکان داد تا افک سرش

 .بود یاو کاف یگرداند برا  یبرم ینفر را هم به زندگ ک یاگر 
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خوش اخالق تر  یکرد کم یدر که دوباره بلند شد سع  یصدا

 .خلقش را تنگ کرده بود یباشد، اتفاق صبح حساب 

 

 

باورش    اوردیبود شاخ درب ک یکه باز شد از تعجب نزد در

 .کوچک است انگار واقعا درست بود ا ی گفتند دن یشد، م ینم

 

درست بود، پسرک معتاد بود. انگار آن  شبشیحدس د پس

 .بودند ستادهیها هم در شوک بودند که همان دم در ا

 

 

بار  ریبلند شد و به کمک مش قاسم که ز زشیپشت م از

کتف آرش را گرفت و به سمت  ریآرش تا شده بود، رفت. ز

 .برد اتاق  یتخت گوشه 

 

 

دخترک را  یسالم گونه  یآن موقع بود که زمزمه  تازه

 :. رو به دخترک کرد و گفتدیشن
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 نیداشته باش فیتشر رونیسالم شما چند لحظه ب -

 

 

 یخواست جلو  ی در کار نبود اما دلش نم یآنچنان ی  نهیمعا

چرت و پرتش را از آرش بپرسد.  یسوال ها  نوایدخترک ب

داشت که او نخواهد   بتیمص یکاف ی به نظرش به اندازه 

 .کند شترشیب

 

 

* 

 

 

 نیگفتند هم یداد شانس گند که م رونیرا به زور ب نفسش

کمپ را  کی  نیفقط هم یبزرگ نی. انگار تهران به اگریبود د

 .داشت
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 یم ی گرید یآنوقت جا دید  یآن ها را نم مایحداقل ن کاش

بود حتما به محض  دهیفهم  ماین یاول کار  نیرفتند؛ هم

 .کرد یم فیپدر و مادرش هم تعر یبه خانه برا  دنیرس

 

 

موضوع خبردار شود که فردا  نی از ا یخواست کس  ینم  دلش

خود آرش  ایاش را به خواهر و برادرش  هیروز طعنه و کنا

 .بزند

 

 

بود که  یماریب کی هم  دای نه که به نظر خودش اعت اگر

که داشت،    یاز مخرب بودن و مشکالت خانمان سوز یسوا

 .نداشت گرید یها یماری با ب  یفرق چیه

 

 

* 
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را  شی آرش دست ها یبرا ن یگزیآمپول جا قیاز تزر بعد

داد و   یرا او انجام نم ینیچن نی ا  یها  قیشست. معموال تزر

 .دادند یارائه نم ی شد اصال خدمات یکامل انجام نم رشیتا پذ

 

 

بد بود که  یآرش به حد یهم آشنا بودند و هم حال جسم اما

 .کند قیمجبور شد آمپول تزر 
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کرده اما شک داشت  یمصرف م شهیگفت ش یکه م  خودش

مصرف کرده باشد. هر چند به آرش هم گفته بود  شهیفقط ش
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 یکرده بود و گفته بود به خاطر دز باال  بیاما او تکذ

 .شده است نگونهیمصرف ا

 

 

داده بود که به حرف  ادیچند سال به او  نی ا یتجربه  اما

گوش ندهد و با توجه به گفته  شیها  ضیکدام از مر چیه

 .چدیآن ها نسخه نپ یها

 

 

شد،  یمشخص م زیآمد همه چ یخون که م  شیآزما جواب

خشک کردن    نیانکار نبود. ح یبرا ییجا گریآن وقت د

 :در را باز کرد و رو به خواهرش گفت  شیدست ها

 

 

 داخل  دییبفرما -
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 :اش گفت  یبه منش رو 

 

 

 ببره مارو یب ادیبه مش قاسم بگو ب-

 

 

نشده، شناسنامه   ل یدکتر هنوز پرونده اشون تکم یآقا -

 به حساب ختنیمبلغ رو هم نر ستی همراهشون ن

 

 

 گرفت یکه کارتش را رو به منش دیرا د دخترک

 

 

 آرم یفردا براتون حتما شناسنامه اشو م  -
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بانک پول رو انتقال  دیبر دی خانم من که به شما گفتم با -

 .کشم یرو کارت م هیاول تیزیو  ی  نهیفقط هز نجایمن ا نیبد

 

 

 دیبراشون کارت بکش یخانم رزاق ستین یمشکل -

 

 

را به هم فشرد. نکند انتظار  شی شد که دخترک لب ها  متوجه

که   یتیوضع  نی آن ها آشنا هستند آن هم با ا دیداشت بگو 

 !برادرش داشت

 

 

شده بودند  کیپدر و مادرش بود از بس به آن ها نزد ریتقص 

. دخترک که خودش را کنار گریشد د یم نی اش هم جهینت

 .رفت زشیمش قاسم وارد اتاق شد و او به سمت م دیکش
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*** 

 

 

شد.  هیاز رفتن آن ها دوباره ذهنش مشغول دختر همسا بعد

 یحت  یخلوت بود، گاه یاد یز شی ها نهی کمپ به علت هز نیا

 .هم نداشت ماریب کی یآمد روز یم  شیپ

 

 

آمدند  یبر نم  ینیچن نی ا  یها  نهیمعتادها از پس هز معموال

 ادیکه در مورد ترک اعت ی خودش هم فقط به خاطر کتاب

 ضیقشرها مر یآمد که از همه  یم نجای نوشت؛ ا یداشت م

 .داشته باشد

 

 

داشت  نی فراتر از ا ینه که پزشک بودن از نظرش معنا اگر

 .بخورد  یو چا  ندیاتاق بش نیکه در ا
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  نیتام مارستانیبود که در ب  یبودن از نظر او زمان پزشک

را  ضیمر ستیدو  یکرد و مجبور بود روز یکار م یاجتماع

 .کند و وقت سر خاراندن نداشت تیزیحتما و 

 

 

زخم معده گرفته بود اما  سال ها از بس تحت فشار بود آن

کرد رسالتش   یبود و حس م یاش راض یباز هم وجدان کار

 .پزشک درست انجام داده است کیرا به عنوان 

 

 

 هیدختر همسا یدادن برا حیکه مشغول توض یتمام مدت در

 .گفت ینم یزیصدا نشسته بود و چ یبود، دخترک ب 

 

 

 یسوال چیشد که ه یرا متوجه نم شی دانست حرف ها ینم

 یبه خودش مسلط است که حت یلیخ  نکهیا  ای دیپرس ینم

عکس  چ یگفت ه شیبرا شهیش  دنیدر مورد تبعات کش یوقت

 .دیاز او ند یالعمل
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 یدیواکنش شد هی قسمت قض نی اخانواده ها نسبت به  معموال

 ری ز د،یرس یکار که م یجا نیدادند و خانم ها به ا  ینشان م

 .زدند یم هیگر

 

 

دهد از  ینشان نم یعکس العمل چیاو ه دیکه د یوقت اما

عالئم را پررنگ تر از آنچه که بود؛ گفت تا  یبدجنس یرو 

 .ستیعکس العملش چ ندی بب
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  یسوال فقط دست ها ایتعجب  ایقطره اشک  کی از  غی در اما

 .در هم فشرده بود یگره کرده اش را کم

 

 

چشم او   یخواست جلو  یهم به خاطر آشنا بودن نم دیشا

 یبغض م  دیکند و غرورش را بشکند. در هر صورت با هیگر

  نی ب  هیقض نیاز او خواسته بود که ا یوقت  یداشت ول

 .دبو  یعاد ش یخودشان مسکوت بماند هم صدا

 

 

از معتاد بودن   شبیزودتر از د یشک داشت حت یطرف از

 یرفتار م یطور گریبرادرش خبردار شده باشد و از طرف د

 .است یکامال عاد یاو امر ی و معتاد برا ادیکرد انگار اعت

 

 

  ینگاه   یرچشمیاش زنگ خورده بود ز یکه گوش  یوقت

 یبا او انداخته بود حق با نرگس بود، ظاهر مقبول دارانهیخر

 .داشت
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کرده  جکتیاو گفته بود جواب دهد ر  نکهیاش را با ا یگوش

 .برگردانده بود فشیبود و داخل ک

 

 

دانست کدام را  یبا هم متضاد بود. نم زشیدختر همه چ نیا

و   فیک ایساعتش را باور کند  یباور کند. برق کور کننده 

 ایزد  یکفش پوستش که از دور اصل بودنش را داد م

 .را شانیخانه و زندگ تیوضع

 

 

 دهیشن مای صحبت کردنش را با مهماندار داخل هواپ یسیانگل 

 یم پر یکه استر یکسان  ینداشت ول یبود از نظرش مشکل

کار  نیزبان بلد نبودند به ا بیشدند اکثرا چون در کشور غر

آخر   پریبه افکارش زد کدام استر یآوردند. پوزخند یم یرو 

 !لرد لباس بپوشد کیدرآمد داشت که مثل  نهمهیا
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 نکهی که برادر کوچکش را به خانه اشان برده بود با ا شبید

از همان جا  شانیزندگ تیفقط داخل سالن شده بود اما وضع

خانواده  ی خواست برا یاگر نم یهم مشخص بود. از طرف

همه خرج کرده بود و   نی برادرش ا یاش خرج کند چرا برا

 .آورده بود یکمپ نیاو را به همچ

 

 

او بود که   ری در دلش نرگس را لعنت کرد تقص گرید بار

شود وگرنه  قیدق  یادیدختر ز ن یباعث شده بود به حرکات ا

 قیدق  انشیحرکات اطراف یکرد رو یم یسع مارانشیاو جز ب

بگذرد اگر نه که روزش  شیراحت تر برا ینشود که زندگ

 .شد یشب نم

 

 

مشکالت خاص خودشان را  یپزشک ی ها شی کدام از گرا هر

 یطوالن یها ستادنیاز سرپا ا یشد یداشتند مثال جراح که م

 یاما روانپزشک که م یگرفت یم سیعمرت وار یآخرها

کرد  یاز بدنت باد م ییجاها کی بزرگ  دیبه قول فرو  یشد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



جمله  نیکجاست. به نظرش ا یکه خودت اصال خبر نداشت

روانپزشک  یکرد. بد یم انیواضح ب یلیرا خ ختل تیواقع

آن ها باال   یرا رو  زیهمه چ ماران یب گریبود د نیبودن هم

 .آورند یم

 

 

 یهم م دنشانیطرز لباس پوش یحرکات افراد و حت از

خود افراد  ین را بفهمد که حتاز ابعاد وجودشا یلیتوانست خ

  .آن را متوجه شود یدوست ندارند کس

 

 

  یباز بودند البته استثناعات یآن ها مانند کتاب   شیافراد پ اکثر

وجود داشت که از حرکات و  هیدختر همسا نیهم مثل هم

 .نشده بود رشیدست گ یز یچ نی رفتارش کوچک تر
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 گریبود اما د ک یرا که باز کرد هنوز هوا تار شیها چشم

مدت که خواب راحت و   نیآمد. برخالف تمام ا یخوابش نم

 .بود دهیراحت خواب ال یرا با خ شبینداشت د یآرام

 

 

نشست و بچه ها را نگاه کرد. در خواب مظلوم تر  شیجا در

 دهیبه او چسب یطور شانیبودند. هر دو تا یاز هر حالت

جا وجود   گر یوجب د کیخانه  نیبودند که انگار در ا

 .نداشت

 

 

آمد اما دلش  یحد خوشش نم نیتا ا  یکی از نزد نکه ی ا با

ه بود ک نجایجالبش ا یبود به بچه ها تذکر دهد. نکته  امدهین

 .نداشت ی حس بد یکینزد نی خودش هم از ا
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. حنا که ی من درآورد یقصه گفته بود قصه ا  شانیبرا شبید

تا  نیشده بود اما آر هوشیب ادیز یهمان اول کار از خستگ

 .بود دهیبود، نخواب اوردهی ته قصه را درن

 

 

خودش  ی کودک ادیکنجکاو بود حاالتش او را   یادیز پسرک

طرف  یکه گاه  یطور دیپرس یسوال م یادیانداخت. ز یم

 .کرد یرا ذله م

 

 

 دی پرس یرا از خودش م  شیسوال ها ی ماهور در کودک البته

را ناراحت  گرانید شیسوال ها دیترس یم نکه یبه خاطر ا

 یرا از او م  شیسوال ها ن یکند. اما خوشحال بود که آر

 یعتماد براا نیاعتماد کردن بود و ا یبه معنا نیپرسد. ا

 .ارزشمند بود یلیماهور خ
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به شلوار حنا انداخت فعال که خشک بود معلوم نبود   ینگاه 

شود همچنان خشک بماند. کاش امروز   یم داریکه ب ی تا وقت

 .کرد ینم سیداد و خودش را خ یرا به او آوانس م

 

 

به خانه کرد که مثل بازار   یشد و به سالن آمد. نگاه  بلند

بعد  روزیشد. د یشام شده بود و شتر با بارش در آن گم م

زده بود با حنا به فروشگاه لوازم  رونیاز کمپ ب نکهیاز ا

 ستیرفته بود و هر چه را که آن ها داشتند و او در ل  یخانگ

 .بود دهیخانه خر یخود داشت، برا  دیخر

 

 

خواهد جهاز بخرد. در  یفروشنده فکر کرده بود که م مرد

کلمه از او  نیبه افکار مرد زده بود، چقدر ا یدلش پوزخند

کردن به سودش تمام شده   دیخر کجای نیدور بود. اما هم

 .گرفته بود فی تخف یبود و کل

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و کهنه شده بود  یمیدر خانه داشتند از بس قد لهیچه وس هر

که   نی در جواب سوال آر روزیخورد. د یبه درد نم گرید

کند؛ گفته بود  ی خودشان را چکار م ی ها لهیبود وس  دهیپرس

 یبه خودش اگر بود همه  یبرد ول یم یآن ها را به انبار

 .کرد یسطل آشغال م یآن ها را روانه 

 

 

 نیخواست دل بچه ها را بشکاند به مرور که به ا ی نم اما

شان را رد کند  یتوانست همگ یگرفتند، م  یخو م  ل یوسا

 .خورد یبرنم ایدن  یجا چی صبر کردن به ه یبروند. کم

 

 

 ل یاز فروشگاه هم که به خانه برگشته بود تمام وسا بعد

موکت را  یاتاق ها کرده بود. حت یداخل سالن را روانه 

جمع کرده بود که کارگرها راحت بتوانند با کفش داخل خانه 

 .ندرا در آشپزخانه بگذار  لیو وسا ندی ایب
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را رها کنند اما آوردن  لیوسا اط یداخل ح دیتوانست بگو  یم

 ییاو به تنها یبه آشپزخانه برا اطیاز ح ییو لباسشو   خچال ی

 .ناممکن بود

 

 

 یهمه جا را کر م دیبود که با  نجایقسمت سخت ماجرا ا االن

 یسخت بود. از طرف شی کار برا نیگرفت و دست تنها واقعا ا

خانم  دهیشد از فر ی نم شیبود رو  دهیرا در کمپ د مای چون ن

 نه؟  ایکار در منزل سراغ دارد  یرا برا یبپرسد که کس 
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  هیقض ن یخواهد ا یکرده بود که دلش م دیتاک  مایآنکه به ن با

را به   شیدشان مسکوت بماند و با آنکه او اخم هاخو نیب

 یلزوم دیگفت ی هم رسانده بود و گفته بود اگر شما هم نم
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من   یبگم و حرفه  یرو به کس مارمی ب  ینداشت من رازها

هم  بازشک داشت و  مای کنه رازدار باشم. اما به ن یم  جابیا

 .خانم مواجه شود دهیبا فر دیترس یم

 

 

 یکرد، حت یموضوع م نیبه حال ا یرفک  دیاسرع وقت با در

 ی خواست سرکار برود به علت وسواسش نم یاگر هم نم

 یخانه را انجام دهد. از بس همه جا را م یتوانست کارها 

 .افتاد  یخون م شیانگشت ها دیساب

 

 

شده بودند و   رینو در خانه جاگ ل یوسا نکهیبعد از ا روزید

زده بود. حنا را  رونینهار خورده بودند با بچه ها دوباره ب

  .چکاپ کامل نوشته بود  شیدکتر برده بود. دکتر برا

 

 

خونش  شیماند جواب آزما یاش که سالم بود م یسونوگراف

نداشته باشد؛   یزد آن هم مشکل آنچنان یکه ماهور حدس م
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 سیرا خ شد خودش یاش بد م یچون هر وقت حال روح

  شیکرد. به هر حال مجبور بود صبر کند، جواب آزما یم

 .کرد یرا مشخص م زیهمه چ

 

 

کرده بود، رفته  دا یکه پ ی روانپزشک شی از آن هم پ بعد

به او اصرار کرده   یگوشت تلخ هر چقدرتلفن  یبودند. منش

به او بدهد نداده بود و گفته  تیزیو   یرا برا یبود که وقت

 .دیا یب یحضور  د یبود با

 

 

آمده اند و تمام وقت   ریهم که رفتند گفته بود د یحضور

دکتر امروز پر است. هر چقدر هم که اصرار کرده بود  یآقا

 .امروز وقت داده بود ی بود. اما برا دهیفا یب

 

 

 دهیموضوع تلف شده بود، نرس نیاز وقتش به خاطر ا یکل

  روزی خواست همان د یانجام دهد. م یکار چیه گریبود د
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آشپزخانه را هم انجام دهد؛ اما   یزهایخرده ر دیعصر خر

 .شد یسر دراز داشت و حاال حاالها تمام نم هی قض نیظاهرا ا 

 

 

کند در آن   دیخانه خر یخواست برا یکه م ییمطب تا جا از

 یحداقل دو ساعت راه بود و تا م کیساعت اوج تراف

 دیخر ال یخیب ل یدل نیهم شدند به  یمغازه ها بسته م دندیرس

 .کردن شده بود

 

 

  رانیا ل یدر راه برگشت داخل آژانس که بودند بازار موبا اما

شده بودند،  ادهیبود؛ خوشحال شده بود و با بچه ها پ  دهیرا د

 .را انجام دهد گرشی د یدهایکه حداقل خر

 

  

ها و تبلت ها مواجه شده بود    یاز بس با تنوع گوش اولش

اول   یخواست از همان مغازه  یشده بود. م  جیکه کامال گ
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  کیرا از  متیکه ق دیآن به ذهنش رس کی کند اما  دیخر

 .هم بپرسد گر ید یمغازه 

 

 

 یها را به او گفته بود، دلش م  متیق یمغازه دار دوم یوقت

 ادیکه چقدر ش  دیبگو  یخواست برود و به مغازه دار اول

خواسته سرش را کاله بگذارد.  یکه م ستیاست و او خر ن

  شتریکرد خوددار باشد و در عوض حواسش را ب یاما سع

 .جمع کند

 

 

بودند سه  دهیکه داخل پاساژ چرخ  یاز دو ساعت  تینها در

 یراض اریهم بس  شیدهایبود. از خر دهیو دو تبلت خر  یگوش

 .بود
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کرده  دیخر یگرفته بود و سر صبر از مغازه ا متیجا ق چند

داشت و هم از همه جا  یبود و گارانت یندگی بود که هم نما

 .ارزانتر با او حساب کرده بود 

 

 

حساب شده عمل   نقدریا چوقتیه  کایاش گرفت در امر خنده

و دوست داشت  دید یرا که م یزیهر چ شهی کرد. هم ینم

  .دیخر یم

 

 

 ینم  رونی ب  کباریبه دوازده ماه  یآنجا تنها بود و سال البته

 ینم جادیا یکردن مشکل دیخر ی  وهیآن ش نیهم  یرفت، برا

شده    ادتریز  شیها  نهیبا وجود بچه ها هز نجایکرد. اما ا

بود. کارش هم  رونیکه آمده بود هر روز ب یبودند و از وقت

حساب  ودنداشت مجبور ب یهوا بود و فعال درآمد یکه رو

 .را داشته باشد  شیها  نهیهز
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و    یگوش کیغرغر کرده بود که او  یکل نیآر شبیچند د هر

 .است یکاف  شیخواهد و همان تبلت برا یتبلت نم 

 

 

 د یکه نبا شهینداده بود. هم یتی پسرک اهم یبه غرغرها اما

 یشد، او بزرگتر بود و صالح کار را بهتر م یحرف آن ها م

 .دانست

 

 

توانست بچه  یراحت م  دیرفت با یروز که او سرکار م فردا

  یادیحرف زدن با تبلت ز  یکند به نظرش تلفن  دای ها را پ 

بود و   دهیهم خر  یگوش نیآر یبرا  نیهم  یمسخره بود. برا

که تبلت ها  یتوانست ذوق چشمان پسرک وقت  ینم یاز طرف
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 چهتبلت نخرد. پول  شیو برا رد یبگ دهیکرد؛ ناد یرا نگاه م

 کرد؟ ی داشت اگر خرجش نم یارزش

 

 

بود. اما برعکس  دهیخر یخودش و آرش هم گوش  یبرا

که  یاستقبال کرده بود و تازه وقت دشیحنا کامال از خر نیآر

 یبرا  یآمده بودند؛ گفته بود کاور عروسک رونیاز مغازه ب

 .خواهد یتبلتش م

 

 

 گریچقدر پول خرج کند د یبود که آبج  دهیبه او توپ نیآر

 یرا داشت و م بشیج یپول ندارد. مرد کوچکش هوا

 .خرجش کند یخواست مردانگ 

 

 

 نیحد کش داده بود. ااز   شیلبخندش را ب  نیآر یها حرف

بود. اما از  یاش خال یواقعا در زندگ شانیقسم محبت ها جا

دوست  یذات یالیخ یعاشق رفتار حنا بود. ب گریطرف د 
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 یکنار م یبه راحت زیدر وجودش بود و با همه چ  یداشتن

 یرا متوجه نم زهایاز چ یلیهم چون بچه بود خ دیآمد، شا

 .شد

 

 

دانست از کجا   یبود نم ستادهیکه وسط سالن خانه ا االن

حنا داخل سالن  شبیکه د یا ی ل یبه ل یشروع کند. لبخند

 .بود، زد دهیخانه کش

 

 

به آن ها سخت گرفته بود بچه ها باورشان   نتیبس ز از

 .توانند با کفش داخل آشپزخانه و سالن بگردند  یشد م ینم

 

 

کنده بود و   یل  یاز بس ذوق داشت به زور او را از ل حنا

 .خواب برده بود یبرا
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  یادیچند روز ز نیکرد. در ا یکمر و گردنش درد م یکم

کرد اما خوب   یدرد نم شی که زانوها نی بود با ا ستادهی سرپا ا

هم دوباره  شیدرد زانوها  گریدانست که تا چند وقت د یم

  .دیآ یسراغش م

 

 

کرد و سرحال   یم وگای یبود تا بچه ها خواب بودند کم بهتر

 .کند ی زکاریشد تا بتواند شروع به تم یم

 

 

را همراه خودش  شیوگای ل یافتاد وسا ادش یتازه  االن

 ک یتوانست از  ی( موگایمت )فرش  یاست. به جا اوردهین

توانست  ی( نموگایبالک )آجر  وگای یپتو استفاده کند اما برا 

اش  یتمام نشدن ی دهایخر ستیآن را هم به ل  د یابکند ب یکار

 .کرد یاضافه م

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرده است از  دا یپ یکردن آلرژ دیکرد به خر یحس م دایجد

  یتمام  شیدهای رفته بود و خر دیچند روزه خر نیبس که ا

مهم نبود لباس به   شی هم نداشت اما برا وگای نداشت. لباس 

 .شد یم نی گزیجا یراحت

 

 

گذشته است. پنجره  یکرد هوا امروز گرم تر از روزها حس

سرد که به صورتش خورد رخوت  یرا که باز کرد هوا

  وگای اطیگرفت داخل ح میخواب را کال از سرش پراند، تصم

 .کند

 

 

 یبرداشت. ملحفه را رو  ییرختخواب ها ملحفه و پتو  از

آن قرار  یپهن کرد و پتو را رو  اطیکف ح ی ها کیی موزا

 یب نیگرفت اما در ا یرا نم شیبای مت نرم و ز یجاداد. 

 .بهتر بود یچی از ه یامکانات 
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و پتو   ندازدیب نیتوانست ملحفه را داخل ماش  یم وگای از  بعد

ابتکارش ذوق کودکانه   نیا یشد. در دل برا ینم فی هم کث

 .کرد یا

 

 

داشتند و او  ییلباسشو  نیراحت بود ماش الشیخ گری د االن

داشت  می. تصمدیرا باالخره بشو  شانی توانست لباس ها یم

کاره  ینرود. کل  رونیب نیدکتر آر تیزیو  یامروز جز برا

  یبه اوضاع خانه م یسروسامان دینکرده در خانه داشت. با

 .داد

 

 

 

 74پست_ #

 

 

* 
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پرده  ی. از گوشه دیخودش را از پشت پنجره کنار کش عیسر

 یفکر  یبه ب یکند، لعنت ی که دارد پنجره اشان را نگاه م دید

 .خودش فرستاد

 

 

  داریکند. از خواب که ب یحواسش نبود دارد چکار م اصال

واقعا  ای دهیواب باران دخ شبید ندی شد، کنار پنجره آمد که بب

محو  اطیدر ح هی دختر همسا دنیاما با د دهیباران بار

 .حرکاتش شده بود

 

 

 تینداده باشد در آن وضع صیدلش دعا کرد او را تشخ در

که  یبود. االن به کار ادیکه داشت احتمالش ز  ینامتعادل 

 .دیکش یکرد، خجالت م یکرده بود فکر م
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 یکه خانواده اش سع  یتیوضع نیبا ا یا هودهیب یدعا  چه

  شانیزود پا ای ریبا آن ها داشتند شک نداشت د تیمی در صم

 نیفهمد که ا یشود و دخترک م یبه خانه اشان باز م

کلمه گند زده  یواقع یاتاق اوست. به معنا  یپنجره، پنجره 

 .آمد ینم نجایا ی بود. بهتر بود تا مدت

 

 

 یاحمقانه اش را نمبکشد کار   قیکرد چند نفس عم یسع

کرد، بهتر بود  یشد کار یکند. االن هم نم هیتوانست توج

 .است ده یند یزیخودش را دلخوش کند که چ

 

 

کرد ذهنش اصال آنجا   ی که داشت حرکاتش را نگاه م ینیح

سوگ چند مرحله  ندیکرد که فرآ یفکر م نینبود، داشت به ا

 .در کدام مرحله قرار دارد هیبود و االن دختر همسا
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 یسرسخت و قو یادیخوشش آمد. ز یلیرفتار دخترک خ از

  نگونهیکه به سرش آمده بود ا ییبود که بعد از آن همه بال

 .کرد یحال خودش را خوب م 

 

 

بود،  روزشیکه در حرکات د یمتوجه شد آرامش  االن

  .آرام است  نگونهیقعا ذاتا ا نبود و وا یظاهرساز

 

 

داشت اگر خودش بود در مواجه با مرگ همزمان پدر  شک

 ی منطق نگونه یبرادر معتاد بتواند ا کیو مادرش و داشتن 

بود اما به   فیظاهرا کامال شکننده و ظر  نکهیعمل کند. با ا

 .بود  زیبرانگ نیتحس تشینظرش شخص

 

 

زد. هر چه مادرش اصرار  رونینخورده از خانه ب صبحانه 

و صبحانه بخورد به نظرش گند  ندیکرده بود نتوانست بنش
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 ی ب یخودش را برا یخواست به گونه ا یزده بود و دلش م

 .کند هیاش تنب  ی حواس

 

 

کرد دوباره فکرش سمت  ریاول صبح که گ کی تراف در

 ی منعطف کل یرفت. فکر کرد دخترک چه ه هی دخترک همسا

 .داشت

 

 

 نگونهیبود که ا دهیرا دور و برش ند  یکس چیبه االن ه تا

  .باشد

 

 

 یکه م یبیو غر بیعج  یها میبه مدد رژ یخوب کل یه  ساغر

که انجام   ییبایز یگرفت داشت و صد البته به خاطر عمل ها

 یراه م کرد. آنموقع ها تا چند قدم یداده بود؛ اما ورزش نم

 .کرد یرفت شروع به غرغر به جان او م
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همه سال ساغر   نیبه خودش زد، هنوز بعد از ا یپوزخند

سال ها   نیآمد. کاش در ا یبود که به ذهنش م یدختر نیاول

 .کرد یم دا یاو پ ی برا ین یگزیجا

 

 

حد   نیچاق نبودند اما در ا  نکهیهم با ا نیو نسر نرگس

 ی وقت خال شتریکه ب نیخوب و منعطف نبود. نسر کلشانیه

هدفش  شتر یکرد ب یرفت؛ اما حس م یداشت و باشگاه هم م

بود تا ورزش  ش یدوست و آشناها  نیدر ب اوردنیکم ن یبرا

 .کردن

 

 

 ینم   دیایب رونیب ه یداد تا از فکر دختر همسا یرا تکان  سرش

رش دور و ب یدانست چرا ناخودآگاه دارد او را با دخترها 

  .کرد یم سهیمقا
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 لشیاستا دنیحرف شوهر عمه اش افتاد. االن با د ادی دوباره

شغل او بدهد. با خودش فکر  ی برا یتوانست هر احتمال  یم

 دانست چکاره است؟  یکرد کاش م

 

 

* 
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کرد  یکند اما حس م وگایساعت  می ن تیداشت نها  میتصم

  نیهم شهی کند. هم یساعت است که دارد کار م  کیاز  شتریب

 یسختش بود که شروع کند ول  وگایگونه بود؛ موقع شروع 

 .خواست تمامش کند یکرد دلش نم  یشروع م  یوقت
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 یو روح   یاو بود، حال جسم ی برا ینعمت بزرگ وگای واقعا

 .کرد یاش را همزمان خوب م

 

 

بود  یعیهم سردش بود. طب یعرق کرده بود اما کم نکه ی ا با

 وگایبود البته چون تاپ مخصوص  دهیهوا تاپ پوش نیدر ا

 .بود ریدست و پاگ شیکرد و برا یم  تشینبود همان هم اذ

 

 

کمل رفت. داشت اش که تمام شد به حرکت   یری گ نفس

داد که  یم  رونیشمرد و همزمان نفسش را ب  یمعکوس م

دارد او را  هیهمسا یخانه  یاز پشت پنجره   یحس کرد کس

 .کند ینگاه م 

 

 

برگشت و دوباره به پنجره نگاه کرد  یجا به حالت عاد در

 یپشت پنجره نبود. درست بود که در حالت مناسب  یاما کس
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 یپنجره را وارونه م  رینسبت به پنجره قرار نداشت و تصو 

کرد و در تمام حرکات  یکار م وگایاما او سال ها بود که  دید

پنجره  تپش  مایکامال مسلط به خودش بود؛ مطمئن بود که ن 

 .بود

 

 

همه آن  روزیکه د یدکتر یشد آقا  ی من باورش نم یخدا

چهارده  ی او گرفته بود مثل پسرها یخودش را در مرکز برا

 !زد یم دشیساله از پشت پنجره د

 

 

کرد  یبود و او را نگاه م  ستادهیآن جا ا یدانست از ک ینم

اگر تمام مدت را هم آن جا  یاما از خودش مطمئن بود که حت

که کار  وگایشد. عادتش بود  یبوده باشد او متوجه اش نم 

 .شد ینگار از عالم و آدم جدا مکرد ا یم
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 یوارونه خوشش م ریاز تصاو  شهیکمل هم تیدر وضع اما

پنجره  یکرد. وقت ینگاه م ریبه آن تصاو  گوشانهیآمد و باز

و  ستادهیپشت پنجره ا یکرد احساس کرد کس یرا نگاه م

 .کند یدارد او را نگاه م

 

 

در و   یب یاد یاتفاق خورد شد. لباسش ز نیبابت ا اعصابش

کرد در  یداشت نگاهش م یبود و مطمئن بود وقت کریپ

داد تاپ  یبود. چون خودش را کش م  یحالت پوشش  نیبدتر

  یپوشاند هم کنار م یتکه که بدنش را م کی همان  یاز رو 

 .رفت

 

 

بود   دهیدنج و خلوتشان نقشه در ذهنش کش اطیح یبرا  یکل

پشت پنجره همه  هیبه نسبت محترم همساکه با حضور پسر 

 .اش دود شد
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بود. اگر نه که در   دهیرا شکر کرد همان تاپ را هم پوش خدا

گرم بوستون که داخل تراس آپارتمان دوست  یروزها

و با همان  دیپوش یکرد اکثرا لباس نم یم وگایاش   یداشتن

 یلیکرد. از بس عادت کرده بود خ یم وگای شی رها یلباس ز 

 .آمد که لباس تنش کند یم ش یکم پ

 

 

بود و هم به خاطر   دهیرا هم به علت سرما لباس پوش امروز

 ینامناسب تیشوند او را در وضع دار یاگر بچه ها ب نکهیا

 .نندی نب

 

 

بود و مطمئن بود هرگز با پوشش   یمذهب یادیز  نتیز

 یم یسع نیهم  یبچه ها نگشته است، برا ینامناسب جلو 

کند که در نظرشان زشت و زننده  تیرعا شانیکرد که جلو 

. تا به مرور زمان کم کم آن ها هم به پوشش ماهور دیاین

 .عادت کنند
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 ی نم گریبود بهتر بود داخل برود د یامروز کاف یبرا

دور آن   دیبا هیکند به لطف پسر همسا  وگای اطیخواست در ح

 !خط قرمز پررنگ کیآن هم  دیکش یرا خط م

 

 

تفاوت داشت آن هم  یلیدکتر با باطنش خ یآقا  نیظاهر ا پس

زدن   دی نه به د روزشی د یفاحش. نه به آن اخم ها  یتفاوت

 .امروزش

 

 

ماهور گرفته بود که انگار از  ی خودش را برا  یجور روزید

که  دید ی خودش نم یافتاده است. اگر با چشم ها ل یدماغ ف

خانم است شک داشت که با آن ها   دهیو فر یخالد یپسر آقا

خوب و خوش اخالق  یادیداشته باشد. زن و شوهر ز  ینسبت

 .بودند

 

 

*** 
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 (فصل دوم)

 

ساز را از آب  ییکه خوابش برد به آشپزخانه رفت و چا  حنا

 .پر کرد و دکمه اش را فشرد

 

 

که داشت فکر کرد.  ینشست و به روز پر مشغله ا زی م پشت

آبرومند برگذار شده   زیخدا را شکر کرد که امروز همه چ

 .بود

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



الزم آمده بود و جز  یها  یهماهنگ یچند روز قبل برا  فرزاد

 .انجام نداده بود ی کار بایتقرماهور  یبحث مال

 

 

بار رفته بود که گذاشته  ریرا هم فرزاد به اصرار ز همان

دانست که فرزاد اهل تعارف با  یبود خودش حساب کند. م

نداشت قبول   یمال  اجیاحت یبود وقت ی. اما چه کارستیاو ن

 .معنا بود  یاز نظرش ب گرانیکردن کمک از طرف د 

 

 

ها مجبور نبود با چند نفر  یمراسم و هماهنگ  یکه برا نیهم

 .ارزش داشت  ایدن کی  شیسروکله بزند برا

 

 

شناخت هم کالم   یکه نم  ییخواست با آدم ها ی دلش نم یلیخ

را انتخاب کرده بود  یهم تخصص جراح ل یدل نیشود به هم

  نینداشت و کمتر  ییباال ی به روابط عموم  اجیچون احت

 .داشت مارهای برخورد ممکن را با ب
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چند آخر سر فرزاد از دستش دلخور شده بود، اما  هر

از او توقع داشت و ماهور واقعا  یادینداده بود. ز  یتی اهم

گفت  یهمانگونه که او م  دید ی را در خودش نم ییتوانا نیا

 .رفتار کند

 

 

سرد برخورد کرده بود و   شیچرا با زن عموها نکهیا سر

 .ببوسند،بحثشان شده بودجمع او را  ی اجازه نداده بود جلو 

 

 

قرار  کای فرهنگ امر ری تحت تاث یادیبه او گفته بود ز فرزاد

از  نکهیقبل از ا ینبود. حت نگونهیواقعا ا یگرفته است ول

 .بود زاریهم برود از تظاهر کردن ب رانیا
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با زن عموها و دختر  هی بق یاز او توقع داشت که جلو  فرزاد

 یرا مردم دار نیو در ذهن خودش ا  ردیگرم بگ شیعموها

 .کرد یم ف یتوص

 

 

 یینوع دروغگو  کیعالوه بر تظاهر  نیاز نظر ماهور ا اما

هم بود. هر چند که او نه به خاطر دروغگو نبودن و تظاهر 

نکردن که به خاطر دل خودش بود که آنگونه رفتار کرده 

 .بود

 

 

 ینجس رفتار م وانیح کیبا او مثل  شی ن عموهاز کهیزمان

بود که زن   ادشی یکردند را هنوز به خاطر داشت. حت

 .مادرش را دارد ی ضیبزرگش گفته بود ماهور هم مر  یعمو 

 

 

بود، سرطان داشت؟ اصال  دهیهر کس که رنگ و رو پر مگر

نجس با او   کیبه فرض که سرطان هم داشت چرا مثل 
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مگر  ایبا سرطان رابطه داشت؟   یفیکثکردند؟ مگر  یرفتار م 

 خوردند؟  ینم یزیداشت که از دست او چ ریسرطان واگ

 

 

 یاش بود برا یبابا حاج یخانه  یداشت که وقت ادیبه  هنوز

نزده  یی آورده بود و او لب به چا یبزرگش چا یزن عمو 

چشم غره رفته  یبابت خوردن چا  شی به عمو  یبود و حت

 .بود

 

 

  یشده بودند و م یمیکرده بود که صم رییتغ یزیچه چ حاال

 شوند؟ زانیخواستند از گردنش آو 

 

 

اش  یاجتماع تیبه خاطر موقع نکهیمتنفر بود از ا چقدر

 .شود کیبه او نزد یکس
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خوش به آن ها نشان دهد.  یفرزدا انتظار داشت که رو  االن

 .ز او نداشتفرزاد هم چه انتظارها که ا

 

 

  نی ا تیدارد اما واقع یبزرگ یلیکرد ماهور روح خ یم حس

از کارها انجامش  یلیبود و خ یآدم معمول کیبود که او هم 

 .کوه کندن بود یبه سخت  شیبرا
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سالم کند و در جواب سالم  شینتوانسته بود به عموها یحت

 .تکان داده بود یآن ها فقط سر 
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 یبودند. آن روز  ش ینظرش آن ها منفورتر از زن عموها از

روز   کیبود که ظهر  ادشی قی که حق پدرش را خوردند دق

دادگاه آن   یو مراحل طوالن تیگرم تابستان بود و بعد از شکا

بزرگش خورده بود  یکه عمو  ی روز را به خاطر قسم دروغ

 .پدرش باخته بود

 

 

و مستاصل  دیاز در که تو آمده بود کنار حوض ناام  پدرش

ماجرا پدرش را به باد   دنیهم بعد از فهم نتینشسته بود. ز

تو را پدر و مادرت هم  ،یه ندارانتقاد گرفته بود که عرض

 خواهد و چه و چه و  ینم یکس  چیخواستند، تو را ه ینم

...  

 

 

پدرش آب خنک برده بود نم اشک را   یکه ماهور برا یوقت

 وانیگرفتن ل  یکه برا شیبود. دست ها دهیدر چشمانش د 

 .دیلرز یدراز شده بود، م
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  نتی.زکرده بود  داینفرت پ شی روز بود که از عموها همان

 .هم آنقدر گفته بود و گفته بود تا باالخره خسته شده بود

 

 

کرد  یفکر م شهیکرده بود نه ماهور. هم  یپدرش اعتراض نه

 ادشیاش را از پدرش به ارث برده است. تا   یزبان  یب نیا

کرد و   یسکوت م هی بق یآمد پدرش در مقابل ناسزاها یم

 .گفت ینم یزیچ

 

 

 یخواست که او لبخند ژکوند به رو  یم قایفرزاد دق االن

بزند که چه بشود؟ بگذار همه بفهمند که چه   شیعموها

 .را در حق پدرش روا داشته اند ی قیعم ی نامرد

 

 

داده بود که   غامیبزرگش پ یاز چهلم هم عمو   شیروز پ چند

 .و حساب و کتاب کنند ندیا یب راثیارث و م یبرا
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از آن پول  ایر ک یماهور گفته بود نه خودش نه بچه ها  اما

 آمد؟ یپول به چه کارشان م  نیا گریخواهند. االن د  یرا نم

 

 

  یمرده بود. از بس استراحت کاف یدر فقر و تنگدست پدرش

نداشت پشت فرمان خوابش برده بود و صد در صد مقصر  

ن  کم کردن عذاب وجدانشا یآمده بود. االن برا شیتصادف پ

 .خواستند به آن ها پول بدهند یم

 

 

عذاب وجدان را تا ابد داشته باشند. مگر ندار بود  نیا  بگذار

اگر ندار هم بود باز  یداشته باشد؟ حت ازیکه به آن پول ن 

 .شد یکرد نظرش عوض نم ینم یفرق

 

 

  وهی م شیبلند شد برا شیکه داخل آشپزخانه شد، از جا نیآر

 .اوردیب
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  رون؟ی آرش رفت ب -

 

 

 ؟ یآره. آبح -

 

 

 جانم -

 

 

 کا؟یامر یبرگرد  یخوا یتو م -

 

 

 چطور؟ -
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آخه امروز عمو گفت ماهورم االن گرمه فردا پس فردا که  -

 .کنه  یگرده پشت سرشم نگاه نم یسرد شد برم

 

 

به  ی بود و االن جواب تند شیجلو  شیخواست عمو  یم دلش

 .آمد یها بدش م یخاله باز نی داد. چقدر از ا یاو م

 

 

کرده بود چشم   هیرا گذرانده بودند از بس گر یسخت روز

 نیا دنیکرد. با شن یپف کرده بودند، سرش درد م  شیها

 .احساس کرد سردردش بدتر شد  نیحرف از آر

 

 

گذاشت خم شد سرش را  نیآر یرا جلو  وهی م یدست شیپ

 .دیبوس
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فعال   ؟یکن یم تیخودت رو اذ  یخودی ب یفکرا نیچرا با ا -

 خوام برم یهم نم ییجا نجامیکه من ا 

 

 

 :زد و گفت  یدر شوخ به

 

 

 ؟ینکنه ازم خسته شد -

 

 

 بهتر شد  یهمه چ یتو که اومد ینه آبج -

 

 

 .جگرش را کباب کرد دیکه پسرک کش یآه
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 نیاز آر یبه شناخت نسب گریبا گذشت چند هفته د االن

مثل بچه ها با او رفتار کند؛   دی دانست که نبا ی بود. م دهیرس

 .دیفهم یرا م  زهایاز چ یلیچون خ 

 

 

که ماهور کرده بود،  ییها یبا وجود تمام پنهان کار یحت

ترک او را  یبود که آرش معتاد است و برا دهیآخر سر فهم

 .کرده است ی در کمپ بستر

 

 

را با  شی ساز بلند شد و نم چشم ها یی چا یصدا  با

بهتر از  ی لیخودش به مراتب خ  تیسرانگشت گرفت. وضع

 .بچه ها بود
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غ  را از آب دا یوانیبدتر از او بود. ل نیآر یچشم ها تیوضع

 .بگ داخل آن انداخت یپر کرد و چند عدد ت

 

 

در خواب   یکرده بود که حت هیامروز سر خاک آنقدر گر حنا

کرده  ونیسر خاک ش ل ی فام یزد. از بس زن ها یهم دل م

 .بود دهیناراحت باشد، ترس نکهیاز ا شتریبودند دخترک ب 

 

 

را  هیهمه گر نیا  یداشت؟ معنا دهیها چه فا ونیش نی ا واقعا

  .کرد ینم درک

 

 

از هم  یبه دوازده ماه سراغ یکه زنده بودند سال ی وقت تا

 نیبدتر شانیگرفتند؛ االن هم که مرده بودند با بچه ها  ینم
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آن همه  یرفتار ممکنه را داشتند؛ آن وقت سر خاک جلو 

  .کردند یرا اجرا م ییها  لمیف نیچشم همچ

 

 

حرف ها و عالم و آدم بود.  نیتمام ا یکه عمه اش سوا البته

 .گرفت ینم  یداشت و به او خرده ا یسخت ییزناشو  یزندگ

 

 

 غیبودند که با هر ج دهیکش غیکه از بس ج نتی ز یخواهرها

  .کرد یآن ها درد م یماهور به جا یحنجره  

 

 

هفته   ک یحاضر نشده بودند  یحت نت یز یخواهرها  نیهم

داشتند اما چند  یدگکنار بچه ها سر کنند. درست که کار و زن

  .خورد یبرنم  ییروز که به جا
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بدتر شده   نتیز  یکردن از خواهرها هیاش هم در گر عمه

  .کردند یرا شارژ م گریبود، انگار همد

 

 

کرده بود که فشارش باال رفته بود و  هیاش آنقدر مو  عمه

  مارستانی کاوه مجبور شده بود مراسم تمام نشده او را به ب

 .ببرد

 

 

 ی هم بدتر چنگ به دلش م شی کاوه و آن نگاه ها ادی

 ایشان مثل اوست  ل یآدم ها فام یدانست همه  یانداخت. نم

 .اوردهین یهم شانس نهیزم نیفقط خودش است که در ا

 

 

که در مراسم  یار بچه شده بود. از اول تا وقتهم انگ کاوه

متوجه شود و   یگفت اگر کس  یبود به ماهور زل زده بود. نم

 .شود یبه گوش زنش برساند چقدر بد م
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را شکر کرد که وقت نشده بود با هم تنها شوند، اگر نه  خدا

  .دیچه بگو  دیدانست به کاوه با یکه اصال نم

 

 

قه کرده بود تا االن او را از که به او ابراز عال ی وقت از

  شیو زل زدن ها دیکش یبود. از کاوه خجالت م دهیند  کینزد

 .ماهور عذاب آور بود یبرا

 

 

 ی مثل برادر دوست داشت. دلش نم شهیو فرزاد را هم کاوه

  .خراب شود  چوقتی خوبش با آن ها ه یخواست رابطه 

 

 

 ی کارها نیداد. اما ا یاگر شوهر عمه جانش اجازه م  البته

که به  شهیهم گریبود د یبود. زندگ یکاوه هم مانع بزرگ

 .رفت ینم شیخواست دل آدم پ
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کرد. خوب که رنگ   نییباال و پا وانیبگ ها را داخل ل یت

 .گذاشت که سرد شوند یدست شیپس دادند آن ها را در پ

 

 

کمپرس  نیهم  شیپف چشم ها دنیخواب  یراهکار برا نیبهتر

شب ها که بچه  یبود گاه رانیکه ا یمدت نیبود. در ا یچا

کرد االن  یکرد که حس م یم هیآنقدر گر دندیخواب  یها م

 .بزند رونیاش ب  نهیس یاست که قلبش از قفسه 

 

 

  یشد. گاه ی به زور باز م ش یروز بعد هم چشم ها صبح

او که  یسوخت. برا  یخودش به شدت م ییتنها  یدلش برا

اش را متوجه    یحال روح انشیخواست اطراف یدلش نم 

 .بود امیالت نیبهتر یشوند، کمپرس چا
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چانه اش زده بود و  ریدستش را ز نیکه برگشت. آر  زیم سر

 یخواست م یم کند. دلش یم ریمعلوم نبود در کجا س

 .توانست ذهن پسرک را بخواند

 

 

 بذارم رو چشمت نارو ی بده ا هی تک یسرتو به صندل -

 

خودش را  ی بگ ها یداد. ت هیحرف سرش را تک یب پسرک

داغ   یلیگذاشت فکر کرد هنوز خ  شیچشم ها یکه رو

 .نکرده بود  یاعتراض نیهستند، اما آر

 

 

فته بود که دچار  را به او نشان داده بود؛ گ ن یکه آر یدکتر

دارد و   دیاسترس شد ل یدل نیهراس رها شدن است و به هم

  .خورد یرا م شیناخن ها 
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را به جلسات قصه  یدرمان مدت یبود بهتر است برا گفته

 .برود  یدرمان

 

 

خواسته بود با دکترش  دیو یکه مشورت کرده بود؛ د د یو ید با

با دکتر مطرحش کرده بود  یحرف بزند و خدا رو شکر وقت

 نکه یخوشحال شده بود از ا یباز قبول کرده بود. حت یبا رو 

 .حرف بزند یروانپزشک نیقرار است با همچ

 

 

 نیگفته بود که حتما ا دیو ید ن،یاز تماس با پزشک آر بعد

 .کند  یریگیپ نیآر ی جلسات را تا انتها برا

 

 

در سن رشد هستند اکثرا  نکهیبود کودکان به علت ا گفته

دهند.  یقرار م شانیخط درمان برا نیدادن دارو را در آخر
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دارد نه دارو  اجیاحت یبه روانکاو  نیمشکل آر نکهی ضمن ا

 .یدرمان

 

 

برد. بعد از آمدن   یهمان روانپزشک م ش یرا هم پ حنا

 یحنا متوجه شده بود که مشکل جسم یها  شیجواب آزما

 .ندارد

 

 

 دهی را ندارد اما به شدت ترس نیگفته بود حنا مشکل آر دکتر

انجام دهد و مورد سرزنش و  یهر کار  نکهیاست و االن از ا

 .ترسد یم رد، یقرار بگ یبدن هیتنب 

 

 

  نی ا یحنا برا یها یها متوجه شده بود که شب ادرار  یتازگ

پدر و مادرش هم زنده  یوقت یو حت ستین ریچند وقت اخ

داشته. که دکتر علت آن را کتک  یبودند حنا شب ادرار
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که در  یکم خورده بود و ترس  یلیکه در سن خ ییها

 .دانست یشده بود م نهیوجودش نهاد

 

 

خودش هم  یبا بچه ها نتیدانست ز ی م نکهیبا وجود ا االن

از او  یکدورت چیه گریرده دشکل ممکن رفتار ک نی به بدتر

 .به دل نداشت

 

 

وقت به او بچه   چیکاش خدا ه یبود و ا ضی واقعا مر نتیز

 نیع شی مادر شدن را نداشت. بچه ها اقتیداد. واقعا ل ینم

دانست چطور دلش آمده با آن ها  یگل بودند نم یدسته 

 .رفتار کند نگونه یا

 

 

کم  یل یکه حنا در سن خ ییها هیگفته بود به علت تنب  دکتر

از انتظارش درمان  رتری د یشب ادرار نیشده ممکن است ا

 .شود

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

برد، منتها  یم یرا هم به همان جلسات قصه درمان او 

 .نبود ی کیو حنا با هم  نیجلسات آر یمحتوا

 

 

و حنا در مطب  نیآر یبود دو ساعت تمام را برا  مجبور

به مرور و   یروح  راتییتغ نکهی. با اندیبنشدکتر منتظر 

کرد که بهتر  یخودش حس م یرفتند، ول یم  شیکند پ یلیخ

 .از قبل شده اند

 

 

 کباریدرآمده بود و حنا دو سه شب  یتا حد نیآر یها  ناخن

ها هم به نظرش  نیشروع هم یداشت. برا یشب ادرار

 .کننده بود  یراض
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کرده  فیدکتر تعر ی که بچه ها برا ییزهایتوجه به چ با

هر سه  نتیمتوجه شده بود ز نیبودند و با توجه به قرا

مختلف آزار داده  یمختلف به روش ها نیرا در سن شانیتا

 .است

 

 

و آرش اگر کتک را  ریو تحق نیرا با کتک و توه نیو آر ناح

و  ریاش حذف کرده بود. تحق یاو بخاطر قدرت بدن یبرا

 .بود ی همچنان به قوت خودش باق نیتوه

 

 

 یریدکتر گفته بود که چقدر مادرشان با آرش درگ یبرا نیآر

را در  لهیوس کی شهیاز او هم یخالص  یداشته و آرش برا

 .را ساکت کند نتیتا ز شکسته یخانه م
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دکتر کمپ هم که ماهور صحبت کرده بود او هم حرف  با

  .کرد یم دیی را تا نیآر یگفته ها  شیها

 

 

کرده بود اما  یکم با دکتر کمپ همکار  یلیآرش خ نکه ی ا با

  یو روح یو آزار جسم تیهمان حرف ها هم نشان از اذ

 .داشت

 

 

کند  یروز را در آن کمپ کار م کیفقط  مایبود که ن دهیفهم

 .و خودش خواسته که دکتر آرش نباشد

 

 

دانست  یخوشحال بود. درست که م  میتصم نیاز ا ماهور

او فاش  شینگفته اشان هنوز پ یآرش معتاد است اما رازها

  .اش بود یباعث خوشحال نی نشده بود و ا
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حجم   نیشدند. به خاطر ا یبودند و چشم در چشم م ه یهمسا

 .در دل خدا را شکر کرده بود مایشعور ن از

 

 

برده بود. دکتر عالوه  هیدکتر تغذ شیرشدش پ یرا برا نیآر

بلند باال از  ستیل  کیکه به او داده بود،  ییبر داروها

  یکرد را جلو  یدر هفته حتما مصرف م دیکه با  ییزهایچ

 .ماهور گذاشته بود

 

 

 یمتعدد گفته بود استخوان ها یو تست ها  شیاز آزما بعد

اش کمتر رشد کرده است و اگر  یبدنش دو سال از سن واقع

 .ماند  یجا م یطور ادامه دهد قطعا از رشد عاد نیهم
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ورزش کند. هر چند روانپزشکش  دی گفته بود حتما با دکتر

است و   یاز حد منزو  ش یب نیکرده بود که آر  دیهم به او تاک

 .بکند یمورد فکر نی ا یبرا دیندارد و با ی میدوست صم

 

 

اش ورزش  هیبهتر شدن روح  یکرده بود که برا دیاو تاک به

 .راه حل است نیبهتر

 

 

 نیآر یاز بس ماهور را ترسانده بود که برا هیتغذ دکتر

 .چسبانده بود  خچال ینوشته بود و به در  یهفتگ  یبرنامه  

 

 

 ک یخورد ت یرا که در طول روز م ییها  یکدام از خوراک هر

 .وزنش را چک کند یبود که هفتگ دهیزد. ترازو هم خر یم
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کرد  یر ییخط انداخته بود تا اگر تغ وارید یرا هم رو  قدش

  یرا پا نیاول هر روز آر ی دو هفته  یکیمتوجه شوند. 

 .نه  ایکرده است  یرییکه تغ ندیکشاند تا بب  یم وارید

 

 

او نداشت  یبرا یدردسر چیجز بد غذا بودنش واقعا ه نیآر

 .شد یاز موارد کمک حالش هم م یلیخ یحت

 

 

را نگاه کرد  نیبرداشت آر شیچشم ها  یبگ را که از رو  یت

 .که هنوز به همان حالت بود

 

 

 هیکاف نیبرش دار آر -

 

 هل داد نیبرداشت و جعبه را به سمت آر یدستمال
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 نکنم نرو   تتیاذ گهیدم د یبخدا قول م یآبج -

 

 

 دیچشمانش دو  یاشک به کاسه  نیحرف آر نیا از

 

 

 زمی آخه عز یمن دار یبرا یتیتو چه اذ -

 

 

 هیگر یکاف یکرد بحث را عوض کند امروز به اندازه  یسع

 کرده بودند

 

 

 ؟ یخور  ینم وهیچرا م -
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 ندارم ل یم -

 

 

 ن ی. ببینخورد  یحواسم بود امروز نهارم درست و حساب -

 نخورده کی ت یچی امروزت ه یبرنامه  

 

 

 :را به سمت خودش سراند و گفت یدست شیپ

 

 

 میبا هم بخور ای ب-

 

 

بلند شد.   فونیآ یها بود که صدا وهیپوست کندن م مشغول

رفت ساعت را نگاه کرد.   فونیبرداشتن آ یکه برا نیآر
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آمد. قرار نبود  رونی شب بود. از آشپزخانه ب میهشت و ن

 .داشت دی. آرش هم که کلدیایخانه اشان ب یکس
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 ن؟یبود آر یک-

 

 

 خانم  دهیفر-

 

 

کرد از  یفکر م ل یبود. اوا شانی برا  یزن با محبت موهبت نیا

که شناختش   شتریب یبا آن ها خوب است. ول   یدلسوز یرو 
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  یمتوجه مهربان د؛یها د  هیهمسا ی  هیو رفتارش را با بق

 .اش شد یذات

 

 

از کارش   نکهیشام آورده بود. با ا اینهار  شانی برا یبار چند

 یلیده بود که خبود و اصرار کر دهیبه شدت خجالت کش

زحمت بکشد، خودش غذا  ستیشود و الزم ن یمعذب م

 .کند یدرست م

 

 

دختر  یزده بود و گفته بود غذا  یخانم به در شوخ دهیفر اما

خواهد به خورد بچه ها بدهد، بهتر  یم  یطعم را تا ک  یپز ب

 .وعده به معده شان استراحت بدهد  کیاست 

 

 

سرما  نی بودند و با ا دهیزحمت کش یخالد یهم با آقا امروز

 هیسر خاک آمده بودند. فقط آن ها نبودند چند تا از همسا
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شناخت و فقط در کوچه   یکه ماهور به اسم نم گری د یها

  .بودشان، هم سر خاک آمده بودند دهید

 

 

محل   نیخانه در ا دیبود. کامال از خر یل یخوب و اص ی محله

 .بود یراض

 

 

که بچه ها حوصله اشان سر   ی خانم اصرار داشت گاه دهیفر

 .آن ها بروند یرود؛ خانه  یم

روبرو  مایخواست با ن یشد و هم دلش نم  ینم شیهم رو  اما

 .شود

 

 

صحبت  انیبود. م دهیاو را ند گریچند از آن روز صبح د هر

مجرد بود اما  نکهی با ا مایخانم متوجه شده بود؛ ن دهیفر  یها

 .کرد یم یزندگجدا از آن ها 
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 یپر شر و شور بود، انرژ  یادیرا هم دوست داشت ز نرگس

 .دانست دانشجو است یآورد. فقط م یاش سر حالش م

 

 

 یاز کس یزیساکت بود و عادت نداشت چ  یادیز ماهور

 ینم  شیرا پ یخودشان حرف یتا وقت نیهم یبپرسد. برا

 .شد ی نم رشیدستگ یزیچ  شانیاز زندگ دندیکش

 

 

. د یایماهور ب شی آمده بود که نرگس پ شیهم پ  یبار چند

گفت حوصله اش سر رفته اما ماهور حتم داشت  یخودش م

  .اوردیدرش ب ییخانم او را فرستاده که از تنها دهیکه فر

 

 

 یشد. کنجکاو   یامان نرگس اصال ناراحت نم  یسواالت ب از

 .بود یهم از نظر ماهور دوست داشتن  شیها
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سر  یخواست به اتاق برود و روسر  یخالد یآقا دنید با

است.  یمذهب یخالد یبود که آقا دهیمدت فهم نیکند. در ا

 :گفت یخالد یاما آقا

 

 

 اشکال نداره دخترم توام مثل نرگس -

 

 

 :و با خجالت گفت دیکش شی به موها یدست

 

 

 خانم تنهان دهیفکر کردم فر دیسالم ببخش -

 

 

از خانه هم  رونیبود. ب یحجاب در خانه که عاد  نداشتن

 .حجاب داشته باشد  دیرفت که با یم ادشی یگاه
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و مدت ها به  فتدی آمد که شالش دور گردنش ب یم شی پ  یگاه

  .همان حالت بماند

 

 

کرده بود و  یزندگ یگریاو نبود سال ها به سبک د ریتقص 

 .دببر ادیرا از   زهایاز چ یلیباعث شده بود خ  نیهم

 

 

کند. آن روز صبح که  تیکرد رعا یم یسع شهیهم نکه ی ا با

از  گریبودش جزء موارد استثنا بود که د دهید اطیدر ح ماین

 .جانب او تکرار نشده بود
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 م؟ یما بر یخوا یم -

 

 

زد و  یخانم لبخند دهینرگس از پشت فر یصدا دنیشن با

 :گفت

 

 

 تو کم حرف بزن ایب -

 

 

 ؟ یسالم ماهور جان خوب -

 

 

 ن ییبفرما نیخوش اومد یلیسالم خ -
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و   دیرا کش نیشدند نرگس لپ آر ریمبل ها که جاگ یرو 

  .اخم کرده کنار ماهور نشست ن یدادش را درآورد. آر

 

 

  نیخنده اش گرفت. نرگس به آر نینرگس و آر یرابطه  از

 .کرد یرو ترش م نی گفت عشقم و آر یم

 

 

لب شروع به خواندن   ریخانم که ز دهیو فر یخالد یآقا

برداشت و با آن ها  طنتیفاتحه کردند نرگس هم دست از ش

 :گفت یخالد یکارشان تمام شد آقا  یهمراه شد. وقت 

 

 

 یدونم امروز حساب یدخترم. م امرزهیخدا پدر و مادرتو ب -

 م یریگ یوقتت رو نم ادی ز یداشت یریدرگ یو کل یخسته شد
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 نیخوش اومد یلیخ هیچه حرف نیا نیدار اری اخت-

 

 

 اهیاز س امیب خودم دونستم ی فهیبه عنوان بزرگتر وظ -

کنار اومدن باهاش زمان  هیدونم داغ سخت ی. م ارمیدرتون ب

ره. به  ی نم شی از پ یکه کار  دنیپوش اهیخواد. اما با س یم

از تنت درآر.   اهتو یبچه ها هم که شده س ی  هیخاطر روح

  تیوضع نیبه ا یهم راض امرزها یمطمئن باش اون خدا ب

 .ستندین

 

 

 :گذاشت و گفت زیم یرا رو یکاغذ دیخر ی سهیک

 

 

به دلت نباشه فقط  دیشا گه ید رزنهیپ رمردیپ ی  قهیسل-

 ناقابله می اریدرتون ب اهیاز س میخواست
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توانند فرشته  یگفته مردها نم یمن چه کس  یخدا یوا

بود؛ چه  شیکه روبرو  رتیمرد فرشته س ن یباشند؟ پس ا

 بود؟

 

 

داشته باشد که  یتوانست روح بزرگ یآدم چقدر م کی

 ی  نهیهز رشانینظ یاز محبت ب  یرفتار کند. سوا نگونه یا

 .هم کرده بودند یماد

 

 

است. هر دو معلم  یمعمول شانیدانست که وضع مال یم

نرگس متوجه شده  یحرف ها انیبازنشسته بودند و از م

دهند که  یاجازه نم یکنند و حت یم یبود که با قناعت زندگ

از  دیدانست چه بگو  یپسرشان به آن ها کمک کند. نم

 .زبانش بند آمده بود یخوشحال
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 ازتون تشکر کنم واقعا ممنونم یدونم به چه زبون ینم -

 

 

آد.  یخوشت م نیحاال بازشون کن بب هیچه حرف نیدخترم ا -

 یاریرو از تنت درب اهیو س یدستمونو رد نکن دوارمیام

 

 

 یانداخت. دلش نم  نییخانم سرش را پا دهیحرف فر با

 میتصم یبندازد اما از طرف نیخواست حرف آن ها را زم

 .اوردیرا تا سال پدرش درن اهیداشت س

 

 

را خودش نگذاشته بود تن  اهیو حنا که بچه بودند و س نیآر

  .اوردیدرب اهیخواست آرش را هم خودش از س یکنند. م
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 یفکر کرده بود، تا آخر عمرش هم عزادار م اد یخودش ز با

 یعوض نم یزیآورد باز هم چ یرا درنم اهش یماند و س

 .شد

 

 

تن کردن نبود. هر چند  اهینداشتن که به س ایداشتن   دوست

 اوردیرا درب اهشیس یزود  نی خواست به ا ی اصال دلش نم

 .اما بخاطر احترام به آن ها زبان به کام گرفت
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 .. باور کن گناهم هستزمیعز رهیگ یخدا قهرش م-
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 .خانم به خودش آمد دهیحرف فر با

 

 

من بازشون کنم؟ مامان بابام خودشون   یخوا یماهور م-

. بعدم تو خونه نذاشتن من بازشون کنم از دیرفتن خر

 رمیم یدارم م ی فضول

 

 

 .کادو را برداشت نیبه نرگس زد و دست برد اول ی لبخند

 

 

 نهیآر یاون برا-

 

 

گرفت.  نیخانم کادو را به سمت آر دهیحرف فر  نیا با

 .شد یبعد یخودش هم مشغول باز کردن کادو 
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 کیخودش  یبود و کادو  یدیسف راهنیپ نیآر یکادو 

 .یسارافون بافت طوس

 

 

 :گفت  شیبعد از باز کردن کادو  نیآر

 

 

 دستتون درد نکنه -

 

 

اندازه اس، اگه  نمی سرت درد نکنه پسرم. برو بپوش بب-

 .کنم یبرم عوضش م یاندازه نبود م

 

 

 یبه اتاق رفت. دست برد و کادو  نیخانم آر دهیحرف فر با

حنا بود و  یرنگ برا ی صورت یرا باز کرد. سارافون یبعد
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شرمنده اش  یبود. حساب نیآر راهنیآرش هم جفت پ یکادو 

 .کرده بودند

 

 

 نیفت یهمه به زحمت ب نینبودم ا ی راض -

 

 

خوب   ی هیگفتن همسا میماهور جان. از قد هیچه حرف نیا-

 .کترهیهم به آدم نزد  ل ی از فام

 

 

ماهور  یلب ها یرو  یحرف پوزخند تلخ نیا دنیشن با

 .دانست یاش را فقط خودش م ی نشست که عمق تلخ

 

 

کردند  ینبود ابراز وجود م  یاجیهر وقت بهشان احت لش یفام

 .داشت؛ آن ها نبودند ازشانیو هر وقت ن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 یداده بود از کس دایبه او  کایدر امر یچند سال ها زندگ هر

نبود از ابراز  ینداشته باشد. از نبودنشان ناراض یتوقع

 .پر بود یشان اما دلش حساب ییهو ی یوجودها 

 

 

 میبخور یبد یزیچ  هی یخوا یگلومون خشک شد نم-

 

 

 :و گفت ستادیا خیس شیحرف نرگس در جا  نیا با

 

 

 تورو خدا  دیببخش یوا  یا-

 

 

 خانم به نرگس تشر زد که دهیفر
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 کن  ایح کمی دختر -

 

 

 :رو به او گفت و 

 

 

 هیچه حرف  نیا زمی نه عز-

 

 

 :زد و گفت یخانم لبخند  دهیحرف فر  نیا با

 

 

 

 نه من حواسم پرت شد-
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 دیافتضاحه همه اش من با ت یبله جانم رسم مهمون نواز-

 کنم  یآور اد یبهت 
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خودش را چطور  دیو نفهم دیحرف نرگس خجالت کش  نیا با

 .در آشپزخانه انداخت

 

 

  ایاندازه اس  نمی بب یدیپوش یم نو یماهور جان ا یکجا رفت-

نخورده   نیع شهیهم نیدختر گوش نده ا نینه؟ به حرف ا

 هاس 
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 .زن زد نی به محبت ا یلبخند د، یخانم را که شن دهیفر یصدا

 

 

مامان  ی. واارهیبرامون ب ییچا هیا مامان ولش کن بذار -

به من   یبار بخور  هیبذار  یده حظ کن یدم م ییچا هی ماهور 

 ید یحق م

 

 

 یی. چادیپوستش دو  ری ز یحرف نرگس حس خوب دنیشن از

  .ساز را دوباره از آب پر کرد

 

 

را   خچال یکه در  یو همزمان ختیر یقور خشک را در  یچا

که  د،ینرگس را شن یقربان صدقه  یکرد صدا  یباز م

 .گذاشت یم نیدوباره داشت سر به سر آر
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. فنجان ها را دستمال ختیر یکه جوش آمد در قور آب

 .نکرده بود  ییرایپذ ی. سال ها بود از کسدیکش

 

 

رستوران    کیبا  دیرس یدوستانه که نوبتش م   یها یدورهم

بست. االن استرس داشت  یدهان دوستانش را م متیگران ق

 .کند ییرا ینکند نتواند خوب پذ

 

 

 یبه او بزند ول یاز دوستانش سر یکیآمد  یم شی پ  یگاه

 .نداشت یکار شی نفر که با او راحت بود برا ک یاز  یی رایپذ

 

 

رفتار  ی از همان ابتدا طوربود و  یهم ذاتا آدم راحت نرگس

 .کرده بود که حس مهمان بودن به او نداشت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

و   قهیدانست چقدر با سل یخانم که م دهیاالن با وجود فر اما

 .را گم کرده بود شی دست و پا یخانه دار است کم

 

 

 نیها برداشت. چند یدست شیدست از سر پ دی که دم کش یچا

داشته   یخواست لک ی بود، دلش نم  دهیباره دستمالشان کش

 .باشند

 

 

  ینیو فنجان ها را داخل س ختیر یگالب داخل قور یکم

خوش گالب به سلول   یبو  ختیرا که ر یمرتب کرد. چا 

 .دیاش چسب  ییایبو  یها

 

 

خورد. در  یرا با گالب م یاش عادت داشت چا یحاج بابا

  .عادت را ماهور ترک نکرده بود  نیسال ها هم ا نیا
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  یخورد مگر برا ینم یخودش سال ها بود که چا نکه ی ا با

 یدم م یچا نگونهیا یهر کس  یاما برا ه؛یکردن بق ی همراه 

 .کرد یم فی اش مثل نرگس تعر ییداد، از طعم خوش چا

 

 

 یخودش چا دیترس یصدا زد. م یبردن چا ی را برا نرگس

 .زدیبر ینیرا در س

 

 

 م جان-

 

 

 ببر نارو ی ا ای ب-
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 .دیآشپزخانه د  یرا در آستانه  نیکه رفت آر نرگس

 

 

 من انجام بدم؟ یدار یکار یآبج-

 

 

 آد مبارکت باشه یاا چه بهت م-

 

 

 .انداخت نییزد و با خجالت سرش را پا شیبه رو  ی لبخند

 

 

 :ها اشاره کرد و گفت وهیم به

 

 

 دستمال بکش نارو ی ا ای ب-
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دانست  یگذاشت. م نیآر یشسته شده را جلو  یها وهیم

کار را  نیبهتر از خود او ا یاست و حت قی دق یادیز نیآر

 .دهد یانجام م

 

 

به او  دیو یکه د یروانپزشک  یمدت به مدد کتاب ها نیا در

با بچه ها   یگرفته  بود اصول ادی یکرده بود، تا حد یمعرف

 .گرفت  یم یرا اشتباه  نیحنا و آر یرفتار کند. هر چند گاه
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 یسع تی خاص خودش را داشت. نها ف یتکل یسن رشد هر

* را کسونی ار کی ار یرشد یکرد هشت مرحله  یاش را م

  .کند تیرعا یبچه ها به درست یبرا

 

 

هم با او هم  دیو یرا قبول داشت و د کسونیار یرشد  مراحل 

  .نظر بود

 

 

داشت  اد یبود. به  یو نوآور تیسوم که خالق یمرحله  در

خودشان را خودشان   یاجازه دهد که بچه ها کارها دیبا

اگر شده به غلط اون کار رو انجام بدن.  یانجام دهند؛ حت 

 .ننرو به اون ها محول ک ییهم بزرگترها کارها یگاه

 

 

  ییکه توانا  ندیآ یبار م  یفردا روز افراد ناکارآمد وگرنه

  شانیانجام کارها یکارشان را ندارند و برا نیانجام کوچکتر

 .محتاج هستند گرانیبه د
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 یم یت یترب تیغلط معلول  تینوع ترب نی گرفته بود که به ا ادی

بلکه   یبدن  ای  یاست نه در ساحت ژن  یتیکه معلول ند،یگو 

 جادیفرد ا یجامعه برا ایاست که خانواده، مدرسه  یت یمعلول

 .کند یم

 

 

مورد نظر  یسن یدانست حنا االن در محدوده  یم نکه ی ا با

مرحله را رد  نیا یهم به درست نیاست اما به نظرش آر

از بس وسواس داشت که نگذارد  نتینکرده بود. چون ز

 .بزنند دیو سف اهیبچه ها دست به س

 

 

از مراحل   یک یبود که اگر  نیمراحل رشد ا نیا یخوب اام

اصالحش  یبعد نیشد در سن  یدرست شکل نگرفته بود م

 .کرد
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کرده بود چون عادت به  فی روانپزشکش تعر یبرا نیآر

خانه نداشته اند؛ بعد از مرگ پدر و مادرشان    یانجام کارها

  یم ییمثل دم دادن چا  یحت یکار نیانجام کوچک تر یبرا

 .ماندند

 

 

زد  یم ییماهور متوجه شده بود، گاها آرش حرف ها یحت

ساله باشد. از بس ساده  جدهیپسر ه کیکه شک داشت 

 .لوحانه بود

 

 

شد   یم نیشکل نگرفته بود هم یبه درست تشیشخص یوقت

آب هم به حنا  وانیل کیخوردن  ی. دقت کرده بود براگرید

 .اورندیب شی اگفت بر یم نیآر ای

 

 یاست. ول شهیکرد به خاطر عوارض ترک ش یفکر م ل یاوا

بعدا که دوباره سراغش رفت و همان رفتارها را داشت؛ 
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دارد که از  یوابسته و مزخرف تیکه به شدت شخص دیفهم

 .دیآ یاش هم بر نم یشخص یکارها نیپس کوچک تر

 

 

خانه را تا قبل از  یبود که تمام کارها دهیمدت فهم نیا در

 ینم یکار نیداده و آرش کوچکتر یانجام م نیآمدن او آر

  .کرده

 

 

. هر چند مطمئن گریشد د یم نیاش هم جهی غلط نت  تیترب

کرده است. وگرنه چه  یکار نیناخواسته همچ نتیبود که ز

حجم از مشکالت  نیدوست داشت جگر گوشه اش ا یکس

 .ا داشته باشدر یو روان  یروح

 

 

آرش باعث شده   یت یبه او گفته بود که مشکالت شخص دیو ید

ترک کردن   یخواهد پروسه   یو اگر م اوردیب یبه مواد رو 
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همزمان با ترک به آن مشکالت هم  دی کند، با  یرا درست ط

 .بپردازد 

 

 

هر دو وقت آزاد  یمیگذاشته بودند با دکتر کمپ در تا  قرار

را به ماهور اطالع  جهی کنند و نت یداشتند، صحبت و هم فکر

 .دهند

 

 

هفته بود که   کیبه او نگفته بودند و  یزیهنوز چ منتها

  .کرد یبا آرش تا م  ضیداشت کج دار و مر

 

 

که  یسخت شده بود خصوصا زمان شی واقعا تحملش برا اما

 .زد یکتک شان ماوقات  یگاه ایکرد   یم یبا بچه ها بدخلق
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بود همراه خرما به سالن برد. با  دهیرا که چ ی نیریش  ظرف

خانم که   دهیو فر دید یکه داشت اخبار م یخالد یآقا دنید

  .زد یکرد، لبخند  یم  یرا زده بود و بافتن نکش یع

 

 

بودند.   یزن و مرد آرامش بخش و دوست داشتن نیا چقدر

 نیذره ب ریرا ز خدا را شکر کرد که قرار نبود حرکات او 

 .رندیبگ

 

 

*** 

 

 

 ی آلمان-یروانپزشک معروف دانمارک کسونیار ک یار*
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 میما مزاحمت شد نی بش ایبابا جان ب یدیچرا زحمت کش-

 ی استراحت کن م ینذاشت

 

 

 یتوام بخواب میبهتره ما بر زمیآره عز-

 

 

 قهیچند دق یخواست یااا مامان تازه سرشبه که، اگه م-

  ؟یرو آورد تی بافتن یچ یبرا ینیبش

 

 

 :زد و گفت ی خانم به نرگس لبخند دهیفر ی چشم غره  از
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 شم  یخوشحال م دیبمون ستمیخسته ن دیباور کن-

 

 

 شه یچشمات به زور باز م-

 

 

 کردم هیگر ادیامروز ز ستین یتگبه خاطر خس-

 

 

 برات مادر  رمیبم-

 

 

 یآقا یدست شیزمزمه کرد و در پ یلب خدا نکنه ا ریز

اش را مزه مزه   ییچا یخالد یگذاشت. آقا ی نیریش یخالد

 :کرد و گفت
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 نخوردم یخوشمزه گ نی به ا ینرگس حق داشت تا حاال چا-

 

 

 :زد و گفت فیتعر نیاز ا ی لبخند

 

 

 نوش جان -

 

 

را  یخالد یچپ چپ آقا نکشیع ی خانم که از باال دهیفر

  نیینرگس بلند شد. سرش را پا یخنده  ینگاه کرد، صدا 

 یخالد یآقا ی  افهیانداخت و لبش را گاز گرفت که نخندد. ق

 .داشت دنیواقعا د

 

 

 گم یم  یمن چ یفهم یخانم شما خودت بخور م-
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خانم  دهیار دست فرگذاشت و کن زیم یرا رو ی نیریش  ظرف

 .شد ریجاگ

 

 

 ادی  یدوست داشتم بافتن شهیهم ن؟منیباف یم نیدار یچ-

 رم یبگ

 

 

اش را  ییرا به طرفش گرفت و فنجان چا یخانم بافتن  دهیفر

 .برداشت

 

 

 دم  یم ادیبهت  یاگه دوس داشته باش -

 

 

 :زده گفت ذوق

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 واقعا؟ -

 

 

  یبافتن  یبایز  یها چیپ یتکان داد. رو  یجوابش سر در

 .نقص و چشم نواز بافته شده بود ی ب یادی. زدیدست کش

 

 

 ن؟ی بباف لهیژ نیخوا یم-

 

 

 بافه  یشاخ شمشادش ژاکت م ینه داره برا-

 

 

  .ماستیدانست منظور نرگس از شاخ شمشاد ن یم گرید
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بود از خجالت آب شود  ک ینزد دید وهیرا که با ظرف م  نیآر

حواسش نبود که پسرک را در آشپزخانه به کار گرفته است 

 زیرا سر م خچالیداخل  ی وهیهم همان ظرف م  نیو آر

 .آورده بود

 

 

 ن یکج شده بود و ا یبار ظرف کم ریز زشیر کل یآن ه با

آن ها  یکرد. نخواست جلو  شتریخجالت ماهور را ب تیوضع

را عوض  وهیخواست ظرف م یبزند اما او م نیدر ذوق آر

 .دهد حی توض نیآر یبعدا وقت داشت برا یکند، ول
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 دستت درد نکنه-

 

 

 .مبل کنار دستش نشست  یزد و رو  یلبخند خجل نیآر

 

 

 ببافم؟ نیرو برا آر نیتونم منم هم یم-

 

 

نرگس که بلند شد، با تعجب نگاهش کرد.   یخنده   یصدا

 .خانم هم لبخند به لب داشت دهیفر

 

 

 :با خنده گفت نرگس
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بافت  نی کنه. ا ی م یماهور مامان من سال هاست داره بافتن-

 .ستمیمنم بلد ن یسخته حت یلیخ

 

 

نکن نرگس، ماهور جان به حرف نرگس گوش نده.  تش ی اذ-

کنه همه  یاس و استعداد نداره، فکر م قهیسل یخودش ب

ساده  زهیچ هیشروع بهتره از  یبرا  یمثل خودش هستن. ول

 نو ی دم ا یم  ادیبهت  ی. بعدا که راه افتادیتر شروع کن

 ؟ ی باف یشال و کاله نم نیآر ی. چرا برایبباف 

 

 

 کیهم مثل ظرف شستن  یرش بافتن بود. به نظ یخوب فکر

  .بود یینوع فنگ شو 

 

 

رنگارنگ بخرد و شب   یعالمه کاموا کیخواست  یم دلش

  .زمستان را کنار بچه ها مشغول بافتن شود یطوالن یها
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را در روز انجام دهد،  شی ها یکه مجبور بود تمام جراح  حاال

 .بود یسرگرم  نیبهتر

 

 

  یاست چند کتاب تخصص ران یآمد تا ا یچند بدش نم هر

 .تنوع بد نبود یترجمه کند، اما برا

 

 

بزند تا تهش را  یدانست او دست به هر کار یکه نم نرگس

حکم   شیاگر آن کار برا ی. حتستی ول کنش ن اورد،یدرن

 .داشته باشد یسرگرم 

 

 

 باشه فقط از کجا کاموا بخرم؟-
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 هیبرمت  یآم. م یبگو من باهات م یبر  یهر وقت خواست-

  میبر یومدینامرد با من ن یکه پر از کامواست. تو  ییجا

 .گهیآم. چه کنم د یمن بامرامم باهات م  یپالتو بخرم، ول

 

 

 دیباور کن وقت نکردم ببخش-

 

 

 بخششم خرج داره-

 

 

بود که قولش را از  ییتزایدانست نرگس منظورش به پ یم

با   دی. بهتر دکار یردا جمعه بود و بقبل از او گرفته بود. ف

 .بروند رونیبچه ها و نرگس ب
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. دیخر یشد، هم کاموا م یبچه ها عوض م یحال و هوا هم

کرد بچه ها را   یرفت کمتر وقت م یکه سرکار م یمدت نیا

 .ببرد رونیب

 

 

به حال بخششم   یفکر رونیب  میبر ایب  هیفردا اگه وقتت خال-

 بکنم 

 

 

 جمهور قرار دارم سی شه با رئ یفردا نم-

 

 

  دنی از تعجب باز ماند، فردا که جمعه بود. با خند  دهانش

 .نرگس متوجه شد باز هم دستش انداخته است
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کوفت اما به احترام پدر و   دینرگس اخم کرد. خواست بگو  به

 .مادرش زبان به دهان گرفت

 

 

احساس مهم بودن بهم   هیوقتت خال یگ یم ی جور هیآخه -

 آخه دختر؟ یمودب و ساده ا نقدریدست داد. تو چرا ا

 

 

 اندازته نمی ماهور جان پاشو سارافونت رو بپوش بب-
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 ا یداد ریمامان جان گ-
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 سهیپ نرگس را نگاه کرد، ماستش را کخانم که چپ چ  دهیفر

  .کرد

 

 

را برداشت و به اتاق رفت. بعد از درآورن ژاکت  سارافون

تنش بود. اگر خودش   تی. فدیاش سارافون را پوش یمشک

 .همه اندازه باشد نیشک داشت ا دیخر یهم م

 

 

 راهنی. پگریاز اندازه اش د شیخانم بود و دقت ب دهیفر

هم اندازه اش بود. خودش تا دستش آمد بچه ها چه  نیآر

خانم  دهیاشتباه کرده بود. اما فر یهستند، چند بار یزیسا

 .از تجربه بود یکوه

 

 

 :خانم گفت دهیرفت، فر رونیاتاق که ب از
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 چه اندازه اس. مبارکت باشه-

 

 

 ممنونم -

 

 

 خوبه نامرد کلتیماهور چه ه یوا-

 

 

پدر و مادرش سرخ و   ینرگس جلو  یپروا یب فی تعر از

 .دختر اصال مالحظه نداشت نیشد. ا دیسف

 

 

*** 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

و پاش  ختیمبل نشسته بود. به ر یرو  ن یآر دنیاز خواب بعد

 .را گذرانده بودند یدور و برش نگاه کرد. شب خوب

 

 

 نیاش کم داشت. آرامش ا  یرا در زندگ یی شب ها نیچن

داشتن   یحال نرگس برا  خانواده به او هم منتقل شده بود. به

 .غبطه خورد یخانواده ا نیهمچ

 

 

 یچند سالش در اتاق جراح نیا یآمد شب ها یم ادش ی تا

 فت یش ای یعموم یخالصه شده بود. قبل از آن هم در دوره 

 .انتها ی ب  یدرس خواندن ها ایبود  یطوالن یها

 

 

پله که پناه   ری عمه بود و اتاق ز یتر از آن هم خانه  قبل 

شد. هر جا هم که  یشان م  یمهمان یماهور در شب ها

 یدرس خواندن همراهشان نم یشدند به بهانه  یمهمان م
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تر  یراض نگونهیکرد شوهر عمه اش ا یرفت. احساس م

 .است

 

 

مراوده  نتیخاص ز یهم به خاطر خلق و خو  یپدر ی خانه

بابا  ی نداشتند و قبل تر از آن هم آرامش خانه یبا کس یا

 .شان ی دوست داشتن ی اش بود و دو نفره ها یحاج

 

 

 یکیبه دوازده ماه  یزد. سال ینم یسر رمردی به پ یکس اما

 .رفت یماند و م  یم یساعت کیآمد  ی از پسرانش م

 

 

گفت خدا تو را فرستاده همدم شب  یم شهیاش هم یحاج بابا

 .یمن باش ییتنها یها
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 یناخواسته سر کرده بود. در زندگ ی  نهیعمر در قرنط تمام

 چیداشتند. هر چند که او ه یاو انگار آدم ها نقش کمرنگ

  .آمده نداشت شیپ طیشرا ی برا یر یتقص 

 

 

کرد.  یم یکرد، از او دور یم  تشیاذ یکه شخص یگاه  فقط

مثل شوهر عمه اش که باعث شد از فرزاد و کاوه و آن همه 

 .شدکردند، دست بک یبرادرانه که خرجش م

 

 

نشده بود. البته که با  فیتعر شیبرا یخانوادگ ینینش شب

 ی نیریش یتجربه  یخالد یدوست داشتن یوجود خانواده 

 .شده بود

 

 

اندازه  نیمهمانش بود تا ا  یگریبود اگر کس د  مطمئن

زن و مرد تمام حرکاتشان با  نیاحساس آرامش نداشت. ا

 .بود یو آرامش خاص نه یطمان
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به  دیکم بود؛ شا یل یاش خ یماهور در زندگ یها داشته

را به حد افراط دوست   شیخاطر بود که او داشته ها نیهم

 .بود نیوارش به بچه ها هم هم وانهید یداشت. علت عالقه 

 

 

را هم به  یخالد یتواند خانواده  ی م گریکرد االن د فکر

 .ارزشمندش اضافه کند یداشته ها  ستیل
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ها بود که عادت داشت دو ساعت قبل از خواب مطالعه  سال 

عادتش را ترک  نی ا دیبار یسنگ هم از آسمان م یکند. حت
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که  یبود؛ فقط گاه رانیکه ا  یمدت نینکرده بود. اما االن در ا

 .کرد ی ب مطالعه منداشت قبل از خوا یکار

 

 

دوست داشت. برنامه اش به  شتر یاالنش را ب ل یاستا فیال

 یم یشتریب ینسبت منعطف تر شده بود و او احساس راحت

 .کرد

 

 

  نیرا جمع کرد و به آشپزخانه برد. ح وهیم یها  یدست شیپ

فکر کرد  ییظرفشو  نیآن ها در ماش دنیپاک کردن و چ 

 .تمام امور را دستش گرفته است اریاخت بای تقر

 

 

  دیدانست چه کار با ی نم گریبه جز آرش که واقعا د  البته

هم  نیگذاشت. آر  یبکند. حنا را صبح ها مهد م  شیبرا

 .ثابت صبح بود فتیمدرسه اش ش
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گشتند. بچه ها   یرفتند و برم یم سیسرو  کیبا  شانیدو  هر

پخته بود، را که او شب قبل  ییغذا نیآر دندیرس یکه خانه م

  .خوردند یکرد و م یگرم م

 

 

بود که  نی ا  شیخوب ی. ولدیرس یسه ساعت بعد هم او م دو 

هوا بچه ها تنها  یکی غروب نشده خانه بود و ساعت تار

 .نبودند

 

 

هم معلوم نبود کار و بارش به چه شکل است. اگر در  آرش

کرد. هر چند اکثر اوقات را در  یم یخانه بود فقط بدخلق

 .خانه نبود
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 یدرست میرا زمان بدهد تا تصم یبه او گفته بود مدت دیو ید

 یمدت بهتر است که ماهور کار  نیو در ا رندی آرش بگ یبرا

 .به کار آرش نداشته باشد

 

 

کرد حرف گوش کن باشد؛ هر چند  یش را ما یسع  تینها

از تشنج حاضر بود همه  یدور یهم نداشت. برا یچاره ا

 .کار بکند

 

 

بود که   یآرامش بود و چند سال یتمام عمرش در پ در

که آمده بود همه  یداشت. اما طوفان یبه نسبت آرام یزندگ

با خودش برده بود. با گذشت چند هفته  کجایآرامشش را  ی

 .کننده بود  یبود که به نسبت راض دهیرس یحالت  االن به

 

 

  دیخانه دانشگاه تهران و شه   یتمام نشدن یدها یاز خر بعد

 .انتخاب کرده بود سیصحبت به منظور تدر ی را برا یبهشت
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بود. هم  تشیچند به خودش اگر بود دانشگاه تهران اولو  هر

 ی درخشانتر یشد هم قدمت و سابقه  ینم یراهش طوالن

 .داشت

 

 

 یانتخاب م یبرا ی شتریب  یها نهیبهتر بود به خودش گز اما

داشت با هر دو دانشگاه صحبت کند. اگر او را  میداد. تصم

 .کدام بهتر است بعدا انتخاب کند طیشرا ندی قبول کردند، بب 

 

 

 ک یآکادم طیترم هم از مح کی ی برا یخواست حت ینم  دلش

که داشت و حضور بچه ها   یمیشود. هر چند با وجود تادور 

 .شد یسخت م  طیشرا  شیبرا
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قبل از  شهیبود و هم سیدانشگاه و تدر طیعاشق مح اما

معلم  کیکرد  یپزشک بداند حس م کیخودش را  نکهیا

  شانی را که سال ها برا  ییزهایدهد آن چ ادی  دیاست، که با

 .بود دهیزحمت کش

 

 

شسته  یرا روشن کرد. به سراغ لباس ها  ییظرفشو نیماش

را   هیکرد، سوا کرد. بق یاتو م د یرا که با ییشده رفت. آن ها

 .تا زد تا بعدا  هر کدام را در کشو خاص خودش بگذارد

 

 

متنفر بود.  یاتو را آورد. از اتو کش زیرا به برق زد و م اتو 

 طیشرا یاتو کنند ول ش یداد برا یم شهیرا هم شیلباس ها

از کارها را خودش  یلیبود که مجبور بود خ ین به گونه ااال

 .انجام دهد
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 یکارها یبرا  دیفکر نکند. با قشیبه عال ادیکرد ز یم یسع

 یتوانست به هر کس یکرد اما نم ی م دایرا پ یخانه کس

  .اعتماد کند

 

 

شخص    شیخانم بپرسد. حتم داشت او برا دهیبود از فر بهتر

اتو صاف کرد و   زیم یکند. لباس را رو  یم دا یرا پ ی مناسب

 .کرد یشروع به اتو کش
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زودتر و بهتر از آنچه که   شی فکر کرد کارها یاتوکش نیح

 .رفته بودند شی کرد، پ یفکرش را م
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دانشگاه تهران   یدانشکده   سیبود اول سراغ رئ خواسته

گروه   ریاش اجازه نداده بود، سراغ مد یمنش یبرود اما وقت

 یرفته بود و بعد از گفتن از خودش دکتر اعتماد یجراح

 .خوب با او برخورد کرده بود  اریبس

 

 

 یو شماره تماسش را گرفته بود و گفته بود در جلسه  ل یمیا

. همان روز هم پروفسور اسپنسر گروه مطرحش خواهد کرد

  یخودش را برا ینامه  هیتوص یتمام مدارکش به عالوه 

 .فرستاده بود ،یدکتر اعتماد ل یمیا

 

 

از او خواسته بود دوباره  یدکتر اعتماد یروز بعد منش چند

 شتریب یرفته بود دکتر اعتماد یبه دانشکده بزند. وقت یسر

ساعت بعدش در  میگرفته بود و ن لشیقبل تحو  یاز دفعه 

  .دانشکده بودند سیدفتر رئ 
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ساعت بعدش هم کارش در دانشگاه جور شده بود هم  دو 

بود   نیدانشگاه هم یکه در آن کار کند. خوب یمارستانیب

کرد. آنقدر  یدرمان وصل م طیاو را راحت تر به مح گر؛ید

رفتن به  ال یخیرفته بود که کال ب شیخوب پ  شیبرا طیشرا

 .ده بودش یبهشت دیشه 

 

 

 ی نامهیگواه نکه یداشت. جز ا یبه نسبت خوب طیشرا االن

  یمشکل بایکند، تقر  یتوانست رانندگ ینداشت و نم یران یا

 .نداشت

 

 

هم وقت نداشت از شنبه تا پنج شنبه  نامهیامتحان گواه یبرا

 یاش اصال راض یوجود از ساعات جراح نیسرکار بود. با ا

 .نبود
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زودتر از ده شب به خانه  یروز  چی بوستون که بود ه در

مجبور بود ساعت شش نشده خانه  نجا یا یول دیرس ینم

  .باشد

 

 

بگذارد.  شانیتنها نیاز ا شتریشد ب یها تنها بودند و نم بچه

بود که تا  ختهیسرش ر ضیمدت آنقدر مر نیهر چند در ا

پر بود. اما وقت نداشت که  شیعمل ها  میهم تا گریچند ماه د

 .سه عمل را در روز انجام دهد ایاز دو  شتریب

 

 

او بهتر بود. شب هم تا  یبزرگتر بودند برا یبچه ها کم اگر

و جمع و جور   یکرد به آشپز یخانه شروع م دیرس یم

 .کردن خانه
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  تشیگفت بچه ها اذ یچند از انصاف به دور بود اگر م هر

  تینها  نیبود. آر زیتم شهیخانه هم  بای کنند. چون تقر یم

 .کرد که او کمتر در خانه کار کند یاش را م یسع

 

 

نبود و بارها به او  یراض نی حجم از کار کردن آر نیا به

از حد خسته  ش یخواهد خودش را ب یتذکر داده بود که نم

راحت تر است. حس   نطوریگفته بود ا نیکند. اما آر

  .اش فوق العاده بود  یر یپذ تیمسئول

 

 

خانه  یکردن برا دیو خر دهایوجود جابجا کردن خر نیا با

 .گرفت یرا از او م یاد یز یهم انرژ 

 

 

نشستند و   یکنار هم م ییبود سه تا شانی شب ها  عاشق

  ای دیکش یم ی نقاش ایدادند. حنا  یرا انجام م شانی کارها
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داده  ادیمهدشان به او  یها مرب یکه تازگ را یفارس یالفبا

 .کرد یم یهم با تبلتش باز  اینوشت  یبود، م

 

 

. خودش هم کنار بچه ها دیرس یم شی هم به درس ها نیآر

 ی شد و کتاب م یراحت در لپ تاپش غرق م ال یکه بود با خ

که در آپارتمان   نشینازن یوقت ها به کتاب ها یلیخواند. خ

داشت. اما خدا را  اجیاش جا گذاشته بود احت  یدوست داشتن

 .هم در لپ تاپش داشت یکامل یشکر کرد کتابخانه 

 

 

رفتند و آنجا به  یم  شانی هم بچه ها به اتاق ها یگاه

 ی. اما ماهور همچنان در سالن و رودندیرس یم  شانی کارها

 .دنشست و چشمش به در اتاق بچه ها بو  یمبل م
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 سیحنا سرو  ینبود. برا لهیاز وس یاتاق ها خال گری د االن

تخت و کمدش  یگرفته بود. دخترک آنقدر برا  ی خواب صورت

 .ذوق کرده بود که ماهور را به خنده انداخته بود

 

 

گرفته بود. جا  دیاتاق پسرها هم تخت و کمد سف یبرا

 کرد. هر چند ینداشتند وگرنه اتاق پسرها را از هم جدا م

  یاتاق را به پسرها داده بود اما راض نیاالن هم بزرگتر

  .دارد یبدآموز نیآر یکرد آرش برا ینبود. احساس م

 

 

سوخته   یاتاق سوم هم تخت دو نفره و کمد قهوه ا یبرا

گرفته بود. قصد داشت خودش شب ها آنجا بخوابد. اما االن 

 .دندیخواب یآن تخت م یبا هم رو  شانیهر سه تا
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 یو روانپزشکشان گفته بود برا دندیخواب یم  ششیها پ بچه

را زمان بدهد  یهم خوب است و مدت یلیشان خ تیحس امن

 .بخوابند شانیتا بچه ها عادت کنند و در اتاق ها

 

 

کنار بچه ها واقعا  دنیداشت خواب یاو که خواب سبک یبرا

  .ندهد ییبها ادیهم ز نیکرد به ا یم یدردسر بود. اما سع

 

 

حنا در  یتکان ها ای ن یخرو پف آر  یچند بار از صدا یشب

 .نداشت یشد و اصال خواب آرام ی م داریخواب ب

 

 

  یرا کنار م شی پتو  دیخواب یعادت داشت شب ها که م حنا

شود و پتو  داریزد و او مجبور بود چند بار در طول شب ب

 .بود  دواریام ندهیوجود باز هم به آ نیبکشد. با ا شیرا رو 
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گرفته بود ذرت را  ادی . ماهور دندید یبا هم کارتون م یگاه

  دنید لمیف  نیدرست کند. ح ل یبگذارد و چس ف کروفریدر ما

 .دندی خند یخوردند و به اسمش م یم ل یچس ف

 

 

کونگ فو پاندا   یبود. گاه یشان باب اسفنج ییسه تا  عشق

  .خبندانیهم عصر  یو گاه دندید یم

 

 

الک   ایکمند نگاه کنند   سو یگ نکه یهم سر ا نیحنا و آر یگاه

 شانیکردند و ماهور به دعوا یبا هم دعوا م نجا ین یپشت ها 

  .کرد یفقط نگاه م
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  ینم یبیدر دعوا به هم آس یکرده بود که تا وقت دیتاک دیو ید

و راجع به  نندینشود و بعد از آن بنش شانیزنند وارد دعوا

 .گفتگو کنند شانیدعوا

 

 

 یپختند و کل آشپزخانه را به گند م یم  ینیریبا هم ش یگاه

کند اما به  ز ی. بعد مجبور بود کل آشپزخانه را تمدندیکش

 .نظرش ارزش لبخند بچه ها را داشت

 

 

بود. حنا عاشق تارت   دهیخر  یپز ین یریها کتاب ش  یتازگ

  ایدر دن یزیچ  چیرا با ه ینان خامه ا نیانار شده بود و آر

گفتند    یو م دند یخند یم نیکرد. با حنا به آر یعوض نم

 .عاشق نارنجک شده است
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اش   یرانیه دوستان اداشت ک ی مشهد  ماریب ک یها قبل  سال 

آورده بودند و او به ماهور گفته  یمالقاتش نان خامه ا یبرا

 نایمنو دست انداختن آخه ما تو مشهد به ا نایبود خانم دکتر ا

 .نارنجک  میگیم

 

 

را گفته بود،  نیبار ا نیکه اول نیبود و به آر ادشی هنوز

گرفته بودند با  ادیحنا از خنده غش کرده بود. خدا را شکر 

 .خوش بگذرانند گر یهمد

 

 

آمد اما کم کم  یبد از آب در نم  شیها ی نیریهم ش ل یاوا یحت

 ی نیریکه راه افتاده بود. لم کار که دستش آمده بود، طعم ش

  .شد یم یعال  شیها
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  یرا که برا ییغذا هم  کباری یباال باعث شده بود حت دقت

از حد متوسط   شهی. همدیایپخت بد از آب درن یبار م نیاول

 .بهتر بود

 

 

گذاشت.  یگذراندند اگر آرش م یرا با هم م یخوب یروزها

  .زد یکتک شان م  ی کرد. گاه یم ی با بچه ها بدخلق یگاه

 

 

 ت یکرد، در جوابش با نها یم  یهم که ماهور اعتراض یوقت

ندارد. کاش آرش کم سن و   یگفت به تو ربط یم ی ادب  یب

 .د یایتوانست با او کنار ب یسال بود آن وقت راحت تر م

 

 

 ل یاز لباس ها و وسا یاش سپرده بود مقدار یمنش به

قرار است  یدانست ک ی پست کند. نم ش یاش را برا یشخص

را هم آنجا  یبود که کس نیا شیبه دستش برسد. اما خوب
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   یرا برا یآپارتمانش بزند و کس به یسر ی داشت که گاه

  .بفرستد یکار زیتم

 

 

رو بزند وگرنه شک   شیخواست به دوست ها ینم  دلش

 ی وقت دلش نم چیکردند. ه یباز قبول م  ینداشت که با رو 

 .باشد ی کس نید ریخواست ز

 

 

 نیو ساعت را نگاه کرد. ا دیگردنش کش یبه مهره  یدست

شده بودند که گردنش به  ادی از بس ز شیچند وقت کارها

  .کرد یشدت درد م

 

 

 

 یکرد و او فرصت آنچنان  یاو را خسته م یلیخانه خ ی کارها

 یکمتر از پنج ساعت م یاستراحت نداشت. گاه  یبرا

 .در خواب هم استرس آرش و بچه ها را داشت ی. حتدیخواب
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سراغش  گریشد و د یم یآن مواد کوفت ال یخ  یآرش ب کاش

با بچه ها   نکهیراحت تر بود از ا الشیت خرفت. آنوق ینم

  .آورد  یسر خودش نم  ییبال ای کند  ینم  یتند

 

 

 زان یزد و در کمد آو  یاتو شده را به چوب رخت یها  لباس

گشت. کاش  یکرد. بهتر بود بخوابد کاش آرش زودتر برم 

 .بود یفردا روز بهتر
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*** 
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را همراه   شبیداشت. د یشد سردرد بد داری خواب که ب از

 .اش بود یمیدوستان قد

 

 

را نگذرانده بود. اکثرا دوستانش متاهل شده   یخوب شب

ها   یقشنگ جا افتاده بودند و بعض شانیبودند و در زندگ

 .بچه هم داشتند یحت

 

 

کدام تنها نبودند و همراه با   چی هم مجرد بودند اما ه یتعداد

دوست دختر هم  یآمده بودند. اما او حت شانی دوست دخترها

 .اش کند ینداشت که همراه

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



جور جمع  نیاز ا شهیرفته بود اگر نه که هم یاصرار عل به

 دهیبه او رس یهر کس شهیهم مثل هم شبیبود. د زانیها گر

 .پرانده بود ی ا کهیبه او ت یجد ای  یبود به شوخ

 

 

 هیمورد حساس شده بود و بق نیا یرو یادیهم او ز دیشا

بد  کجای آدم ها را  یشد که همه  یکردند. نم ی رفتار م یعاد

 .بداند

 

 

آن ها را   تیساغر ذهن دینبودند که بگو  ل یفام  گریها د آن

غارش بود  اریکه  ینسبت به او مسموم کرده است. جز عل

اش در آن جمع خبر نداشت که همه  یزندگ یاز ماجرا یکس

 .ساغر کند یرا روانه  رهایتقص  ی

 

 

اش خسته شده بود. احساس  یسبک زندگ نی هم از ا  خودش

 .گرفته است یی تنها یروحش هم بو  یکرد حت یم
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عمرش  انی ود. اگر تا پانب  یو شش سال عمر کم یس

را به  یخوش  یقطعا کم  یزندگ نیکرد، ا یم یزندگ نگونه یا

 .شد ی او بدهکار م

 

 

کار آنجا بود که دلش  ی. اما بددیدرآ ییآمد از تنها ینم  بدش

 .شد یهمراه نم یبا کس

 

 

را داشت متاهل شود،   مشیرا که رد کرد تصم  یسالگ یس

به خاطر پول و   ایشد  یم ک یکه به او نزد یاما هر کس

  .تشیشغل و موقع ایثروتش بود 
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 یخواست. همه  ی او را به خاطر خودش نم یکس چیه

 نیشدند که انگار او آخر  ی م زانشیآو  یدخترها هم جور 

 .است نیزم یکره  یمرد رو

 

 

داغ  یجور  یلعنتشده بود. ساغر  نی بدب یادیهم او ز دیشا

آن آدم سابق  گریبود او د ایدن  ایبه دلش گذاشته بود که تا دن

 .نشود

 

 

 یاش نفوذ کرده بود. دلش م یدر زندگ یادی ز یلعنت ساغر

پاک  شهی هم یاش برا  یمتعفنش را از زندگ یخواست ردپا

 .کرده بود تا االن نتوانسته بود یکند، اما هر کار

 

 

آمده احساس عجز و   شیپ طیاوقات واقعا از شرا یگاه

 ریاش گ یزندگ  ینجایکرد در ا یکرد. احساس م یم  یناتوان 

 .کرده است
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 یم یو ازدواج به او معرف  ییآشنا  یهم که برا ییدخترها

  ییخانم دکترها   ایآمدند  یکردند؛ بدتر از نوع اول از آب درم

را نداشت؛   و افاده اشان س یف یبودند که او اصال حوصله 

جامعه بودند که به خاطر   یاز قشر باال  ییهم دخترها ای

بود   مئندادند و مط یرا به او م  ییآشنا یاجازه  تشیموقع

 .کردند یبه او نگاه هم نم یاگر پزشک نبود حت

 

 

کرده  یمورد نه دخالت نیها بود که خانواده اش در ا سال 

 .ددادن یاش م یراجع به زندگ ینظر یبودند و نه حت

 

 

بود؛ اصال اهل دخالت نبود و    یرو  انهیکه ذاتا آدم م پدرش

 .را به خودش گذاشته بود زیهمه چ
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نبود اما همه  یاز ابتدا راض نکهی در مورد ساغر هم با ا یحت

 .را به خود او واگذار کرده بود زیچ

 

 

 یکاف ی به اندازه  شی بود که بچه ها نیشعارش ا شهیهم

 یشان را م یدرک و فهم دارند و خودشان بهتر صالح زندگ

 .دانند

 

 

مخالفتش   نیهم مخالف بود اما ا نیبا ازدواج نسر یحت

 .عمل نکند نینسر یشد به خواسته  یباعث نم

 

 

به  یگذاشت و به حد یمبنا را بر احترام متقابل م شهیهم

 شهی را هم  شیگذاشت که بچه ها یاحترام م شی بچه ها

 .کرد یخودش م ی شرمنده
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که در  یو اعتقادات  یو مذهب یخانوادگ  تیعلت ترب به

وقت دنبال  چ یشکل گرفته بود ؛ ه  یاز کودک تشیشخص

 .روابط خارج از عرف نرفته بود

 

 

اش در  ی جسم ی ازها یمسئله باعث شده بود که ن  نی هم اما

  یتنگ کند؛ که گاه  شیچنان عرصه را برا یسال ها گاه نیا

بود که او را  یکتاتوریکرد کاش پدرش مرد د یآرزو م 

بود که االن   نیازدواج کند. حداقلش ا یکرد با کس یمجبور م

 .نبود  ییهمه تنها نیمجبور به تحمل ا

 

 

ساغر اصال جرات نداشت  ی  هیهم از بعد از قض مادرش

  .او بزند یرو یجلو  نهیزم نیدر ا یحرف
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 ی هی کرد و از قض یم یکه هنوز با آن ها زندگ ل یاوا آن

  شیحرف را پ ینگذشته بود؛ چند بار یاد یساغر مدت ز

 .در رفته بود بود و او از کوره دهیکش

 

 

 حیترج گر یبود؛ د دهیکه عکس العملش را د یوقت مادرش

 یآه حسرت م دنشیبا د یداده بود سکوت کند. هر چند گاه

 .آورد یبه زبان نم یزیاما چ دیکش

 

 

اش مشکل داشت  یآنقدر در زندگ نیهم که نسر  شیخواهرها

افتاد . نرگس هم بچه تر از آن بود که  یاو نم ادیکه اصال 

 .بدهد یبخواهد نظر

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را گذرانده بود و بارها   یچند ساعت ها کالس زوج درمان  هر

 تمیدانست آ یداشت و م نهیزم نیدر ا ماریب یخودش موارد

شروع    یبرا ست،یچ یی موفق زناشو  یزندگ یالزم برا یها

ارتباط  تداوم   یعمل کرد و چگونه برا دیرابطه چگونه با

 نیتر یانگار مبتد  دیرس یبه خودش م یرفتار کرد. اما وقت

 .بود نیزم یکره  یآدم رو

 

 

حوصله  یشده بود اما حت داریساعت بود که ب میاز ن شتریب

گرفته بود  ی. امروز را مرخصدیایب نیی نداشت که از تخت پا

را کرده بود، نشان   فشی تعر یکه عل یکه پدرش را به دکتر

 .دهد

 

 

  شیبرا یاش را برداشت که ساعت را نگاه کند. عل یگوش

 .باشد مارستانیزده بود که راس ساعت ده ب امکیپ
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 ژ یذره پرست کیو آن دکتر کرد.  ینثار عل ییدلش ناسزا در

بود   دنی د ضیخودش قائل نبود، ده صبح چه وقت مر یبرا

  .آخر

 

 

کرد و   یم یجراح دیدانست صبح ها با  یکه م یآنجاب  تا

کرده   فیازش تعر یکل ی. آن وقت علدید یم ضیعصر مر

 . . . بود که چه و چه و 

 

 

آمده  شیسوال پ  شیبود برا دهیچند رزومه اش را که شن هر

چه به  ی موفق برا یرزومه    نیبا ا ی پزشک نیبود که همچ

 .برگشته است رانیا

 

 

 ینبود که پدرش را به دست هر دکتر یهر حال او کس در

  .بسپارد
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  کیشد اما خودش تا  یم یجراح دیها بود که پدرش با مدت

کرد، محال ممکن بود که   ینم  دایپ یجراح درست و حساب

 .برود یجراح غیت ریاجازه دهد پدرش ز
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گفت   یکردن مخالف بود و م یهم که کال با جراح پدرش

 کیبود که در به در دنبال  ی عمر دست خداست. چند وقت

دچار وسواس  یکم نهیزم نی گشت اما در ا یجراح خوب م

 .شده بود

 

 

 ینژاد را قبول داشت که چند وقت یاستادش دکتر غفار کار

 .ن رفته بودبه آلما یبود به خاطر دوره ا
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خواست تا  ینبود م م یقلب پدرش آنقدر وخ تیوضع اگر

  یبرگشتن استادش صبر کند. اما سه تا از چهار رگ اصل

 .مسدود شده بود بای قلب پدرش تقر

 

 

توانست صبر کند. ممکن بود پدرش  ینم نیاز ا شتریب

ناکرده   یخدا  ایاش فلج شود  یحرکت یسکته کند و اعضا

کرده بود که  سکیاالن هم ر نی کند. تا هم یقلب ستیا

 .برود یجراح غی ت رینگذاشته بود پدرش ز

 

 

 یپدرش م یدکتر خوب بود حتما وقت عمل را برا نیا اگر

کرد و باالخره همکار  یکار م یعل مارستانیگرفت. در ب

کرد   یانداخت و قبول م ینم نیرا زم شیرو  دیبودند، شا

 .خارج از نوبت پدرش را عمل کند
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اش سر نزده بود. کار را  یپدر یبود که خانه  یوقت چند

 یدانست از خجالت کار یبهانه کرده بود اما خودش خوب م

  .بود که آن روز صبح ناخواسته انجام داده بود

 

 

داده بود که با آرش و  رییتغ ی کمپش را طور یروزها یحت

 .نداشته باشد ی خوردبر  چیخواهرش ه انایاح

 

 

پسرک در کمپ تمام شده است، اما  یدانست که دوره   یم

 .مواد مصرف نکند گریشک داشت که د

 

 

 یدارد، حدس م یت یمعلوم بود که مشکل شخص تشیوضع از

 .داشته باشد یضداجتماع  تیزد شخص
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بود و   یافراد به مراتب سخت تر از افراد عاد نیدادن ا ترک

  .ینشدن ادیز یلیبه احتمال خ

 

 

 

سوخت که مجبور بود با او  یم چارهی آن دختر ب یبرا دلش

 یافراد هم برا  نیکردن با ا یساعت زندگ کی یسر کند. حت

 .بود یشدن کاف وانهید

 

 

زودتر  د ی. باردی تخت بلند شد و به حمام رفت تا دوش بگ از

رفت. اگر نه که پدرش  یشد و دنبال پدرش م یضر محا

 .آمد یاصال نم 

 

 

 یپزشک یکرده بود که پرونده  دیچند شب قبل به او تاک هر

 .دیآ یدانست آدرس هم بدهد نم  یم یاش را آماده کند ول
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به عمل نبود. اما پدرش که پزشک نبود بداند  یراض

 یپدرش م یبرا یاست. اگر اتفاق  میقلبش چقدر وخ تیوضع

 .دیبخش یافتاد تا آخر عمرش خودش را نم

 

 

دوش  ریرا در سبد رخت چرک ها انداخت و ز شیها  لباس

لحظه نفسش رفت  کی  ی. آب سرد را که باز کرد براستادیا

 یجور کی  دیخواب را با یلآب عادت کرد. کس یتا به سرد

 .گری پراند د یاز سرش م

 

 

 ی. برادینظم بخش یرا کم ششیگرفت و ته ر  یکوتاه دوش

 .رود یفرستاد که آماده باشد و دنبالش م امیپدرش پ 
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گفته بود راس ساعت آنجا باشد.  یکرد عل یعجله م دیبا

اش را  یرا به داخل شلوار برد و ژاکت بافتن راهنشیپ

پول    فیو ک  چیو سو  دیکوتاهش کش یبه موها ی. دستدیپوش

 .را برداشت لشیو موبا

 

 

زد. االن اگر مادرش بود  رونینخورده از خانه ب صبحانه 

 یروزها شتریسوزاند. اما او نصف ب یدل م شیبرا  یکل

  .خورد یهفته را صبحانه نم

 

 

آماده کردن   یحوصله  دیکش یبه صبحانه م لش یکه م یگاه

 لشیهم که حوصله داشت اصال م یصبحانه را نداشت. گاه

. اکثر اوقات هم مثل امروز اصال  دیکش ی به صبحانه نم

 .وقتش را نداشت
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برود. دست  یپدر یبه خانه  د یدانست نهار با پدرش با یم

بتواند از آن   ینبود که به راحت یزیمادرش چ ذیپخت لذ

 .بگذرد

 

 

شد که  یت مادرش از دستش ناراحت مرف یاگر نم یطرف از

 .داخل نرفته است یتا دم در رفته ول

 

 

و سالم داد.  ستادیکه رد شد نگهبان به احترامش ا  یالب از

 .شده بود رشید یتکان داد و پا تند کرد. حساب شیبرا یسر

 

 

*** 
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که دم در  دیرا د یاز دور عل مارستانی به ب دنیرس با

 .اش بود یبود و سرش در گوش ستادهیا مارستانیب
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بار تماس گرفته بود. قرار بود  نیبود چند دهیرس نجا ی ا تا

کرده بود و االن  ریگ  کیساعت ده آنجا باشند اما در تراف

اش که زنگ خورد را  ی بود. گوش ازدهیربع به  کی

 :برداشت

 

 

 م یایپارک کنم م سایوا دمت ید-
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 .اش را قطع کرد یبزند، گوش یحرف ینداد عل مهلت

 

 

  یرو ببرم کوچه پشت نیماش دیشو من با اده یبابا شما پ-

 پارک کنم

 

 

پشت  یکرد راهنما زد و به سمت کوچه   ادهی را که پ پدرش

  .دیچرخ  مارستانیب

 

 

عقب کاپشنش را   یرا که پارک کرد، از صندل نیماش

 یسورمه ا نیگرفته بود. ج یبرداشت. امروز را که مرخص

 .بود دهی با کاپشن پوش
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. سرکار دیپوش ینم ی لیاسپرت دوست داشت اما خ لباس

 .بپوشد یلباس رسم شتریکرد ب یم یسع

 

 

سرد بود.  یلیداشت. هوا خ  یرو  ادهیپ یکم مارستانیب تا

و   نیهوا سنگ نقدری دما هم دارند که ا یحس کرد وارونگ

  .سرد شده است

 

 

ال روپوش دم  هیسرما با  نیچطور در ا یدانست عل ینم

 .بود ستادهیمنتظرشان ا مارستانیب

 

 

را   شیابروها یکه عل  دیو پدرش د یشدن به عل کی نزد با

 :به هم بافت
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 یاومد یاالنم نم-

 

 

 :دست داد و به شانه اش زد  یعل با

 

 

 نیاز ا رتریتا د  میکردم. بر ریگ کی تو تراف قیببخش رف-

 نشده

 

 

 :دیکاپشنش را باال کش پیز

 

 

 ستیتو سردت ن-
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 کردم خی سیدهنت سرو -

 

 

 .ابرو به پدرش اشاره زد که خجالت بکشد با

 

 

 یاومد یزودتر از خونه در م کمیهست.  شهی هم کی تراف -

.  رمیامروز وقت بگ یرو زدم تا تونستم برا یخب. من کل

 شی حال نایو همکار و ا یباز  یدکتره از اوناست که پارت

 ینم تیزیاصال و  می. بفهمه ما خارج از نوبت هست ستین

 .کنه

 

 

دست از سرزنشش  یپسرم، عل دیکه گفت ببخش پدرش

 .دیکش
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 ؟یرو زد یحاال به ک-

 

 

 ادته؟ ی ینیصدرا حس-

 

 

دانشکده   سیرئ یکرده  زینباشد پسر عز ادشیشد  یم مگر

 .به نسبت نامحترمشان را ییو سال باال 

 

 

 آره-

 

 

 هیهماهنگ کرده منش یدکتره اس. با منش ن ی* استنتیاس-

 هیهم اوک
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هم بود که منظور او را   یزد. کس شیتنگ حرف ها یچشمک 

 یصدرا. به دختر باز کی دانشکده بود و  کینفهمد. 

 .بود معروف 

 

 

  یآن ها همزمان با سه دختر از همکالس یدر ورود  کباری

بودند در  دهیدخترها فهم یآن ها دوست شده بود. وقت یها

 .شده بود امتیکالسشان ق

 

 

شد هم رحم  یکه از کنارش رد م یبه مگس ماده ا که یمرت

باعث شده بود راحت تر  ادیکرد. ظاهر خوب و پول ز ینم

  .جوالن دهد

 

 

صدرا  نی د ریبه خاطر پدرش نبود محال ممکن بود ز اگر

  .کرد یهم چه کارها که نم یبرود. عل
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حتما  یول دیبه او بگو  یزیتوانست چ ی خاطر پدرش نم به

او را  گریکه د چاند، یپ یخاطر م نیسر وقت گوشش را به ا

  .در عمل انجام شده قرار ندهد

 

 

 ینگفته بود که االن نتواند کار یزیقصد از قبل به او چ از

 .کند پسرک مارموز

 

 

*** 

 

 

 اریدست*
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 دنته؟ یمگه هنوز رز-

 

 

 نه -

 

 

 پس؟ -

 

 

 .دکتر هستند نیا ستنتیاس ی چهارتا جراح عموم-
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بود  ی. ظاهرا دکتر حاذقد یباال پر  شیابروها یحرف عل  نیا با

  شیرا برا یامکان  نیحاضر شده بود همچ مارستانیکه ب

 .فراهم کند

 

 

 گنیآئورت بود. م سکشنیکرد، دا رانیکه ا یجراح  نیاول-

 زیآم ت یبوده اما عملش موفق میهم وخ ضیحال مر یلیخ

کرده بود، از  شی عمل همراه نیاول مارستانیب سیبود. رئ

بودن. بعد   دهیجراح عمل رو د ی کنفرانس هم کل و یدیو  قیطر

استاد  یکردن. دکتر خسرو  یم فیازش تعر یعمل کل 

بود، اون روز موقع نهار بحثش شد اونم  دمونخو  یو یراد

  یهم برا یجراح پیفلوش یدوره   هیکرد. قراره  دش ییتا

از  یک یاونم احتماال  گنیم دمیبذارن، شن نجا یا یجراحا

تو دانشگاه هاروارد  سی تدر یدوره اس. سابقه  یمدرس ها

 .رو هم ظاهرا داره

 

 

هم رفاقت را در حق او تمام  یبود. عل  یدکتر کار درست پس

 .او درآورده بود یرا برا  زیهمه چ  یکرده بود و ته و تو 
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راحت به  ال یتوانست پدرش را با خ یرا شکر کرد که م  خدا

کند،  دشییتا یکه دکتر خسرو یدکتر بسپارد. کس نیدست ا

 یولوژیاستاد را  یاو هم بود. دکتر خسرو  دییمطمئنا مورد تا

جز خودش را قبول   یدکتر چیبد اخالقشان بود که کار ه

 .نداشت

 

 

 حاال چند سالش هست؟ -

 

 

 دمشیند دونمینم-

 

 

به او  یقبل از آنکه وارد شوند عل دندیمطب دکتر که رس به

 :د رو کر
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  یهست ینیدکتر حس یبگو آشنا  یبه منش امیمن داخل نم-

 .ریگرم نگ ادی. با صدرا هم زدونهیخودش م

 

 

 قیدمت گرم رف-

 

 

 حاج آقا با اجازه-

 

 

 خدانگهدارت باشه پسرم -
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پدرش  یبا آن ها دست داد و رفت. اخم کرد و در را برا  یعل

با   یزد. او آخر چه صنم یهم حرف ها م یباز کرد. عل

 .ردیصدرا داشت که بخواهد با او گرم هم بگ

 

 

 یمطب غلغله بود. شلوغ تر از آنچه که فکرش را م داخل 

 یمعطل شوند. صندل دیبا یکرد، بود. فکر کرد چند ساعت

 .ندیهم نبود پدرش بش یخال

 

 

 حرف بزنم یبرم با منش سایجا وا نیبابا هم -

 

 

 یبودند. دو تا منش ستادهی سرپا ا یداخل سالن هم عده ا یحت

 .بودند ستادهیا  یمنش زیداشت و چند نفر هم کنار م
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 یسوزن انداختن نداشت. نم یجا برا یواقع یبه معنا  مطبش

 زیدور م یتا کم ستادی ا ی. کناردیبگو  یدانست به کدام منش

 .خلوت شود

 

 

 

 97پست_ #

 

 

 :ها گفت  یاز منش یکیسرشان خلوت شد. به  نکهیاز ا بعد

 

 

 هستم ینیدکتر حس ی من از آشناها دیخانم ببخش-

 

 

 خب-
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 خب گفتن باهاتون هماهنگ کردن -

 

 

 آقا من خبر ندارم دونمینم-

 

 

 اطالع داشته باشن شونیا دیشا نیبه همکارتون بگ شهیم-

 

 

 گرید یداشت با منش یجارو جنجال نداشت. مرد ی حوصله

 دیبگو  یزیکرد. احتمال داد اگر او چ  یسر نوبت بحث م

دعوا شود. مرد که غرغر کنان دور شد دخترک به 

 :همکارش گفت 
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هستن با تو  ینیدکتر حس یاز آشناها گنیم شونیا-

 هماهنگ کرده بودن؟

 

 

 .باز شد یحرف کم نی با ا یمنش یها اخم

 

 

. نیباش نجایقرار بود ده ا نیاومد ریبله سالم. شما چرا د-

 نینی ب یمارو که م تیوضع

 

 

از سر باز کردن   یبه مطب کرد. برا یابا دست اشاره  و 

لب زمزمه کرد که فکر کرد خودش هم  ریز یدیببخش یمنش

شد نتواند با دخترک  ی. نفرت از صدرا باعث مدیبه زور شن

 .هم بزند یحرف عاد
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 ن؟یدفترچه دار-

 

 

 بله -

 

 

 .داد یرا به دست منش دفترچه

 

 

 داخل دیشما بر رونیکه اومد ب ض یمر-

 

 

بتوانند داخل بروند. به  یزود  نی کرد به ا یگرم فکر نم دمش

صدرا هم رفته بود حاال  نی د ریخان ز یبرکت وجود عل 

  نی از ا یرا هم ندهد. اخم تشیزیمانده بود که پول و  نش یهم

 :فکر کرد
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 چقدر شد؟-

 

 

. فقط حق می کن یکارتون تموم شد حساب م نکهیبعد از ا-

نوار  دیداره شا ارتونمیبه مشکل ب  یبستگ  ست،ین تیزیو 

 .رنیبگ مارتونیعکس از ب  ایقلب 

 

 

دخترک تکان داد و به طرف پدرش رفت. پس  یبرا یسر

که  مارستانیکرد ب یمجهز بود. تعجب م یمطبش حساب

که قرار  یدکتر اریهمه امکانات در اخت نیبود چطور ا یدولت

 .نبود بماند، گذاشته بودند

 

 

 رانیا شتریقبل گفته بود چند ماه ب قهیچند دق نیکه هم یعل

خدا با   ی شهیهم که هم یدولت یها مارستانیماند. ب ینم

 .بودجه مواجه بودند یکسر
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 .نوبت ماست رونیکه اومد ب ضیاون سمت مر میبر ا یبابا ب -

 

 

 .بده از بس مطبش شلوغه نفسم گرفت ریرو خ  یخدا عل-
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 :ها گفت  یاز منش یکیسرشان خلوت شد. به  نکهیاز ا بعد

 

 

 هستم ینیدکتر حس ی من از آشناها دیخانم ببخش-
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 خب-

 

 

 خب گفتن باهاتون هماهنگ کردن -

 

 

 آقا من خبر ندارم دونمینم-

 

 

 اطالع داشته باشن شونیا دیشا نیبه همکارتون بگ شهیم-

 

 

 گرید یداشت با منش یجارو جنجال نداشت. مرد ی حوصله

 دیبگو  یزیکرد. احتمال داد اگر او چ  یسر نوبت بحث م

دعوا شود. مرد که غرغر کنان دور شد دخترک به 

 :همکارش گفت 
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هستن با تو  ینیدکتر حس یاز آشناها گنیم شونیا-

 هماهنگ کرده بودن؟

 

 

 .باز شد یحرف کم نی با ا یمنش یها اخم

 

 

. نیباش نجایقرار بود ده ا نیاومد ریبله سالم. شما چرا د-

 نینی ب یمارو که م تیوضع

 

 

از سر باز کردن   یبه مطب کرد. برا یبا دست اشاره ا و 

لب زمزمه کرد که فکر کرد خودش هم  ریز یدیببخش یمنش

شد نتواند با دخترک  ی. نفرت از صدرا باعث مدیشنبه زور 

 .هم بزند یحرف عاد

@Rooman_nazy1400
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 ن؟یدفترچه دار-

 

 

 بله -

 

 

 .داد یرا به دست منش دفترچه

 

 

 داخل دیشما بر رونیکه اومد ب ض یمر-

 

 

بتوانند داخل بروند. به  یزود  نی کرد به ا یگرم فکر نم دمش

صدرا هم رفته بود حاال  نی د ریخان ز یبرکت وجود عل 

@Rooman_nazy1400
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  نی از ا یرا هم ندهد. اخم تشیزیمانده بود که پول و  نش یهم

 :فکر کرد

 

 

 چقدر شد؟-

 

 

. فقط حق می کن یکارتون تموم شد حساب م نکهیبعد از ا-

نوار  دیداره شا مارتونیبه مشکل ب  یبستگ  ست،ین تیزیو 

 .رنیبگ مارتونیعکس از ب  ایقلب 

 

 

دخترک تکان داد و به طرف پدرش رفت. پس  یبرا یسر

که  مارستانیکرد ب یمجهز بود. تعجب م یمطبش حساب

که قرار  یدکتر اریهمه امکانات در اخت نیبود چطور ا یدولت

 .نبود بماند، گذاشته بودند
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 رانیا شتریبقبل گفته بود چند ماه  قهیچند دق نیکه هم یعل

خدا با   ی شهیهم که هم یدولت یها مارستانیماند. ب ینم

 .بودجه مواجه بودند یکسر

 

 

 .نوبت ماست رونیکه اومد ب ضیاون سمت مر میبر ا یبابا ب -

 

 

 .بده از بس مطبش شلوغه نفسم گرفت ریرو خ  یخدا عل-
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نثار خودش و   یحواسش به پدرش نبود. در دلش لعنت  اصال

ماند تا نوبتشان   یم  رونی پدرش ب دیاش کرد. با یحواس پرت

 .شد یم
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مطب و مشکل قلب و سن   ی هوا و شلوغ ی آلودگ تیوضع

 .خدا حق داشت یگرفت، پدرش بنده  یباال را که در نظر م

 

 

 د ییبفرما یخالد یآقا-

 

 

همراه پدرش به سمت اتاق دکتر رفت. از  یمنش یصدا  با

کرد،  یبحث م یکه داشت با منش یمرد دیکنار چشمش د

  .رفت یدوباره سراغ منش

 

 

دعوا   گر ید ی قهیتا چند دق نکهیحدس ا ینکرد ول  یتوجه 

 .نبود یشود، اصال کار سخت
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ورود به اتاق دکتر فضا کال عوض شد. داخل ساکت بود و   با

 .نبود یسالن انتظار خبر یاز همهمه 

 

 

سالم آن ها  ی با صدا یاش بود. حت  یسرش در گوش دکتر

 .نثارش کرد یادب یهم سرش را بلند نکرد. در دل ب

 

 

گفته بود در اتاق بودند سه آقا و   یکه عل  ی اریدست چهار

از آن ها  یکیتکان داد و  یرس شی خانم. صدرا برا کی

گوشه   یپدرش را از دستش گرفت و به دست منش یپرونده 

 .اتاق داد ی

 

 

روبرو انداخت، دکتر  توری مان یرا رو ری که تصو  یمنش

 !دید یمن چه م یسرش را بلند کرد. خدا
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همان پزشک معروف باشد.   هیشد دخترک همسا ینم باورش

 .باشد ختهیسرش ر ی رو  خیسطل آب  کی یانگارکس

 

 

با او  قیعم ی و با لبخند ستادیبه احترام پدرش ا دخترک

  .کرد یسالم و احوالپرس

 

 

 یلب سالم ریدخترک با پدرش ز یاز خوش و بش طوالن بعد

کرد  یگفت؛ که دخترک گرم تر از آنچه که فکرش را م

 :جواب داد

 

 

 نی نیبش نیی بفرما نیسادیسالم حالتون چطوره؟ چرا سرپا وا-
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از  یکیاز سالن بلند شده بود. به  دادیدعوا و داد و ب  یصدا

 :گفت ارانشیدست

 

 

 چه خبره؟ ینی بب  یبر شهیم-

 

 

 :به پدرش کرد رو 

 

 

 خدا بد نده یخالد یخب آقا-

 

 

پسر هم  نیعمل کنم. ا د یچه بدونم ماهور جان دکترا گفتن با-

گم عمر دست خداست من  یبهش م ی. هر چستیول کن ن

 .شه ی نم ال یخیعمرمو کردم ب گهید
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 ی. درسته عمر دست خداست. ولهیچه حرف  نیخدا نکنه ا-

 یاز زندگ  میکه زنده ا یتا لحظه ا  میکن یسع د یخوب ما هم با

به من   شبی. شما خودتون دمینش  دیو نا ام میاستفاده کن

 .گناهه  یدینا ام نیگفت

 

 

 یکرد. نم یبرخورد م یمیاز حد راحت و صم شی پدرش ب با

چگونه شکل   تی میحجم از صم  نیمدت کوتاه ا نیدانست در ا

 .گرفته است

 

 

افتاد که   یروز اد یبرخورد دخترک با او و پدرش،  دنید با

که با آن ها  یبود و برخورد  دهیرادرش را ددر کمپ او و ب 

 .دیداشت، از خودش خجالت کش
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برادرش  ادیکه در مورد دخترک با دانستن اعت ییفکرها چه

 .نکرده بود
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. االن که خوب دقت ستیبود شغل دخترک چ دهیفهم باالخره 

 .آمد یکرد، چقدر خانم دکتر بودن به او م یم

 

 

قلب است. به سن   یکه گفته بود فوق تخصص جراح ی عل اما

و چند ساله به  ستیب  تیخورد. نها ی نم التشیو سالش تحص

 .آمد ینظر م
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در مورد دخترک فکر نکند. بابت تمام  گریکرد د یسع

که کرده بود، از  یخودیب یو قضاوت ها ی منف یفکرها 

 .دیکش یخودش خجالت م

 

 

را به چه ها که ربط نداده  ادیو اعت یخانوادگ یدعوا کی

 :دعوا دخترک رو به صدرا گفت یبود. با باالتر رفتن صدا

 

 

 .داخل انیبرو بگو همشون ب-

 

 

 پش یت یچشم  رینشست. ز شیکه رفت دخترک سرجا صدرا

 .ودب دهیپوش یدست مشک ک یرا از نظر گذراند. 
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خوبش را کامال نشان  ل یبود استا دهیکه پوش یمشک بافت

باز   شی تنش بود که دکمه ها یروپوش کوتاه شیداد. رو  یم

 .بود

 

 

 یبود. شک داشت حت شیاش هم ساده و بدون آرا چهره

 یوجود پوست شفاف و لب ها  نیکرم هم زده باشد، با ا کی

 .در چشم بود یادیبرجسته و سرخش ز

 

 

بود. ظاهرا خانم  شانیهم طبق معمول دورش پر شی موها

 .نداشت  ییمو آشنا ی ره یگ ایبه اسم کش  یدکتر با مقوله ا

 

 

افتاد و در ذهنش دوباره  اطیآن روزش در ح یوگای ادی

حاصل  یمحکم تیشخص نیشکل گرفت. پس همچ لشیاستا

 .نثارش کرد  ینیسال ها تالش و ممارست بود؛ در دل آفر
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بود، مشغول درس خواندن   کایکه در امر یآن همه سال پس

از جراح  شتریب یشغل چیکرد ه یبوده. االن که خوب دقت م

 .آمد یبودن به او نم

 

 

 دنیو خوش فرمش را از نظر گذراند. با د دهیکش یها دست

 .نامربوطش افتاد  یفکرها ادیساعتش دوباره 

 

 

آمد.  یدر مورد آدم ها غلط از آب در نم شیحدس ها  اصوال

که در کوچه  یشوهر عمه اش بود و جنجال ریهمه اش تقص 

 .راه انداخته بود

 

 

انصاف  یب یبود، ول نیبدب شهینه که درست که هم اگر

 .باره سرزنش کرد نینبود. خودش را چند
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 یبرا  یاو با پدرش مشکل تیمی حجم از صم ن یکرد با ا فکر

 ندهیگفت تا چند ماه آ یکه م ینوبت عمل نداشته باشند. عل

 .عملش از االن پر شده است یوقت ها 

 

 

 هیدر حال گر یجنجال داخل اتاق به خودش آمد. منش با

هم که در سالن در حال جر و بحث بود،  یکردن بود و مرد

 .بود ستادهیا یعصبان 

 

 

 یم ییزهایهم داشت در گوش خانم دکتر چ ینشم یکی آن

از آن مشخص  یزی دخترک آرام بود و چ  یگفت. چهره 

 .نبود

 

 

آرامش  نیدل آرزو کرد کاش آرامش او را داشت. قطعا ا در

 .کرد یم یادیدر کارش به او کمک ز
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حجم از   نیکرده باشند، ا یهر کار یمحترم خانم محمد یآقا-

تهمت هارو  نیا یچ ی. شما براستیحقشون ن نیتوه

 ن؟یبهشون زد

 

 

 شی از دو هفته پ م،یمنتظر رونیخانم دکتر ما سه ساعته ب-

خانم  نیربع هم نشده که اومده ا هیآقا  نی. بعد امیوقت گرفت

 ی لیتونه خ یبد حاله نم  ضمونیدر جا فرستادش داخل. مر

با ماسک از خونه   دیمنتظر بمونه. هوا هم آلوده اس باور کن

 رون یب مشیآورد

 

 

بود که مردک  دهیآمده بخاطر آن ها بود. شن شیجنجال پ پس

بره  یذاریم ،یکیگفته بود با چشم و ابرو اومدن  یبه منش

 .داخل. پس منظورش به او بود مردک نفهم
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  نی تر از ابه  تشیوضع ی که با صدرا دوست بود کم یدختر

 .کرد، بود یم هیکه داشت گر یدختر

 

 

از دکتر  یاز حد ساده. حت شیهم بچه سال بود هم ب یک ی نیا

حرف ها را به  نیمردک ا نیهم ساده تر بود. آنوقت ا

 .بست یم ششیر
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بشنود. خودش   یزیچ نیفکر کرد که خودش حق دارد همچ

نامردانه قضاوت کرده بود. اما  ه یهم در مورد دخترک همسا

کرد، واقعا  ی م هیدخترک ساده که همچنان داشت گر نیا

 .حقش نبود
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 یهم م یهمه کاره اس. هر کار نجایا یخانم محمد دین یبب -

دست  ریز یما به نوع یرو داره. همه  ارشیکنه، کامال اخت

 .میکن یکار م  شونیا

 

 

پس مناعت طبع  د،یباال پر شی حرف دخترک ابروها  نیا با

 .هم داشت

 

 

. یستی خدارو شکر تو دکتر ن نیگیبهش م یچ یشما برا-

  ونیآقا نیبعد هم ا ؟یکرد یم کاریاونوقت چ یاگه دکتر بود

بد حاله  ضتونی مر دیگیمن هستن. االنم شما م یاز آشناها

حجم از   نیکنم. ا یم  تشیزیو  شونی قبل از ا دشیاری ب دیبر

 ن؟یراه انداخت نجایا یچ  یفهمم برا یتشنج رو من واقعا نم 

که  ییکسا یهمه   بایتقر یبد حاله قبول، ول مارتونیب نیگیم

  نیدارند؛ ا ازی ن یو به جراح ستیحالشون خوب ن نجانیا

 یعذرخواه ی. االنم تا از خانم محمدستین یخوب  ل یاصال دل

رو  مارتونیمن ب نیکه بهشون زد ییبابت حرف ها  دینکن

 .کنم  ینم تیزیو 
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دخترک دلش خنک شد. پس آن قدرها هم کم   ی حرف ها از

 .زد یحرف نبود، به موقع اش خوب حرف م

 

 

خوشش آمد.  یلیبرخورد کرده بود. از برخوردش خ قاطعانه 

 .خودش نشانده بود یادب مردک پررو را سر جا  تیدر نها

 

 

رفت. رو به  رونیکرد و ب یمعذرت خواه یکه از منش مرد

 :کرد دیکش  یکه دماغش را باال م یمنش

 

 

 اتاقم کارت دارم  اینکن ب هیگر-
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هم اردک وار دنبالش راه افتاد.   یکه بلند شد، منش دخترک

 یا شهی ها ش شنیشده بود. پارت یبند شنیداخل مطب پارت

 .زد دیخل را دشد دا یبود و م 

 

 

. دیخانم دکتر به محض ورود به اتاقش کرکره را کش البته

 یحساب مارستانیبود و معلوم بود ب زیترو تم یادیمطبش ز

 .سنگ تمام گذاشته است  شیبرا

 

 

 ن؟یشناس یخانم دکتر رو از کجا م ماین-

 

 

 .بود ستادهیبود که کنارش ا  صدرا

 

 

 مونه هی همسا-
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 :دیباال پر شی حرفش ابروها نیا از

 

 

 ا جدا؟ خونتون کجاست؟ -

 

 

 :کرده گفت اخم

 

 

 یبزن  کی باهاش ت یباشه که بخوا  یکنم در حد یفکر نم -

 

 

 :زد انهیموز ی لبخند
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 یول ادیجون تو بدم نم-

 

 

 :دیحرفش پر انیم

 

 

 جون خودت -

 

 

باشه بابا توام. خواستم بگم طرف بداخالق تر از اونه که -

تو  هیناز و ملوسش نکن. کاف افهینگاه به ق  ،ی فکرشو بکن

کشه.  یگربه پنجول م  نیع یبکن  یاشتباه نی کار کوچکتر

رو پرت  ارهاشیاز دست یکیتو اتاق عمل  شیپ ی هفته 

گفتن چنان سرش داد زده که ما   ی. بچه ها مرونیکرده بود ب

اشتباهمونه که طرف جرات نداشته  نیاشتباهمون آخر  نیاول

 .بزنه کیج
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اخالقش گفت. پس گربه را  یبه دخترک برا  ی نیدلش آفر در

 .کرده بود سهیدم حجله کشته بود که صدرا ماستش را ک

 

 

چه اس؟ بابا مامانش خونشون کجاست؟ تک ب  ینگفت-

 ان؟ کارهیچ

 

 

کنم از دوست  یفکر نم   خوره؟یبه چه دردت م  یگیکه م نای ا-

  واقعا برات مهمه؟  یعنی. ی بکن  ییسواال نیدخترات همچ
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. هیدوست دخترم چ یداره شغل ننه بابا  یتینه بابا چه اهم-

باشه که تو بغل قشنگ جا  ل یخوش استا  دیدوست دختر با

 گم؟ یم یکه چ یدونیشه، م

 

 

زد به هم خورد.   شی که تنگ حرف ها یاز چشمک حالش

  نکهیبه احترام ا  یخفه شو. ول دیآمد به او بگو  یبدش نم 

 .نگفت یزیپدرش نوبت گرفته بود، چ یبرا

 

 

  ؟یپرس یپس چرا م-

 

 

 :گفت یلبخند چندش  با

 

 

 گهید رمیزن بگ یروز هی دیباالخره منم با -
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  ی. مردک عوضدیبه هم رس شی حرف صدرا اخم ها نیا از

خواست در عمرش کرده بود و   یکه دلش م یهر کثافت کار

بود؛ االن دنبال چه   دهیبود خواب دهیکه د یبا هر ننه قمر

 .ازدواج بود یهم برا یسیک

 

 

اگر جراح  یحتبود.  فیاو ح ی برا یادینظرش ماهور ز به

بود. آن دخترک ساده کجا و  ف یاو ح یهم نبود باز هم برا

 هفت خط کجا؟ ی صدرا

 

 

  تیخام موقع گر ید یماهور هم مثل دخترها  دیکرد شا فکر

دانشکده بودن و مادر  سیصدرا شود. پسر رئ یاجتماع

 .گریجاها راه گشا بود د یلیپزشک داشتن خ

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



گرفتن پرونده اش از او  یبه داخل صدرا برا ماریآمدن ب با

 ینشست شروع به بررس شیدور شد. دخترک که سر جا

 .پرونده کردند

 

 

با  یپنج نفر ماریجالب بود. در مورد ب  شیبرا شانیکار روند

 صیشد احتمال تشخ یکار باعث م نیکردند. ا یهم بحث م

 .کمتر از حد ممکن شود یلیاشتباه خ

 

 

  ارانشیاز دست یکیتوسط  ماریرونده، باز چک کردن پ بعد

و   یشد. بعد از گرفتن نوار قلب و عکس بردار  نهیمعا

 میسه ماه و ن  یوقت عمل را برا تیآن ها در نها یبررس

 .کردند نییتع  گرید

 

 

خودش فکر کرد اگر که قرار باشد پدرش را طبق نوبت  با

 .افتد  یم یعمل کند، وقت عمل او هم همان حوال
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شد. سه ماه  یقائل م فی آن ها تخف یبرا  یدخترک کم کاش

آن چند  یکه او در ط  یبود. اما با رفتار ر ید یلیخ گرید

با  نهیزم نیشد در ا ینم شیبرخورد داشت، اصال رو 

 .بزند یدخترک حرف

 

 

به عمل نبود که   یهم از خدا خواسته اصال راض پدرش

 یررسبخواهد به دخترک رو بزند. به خودش که آمد کار ب

 .پدرش هم تمام شده بود یپرونده 

 

 

گرفتن نوار قلب بلند شد. دخترک به  یکه برا پدرش

 .ردیگ یگفت که خودش نوار قلب را م ارشیدست
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  شیها نیروپوشش را بست و آست یبلند شدن دکمه ها نیح

 :گفت ارانشیاز دست یکی را باال زد به سمت اتاق که رفتند 
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 نم؟ ی بب امیمنم ب شهی خانم دکتر م-

 

 

 گرشید اریتکان داد که صدرا و دست یسر ارشیدست یبرا

 :هم به سمتشان رفتند

 

 

 می نی بب میخوا یما هم م-
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 اریحرف صدرا دخترک با لبخند رو کرد به دست  نیا با

 :چهارمش

 

 

 ؟ یشما چ-

 

 

 :و گفت دیپشت گردنش کش یدست ارشیدست

 

 

 خواستم بگم اما روم نشد  یراستش منم م-

 

 

 .خنده زدند ریشان ز یحرف همگ  نیا با
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.  شهیکه ضربانشون نامنظم م یخالد یرو سر آقا میهمه بر-

 تور یرو مان دیاتاق رو بنداز نیدورب دیبمون نجایشما ا

 

 

  توریبلند شد و رو به مان شی هم کنجکاو شد، از جا  خودش

 :هسته در گوشش گفت. صدرا آستادیکنار صدرا ا

 

 

 نه؟  زهیعز یلیپدرت براش خ-

 

 

 یباز ماند، نم مهیحرف صدرا دهانش از تعجب ن نیا از

که خدا را شکر خودش به  دیدانست در جوابش چه بگو 

 .حرف آمد
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. پرستار داخل اتاق ستین نیکه روند کار ما ا ین یب  یم-

ما نوار  ی. حترهیگ یاون نوار قلب رو م  شهیهست که هم

چه برسه به خانم دکتر. آخه خانم دکتر تو  میری گ یقلب رو نم

  یحت مارایکدوم از ب چیبه ه میکه همکار بود یمدت نیا

بخواد بهشون دست  نکهیهم نشده، چه برسه به ا  کینزد

 .ی تر از اونه که فکرشو بکن یوسواس یلی. طرف خزنهب

 

 

 یمپس چطور عمل  ی گیهست که م یوسواس نقدری اگه ا-

 کنه؟ 

 

 

کنن بعدم که    یتو اتاق عمل که موضع رو براش باز م-

 اونجا دستکش داره
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دخترک از  دیتخت دراز کش یرو  رپوشی که با ز پدرش

از  یگرفت، خواست که کم یکه نوار قلب را م یپرستار 

 .ردیتخت فاصله بگ 

 

 

 دی کنم که راحت تر باش ی براتون شل م یکمربندتون رو کم-

 

 

باز  یحرف دخترک دست برد و کمربند پدرش را کم  نیا با

 .کرد

 

 

 یکه خواست ژل الکترود را بزند، گفت که خودش م  پرستار

 .زند. با آرامش ژل را زد و الکترودها را نصب کرد
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خدا انگار هول شده بود   یبه پرستار تذکر داد. بنده  دوباره

گفت  یدخترک م نکهیبود و با ا ستادیکه آماده به خدمت ا

 .بود شیدر دست و پا ستدی کنار با

 

 

بکشد. نوار قلب را  قیاز آن از پدرش خواست نفس عم بعد

که گرفت و الکترود ها را که برداشت. خودش با دستمال ژل  

 .ها را پاک کرد

 

 

کار را انجام  نیبا اصرار پرستار هم اجازه نداد که او ا یحت

  .دهد

 

 

خودش  شیکرد که پ یبا احترام با پدرش برخورد م  یطور

ناجورش هم  یاز قبل شرمنده شد، هم به خاطر فکرها شتریب

 .با دخترک  شیه خاطر رفتارهاب
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پدرش را گرفت که بپوشد و خواست در  راهنی پ یحت دخترک

پدرش به او کمک کند که پدرش  راهنیپ یبستن دکمه ها

 .اجازه نداد
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 :آمدند، صدرا گفت رونی از اتاق ب  نکهیاز ا بعد

 

 

 کنه یدرد مکنم منم قلبم   یخانم دکتر احساس م-

 

 

خانم شان هم اضافه  اریحرف صدرا زد. دست نیاز ا ی لبخند

 :کرد
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با آرامش نوار قلب  یجور هیحق دارن  ینیدکتر حس-

 بشه ضتونیمر  کنهیکه آدم حوس م نیگرفت

 

 

 متیبا مال یادی هم فکر کرد که حق دارند، دخترک ز  خودش

 .رفتار کرده بود 

 

 

حواسش جمع شد. دستش را   ستاد،یا شیکه روبرو  دخترک

 :باز کرد شیجلو 

 

 

 انگشتر پدرتون-
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 .را از کف دستش برداشت انگشتر 

 

 

 ممنونم -

 

 

عکس هم  دی با د،ینی بش دییکنم. شما بفرما یخواهش م-

 .کشهی طول م  یا قهیچند دق رنیبگ

 

 

که نشست حواسش به دخترک جمع شد که داخل   یوقت

 .اتاقش مشغول شستن دستش بود

 

 

گفت دخترک وسواس داشت. پدرش که  یا راست مصدر پس

 .آمد، کمک کرد کتش را تن بزند یاز عکس بردا 
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تکرار شد و در آخر  یقبل  ماریپدرش هم همان روند ب یبرا

 :دخترک رو به آن ها کرد

 

 

هر چه   دیکه با  هیقلبتون طور طیشرا یخالد ی متاسفانه آقا-

 نیهم نیرو داشته باش ش ی. اگر که آمادگدیتر عمل بش عیسر

و فردا  دیبش ی که عصر بستر سمینو  یاالن نامه اش رو م

 .عملتون کنم

 

 

 هیدخترم حاال چه عجله ا-

 

 

عمل از قبل مشخص شدن   یفرداتون برا یمارایخانم دکتر ب-

 د؟یکن یم کاریاونارو چ د؟یدو تا عمل ندار یمگه شما روز
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که سه تا عمل رو بتونم انجام   امیچند ساعت کمتر مطب م-

 بشن یراض  یخالد یبدم البته اگه آقا

 

 

 :به او کرد و گفت رو 

 

 

 اتاقم  ن یایب شهیچند لحظه م-

 

 

*** 

 

 

 یفکر م شهیکه من هم ییاینبودم ...دن ایدن نیدر ا اصال

خورن   یکه آدم ها درش قل م  کرهیدر و پ یکردم بزرگ و ب
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 یی... جا هیزاو  یبود و ب کیکنن ... کوچ  یگم م و هم رو 

 ... نشدن دهید یپنهان شدن نداشت انگار ... برا یبرا

 

 

 یاالن شده بود نقطه  مون یرهگذر بود تو زندگ هیکه  یآدم

 نیتوپ ب کیبود که درست مثل  شانی اتکا ... ذهنم آنقدر پر

 ... آمد یرفت و م یم تیخاطرات و واقع یها رنت یالب

 

 

کرده بودم که دقت و وسواس سرکار  نیبا خودم تمر  بارها

 جهینت نی وارد نکنم، اما امروز به ا میخصوص یرو در زندگ

 .اصال موفق نبودم نهیزم نیبودم که در ا دهیرس
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 دیطور نشستن شا نیدراز کردم. ا  مکتین  یرو رو  پاهام

  نی بودم که بخوام به ا نی نبود اما خسته تر از ا حیصح

 .فکر کنم زهایچ

 

 

نمناک   یدستم جابجا کردم. هوا کم  یالته ام رو تو  وانیل

از اونچه   شتریب زیهمه چ مارستانیب ینورها  نیشده بود و ب

 .زد یساعت درخشان شده بود و چشم رو م نیدر ا  دیکه با

 

 

داشتم. البته   یکرده بودم. تمام روز دوندگ  یرو بستر بابا

 .قسمت ماجرا رو دخترک انجام داده بود نیمهم تر

 

 

مادرم رو خواسته بود. آروم   یکه در اتاق شماره  یوقت

گفتگو   نیانگار سالها بود ا یو معمول  مانهیبود. صم دهیپرس

 .داشت انیجر نمونیب
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. اما با مادرش تماس گرفته بود یدانست دخترک ک ینم

  .کارش را خوب انجام داده بود

 

 

که تا  یکامال نظر مادرش را عوض کرده بود. مادر چون

 ینسبت به عمل جراح ینظر منف ش یچند ساعت پ نیهم

 .پدرش داشت

 

 

افتاده بود که در عرض چرت کوتاه  یدانست چه اتفاق  ینم

  .کرده بود  یبعد از نهار او، مادرش پدرش را راض

 

 

است فردا عمل   یان کرده بود که راضپدرش عنو  یوقت

 .کرد هنوز خواب است یشود؛ احساس م
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که او نتوانسته بود در عرض چند ماه بکند دخترک در  یکار

 .عرض چند ساعت از عهده اش برآمده بود

 

 

 زیاز آن هم مادرش به دخترک خبر داده بود. همه چ بعد

آنها را  یهوا  یدور تند افتاده بود. دخترک حساب یرو 

 .داشت

 

 

گرفتند. بعد از پر کردن   یم لشانیتحو  یرفتند کل یم هرجا

  یپرونده به حسابدار ل یتکم ی برا یمربوطه وقت یفرم ها 

را به  یشیها؛ فقط ف نهیبرآورد و پرداخت هز یرفته بود برا

 .او داده بودند که داخل پرونده بگذارد
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بود.  دهیشده بود باز به دخترک رس ایهم علت را جو  یوقت

که مادرش با دخترک گرفته بود هم  یطوالن یتماس تلفن  یط

 .را خودشان حساب کنند مارستانینشده بود که پول ب یراض

 

 

بود و گفته  ختهیدست مادرش ر یرا رو  یآخر هم آب پاک در

 یخالد یصورت است که حاضر به عمل آقا  نیبود فقط در ا

 گری زند، د یصورت اصال دست به او نم نیا ریاست و در غ

 .تعارفات را بسته بود یجا

 

 

 یزیدانست به حساب چه چ یاز حدش را نم شیب لطف

  مارستانی در سالن انتظار ب یبگذارد که نرگس خواهرش وقت

 .گفته بود شی کنارش لم داده بود برا
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 شهیاست که مامان و بابا هم ییها یخوب جینتا یها همگ نیا

 نیکه ا میش یم یشاک نیکنن و من و تو و نسر یم  هیبه بق

 .کارا رو نکنن

 

 

کردند  یبا خواهرش بود. پدر و مادرش به همه محبت م حق

 یکرد که طرف مقابل چه کس ینم یفرق شانیو اصال برا

 .است

 

 

چهلم و از   یکرده بود که برا فی تعر شی برا خواهرش

مامان و   شیچند روز پ ییروبرو  هیدرآوردن همسا یمشک

  .کرده بودند  نهیهز ی بابا کل 

 

 

با مامان بحثم  یبیهمون روز من سر پول توج کهیحال در

 هیگرفتم و با مامان  شیآت دمیکادوها رو د یشده بود. وقت

 .کردم یحساب  یدعوا
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  تونیزندگ تیبچه هاتون اولو  چوقتیگفتم که شماها ه بهش

 .نبود نی ا شونینبودن که اگر بودن االن زندگ

 

 

گفته بود   شیلرزان برا یکوچکش با بغض و چانه  خواهر

مادرش شده و پدرش هم در  ی هیحرفش باعث گر نیکه ا

 .است دهیاتاق حتما شن

 

 

که  یماجرا منقلب بود وقت نی ا فیحالش بعد از تعر آنقدر

  کنم داداش؟ کاری بشه من چ شی زیگفته بود اگه بابا چ

 

 

رفته بود بابت رفتار زشتش سرزنشش کند.  ادشی کال  که

بود که بغلش کند و اجازه دهد  نیکه کرده بود ا یتنها کار 

 .آرام شود
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ش اعتراف کرد خودش هم از نبودن پدرش واهمه خود شیپ

ساعت شب خواب به چشمش  نیدر ا نیهم  یدارد، برا

 .سرما نشسته بود نیدر ا مارستاتیب اطیبود و در ح امدهین

 

 

از ماهور هم خجالت  تیوضع  نی گفته بود االن با ا خواهرش

 .خواست او هم اضافه کند من هم یدلش م یلیکشد. خ یم

 

 

*** 
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 یبود. خودش هم م دهیو دلشوره امانش را بر ی نگران 

  رونیو سالم از اتاق عمل ب حیدانست تا پدرش را صح

 .شود یحالش خوب نم اورند،ین

 

 

کرد. انگار که  یهم حالش را بدتر م شی خواهرها  یها  هیگر

آرام  شهیزخمش ناخن بکشد. مادرش اما مثل هم یرو  یکس

 .خواند ی بود و قرآن م

 

 

لطف را در حق آنها تمام کرده بود و عمل پدرش  دخترک

اول امروزش بود. شک داشت اگر عمل آخر بود  یجراح

 .نه ایآورد  یخودش تا آن موقع دوام م

 

 

تا خود صبح   شبیزد. د یم یچرت یصندل  یرو  یاز گاه هر

در قبال  تیچشم بر هم نگذاشته بود. احساس مسئول
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 یکرد. دلش نم  ینگرانش م  شتری خواهرها و مادرش ب

 .لحظه به نبودن پدرش فکر کند کی  یخواست حت

 

 

کرد. صبح به او خبر  ی م یتاب یاز نرگس ب شتریب نینسر

شده بود که   یآمده بود شاک مارستانیبه ب یداده بود. وقت

 .چرا زودتر به او خبر نداده اند

 

 

کرد. واقعا  یم هیهم که آمده بود تا به االن گر یلحظه ا از

 .آورد یهمه اشک را از کجا م نیدانست ا ینم

 

 

بار هزارم ساعت را نگاه کرد. زمان از نظرش کش  یبرا

ساعت هم از رفتن پدرش به اتاق عمل   کی آمد. هنوز  یم

 .نگذشته بود

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



با پدرش دخترک آمده بود و به خواهرها و   یاز خداحافظ بعد

 هی گر یپدرش بجا یداده بود و گفته بود برا یمادرش دلدار

 .دعا کنند

 

 

تواند داخل اتاق عمل  یداده بود که م شنهادیبه او پ یحت

و ناظر عمل باشد. اما او رد کرده بود. شک نداشت   ستدیبا

 .خورد یم ماگر وارد اتاق عمل شود حالش به ه

 

 

که از پدر و مادرش دور بود، را  ییوجدان تمام سالها عذاب

حال    فیتوص یکلمه برا نیداشت. حسرت بهتر کجایامروز 

  .االنش بود

 

 

آنها را تنها نگذارد. روبرو  گریخودش عهد کرده بود د با

سخت   ش یهمه سال مگر چقدر برا نیبعد از ا ل یشدن با فام

از خانواده  یو دور ییهمه تنها نیبود، که حاضر شده بود ا
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انگار    شیکند. حماقت ها ل یاش را به خودش و آنها تحم

 .نداشت یتمام

 

 

از فکر درآمد و باز ساعت را نگاه  نیتشر مادرش به نسر با

  .گفت یرا به آنها م ی قیدق می کرد. کاش دخترک تا

 

 

کشد؟ فقط  یطول م   بود چقدر عمل  دهیجوابش که پرس در

دانست که  یچپ چپ نگاهش کرده بود. خودش هم م

 .احمقانه بود، اما دست خودش نبود یادیسوالش ز

 

 

 کهیعمه بعدا بفهمه از ت نی گفت یم ل یمامان کاش به فام-

 م یستیهاش تا مدت ها در امان ن هیکنا
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  نی. عمیفقط عمه رو کم دار قای دق تیوضع نیتو ا نیوا نسر-

و حرف بارمون کنه. به نظرم   نهیدق روبرومون بش ی نهیآ

 .کار رو کرد نیمامان بهتر

 

 

 :نگاهشان کرد و گفت یچپ چپ مادرش
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قبل از عملش نفهمه گفت دلم  یپدرتون بود که کس خواست 

 شه تیاذ مارستانیبخاطر من چند ساعت تو ب یکس خوادینم

 

 

را از سر   هیدوباره گر شیحرف مادرش خواهرها  نیا با

 :دیگرفتن. نرگس دماغش را پر سر و صدا باال کش
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 یهست  هیبه فکر بق شهیکه هم ییقربونت برم بابا  یاله -

 

 

شد و در  یم یبلندتر از حد عاد  یگاه نینسر ی هیگر  یصدا

 .دیچیپ یم تانمارسی سالن خلوت ب

 

 

هممون رو از  ی کنیم یکار هی چه خبرته.  نیبس کن نسر-

 مراعات کن  کمی مارستانهیب رونیبندازن ب نجایا

 

 

حرف مادرش خواهرش بغ کرده چانه لرزاند. دخترک   نیا با

لطف کرده بود و سفارششان را کرده بود که گذاشته بودند 

 .پشت در اتاق عمل منتظر شوند
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به سمت اتاق عمل آورده بودند  لچریپدرش را با و  یوقت

 یبود تا وقت یبیبود. انسان موجود عج امدهینفسش باال ن 

  یقدرش را نم د، ید یرا در معرض از دست دادن نم یزیچ

 .دانست

 

 

به پدرش  یاحترام یب چوقتیبود، ه  نیاو هم هم یقصه  

 .ندانسته بود  دیقدرش را هم آن طور که با ی نکرده بود ول

 

 

به او  یکه بلند شد مادرش نگاه چپ نینسر یگوش  یصدا

آمده بود چرا  نیدانست از صبح که نسر یانداخت. نم

 .بود نیرش با او سر سنگماد

 

 

 یبه آن شوهر الدنگش برم هیسر قض کینداشت  شک

 یبه خودش زحمت نداده بود برا یحت  شعوریگشت. مردک ب
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خواهرش  ی ها هیگر شتریکرد ب ی. حس مدیا یپدرش ب دنید

 .خودش است تا پدرش یبرا

 

 

  ایخواهرش دخالت  یدلش نخواسته بود در زندگ چوقتیه

چندان  شانیبود اوضاع زندگ دایکند اما نگفته پ ی فضول

 .ستیروبراه ن

 

 

سراغش آمده بود و به او گفته بود که   دیسع شیسال پ چند

 اهیاست و روزگارش را س نیخواهرش به شدت به او بدب

 .کرده است

 

 

 یقدم ستیکند حاضر ن  یبود هر چه با او صحبت م گفته

 .بردارد شی ایدرمان پارانو  یبرا
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کند که دکتر  یا قانع کرده بود که خواهرش را راضر او 

برود و در جواب نگاه او عنوان کرده بود که ممکن است 

بهتر است  نیهم ینکند. برا یخواهرش با او احساس راحت

 .برود یگریدکتر د شیپ

 

 

کرده  یاش را راض  چارهیحرف زده بود و خواهر ب نی نسر با

و بهتر است هر چه زودتر  ستی بود که خوردن قرص تابو ن

 .مراجعه کنند یحل مشکل به دکتر معتمد یبرا

 

 

 دیباشد. سع نی چند شک داشت که مشکل از جانب نسر هر

را خوب  نیزد و او ا یو هشتش ناجور م  شی از روز اول ش

 .درک کرده بود که مخالف سرسخت ازدواجشان بود

 

 

خودش بود و به حرف  یلنگه  یخواهرش هم در عاشق اما

 .گوش نکرده بود یزمان یدر آن برهه  یاحدالناس
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از او  نکهیو در جواب ا دیکش  یاو خجالت م یاز رو  نینسر

انداخته  نییبود که مشکل کجاست؟ فقط سرش را پا دهیپرس

 .بود

 

 

کند که  یفکر م یدانست خواهرش به وقت یخوب م   خودش

بود و گفته بود  ستادهیاو ا  یدر رو  دیازدواج با سع یبرا

خواهد هر  یخودش است و دلش م یحق دخالت ندارد. زندگ

  .کند یطور که دوست دارد زندگ

 

 

توجه   هیانتخاب ساغر به نظر بق یبود مگر تو برا گفته

 ؟که من بخوام توجه کنم یکرد
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حق داشت آن سال ها آنقدر عاشق بود و کور، که  خواهرش

 .دی د یرا بجز ساغر نم یکس چیه

 

 

خاص خودش زده  یاش را با طناز یآخر هم ساغر را در

جا نکند. وگرنه محال   یدخالت ب نی نسر یبود که در زندگ

 .شود ال یخ یممکن بود ب

 

 

نداشت. به خودش قول داد، بعد از رو   ی ا دهیفا یمانیپش االن

 .صحبت کند یبه طور جد دیبه راه شدن اوضاع با سع

 

 

همه خانواده  نی اش ا یی دانست فرو رفتن در الک تنها ینم

سالها  نیدهد. در ا یقرار م بیاش را در معرض آس
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به بعد  نیخواست از ا یانواده اش نبود و م حواسش به خ

 .جبران کند

 

 

*** 

 

 

کرد و   ادداشتیاز گرفتن فشار پدرش عدد را در دفترچه  بعد

 .کنار تخت گذاشت زیم یدستگاه فشارسنج و دفترچه را رو 

 

 

بهتر شده  یلیپدرش به نسبت چند روز قبل خ یو رو  رنگ

 یبود. خدا را شکر کرد. روز به روز حال پدرش بهتر م

  .شد
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شد آن وقت آرامش  یهم تمام م ل ی فام یکاش مهمان باز فقط

گشت. به پدرش کمک کرد دراز  یبرم شانیدوباره به زندگ

 .بکشد

 

 

 بابا؟  یخوا ینم  یزیچ-

 

 

 نه دستت درد نکنه -

 

 

 برات کتاب بخونم؟-

 

 

 یاگه حوصله دار-
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را  ش یرا برداشت. صدا یبزرگ علو  شی چشم ها کتاب

 :صاف کرد و شروع به خواندن کرد

 

 

  یدر نم شیکس صدا  چیشهر تهران خفقان گرفته بود، ه-

 یخانواده از کسانشان م  دند،یترس یآمد، همه از هم م

از فراشها، و  نی معلم نشان،یبچه ها از معلم دند،یترس

از   دند،یترس یو دالک؛ همه از خودشان م یفراشها از سلمان

شان باک داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در  هیسا

پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام  ،مسجد

  نما،یدانستند. در س یرا دنبال خودشان م  یآگاه نیمامور

همه به دور و بر خودشان   یموقع نواختن سرود شاهنشاه

و  زدیبرنخ یاز جان گذشته ا  ای وانهی دا دمبا  ستند،ینگر  یم

و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگ  یموجب گرفتار 

 یسرتاسر کشور حکمفرما بود. همه خود را راض  رد یآسائ

 یزیچ کتاتوریکردند. روزنامه ها جز مدح د یقلمداد م

 ی خبر بودند و پنهان ی. مردم تشنه سندینداشتند بنو 

جرات داشت علنا   یکردند. ک یشاخدار پخش م یدروغها 

شد که در کشور  یبد است، مگر م زیکه فالن چ دیبگو 

 .بد باشد یز یچ یشاهنشاه
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از سالن خانه خواندنش را قطع  یسالم و احوالپرس یصدا  با

 .کرد زیرا ت شیکرد و گوش ها

 

 

هفته که پدرش را  کی نیدوباره مهمان داشتند. در ا ظاهرا

گرفته بود که با پدرش  ادیبه خانه برگردانده بودند، خوب 

گذراندند اگر مهمان   یرا با هم م یوقت بگذراند. اوقات خوش

 .داد یامانشان م

 

 

 یحوصلگ یاز سر ب یعمه محبوبه اش پوف یصدا دنیشن با

 .پدرش پنهان نماند دیکه از د د،یکش

 

 

 ینه اشان آمده بود و هر کسهفته هر روز به خا کی نیا در

که سر راهش قرار گرفته بود را متلک باران کرده بود.  
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شده  یکرده اند که پدرش مجبور به جراح ییانگار آنها خطا

 .است

 

 

بود. اما در  نی آمد اخالق عمه اش هم یم ادشیچند تا  هر

 .هفته حد را گذرانده بود ک ی نیا

 

 

 یم هیدر آشپزخانه گر یواشکیبود که مادرش  دهید شبید

داد اما االن که پدرش از اتاق   یم یکند. قبال پدرش بود تذکر

رفت و در جمع آنها نبود؛ عمه اش هر طور که  ینم رونیب

 .کرد ی خواست، رفتار م یدلش م

 

, [12/16/2021 4:09 PM] 

 108پست_ #
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بزند به او  گرفته بود، اگر دوباره زخم زبان میتصم شبید

از حد عمه کمتر به او  شیب یتذکر دهد. به علت پسر دوست

  .داد یم ریگ

 

 

مدت از  نیخدا تا توانسته بودند در ا یبنده  شی خواهرها  اما

 .بودند دهیعمه اش حرف شن

 

 

اس ام  هی ان،یاونا که داخل اتاق نم رونینرو ب یتی اگه اذ-

 ی ستیاس به نرگس بزن بگو بگن تو خونه ن

 

 

 یآقا چارهی. بگهیعمه اس د رونیب رمینه اشکال نداره م-

 !ده؟یکش  یهمه سال از دستش چ نیا ییرزایم
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تخت گذاشت  یحرفش زد. کتاب را رو نیاز ا یلبخند پدرش

 .و بلند شد

 

 

  بخونم کمی رو بده خودم  نکمیکتاب و ع-

 

 

 دیدراز بکش دیخواینکنه؟ م تتون یاذ  ست؟ین نیکتاب سنگ-

 خونمیاشو براتون م هیبق  امیرفتن م نای. عمه ادیاستراحت کن

 

 

حالم از تخت بهم  دمیاز بس دراز کش اد ینه خوابم نم-

هم چشمام  یمطالعه کنم بهتره. کم  کم ی. کتابو بده خوره یم

  تیاذ شب زودتر خوابم برد کمتر مادرتو  دیشا شهیخسته م

 .کردم
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عمل کرده بود از بس که در رختخواب  یداشت از وقت حق

  .بود کم خواب شده بود

 

 

را  نکیع د،یاو را باال کش یپشت پدرش گذاشت و کم  یبالشت

پدرش زد و کتاب را در دستانش گذاشت. خم  یبه چشم ها

 .دیشد و دستان پدرش را بوس

 

 

 ه؟ یچه کار نیا پسرم ا-

 

 

پدرش  ی . تا وقتدیسرش را در آغوش گرفت و بوس پدرش

 زیعز ش یدانست چقدر برا یرا به اتاق عمل نبرده بودند نم

 .است
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آن چند ساعت پشت در اتاق عمل جان داده بود تا پدرش  در

  .کرد  یکارها نم نیقبل از عمل از ا یمای . ن دیایب رونیب

 

 

کرد. اما او االن آن آدم   یپدرش االن تعجب م نیهم یبرا

سابق نبود. انگار خدا پدرش را دوباره به او داده بود.  

 .قدرش را بداند شتریکرد ب یاش را م یسع  تینها

 

 

 امیزنگ بزن زود م یداشت یدم دستمه بابا کار میگوش-

 

 

 ندارم دستت درد نکنه  یبرو پسرم کار-

 

 

 دای پ دیجد یسرگرم کیعمه اش را نداشت کاش  ی حوصله

 .داشت یکرد و دست از سر آنها برم یم
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*** 

 

 

 سالم-

 

 

 ؟ یسالم پهلون عمه، خوب-

 

 

 نیعمه جان؟ خوش اومد یممنونم شما خوب-

 

 

در آشپزخانه شکست. نگران  یزیچ نینسر غیج یصدا  با

به او  یا انه یآشپزخانه را نگاه کرد. پسر سودابه لبخند موز

 .کرد یابراز وجود م شیزد. قبل از خودش صدا 
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 شد عمه؟ یچ-

 

 

 .آمد رونیاز آشپزخانه ب یشاک یبا صورت نینسر

 

 

بود سماور برگرده روش عمه، بهش گفتم مواظب  ک ی نزد-

 نی زم دیدستشو کوب وانی باش ل

 

 

 نشده خدارو شکر  یزیاشکال نداره عمه قضا بال بود چ-
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حرف گرد شد. خودش هم  نی ا دنیاز شن نی نسر یها چشم

 یدقت م یبچه اش کم  تیاگر سودابه در ترب دیخواست بگو 

وجود نداشت که هر روز بر سر آن ها نازل   ییرد، قضا بالک

 .شود

 

 

عمه   ینمک بود. پسر دوست یبه شدت لوس و ب پسرک

کس حق  چیبود و ه دهیخان به اوج خودش رس اریماز یبرا

. ندازدی عمه اش ب ابیدر غ یحت ینداشت به او نگاه چپ

 .دی ای ادب بار ب یهم باعث شده بود تا به شدت ب نیهم

 

 

از  یکیرفته بود و جلد   شیکتاب ها یکه سر قفسه  روزیپر

بود و   چاندهیرا کنده بود، او گوشش را پ شیکتاب ها 

 .دیبگو  یکرده بود که حق ندارد به کس دشیتهد
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گوشت  یل یخ اریکار خودش خنده اش گرفت اما واقعا ماز  از

 .خنک شده بود یکار کم نیاز ا تلخ بود و دلش

 

 

تکان  یسر شیشد. برا  یکیسالم سودابه و زنگ در   یصدا

 :داد. عمه اش ساعت را نگاه کرد و رو به سودابه گفت

 

 

 اد؟ یبهزاد گفت ساعت چند م-

 

 

 فکر کنم نایده ا-

 

 

 زود اومده؟ نقدریپس چرا ا-
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به  دیکش یکه دست او را م اریگفت و همراه ماز یدونم ینم

دوباره سر    نکهیاتاق نرگس رفت. نرگس هم از ترس ا

 .آوار نشوند، به سرعت دنبالشان رفت لشیوسا

 

 

 یبا آنها ندار بود، همه را هم م یادیعمه اش هم ز  اووف

 .آن ها هر روز جمع کند یخواست خانه 

 

 

 یشهرستان بود و نم گرشید یرا شکر کرد که عمه  خدا

 ی ب چوقتیاش ه هی. هر چند عمه سمدیایت هر روز بتوانس

 .عمه محبوبه اش را نداشت یمالحظه گ

 

 

سرش را برگرداند. باورش  یسالم و احوالپرس یصدا  با

پدرش آمده  دنید یشد ماهور با خواهر و برادرش برا ینم

 .بود
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بود و مشغول صحبت با    شیدر دست ها ین یریش پاکت

 .مادرش بود

 

 

بود. در آن   دهیاش پوش ی خانگ ی لباس ها یرو  کوتاه  یپالتو 

و کم سن و سال تر  یدوستداشتن یدامن بلند و ساپورت پشم

 .داد ینشان م

 

 

شالل و  یموها  یخورد و رو  ز یگفتگو شال از سرش ل نیح

  .لختش افتاد

 

 

  شتریشد ب یاو باعث م یدخترانه  یها   تیدانست جذاب ینم

 کیچون به عنوان  ای ند یاو بنش ینگاهش رو  یاز حد عاد

 .اوست نیخانم موفق و مستقل در جامعه است؛ مورد تحس
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دست  وهیپر از آبم یلون یو برادرش را نگاه کرد. نا خواهر

 .بارش کج شده بود ریبرادرش بود که ز

 

 

ماهور   یرا دم در برا یزیمعلوم نبود داشت چه چ مادرش

را از  نیسنگ نلو یرفته بود نا ادشیکرد که  یم فیتعر

 .رد یپسرک بنده خدا بگ

 

 

 ریو برادرش انگار بعد از برگشتن ماهور آب ز خواهر

هم سر و وضعشان با  یپوستشان رفته بود. از نظر ظاهر

 .تفاوت داشت یلیقبل خ
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 یبود و با آن پالتو  دهیپوش یصورت یدامن پشم خواهرش

داد، دلش   یدارش که خودش را تکان تکان م نیچ  یطوس

 .را برد

 

 

که تا کمرش بود رها دورش را گرفته  شی بایفر ز یموها

  .در بغلش داشت یبود و عروسک

 

 

دختر بچه ها را دوست داشت. فکر کرد اگر به موقع   شهیهم

 .سن و سال داشت نیبه ا  یاالن دختر دیکرد شا یازدواج م

 

 

محسوس   راتشییتغ نیو ج یه اهم با بافت سورم برادرش

با قبل از برگشتن ماهور  سهیبود. بچه ها اصال قابل مقا

با بچه ها برخورد  ادینبودند. هر چند که او قبال هم ز

 .متوجه شد یرا به خوب نی ا ینداشت، ول
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ماهور را  گر یکه پدرش را عمل کرده بودند، د یآن روز از

  .بود دهیند

 

 

بود. اصال  دهیرا که از پرستار شن زیآم تیعمل موفق خبر

در حال خودش نبود که بخواهد حواسش را به  گرید

 .اطرافش بدهد

 

 

  تیزیهم که پدرش به بخش منتقل شده بود، موقع و  بعد

در مطب. شب ها   ایبود  کی در کلن ایپدرش توسط ماهور او 

خواب بود و   می رفت که فقط تا یپدرش م شیپ ریهم آنقدر د

 .دی د یرا نم یکس
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معذب  یشرت تنش کرد و کم  یبه شلوار گرمکن و ت  ینگاه 

 .تنش بود یتر  یشد. کاش لباس رسم

 

 

بود.   دهیعمه اش ننشسته بود دخترک هنوز او را ند کاش

 شی توانست داخل اتاقش شود و لباس ها یر آن صورت مد

 .نبود یعمه شدن نیذره ب ریاالن ز یرا عوض کند، ول

 

 

 سالم-

 

 

 ن ییبفرما نیخوش اومد یلیسالم خ-
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 وهیرا گرفت خودش هم خم شد و آبم ی نیریپاکت ش مادرش

 .را از برادرش گرفت

 

 

 سالم-

 

 

مرد به سمت او دراز کرد. دست  کیدستش را مثل  پسرک

 .کوچک پسرک را فشرد

 

 

دستت درد نکنه. مامان   نیدیجان چرا زحمت کش نیسالم آر-

 ی جان حواست کجاست دو ساعت سر پا نگهشون داشت

 

 

تو رو خدا من حواسم   دیببخش گهیراست م  ماین یوا  یا-

 ن ینیبش نییبفرما ن،یینبود ماهور جان بفرما
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 .آمد و با دخترک دست داد رونی از آشپزخانه ب نینسر

 

 

 کنم زونیمن آو  نیپالتوتون رو بد-

 

 

. دیبه دامن لباسش کش یرا درآورد و دست شی پالتو  دخترک

  .ملوس شده بود یادیز یدر لباس خانگ

 

 

داد و تشکر کرد. نرگس با سر و   نیرا به نسر شی پالتو 

خوش و  آمد و مشغول   رونیخاص خودش از اتاق ب  یصدا

 .بش با ماهور شد
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معذب شده   یکرد احساس کرد کم ی ماهور که روبوس با

 یرا م یداشت هر کس یدانست نرگس چه اصرار  یاست. نم

 .شود زانیاز گردنش آو  دید

 

 

 ماهور جان یخوش اومد  یلیخ-

 

 

به ماهور انداخت و در   ینگاه نکی ع یاش از باال عمه

 .تکان داد شیبرا یجواب سالم او سر

 

 

 یدعوا م اریسودابه که داشت بلند بلند با ماز  غیج  یصدا

دهن باز کند و   نیخواست زم یآمد؛ دلش م ی کرد از اتاق م

  .فرو رود نیاو در زم
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آداب نبودند؛ کاش ماهور   یمباد یعمه اش ذره ا ی خانواده

 .آمد یآنها نم یامشب خانه 

 

 

 ؟ یکن  ینم یمعرف  دهیفر-

 

 

هم   شونیما هستن. ا ییروبرو  ی هیماهور جان همسا-

 بزرگ بچه ها یمحبوبه خانم عمه 

 

 

در اتاق نرگس  یکه در آستانه    اریبه سودابه و ماز مادرش

 :بودن اشاره کرد ستاده یا

 

 

جان پسر   اریقا پسر هم مازآ نیدخترشون سودابه و ا-

 سودابه هستن
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 خوشبختم تونییسالم از آشنا-

 

 

 :به مادرش کرد و گفت رو 

 

 

 دیدونستم مهمون دار ینم دی ببخش-

 

 

 :گفت ن ییاز باال به پا یاش با نگاه عمه
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 م؟ یچرا ما مزاحمتون-

 

 

 هیچه حرف نینه خانم ا-

 

 

به عمه  یسرسر یبنده خدا هول شده بود و لبخند دخترک

او وسط خواهر و برادرش  یمبل روبرو  یاش زد. رو 

  .دینشست. خواهرش به او چسب

 

 

 یدیماهور جان چرا زحمت کش یخوش اومد  یلیخ-

 

 

 اس  فهیکنم وظ یخواهش م-
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کردم  فیمامان تعر یبرا  ؟یرو آورد  تیماهور بافتن یوا-

 .یچقدر خوب بافت 

 

 

ماهور   یپا یرا از رو  لونیدست دراز کرد و نا نرگس

 .برداشت

 

 

 ن یمامان بب-

 

 

بودند و عمه اش   یبافتن یو نرگس در حال وارس مادرش

 .نظر داشت ریهمچنان ماهور را ز
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 یلیبار اول خ ی برا یدست بافت  هی یلینرگس حق داره خ-

 خوبه

 

 

 شد  نی چند با شکافتمش تا ا-

 

 

 خوب دراومده  یلیارزش داشت خ-

 

 

 ی کرد. کاش م ی ماهور را نگاه م رهیاش همچنان خ  عمه

 .توانست به عمه اش تذکر دهد

 

 

  یبه رو  ینگاه عمه اش معذب بود ول ریبنده خدا ز دخترک

 یآورد و همچنان جواب خواهر و مادرش را م یخودش نم

 .داد
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نرگس زنگ خورد.  یکه به آشپزخانه رفت گوش مادرش

 :جابجا شد و رو به عمه اش گفت شیدر جا یماهور کم

 

 

 ن؟یشما خوب-

 

 

 اوردن؟ین فی ممنون. همسرتون چرا تشر-

 

 

از  یخالص ی. برادیماند در جواب عمه اش چه بگو  دخترک

 :مداخله کرد تیوضع نیا

 

 

 عمه جان بچه ها خواهر و برادرش هستن-
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به مجرد بودن ماهور کند. عمه اش  یخواست اشاره ا ینم

آمد به همان نسبت از دختر  یهر چقدر که از پسر خوشش م

 .بود. مخصوصا اگر مجرد بود و هم سن و سال ماهور زاریب

 

 

 ش یو عمه اش چشم ها  دیسودابه از حرفش باال پر یابروها 

 .را تنگ کرد

 

 

 ست؟ ین ادیتون ز یسن ی فاصله  یکم-

 

 

به اجبار  یخدا در جواب سودابه فقط لبخند یبنده  ماهور

 .زد
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 ؟ یمجرد-

 

 

 بله -

 

 

ماهور تکان داد. شک نداشت تا چند   یمنظوردار برا یسر

 ی خودش ب ضی ماهور را هم از وجود پر ف گر ید ی  قهیدق

 .گذارد ینم  بینص

 

 

 یخوش اومد یدیزحمت کش یلیماهور جان خ -
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من فرصت   دیکنم. حالشون چطوره؟ ببخش یخواهش م-

 مدت بهشون سر بزنم نینکردم ا

 

 

 خوابهیکم م یخوبه خدارو شکر فقط کم-

 

 

سر  هی ستین یبا اجازه تون اگه مسئله ا نمیبش کمی-

 نمش ی بب

 

 

 ینه چه مسئله ا ه،یچه حرف نیا زمیعز-
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 یاز آشپزخانه مادرش را صدا کرد، مادرش از رو  نینسر

 .مبل بلند شد و به آشپزخانه رفت

 

 

گرفته شده  وهیم  بریبده ف ضیمر یبرا وهیآبم گهیبهزادم م-

بشه.  ت یاذ ماریب یمعده  شهیفقط آبش هست که باعث م

 .دینبر وهیآبم چوقتی ه ضیمر ادتیع یبرا گهیم

 

 

زشت عمه اش باعث شد دخترک بنده خدا نداند  ی اشاره

را  شانش یپر  یموها یو کم دیبه شالش کش یچکار کند. دست

 .گفت یکم جان یلب بله    رینظم داد و ز

 

 

ا واجب بود به رخ ماهور بکشد که بهزاد انگار حتم حاال

 .ست یپزشک یجانش دانشجو 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



هم در ماهور  یبود االن عمه اش دنبال قاتل بروسل  مطمئن

عادتش بود که  دید یرا که م یگردد. کال هر دختر مجرد یم

 .به او بدهد  ییبلند باال ریگ

 

 

 یرو   شتریرا ب راهنشیعمه اش دامن پ  زینگاه ت ریز دخترک

 .و خودش را مشغول خواهرش کرد دیکش ش یپاها 

 

 

 چند سالته؟ -

 

 

 .گفت  یبا تعجب یجواب عمه اش بله  در

 

 

 چند سالته؟   گمیم-
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  و چهار یس-

 

 

  دایپ یجالب یحرف ماهور عمه اش که انگار سوژه   نیا با

 .زد یکرده بود لبخند

 

 

 ؟ یخواستگار نداشت ؟ی سن ازدواج نکرد نیچرا تا ا-

 

 

 یچکار م  یلعنت یدر آن آشپزخانه  شی ت خواهرهادانس ینم

  کنند؟

 

 

حرف عمه اش؛  نیا دنیانگار شوک شده بود از شن ماهور

 :و رو به او گفت ستادیچند لحظه مات شد و بعد ا
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 یخالد یآقا شی برم پ د یکن مییراهنما  شهیم دی ببخش-

 

 

 دیی بله بله بفرما-

 

 

که سودابه به مادرش با خنده  دیماهور که شد شن  همراه

 .کرد نیچرا همچ دهی ترش یگفت وا دختره 

 

 

 ختهی. هر چه که عمه اش ردی نداشت که ماهور هم شن شک

 .بود انگار سودابه جمع کرده بود
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  کیرا   شیکه گذاشت چشم ها رهیدستگ یرا رو  دستش

 .لحظه بست و نفسش را رها کرد

 

 

به  یداشتند. تقه ا یماحترام مهمانشان را حداقل نگه  کاش

 .ماهور باز گذاشت یدر زد و در را برا

 

 

 دیی بفرما -
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 یآمد که داشت به مادرش اعتراض م یعمه اش م  یصدا

داخل اتاق   دی زه نداداجا رمیو م امیهفته است م هیکرد که  

 .برم

 

 

دختره از راه  نیحاال ا دمیمو د چارهیپنجره برادر ب از

 .رفت تو اتاق دهینرس

 

 

کنار تخت را هول زده به ماهور تعارف کرد و از   یصندل

 .گند نزند نیاز ا شتری زد تا عمه اش ب رونی اتاق ب 

 

 

 دندی شن یفرض که ماهور نشنود خواهر و برادرش که م به

 .کنند فیاو تعر یممکن بود بعدا برا
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 هیعمه چه خبرتونه آروم تر. خانم دکتر همون دکتر  سی ه-

 بابا  ادتیکه بابا رو عمل کرد االنم لطف کردن اومدن ع

 

 

خب.   دونستمیمن از کجا م ؟ی کن یم نیوا عمه چرا همچ-

 کنه  ینم یمعرف یحساب  مادرته درست و  ریتقص 

 

 

 ینم  شیمبل انداخت. اصال رو یو خودش را رو  دیکش یپوف

 .در چشم ماهور نگاه کند گریشد د

 

 

 

 یتعارف کرد. بلند شد و برا ی نیریبه بچه ها ش خواهرش

 زیم یاش را رو  یدست شی گذاشت که پ یپامبل  زیم نیآر

 .بگذارد
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را از خواست معاشرت کند چ یدانست عمه اش که م ینم

 یبود وقت  نیهم شهیگذاشت؟! عمه اش هم یم هیما گرانید

 .انداخت  یم گرانیرا گردن د ری تقص زدیگند م

 

 

. خوبه دنی مطمئنا خانم دکتر هم شن یگفت یچ دمیمن شن-

  نی . ایکنیقضاوت م هیراجع به بق  ینطوریا  یخودت خانم

 ؟ یخانم مجرد دار هیکه تو از  هیزشت ری چه تعب

 

 

 .انداخت  نییسرش را پا سودابه

 

 

 رونیاز اتاق اومد ب یحاال مگه چطور شده عمه جان. وقت-

 .کنهیم یازش معذرت خواه
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 دیبذار شهی. بدتر معذب مدی نکن  یکار نیهمچ کنمیخواهش م-

تو  رمی. عمه جان با اجازه تون من م دهیاصال نشن می فکر کن

خونه شون اومده   می تشکر بر یما برا نکهیاتاق. عوض ا

 م یکن یبابا حرف هم بارش م دنید

 

 

کردن کند   حینداد که عمه اش دوباره شروع به توج مهلت

را دارد تا  نی ا ییدانست اگر آنجا بماند عمه اش توانا یم

 .کند هیفردا صبح توج 

 

 

 .به در زد و در را باز کرد  یا تقه

 

 

 دی ببخش-
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 کنمیخواهش م-

 

 

 .رداشت و رو به دخترک گرفتکنار تخت را ب ی دفترچه

 

 

بار فشارشو چک کنم من  هیدوستم گفت هر چند ساعت -

نداشته  یفاحش رییتغ ی لینوشتم خ نجایهمه شو با ساعت ا

 د؟ی ندازینگاه م هیجز چند مورد 

 

 

 بله حتما-

 

 

 یکه دفترچه را گرفت صورتش را از نظر گذارند. حت ماهور

 .اش شود یاخم هم نداشت که متوجه حاالت درون
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 یبه شدت قو  یگو یداد. ا یاحساساتش را نشان م یکم کاش

شد اصال نتواند افکارش را بخواند و  یباعث م نیداشت و ا

 .ماند یناشناخته م  شی برا تشیشخص

 

 

 یآدم نیاو که آدم ها کتاب باز بودند برخورد با همچ یبرا

 .سخت بود

 

 

 بعد از ظهرها شهیم نیی فشارش باال پا یکم-
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 تمیشما اگه ر  دیکن تیخودتون رو اذ نقدریا  ستین  یازی ن-

 دیمطمئن باش دیریآدم سالم رو هم اندازه بگ هیفشار قلب 

 شهیباعث م نیداره جز موارد استثنا. به نظرم ا ینوسانات 

 نیا شهی م ماریو باعث ترس ب  نینشون بد تیحساس  شتریب

  درون دی . بذارشهیترس هم بدتر باعث باال رفتن فشارش م

 یط ادی ب شیپ  یکنه. مطمئنا اگه مشکل یاش رو ط یعیطب

 یخالد ی. اگه آقاشهیمشخص م رهیکه م ییچکاپ ها

 نم؟ ی هاش رو بب هیبخ شهینداشته باشه م یمشکل

 

 

 دخترم ینه چه مشکل-

 

 

 باال  دیزحمت لباسشون رو بزن یپس ب -

 

 

 :ها را نگاه کرد رو به گفت ه یبخ یجا  نکهیاز ا بعد
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 جلوتر  نیای ب-

 

 

 یو خنکش سلول ها میدخترک که رفت عطر مال  کینزد

دخترک خم شد و سرش را  یاش را نوازش داد. رو  ییایبو 

 .جلوتر برد

 

 

دخترک بود. دخترک با انگشت  یموها یرو  قایدق دماغش

 .ها را نشان داد هیبخ

 

 

 یکه کم  ینیی پا یدو تا نیخوبه جز ا طشونیهاش شرا هیبخ-

  نامیا  دیکن شتریرو ب یملتهب هستن. شستشو با ضدعفون

 گهیماهه د هی. در کل حالشون خوبه به نظرم شنیخوب م 

 .مرخص بشم گهی. با اجازه تون من دشنیکامال خوب م
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دخترک نبود. تمام حواسش به  ی حواسش به حرف ها اصال

 یشان را حس م یدخترک بود که با چشم هم نرم یموها

 .کرد

 

 

 تو شدم یدخترم من شرمنده  یدیکشزحمت -

 

 

 یکار شمیواقعا ناراحت م یخالد یآقا دیحرف رو نزن نیا-

مدت   نی که در حق بچه ها تو ا یینکردم در مقابل لطف ها

 کار بود نیکمتر نیا نیکرد

 

 

زد. از  یتخت نشسته بود و با پدرش حرف م یرو  دخترک

 .ستادیفاصله گرفت و راست ا یتخت کم
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 یم می بهتون زحمت داد یلیمدت خ نیا گنیت مبابا راس-

منتها هر شب  میتشکر خدمت برس ی شب برا هی میخواست

 م یازتون ممنون یلی خ میاینشد که ب میمهمون داشت

 

 

 ام رو انجام دادم فهیوظ ستین یاز یکنم ن یخواهش م-

 

 

 .تخت بلند شد و رو به پدرش کرد یرو  از

 

 

 ادهیموقع پ نمتونیصبح ها بب  نی زودتر خوب بش دوارمیام-

 یرو 
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 گفت شاالی لب ا ریزد و ز یلبخند پدرش

 

 

 خدانگه دارتون-

 

 

 به سالمت بابا جان -

 

 

 یبه سال آمدند بهزاد و آقا یباز کرد. وقت شیرا برا در

 دیهم به جمعشان اضافه شده بودند. به نظرش رس ییرزایم

 .از قبل معذب شد شتری که دخترک ب

 

 

عمه اش  یاز حد عاد شتریب یکرد. وقت یلب ری ز سالم

گرفت و شروع کرد به قربان صدقه رفتن و دعا   لشیتحو 

 .کردنش؛ احساس کرد دخترک بدتر خجالت زده شد
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*** 

 

 

 یگشت. صدا  یمن آمده بود و صد من برم کیکرد  یم حس

خواست  یخورد؛ دلش م یتعارفشان در سرش چرخ م

 .خالص شود طیزودتر از آن مح

 

 

انداخت. او  یرا گردن که م ری تقص  دیبار با  نیدانست ا ینم

 یقبل از همه خودش را مقصر م یهر کار یبرا شهیهم

 .دانست
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 یشگیهم ینبود. آن خود سرزنشگر نگونهیاما ا امشب

در  یهمراهش نبود. اما دلش شکسته بود و بغض بزرگ

 .چنبره زده بود شیگلو 

 

 

بست، اشک از  یخالد یخانواده   یخانه را که به رو  در

شوند به  یزیخواست بچه ها متوجه چ ی. نمدیچشمانش چک

 .اشکش را پاک کرد عیخاطر سر  نیهم

 

 

دادند.  یروشن خانه خبر از حضور آرش م یها چراغ

 .شب زود به خانه آمده بود  کی بود که  بیعج

 

 

را در جا  شان یها که داخل خانه شدند خم شد و کفش ها بچه

داشت که  یزندگ نیاز ا یگذاشت. مگر او چه توقع یکفش
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ش شد. با خود یم نگونهیزد، تهش ا یم یدست به هر کار

محدود   یخالد یگرفت که روابطش را هم با خانواده   میتصم

 .کند

 

 

سالها با  نیداد که در تمام ا یبه خودش حق م گری د االن

هم که با آنها دوست شده بود به  یمعاشرت نکند. کسان یکس

 .او سنجاق کرده بودند یزور خودشان را به زندگ

 

 

ابطه  ر یبرا ل یبر تما یمبن یوقت از طرف او حرکت چیه

موضوع   نیهم به خاطر ا شهیبرقرار کردن سر نزده بود. هم

 .کرد ی خودش را سرزنش م

 

 

 یاش رنگ و بو  ینبود زندگ نگونهیکرد اگر ا یم فکر

بود که از کارش  یشب نیامشب اول یداشت؛ ول  یگرید

 .بود یراض
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مبل انداخت. شالش را   یرا از تنش درآورد و رو  شی پالتو 

  .اوپن رها کرد یاز سرش برداشت و رو 

 

 

  خچال یآب سرد کن  ریبرداشت. ز یوانیآشپزخانه رفت و ل به

 .دیرا تا ته سر کش وانیگرفت و ل

 

 

در  دیسر و زبان دارتر بود، با یخودش فکر کرد اگر کم با

 .گفت یدار دختر عمه اشان چه م  شی ن یجواب حرف ها

 

 

خواستگار داشته  ایبود آ دهیدر جواب عمه اشان که پرس ای

  ر؟ یخ ای
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که خواستگار داشته و   دیخواست بگو  یبود اگر م مسخره 

گفت از بس از مردها کتک  یاگر م ایخودش نخواسته 

مادر  چوقتیچون ه ایترسد  یخورده از تمام مردها م

 .باشد یمادر خوب چوقتیتواند ه یمکند ن  ینداشته حس م

 

 

است.  دهیرس نجا یدانستند که او چگونه به ا یها چه م آن

  .دارد  ییرا از سرگذرانده و چه ترس ها  ییزهایچه چ

 

 

  یکردند. برا یمهم بود که درباره اش چگونه فکر م مگر

حرف  شیکرد که ن ینداشت فقط احساس م یافکارش جواب

 .در قلبش فرو رفته است یزیمثل خنجر ت شان یها

 

 

 شان یآدم ها موقع حرف زدن حواسشان به حرف ها کاش

  ایرا بشکنند  یبود. حواسشان بود که ممکن است دل کس 
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 شانیرا آزرده خاطر کنند. آخ از آدم ها و زخم زبان ها یکس

 .آخ

 

 

از  زیرسد همه چ ی! به نظر میو چهار سال باور نکردن  یس

سفر در حال حاضر پر از  ن یز شده است، اما اآغا روزید

 .داشت  ادیآنها را به  د یاست که با ییماجراها و داستان ها

 

 

سال   نیخودش فکر کرد هر چه را که توانسته است در ا با

نسخه  نیبهتر یدر ارائه   یسع شهیها انجام داده است و هم

 .ممکن از خودش را داشته است ی

 

 

ختم انعام   یآمد که عمه اش برا  یبه آن تابستان ادشی

رفته بود و طبق معمول او بهانه کرده بود و   ه یهمسا

 .همراهش نشده بود
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او گذاشته بود. فرزاد همراه بچه  شیاش بابک را پ  عمه

پدرش  یکرد و کاوه دم مغازه  یم یمحل فوتبال باز یها

 .بود

 

 

کرد که شوهر عمه اش  یم یبابک در هال خانه باز با

دانست در کدام  ی برگشته بود. از ترس شوهر عمه اش نم

 .شود میسوراخ قا
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خواسته به سمت از خدا  اوردی ب یچا ش یاو گفته بود برا به

 .آشپزخانه پرواز کرده بود
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گذاشته بود. شروع به حرف زدن کرده  شیرا که جلو یچا

 .کرده بود خیزده بود که مو را به تنش س ییبود. حرف ها

 

 

بار نرفته بود به زور متوصل شده  ریهم که ماهور ز یوقت

 دی و یبا د ی حت هیقض  نیجرات نداشت راجع به ا  چوقتی بود. ه

 .کند هم صحبت

 

 

 یکرده است که شوهر عمه  ییکرد او خطا یم احساس

به او نظر داشت و خواستار رابطه بود. خواسته  شی مذهب

 .دهان او گذاشته بود یبزند که دستش را رو  غیبود ج
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به او زده بود که  یلیدستش را گاز گرفته بود، چنان س یوقت

در  یو منگ بود. با حس کردن جسم سفت جیگ ی تا مدت

 .کار را تمام شده دانسته بود گریپشتش د

 

 

بابک هم باعث نشده بود او را رها    یها هیگر یصدا یحت

که کنار گوشش تند شده بود حالش را به  شی کند. نفس ها

 .زد یهم م

 

 

 یآن بعد از ظهر شوم م  ادی یهمه سال وقت نی بعد از ا هنوز

کرد را حس  یتنش حرکت م  یکه رو  ییدست ها یافتاد جا 

 .کرد یم

 

 

کرد،  یم  شیخانه صدا وانیفرزاد که از ا یهم که صدا بعد

باعث شده بود دست از سرش بردارد. انگار خدا جواب تمام 

 .داده بود کجای را  شی دعاها
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  رونیبو او را از خانه اش  دیبه عمه اش بگو  دیترس یم

که  یلیکرد که آقا اسماع یباور نم یمیعقل سل  چی. هاندازد یب

 .کرده باشد یکار نیخورند همچ یدر بازار به سرش قسم م

 

 

 یخواند. دهه  یدر مسجد محل م شهیاول وقتش را هم نماز

پختن   یداد. بساط نذر یبازار را غذا م یراسته  کیمحرم 

در خانه اشان به راه بود او را  شهیو سفره انداختن هم هم

  کارها؟ نیچه به ا

 

 

از آن هم از ترس تنها شدن با شوهر عمه اش مثل  بعد

که مهاجرت  یتا زمان دیچسب یعمه اش م ایچسب به فرزاد 

 .کرد و از دست آن ترس کشنده راحت شد
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 نگونه یدوباره ا  یروز نکه ینگفته بود از ا دیو ی به د چوقتیه

 .است زانیلمس شود چقدر گر

 

 

بود که  گاهیگاه و ب یارتباطش با مردها دست دادن ها تینها

آن ها شانه  ریاو در نود درصد مواقع به خاطر وسواس از ز

 .کرد یم یخال

 

 

چطور خودش را به اتاقشان   دینفهم نیداد آر یصدا  با

وار در خودش جمع شده بود و آرش  نیجن نیرساند. آر

 .زد یوار به او لگد م وانهید

 

 

بندازد که  نیآر یآن بل بشو فقط توانست خودش را رو  در

 .از ضربات آرش در امان بماند

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 آرش تور خدا بس کن-

 

 

چقدر تحمل داشت که آرش  نیآر  فیبدن کوچک و نح مگر

 .زد یبا تمام وجودش به او لگد م

 

 

 آرش تور خدا میدرستش کن میتونست دیشده شا یبگو چ-

 

 

 یرا کم نم  شیشده بود که شدت ضربه ها وانهیانگار د واقعا

  .آخش درآمد یخورد صدا شیکه به پهلو  یکرد با لگد

 

 

 فت گیآرش که م ادیداد و فر یدر صدا شیالتماس ها یصدا

 .را بلندتر کند شیکشمش گم بود. مجبور شد صدا یم
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 کاریبچه اس تو بگو چ هیفقط  نیکنم آر یآرش خواهش م-

 کرده
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بلند کند. امکان  نیآر  یخواست او را از رو  یدستش م با

  شیمشت و لگدها  ریرا ز ن ینداشت اجازه دهد دوباره آر

 .ردیبگ

 

 

آمد.  یم شانیدعوا  ی  نهیحنا در پس زم یها  هیگر  یصدا

 یخانه م یداد آرش ستون ها  یکرد با هر صدا یاحساس م

 .لرزد
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 یچرا برنم ؟یاومد ی. تو از کدوم گوری ولش کن لعنت-

 یبود که یبه همون خراب شده ا یگرد

 

 

حرف آرش سرش را بلند کرد که لگدش محکم به   نیا با

 .قرار دارد یتیچشمش خورد. حواسش نبود که در چه موقع

 

 

بود که حواسش را به کل   نیبراش سنگ نقدریآرش آ حرف

از شدت ضربات آرش سرش را پنهان   نکهیپرت کرد از ا

 .کرده بود

 

 

وحشتناکش آرش دست نگه داشت. لگدش  غیج یصدا  با

 یدرست به چشم چپش خورده بود. هر دو دستش را رو 

 .چشمش گذاشت و از شدت درد در خودش جمع شد
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لحظه  هیکرد کور شده است، چشمش را که باز کرد  احساس

که واضح شد آرش دوباره به  ریتصو  دیمحض د  یاهیس

و   دیرا با هر دو دست چسب شیبرداشت. پا زیخ نیسمت آر

 .محکم در آغوش گرفت

 

 

سرش  ییبال هیکرده  کاریآرش تور خدا ولش کن تو بگو چ-

 یشی م مونیبعدا پش یاریم

 

 

باعث شد  نیرا تکان داد که از دستش خالص شود ا شیپا

را سفت تر بچسبد. آنقدر التماسش را کرده بود که   شیپا

  .گرفته بود ش یصدا

 

 

 کننیمن اگه پول اونارو ندم خودمو پول م  یولم کن لعنت-
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 آرش؟ و یپول چ-

 

 

برم بگردم  یکجا پرتش کرد ؟یمن دست زد لیچرا به وسا-

 کنم هااااااان؟؟   داشیپ

 

 

 .دیباال پر شی داد آرش شانه ها یصدا  با

 

 

  ارمی. من خاک بر سر پول اونارو از کجا بیبا توام لعنت-

 ندارم  تیکار گهیبدم؟ تو فقط بگو کجاس د
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بهم باز   نقدریا  شانیرو  یک ایکجش افتاد. خدا یدوزار االن

 یبه جان هم م ینطوریا یشده بود که سر مواد کوفت

 افتادند؟ 

 

 

. آرش که دوباره خواست سمت دیدانست اصال چه بگو  ینم

و دل   هیگر نیکه ح دیرا شن نیآر یبردارد، صدا  زیخ نیآر

 :با هق هق گفت شیزدن ها

 

 

 ییتو دستشو  ختمشونیر-

 

 

 ینم نیکه دستش به آر دیحرف آرش منفجر شد. د  نیا با

 یرسد شروع کرد به زدن خودش به سر و صورتش م

 .دیکوب
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 یداد. دلش م یگفت به پدر و مادرش فوش م یم راهیو ب بد

 ش یچشم ها یخواست همان لحظه آرش را بکشد، خون جلو 

 .گرفته بودرا 

 

 

  یکفن پدرش خشک نشده بود که آرش داشت جلو  هنوز

 یم  ادیداد. فردا روز آن ها هم  یچشم بچه ها فوش م

 :داد زد نیکردند. رو به حنا و آر یگرفتند و تکرار م

 

 

 دیکن دیتو اتاق حنا درم کل  دیبر-

 

 

دست  نکهیا یراحت شد به جا الشیها که رفتند و خ بچه

به آرش زد که دست خودش درد  یلیچنان س   ردیآرش را بگ

لحظه  نی اش شره کرد اما در ا ین یگرفت. خون از سوراخ ب

 .کشتنش را واقعا داشت  ییتوانا
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. یخونه رو شکست نیبمونه حرمت ا ادتیزدم که  نو ی ا-

. االن  ستی ن نیپدرت هر چقدر هم بد بوده باشه حقش ا

و  یکن  راتیبراش خ نکهیکوتاهه عوض ا   ایدستش از دن

خودت رو نگاه کن   ؟یدیفوش م یدار یفاتحه براش بفرست

ما رو   یدار یتو لجن غرق شد ؟یسادیوا یزندگ یکجا نیبب

 نییپا  یکشیهم با خودت م

 

 

 :نشست و زار زد نیزم یرو 

 

 

 یپولشونو بدم؟ م ارمیبکنم آخه پول از کجا ب یمن چه غلط-

 کشنم سر اون پول
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 یچاره  طیشرا نیخواست به آرش باج دهد اما در ا ینم

 .نداشت  یگرید

 

 

 دمیپولشون رو من م-

 

 

 حرف ماهور آرش سرش را بلند کرد و نگاهش کرد  نیا با

 

 

 بود؟چقدر  یدون یم-
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  زیاش را رقت انگ افهیو خون و آب دماغش با هم ق اشک

او  یاالن هم برا نیاش که هم یکرده بود. لعنت به دل رحم

 .سوخت یم

 

 

 دمیپاشو برو صورتت رو بشور گفتم که بهت م-

 

 

 .در بهت بود هنوز

 

 

االن  نیبردم اونارو، پول رو هم یاالن براش م نیهم دیبا -

 کنه یخوام هر چند بگم فروختمش هم باور نم یم
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  نشیبود که امشب زود برگشته بود. هم نی هم یبرا  پس

 یبده بستان کند. دلش م یی آدم ها نیمانده بود با همچ

 .بکوبد واری خواست سرش را به د

 

 

 راستش رو بگو -

 

 

 :زده لب زد بهت

 

 

 ؟ یچ-

 

 

دور. جنجال به پا کردم پولشو بهم  ختنشیبگو خونواده ام ر-

 ینطوریا یخوا یم ی تا ک ؟ی کارو نکرد نی دادن. مگه هم

  ییچه بال  یدون یافتاد م  یم سی اگه اونا دست پل ؟یادامه بد 
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بود که خرج خونه رو   نیاومد؟ قبلن بهانه ات ا یسرت م

 یمپس چرا ول ن یاالن که اون بهونه رو هم ندار ،یدیم

مگه  نیآر ؟یما درست کرد یتو براوضعه  نیاالن ا ؟یکن

  یخودت خجالت نم نه؟یرو بب زایچ نیا  دیچند سالشه که با

 ؟یکش

 

 

 بهم؟ ید یواقعا پولو م-

 

 

زد و آرش در مورد  یخدا او در مورد چه داشت حرف م  یا

 یداد. انگار گل لگد م ی گوش نم شی چه! اصال به حرف ها

 .کرد

 

 

 ی بخاطرش فوش بد یکه حاضر شد یپول کوفت نیچقدره ا-

 ؟ یو برادرت رو بزن
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 ون ی لیحدود پنج م-

 

 

اما از  دیبگو  یزیلحظه باز ماند خواست چ کی  دهانش

مانده از آب فقط  رونیب یخارج نشد. مثل ماه  یدهانش صوت

  .دهانش باز و بسته شد 

 

 

 گری. ددیدرد به چشم چپش رس یو دنباله  دیکش  ریت سرش

  .کرد یمرگ هم نم یلحظه آرزو  نیدر ا

 

 

که   ییو حنا نیشدند. آر یو حنا چه م نیمرد آر یاو م اگر

 .در خواب هم به فکرشان بود یحت
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چشم چپش گذاشت. دردش واقعا آزاردهنده  یرا رو  دستش

 .شده بود

 

, [12/17/2021 2:15 PM] 

 

 119پست_ #

 

 

رو  یمواد کوفت نهمهیا  ؟یپولش به درک تو اصال عقل دار-

 هااااااان؟  ؟یکن یمگه تو چقدر مصرف م ؟ی اریب دی چرا با

 

 

 .انداخت  نییرا پا سرش

 

 

 جواب منو بده-
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 یبلند شود، ول شیخواست صدا یزده بود هر چند نم داد

 .نمانده بود شی برا یاعصاب 

 

 

 ه ی دیکنم. پولشو با یمن چقدر مصرف م یدون یتو که نم-

هر  یدون یکنم م ی. من االن اشک مصرف مارم یدرب  یجور

 یچند گرم مصرف م یروز یدونیتومنه؟ م ستیگرمش دو 

 کنم؟ 

 

 

 عیهمه سر نی ا یمواد کوفت نیشد ا ی من باورش نم یخدا

بود و   دهیپخش شود. قبال اسمش را شن ایدر سرتاسر دن

 دیجد ادآوریکه موضوعش مواد اعت یناریعکسش را در سم

 .بود دهیبود، فقط د کی سنتت
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حس االنش را نداشت. احساس ضعف   شیدر زندگ چوقتیه

کرده   ریگ یزندگ ینجایو ترس را با هم داشت. انگار در ا

 .بود و راه در رو نداشت

 

 

ر هم اگ یدر سرش نبود. هر چند عقل یعقل چی انگار ه آرش

شده بود. تمام   ل یبه کل زا یداشت با مصرف آن مواد کوفت

 ی. از بس در شوک حرف آرش بود حتدیلرز یوجودش م

 .بند آمده بود شیاشک ها

 

 

اش بهم خورد. کاش با تالش و  یاز خودش و ناتوان حالش

حل کند. افسوس  یرا در زندگ زیتوانست همه چ یکوشش م

 .نبود شیب ی الیفکر خ نیا

 

 

 دیدو  یشده بود که هر چه م یمثل کالف سردرگم نشایزندگ

 .را جمع کند شانیکرد تا زندگ  ینم دای سر کالف را پ
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. دیپر یتوانست افکارش را درست جمع کند. پلکش م ینم

آب دهانش را قورت داد و با ترس آرش را نگاه کرد. کاش 

چشم در   نطوری صداقت نداشت که ا نقدریگفت و ا یدروغ م 

 .چشم او حرفش را بزند 

 

 

حرفو  نیا یتو دار شهیمن آرش. باورم نم یخدا یوا-

  یرات یچه تاث یدون یهست؟ م یاشک چ یدونی . اصال میزنیم

 داره؟

 

 

 نه -

 

 

مصرف نکن. تمام روح و روانت رو   گه یآرش تو رو خدا د-

از  یشده اس حت یغن نی. اشک خدا هروئزهیر یبهم م
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 ؟ یکن یهم بدتره. تو چرا به خودت رحم نم نیهروئ

 ؟ی کن یچند وقته مصرف م نارو؟ی ا یدونستیم

 

 

لباسش را گرفت و  ینه تکان داد. گوشه  یبه معنا یسر

 .تکانش داد

 

 

 ؟ یکن یو بده چند وقته مصرف مآرش جواب من-

 

 

 از بعد از کمپ-

 

 

 .را گرفت سرش
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 ؟یدوباره شروع کرد یمگه من نبردمت کمپ؟ چرا برگشت-

کتک  ری. بخاطر مواد برادرت رو ز یبدتر از قبل شد 

اگه تو رو   نیبه نظرت آر تته؟یعوض حما نیاالن ا یر یگیم

 ست؟ ینداشته باشه راحت تر ن

 

 

 نیهمه اتون از دستم راحت بش رمیکاش من بم-

 

 

دانست که آرش االن مستعد  یخواست م یرا نم نیا مسلما

 هی قض نیبه ا  شی خواست با حرف ها یاست. نم یخودکش 

 .دامن بزند

 

 

 یول دمیپاشو برو صورتت رو بشور. گفتم که بهت پولو م-

 کمپ می بر  یایفردا صبح باهام ب  یدقول ب دیآرش با
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کرد. هر  ریاش را بله تعب یتکان داد که معن شیبرا یسر

 یاعتبار  چ یدانست که به حرف آرش ه یچند خودش هم م

 .ستین

 

 

 جیکه رفت خودش هم خواست که بلند شود، سرش گ آرش

تخت گرفت و بلند شد. چشمش  یرفت. دستش را گوشه 

 .رفت  یاهیس

 

 

چه اما از دست خودش هم  ی دانست برا ینداد نم   یتی اهم

عابر بانکش را  فشی بود. به اتاقش رفت از ک یعصبان 

  .برداشت
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ارت آمد ک رونی که ب ییهال منتظر آرش ماند. از دستشو  در

 :انداخت و گفت نییرا رو به او گرفت. سرش را پا

 

 

 پول توش هست؟   نقدری ا-

 

 

کرد؟ واقعا هنوز فکر  یدر مورد او م یچه فکر برادرش

 تواند خرج آن ها را بدهد؟ یکرد نم یم

 

 

تو کارتم پول باشه.  ونیلیدرآمدم اونقدر هست که پنج م-

 .اشک مصرف نکن گه یآرش تو رو خدا د
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که  اطیدر ح  یگفت و کارت را گرفت. صدا  یلب  ریز ی باشه

 .دیکش نییاتاق حنا را پا  ی  رهیآمد دستگ

 

 

 یاز بچه ها هم خجالت م ی حت تیموقع  نی بود، در ا قفل 

  دیبپرسند با نهیزم نیدر ا  یدانست اگر که سوال ی. نمدیکش

 .به آن ها بدهد یچه جواب

 

 

  یصدا قه یزد و بچه ها را صدا کرد. بعد از چند دق در

ترسان بچه ها را که از  ی افهیدر قفل آمد. ق دیکل دنیچرخ

 .نتوانست خودش را کنترل کند دیدر د یال

 

 

باز کرد. هر دو را در آغوش گرفت.  شانیرا برا شیها دست

اش بند آمده بود. سر    هیحنا گر یزد ول یدل م نیهنوز آر

 :دیرا بوس نیآر
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 نکن هینشده گر یزیاشکال نداره قربونت برم چ-

 

 

نداشت. واقعا  یاعتقاد  چیکه زده بود ه یهم به حرف  خودش

که آرش گفته  یراه یبود؟ پس آن همه بد و ب  افتادهین  یاتفاق 

 بود چه؟

 

 

 یم گریرا شکسته بود، د نشانیب یتمام حرمت ها  امشب

بچه  ی. مجبور بود بخاطر دلخوش افتدیب یخواست چه اتفاق

 .دیدروغ هم بگو  ی ها حت

 

 

 نیا یاما و اگرها  ریسن کم درگ نیخواست آن ها در ا  ینم

از نظر خودش اصال   نجای شوند. هر چند تا به ا یکوفت یزندگ

 .افتاد ی اتفاق نم نیموفق نبود که اگر بود ا
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 د ینبا  هیبق ل یدهد که در وسا ادی نیکرد تا به آر یم دیبا  چکار

کار را  نیا  دیبود هم نبا یاگر حق با او م یکنکاش کند. حت

 .کرد یم

 

 

کرد.  یکار را با خود او م  نیهم قایهم دق نتیبود که ز  ادشی

درست همان  تیترب یرفت به بهانه  یهر وقت که مدرسه م 

 .کرد یو رو م  ریرا ز  لشیاندک وسا

 

 

رفتار را  نیا نتیروشن بود که از بس ز شی روز برا مثل 

  .گرفته اند ادیبچه ها انجام داده که آنها هم  یجلو 

 

 

از گفته   شتریخوانده بود که بچه ها از رفتار ما ب ییجا

 .رند یگ یم  ریتاث  مانیها
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بلند  شیپا یرا از رو  نی آرش افتاد آر ی که به کتک ها ادشی

 :کرد

 

 

 نمت ی بب اریلباسات رو در ب-

 

 

 .با تعجب نگاهش کرد پسرک

 

 

 نشده  تیزیچ نمی بب خوامیم-

 

 

 .کنه یدرد م یلیخوبم فقط مچ دستم خ ینه آبج -
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ت آه از نهادش بلند شد.  دستش را که به سمتش گرف مچ

انداخته بود معلوم نبود از کجا   نیآر یخودش را رو  نهمهیا

 .مشت و لگد آرش به او خورده بود

 

 

آخ  نیدستش کبود و متورم شده بود. لمسش که کرد آر مچ

 .سر استخوانش آمده بود ییگفت. معلوم نبود چه بال  یبلند

 

 

 د یبا نانیاطم یچند شک داشت که شکسته باشد اما برا  هر

گچ    دیمو ترک برداشته بود، آنوقت با دیگرفت. شا یعکس م

 .گرفتند یم
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 مارستانیب  میبر دی با دیلباس بپوش دیبر-

 

 

بار بدتر از  هی شهیخودش خوب م ستین  میزیمن که چ یآبج-

 شدم خودش خوب شد نیا

 

 

سن کم چقدر کتک خورده   نیمعلوم نبود با ا  چارهیب ی بچه

 .بود یعاد یزیچ نیهمچ شی که برا

 

 

ندارم باهات بحث کنم  یانرژ  ستیحالم واقعا خوب ن نیآر-

 سای وا یتون یباش برو لباسات رو بپوش اگرم نم یپسر خوب

 کنم ی کمکت م امیم  دمیلباس پوش
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 یبه اتاقش رفت. حنا هنوز لباسها نیحرف آر نیا دنیشن با

درشتش به او زل زده  یاش تنش بود و با چشمها ی مهمان

 .بود

 

 

از   رتریرا عوض کند. بهتر بود تا د شی لباس ها دیند یلزوم

 .نشده بروند و برگردند نیا

 

 

 حنا جان برو کاله و پالتوت رو بردار-

 

 

لباس نداشت. به جهنم که  ضیتعو  ی برا یهم جان   خودش

مبل چنگ  یرا از رو   شیمناسب نبودند. پالتو  شیباس هال

  .زد
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فرو کرد تازه  نشیآست یدر حلقه  یدستش را با کوفتگ یوقت

 .سالن افتاد ی قد نهیخودش در آ ریچشمان تارش به تصو 

 

 

 یاز گوشه  یچپ گونه اش متورم شده بود و قسمت سمت

 یشد و رزولوشن خوب دشیلبش پاره شده بود. اشک مانع د

 .کرد یرا بررس  شیوجود زخم ها نیبا ا  ینداشت ول

 

 

بار   کیبرداشت و نم دار کرد.  یآشپزخانه رفت. دستمال به

کنار لبش را با  ی دهیو خون خشک  ستادیا نهیآ یجلو  گرید

 .دستمال پاک کرد

 

 

کرد.  یبرخورد دستمال مرطوب با صورتش زخمش گزگز از

  .زد نهیبه خودش در آ یپوزخند
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سرش  یاوپن رها کرد و شالش را رو  یرا رو دستمال 

 تی شد و موقع ی. انگار هر چقدر هم که بزرگ مدیکش

او افاقه  یرفت باز هم به حال زندگ یاش باال تر م  یاجتماع

 .خورد  یباز هم کتک م دینداشت. با

 

 

زنان هم در    ی هیبق ایآمد که آ شیسوال پ نیذهنش ا در

فقط خود اوست   ایخورند  یهمه کتک م نیا شانیطول زندگ

 .است  نگونهیاش ا  یکه زندگ

 

 

تا ابد  شی برا گری د یاز سوال ها یلیهم مثل خ نیکرد ا فکر

بودند از آن ها  نتیبدون جواب خواهد ماند. تا پدرش و ز

 .گرانیخورد االن که آنها رفته بودند از د یکتک م 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دست بزن داشتند. در ذهنش  یاو همگ یزندگ ی مردها

 .شد یم فیمرد بودن انگار با دست بزن داشتن تعر  یمعنا

 

 

گفتند چرا  ینرگس به او م یعمه و دختر عمه  آنوقت

را  ازدواج نکرده است؟ مگر مغز خر خورده بود که خودش

را خود خواسته  گریمرد د کیو   ندازدیب یچالش نیدر همچ

 .اش اضافه کند یبه زندگ
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بود انگار. سال ها  دهید ریاش خ یزندگ یاز مردها یلیخ

 .ود هرگز ازدواج نکندگرفته ب   میبود که تصم
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را   ایدن یتمام حق ها یمی تصم نیخودش بابت گرفتن همچ به

دلش را بدجور  هی قض نیداد. اما امشب بخاطر هم یم

 .شکسته بودند

 

 

زن بودنشان را فقط با  تیکه ماه یبدبخت بودند زنان  چقدر

 .کردند یمرد معنا م کیحضور  

 

 

وجود داشت احساس  شانیدر زندگ یکه مرد یصورت در

مرد دچار   کی کردند و در صورت عدم وجود  یم  تیهو 

  .شدند یتزلزل م

 

 

بود که با حرف درست  یقیعم یفقر فرهنگ نینظرش ا از

 نیالزم بود تا ا یشد و سال ها زمان و فرهنگ ساز ینم

 .موضوع درست شود 
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*** 

 

 

کوچه   گر یبار د کی یبه مهتاب شب سرد زمستان  ینگاه  با

 .کوچه در خواب بودند یز نظر گدراند. همه را ا

 

 

هفته بود  کیهم خاموش بود.  ییروبرو  هیهمسا یها چراغ

  .که دخترک جن شده بود و او بسم هللا

 

 

که به   شیهفته پ کی خواست با او حرف بزند اما از  یم

 .بود ده یاو را ند گریخانه اشان آمده بود د
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 یتشکر م یشب بعدش که با خواهرها و مادرش برا چند

دخترک زنگ زده  ل یخواستند به خانه اشان بروند، به موبا

 .بودند که خاموش بود

 

 

باز نکرده بود.   شانیخانه هم که رفته بودند در را به رو  در

 .اوردیخودش ن یمطمئن بود که خانه بودند اما به رو 

 

 

باز نکند؟  شانیدلخور بود که در خانه را به رو  نقدریا  یعنی

 .بود دیبع  یلیآرام و صبور ماهور خ تیکار از شخص نیا

 

 

رفته بود قصد داشت با ماهور حرف  مارستانیهم به ب  امروز

در مطب  یآمده را رفع کند اما وقت  شیبزند و سوتفاهم پ

 .است یهفته است مرخص کیمطلع شد که 
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افتاده باشد. از  شیبرا ینکند اتفاقنگرانش شد که  واقعا

داشت که بعد از  یو محکم یقو  تیشخص  نقدریکه ا ییاو 

  کیبود به خاطر  دیکرد بع یم وگای زانش یمرگ ناگوار عز

 یدلش م یلیکند. خ ل یاش را تعط یحرف کار و زندگ

 .از چه قرار است هیخواست بفهمد قض

 

 

به  نیهم ینبود برا یدیجد ی  هیآنها قض یاش برا  عمه

 .عادت کرده بودند  شیها  هیطعنه و کنا

 

 

عصر روز بعد که عمه اش تنها به خانه اشان آمده بود   یول

و پدرش در چرت بعد از ظهر بود باعث شده بود عنان از 

 .را به عمه اش تذکر دهد زهایچ یل یکف بدهد و خ

 

 

 زد و یم  نیکه به نسر  ییکردن مادرش تا طعنه ها ت یاذ از

 .کرد ینرگس نثارش م ییکه بابت سر به هوا ییتشرها
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عنوان کرده  قایرا به ماهور کشانده بود و دق  هیهم قض بعد

 اورندیتوانند ازدواج کنند و بچه ب یآدم ها م یبود که همه 

نفر مثل  کی ندیآ یم ا یکه به دن یاز هر چند هزار نفر یول

 .شود یماهور نم

 

 

شده بود اشک و آه عمه اش و    شیچند ماحصل حرف ها هر

  چیاز خودش و کارش به ه یو قهر کردنش ول یشلوغ باز

 .نبود مانیعنوان پش

 

 

کرد  یکه از عمل پدرش گذشته بود احساس م یمدت نیا در

 .شده است رتر یمادرش چند سال پ
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 نیشد ا یبود و عمه اش باعث م یبس در فشار روح  از

به  گریفشار مضاعف شود. همان بهتر که قهر کرده بود و د

 .آمد یخانه اشان نم
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 ز یخ میآرام در زدن آمد. ن یکه صدا دیتخت دراز کش یرو 

 :در داخل آورد یسرش را از ال   نیشد که نسر

 

 

 ؟ی داریب-

 

 

 تو  ا یآره ب-
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 م؟ی حرف بزن یکم ادیخوابت نم-

 

 

 نه چراغو روشن کن -

 

 

خوام  یشه نم داریمامان ب دیشا گهیچراغ خواب هست د-

 نگران شه

 

 

دقت خواهرش را نگاه کرد. استرس داشت و کامال از  با

را پشت گوشش زد و انگشتان   شیبود. موها  دایحرکاتش پ

 .دستش را به هم چالند 
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از   یمیاتاق نشست. چراغ خواب ن یتک صندل یرو  ینسر

 شی تختش نشست و گلو  یکرد. رو  یصورتش را روشن م 

 .را صاف کرد

 

 

 خب؟ -

 

 

دونم چقدر درست هستن   یگرفتم نم یمات یتصم هیمن  ماین-

 ی لیاما خ دمیبه خودم بابت گرفتنشون حق م یچقدر غلط ول

 ترسم یم

 

 

 ؟ یترس یم یچ ی برا یدیاگه به خودت حق م-
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بابا که  ضیترسم از قلب مر یاز عکس العمل مامان م-

و در و   ل یاز حرف فام فتهی براش ب ینکرده اتفاق یخدا

 ؟ یکمکم کن شهی. مه یهمسا

 

 

که خواهرش دست  دید یچشم ریتکان داد. ز یسر  شیراب

سختش است  یلیبه هم چالند. حس کرد خ شتریرا ب  شیها

 .موضوع بخواهد حرف بزند نیکه در مورد ا

 

 

مناسب تو  دیسع یبهم گفت یوقت  شیسال پ  ازدهیده  دونم یم-

 یکه م یاونطور  خوادیخودمه دلم م هیبهت گفتم زندگ ستین

 یکمک نم  چکدومتونیگفتم از ه ادمهیکنم.  یخوام زندگ

گشت و گشت تا  نقدریا ماین هیمسخره ا یجا یل یخ ایخوام. دن

االن به  ا که واقعا از گفتن اون حرف ییبه جا دمیرس قایمن دق

 .غلط کردن افتادم
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 یبلند شد. دستمال کاغذ  شیکرد و از جا یزد. نوچ هیگر ریز

  .را برادشت و به سمتش گرفت

 

 

نبود اما امشب دلش  ش یاهل بغل کردن خواهرها چوقتیه

خواست بغلش  ی خواهرش سوخت. دلش م یدرماندگ یبرا

 .را پاک کرد  شیبرداشت و اشک ها  یدستمال نیکند. نسر

 

 

راهها رو   یهمه  مایجدا شم. باور کن ن دیاز سع خوامیم-

 یدارم. تو منو قانع کرد   اینو پارا نمی گفت بدب یرفتم. به من م 

 یروانپزشک  هی ش ی. منو برد پستیکه قرص خوردن تابو ن

 یسر هیراجع به من گفته بود.  یکه معلوم نبود بهش چ 

  جیروز گ  ی هیشد بق ادیز یلیکه خوابم خ دادیقرص به من م 

  ایدر حال خوردنم  ای دمیمدت که گذشت د هیو منگ بودم 

 دیاضافه وزن آوردم. زبونمم جلو سع لو ی. ده ک دنیخواب

 یبهم تو حت گفت یخوردم م یکوتاه بود قرص ها رو نم

 .یدیحرف داداشت رو هم گوش نم
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. به خودش بابت دیدماغش را پر صدا باال کش نینسر

در دل فرستاد و   ی موضوع لعنت نیکنکاش نکردن در ا

انگشتانش را مشت کرد. کاش تا جان در بدن داشت مردک 

 .زد  یرا کتک م یزبان باز عوض 

 

 

تابو   دهیکه روانپزشک م ییمن قبول دارم که قرص ها ماین-

که من   نهیمثل ا ؟یبکنن چ یاشتباه زیتجو  یوقت یول ستنین

نه تنها  ینطوریمعده ام درد کنه بهم قرص قلب بدن. ا

که  یرام نداره بلکه ضرر هم داره. اون روانپزشکب  یسود

گرفت.  یاصال از من شرح حال نم شش یپ بردیمنو م دیسع

داد بهم.  ینوشت م یفقط نسخه م ششیرفتم پ یدفعه م ره

همه اتون وانمود   شیپ  یطور  دیندارم بخدا. سع ایمن پارانو 

 دمیسال از دستش کش نهمهی. امارمیکرده که انگار من ب

 ل یزد. اوا کیت دیکه از راه رس یذله شدم. با هر کس گهید

 ینطوریگفت تو از اولم منو هم یکردم م  یکه اعتراض م

  .یکنیمحدودم م یاالن دار یو عاشقم شد یدید
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 :و ادامه داد دیکش یآه
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 ش یچند سال که گذشت شرکتشو که راه انداخت و وضع مال-

که عالوه بر  یکه بهتر شد بدتر از قبل رفتار کرد. جور

 یکبک سرتو کرد  نیدادن که ع یبهم تذکر م انمیخودم اطراف

 ی ایکردم گفت پاتون رو از مهمون فیتو برف. برا مامان تعر

  .شهیخودش درست م دیتاه کنکو  ی آنچنان

 

 

خواست  یساده دلش آن مار هفت خط را از کجا م  مادر

 .بشناسد آخر
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رو   گهید  یکیمن هر دفعه  یباهاش نرفتم به جا یمهمون-

بهم گفت  دمیرو که د ش یآنچنان یورداشت برد. عکس ها

که منو از چشم تو بندازن.   کننیدارن برام پاپوش درست م

 دیکردم تو با دایباال رفته دشمن پ میاجتماع تیگفت موقع

تو منو   شیاومد پ دمیرقصشو د  لمی. فیحواست رو جمع کن

 به قرص خوردن یکرد  یراض

 

 

 شیامانش نداد. بلند شد برا هیگر دیحرفش که رس ینجا یا به

ودش را تنها باشد تا خ قهی. بهتر بود چند دقاوردیآب ب یکم

 .جمع و جور کند

 

 

نکند. مطمئنا   دار یرفت که مادرش را ب نییاز پله ها پا آرام

خواست  یقبل از آن م یول دیفهم یزود مادرش هم م ای رید

 .که با او و پدرش مفصل صحبت کند
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 یزیاز هر چ شتریکرده بود و ب ریگ یبد  تیدر وضع نینسر

 .داشت اجیآنها احت تیبه کمک و حما

 

 

را به  وانیآرام گرفته بود. ل نیوارد اتاق شد، نسر یوقت

 .ستادیدستش داد و پشت به او رو به پنجره ا

 

 

 ریام رو کردم که شماها رو درگ  یسع تیداداش باور کن نها-

ازش  یزیچ ش یماه پ شیواقعا نتونستم. پنج ش ینکنم ول 

بشکنه، بعد از اونم از خدا  نمونیکه باعث شد حرمت ب دمید

رو گذاشت کنار و هر کار دلش خواست کرد. از  ایسته حخوا

 .میاون موقع ما انگار دو تا همخونه بود
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رابطه   نیکه خواهرش در ا ییاز تحمل حقارت ها قلبش

  .متحمل شده بود گرفت

 

 

دخالت نکند  شانیگفت در زندگ یحرف مادرش را که م کاش

 .داد ی گوش نم چوقتیه

 

 

 یو نکرده بود از کجا ممادرش هم کف دستش را ب اما

 .ستیچ  هیدانست که اصل قض

 

 

 یکه واقعا خودم خجالت م  نینخوا حیازم توض نیاز ا  شتریب-

و به  دمیفهم یکه کرد بگم و من همه اشو م  یی کشم از کارها

 یمدت هم موندم چون رو  نیآوردم. ا یخودم نم یرو 

کردم.  یم  کسرهیکارو  نیبرگشت نداشتم وگرنه زودتر از ا

خواست گفتم چشم. به  یکم داشتم. هر چ یدونم من چ ینم

کردم، ورزش کردم،  یخوردم، زندگ دمیاون پوش واست خ
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  یو الک  خودی ب یکردم، دماغمو عمل کردم، کالسا شیآرا

و چرت و پرت رفتم که به کالس آقا بخورم    یلندیماساژ تا

از  رادیو ا بیع دیاز همون آش بود و همون کاسه. شااما ب

  خوام ادامه بدم داداش ینم گه ید یمنه ول

 

 

 :لب زمزمه کرد  ریانداخت و ز نییرا پا سرش

 

 

 کنم ی نم شی راض شهیکه نم یتونم ادامه بدم زور ینم یعن ی-
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 یدانست که حرفها یخودش هم م د یایبود به حرف ب بهتر

را همان  زهایچ نیمحض بود. کاش ا تیخواهرش واقع

 .دیفهم یسالها که عاشق بود م

 

 

  هی نکهی اونموقع اگه گفتم نه با ا نیکنم. بب یباور م -

  نی هم یزدم برا  یم ییحدسا  هیبودم  ی روانپزشک یدانشجو

  .گفتم زنش نشو 

 

 

 .دیحرفش پر  وسط

 

 

 نشه نی تو دهنم که االن وضعم ا یزد یکاش همون موقع م-
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دست  شی خواهرها یاو رو  ی. آخر کدیبه صورتش دو  اخم

 زد؟ یحرف را م نیا نیبلند کرده بود که نسر

 

 

در   نی ثابت کنم حق با من بود. بب نکهیا ینگفتم برا نو ی ا-

که انسان به  یاز مراحل رشد یک ی یزندگ یهای باز ی هینظر

 یمرحله  کنهیم  یاون رو ط یدر دوران نوجوان یعیطور طب 

  یها تیاولو  یمرحله هسته  نی"اثبات خود" هست. در ا

فرد  نیفرد، غلبه بر احساس حقارت هست. بنابرا یزندگ

و  یو اشتغال ذهن شهی" می رقابت ی هایوارد " باز ررامک

و بازنده بودن کمتر هست.  شتریفرد برنده بودن ب یعمده  

که ما  مونند یمرحله جا م نیافراد در ا نیاز ا یگروه

در سرتاسر   نیبنابرا میگیم libido fixation  بهشون 

" ی "اثبات برتر یبرا گرانیدر حال رقابت با د یزندگ

 .خودشون هستن
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کرد.  یخواهرش نگاه کرد که با دقت داشت به او گوش م به

را لعنت کند که مجبور بود   دیانداخت خدا سع نییسرش را پا

 .کند حیخواهرش تشر یمسائل را برا نیا

 

 

" هست. تو  ی"سندروم شکارچ یباز نی ا یاز شکل ها  یکی-

که جذاب،  یمرد ای سندروم فرد با " شکار کردن" زن نیا

  دایمشهور هست احساس برنده بودن پ ایموفق، قدرتمند 

متعدد، خودشون رو صاحب  ی. مردها با شکار زنهاکنهیم

متعدد   یو زنها با شکار مردها ننیب یم یبزرگ یحرمسرا

  یهستن. برا بایکه جذاب و ز دنیم نانیاطم نبه خودشو 

افراد رو اشباع  نیا تونهینم ی پارتنر ایهمسر  چیه  نیهم

 چیاونها ه ی" هستن و براونریافراد "کلکس ن یکنه. چون ا

  اءیبلکه فهرست اش ستیارضا کننده ن  ییبه تنها یئیش

 .شهیم  یموجود در موزه هست که براشون ارضا کننده تلق
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او اعتراف  شی پ نیگرفت. درست بود که نسر یقیعم دم

بود که  شان نیاز حرمت ب یپرده ا کی شهیهم یکرده بود ول

 .اورندیرا راحت مقابل هم به زبان ب  زهایچ نیا شدی مانع م

 

 

. مطمئن باش یمورد خاص تو کامال حق دار نیاتفاقا در ا-

. متاسفانه نهیهم  یکه تو عمرت گرفت ی میتصم نیدرست تر

 .داره یت یشخص نیهمچ دیسع

 

 

 ایبود درست بود  دهیدانس بازگو کردن آنچه که د ینم

  .اشتباه

 

 

روانپزشک دلش  کینه به عنوان برادر بلکه به عنوان  اما

 یزندگ دیبا سع نینسر گرید  ی هیثان کی یخواست حت ینم

  .کند
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رابطه اشان   ضیمر یآخر را به تنه  ری ت  شیکرد حرفها حس

 .خواهد زد

 

 

رفتم شرکتش باهاش راجع به تو حرف بزنم  شیچند روز پ-

تو بغلش بود داشتن  ش یم تو منشنبود در زدم رفت ش یمنش

 دن یبوس یهمو م

 

 

دخترک را  یکجاها دیسع یادامه دهد که دست ها نخواست

  یدست ها ریکرد و لباس و سر و وضعش ز یلمس م

 .به چه صورت درآمده بود دیسع صیحر

 

 

کرده   ی رو  ادهیکرد ز یها را هم گفته بود احساس م نیهم

از تعجب باز مانده بود. آب دهانش را  نیاست. دهان نسر

 :قورت داد
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 ؟ یکرد کاریتو چ-

 

 

 بکنم؟ تونستمیم کاریچ  یچیه-

 

 

 :گفت دیخواهرش را که د یوا رفته  ی  افهیق
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 شه؟یاون آدم عوض م  تیمگه با کتک زدن من ماه-
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 .باال انداخت شی برا یبا غصه سر خواهرش

 

 

کارش  طیتو مح یشلوارشو حت پیشعور ز یمردک ب-

با   نیباال نگه داره. اون وقتا هم که با هم دوست بود تونه ینم

 ونرهیکلکس هی  قایدق دیو تاک داشت. سع کی صد تا دختر ت

مشکل تنوع  نیهم کنهیم انتیخ یهر کس  گمیماهره. نم

. خصوصا که ستین ینطوریرو داره نه اصال ا یافراط یطلب

 یمتفاوت یلیخ یشده و علت ها ادیز یلیها خ انتیاالن خ

مشکل رو   نیداشته باشه. پنج درصد افراد جامعه ا  تونهیم

" لونهیوسیاتس ینی کرد. "ا شهیهم نم شیدارن و متاسفانه کار

که با  کنهیصحبت م یتو کتاب "نان و شراب" راجع به مرد

اون زن رو به   یاز مو  ی. بافه اکنهیکه معاشقه م ی هر زن

  یاز بافه ها یداره که با انبوه یو بالش  رهیگیم  ادگاری

 نی. اذارهیسرش م ریزنان، اون رو پر کرده و ز سوان یگ

که از  یهست مثل جنگاور یشکارچ یاز مرد بایز یف یتوص

 یو عاطف یاز فتوحات جنس  زنه،یفتوحات خودش حرف م

تونستم منظورمو درست بهت  دونمی. نمگهیاش سخن م
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 نهمهیا ی نه. واقعا برام سواله تو چطور تونست ایانتقال بدم 

 ؟ی ایکنار ب یآدم نیسال با همچ

 

 

مشت سرم رو خراب  یپل ها یبرگشت نداشتم. همه  یرو -

 .ودمکرده ب

 

 

از سرت  شهی هم یآدم رو برا نیبا ا  یبهتره فکر زندگ-

. هر شهیم  ماری. بعد از چند سال روان خودت هم بیکن رونیب

کم   یاز فالن یسر و ته که من چ  یب یها سهی مقا نیچند از ا

 یدید بیآس ی کاف یاالنم مطمئنا به اندازه   نیدارم تا هم

 

 

را  خواندیکه سر شب م یکتاب  زشیم یشد و از رو  بلند

که نشانک را در آن گذاشته بود تا بعدا  یبرداشت. صفحه ا

چراغ خواب  ریز نیزم ی کند باز کرد. رو  یبردار ادداشتی

 :نشست
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  م؟یاحساساتمان را سرکوب کن دی پس با-

 اعتماد و مزاحم اند؟  رقابل یغ شهیاحساسات هم ایآ

 م؟ یرفتار کن یمنطق  یدر تمام زندگ دی با ای و 

و از قلب  دیقلب تان گوش کن  یبه ندا ندیگو  یم نکهی ا پس

 ست؟یمنظورشان چ دیکن یرو یتان پ

. میی سرشار از غرائز و خواسته ها میشو یما متولد م یوقت

خواهم. دوست  ینم ایخوام  یاست: م نیتمام وجود ما ا

 یکه همه  م یریگ یم ادی جی دوست ندارم. به تدر ایدارم 

 ی. در زندگستیما قابل برآورده شدن ن یخواسته ها

. ستیوجود دارد که قابل عبور ن ییمحدوده ها یاجتماع

و   دی : بامیشنو  یدر طول دوره رشدمان بارها م ن یبنابرا

است که  ییزهایها چ نیا  ست،یدرست است و درست ن د،ینبا

 نیب یآموزند. در دراز مدت کشمکش یمان به ما م نیوالد

رشار از خواسته ها است و والد کودک درون مان که س 

 .ردیگ یاست در م دهایو نبا  دیدرون مان که انباشته از با

  ست؟یما چ فهیوظ

 ؟ یگریبه نفع د  یکی سرکوب 
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 هرگز

 .دو است  نیا نیتعادل ب جاد یما ا فهیوظ

 

, [12/17/2021 2:15 PM] 

 

 127پست_ #

 

 

 انیکار و استراحت، م انیهنر تعادل است. تعادل م یزندگ

احساسات و عقل   نیو باالخره تعادل ب یداریخواب و ب

 ...شی مصلحت اند

که  نیکنند. بدون ا یمبهم با هم ارتباط برقرار م یلیها خ آدم

خواهند با هم  یچه م  گریهمدبدانند از  یحت ای  ندیبگو  قایدق

رابطه قرار است  نیکه بابت ا نیشوند و ا ی وارد ارتباط م

 *!بپردازند هم کامال مبهم است یا نهیچه هز
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 .را بست و کنارش گذاشت کتاب

 

 

فکر کردم که چقدر  نیبه ا خوندمی کتابو م نیسرشب داشتم ا-

خودت هم قبول کن  نینسر نی جمله هاش کارگشا هستند. بب 

 دیتو نبا ی. شوهرت تنوع طلبه قبول ول یداشت یاشتباهات  هی

. اون زمان که دوتاتون یکردیاز کارها رو م یلیخ

 یبانک تو قبول شد  یآزمون استخدام نیارشد بود یدانشجو

 یچه فرق  یبهت گفتم درستو ول نکن گفت ینشد. هر چ ناو 

تموم اون ساال درس بخونه انگار من خوندم. تو  دیداره سع

  یکه اون بخونه. ازت پله ساخت برا یتو درس نخوند

به کالس  یبه من بگ یبه آرزوهاش که االن برگرد  دنیرس

گرفت و کارو بارش روبراه شد.  یآقا بخورم؟ بعدم که دکتر

چون آقا دوست   ،یبه خواست شوهرت ول کرد بازمکارتو 

  نداشت زنش به خاطر چندرغاز از صبح بره سرکار تا

 .عصر
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  دیبا یشده بود ول زیتراحم برانگ  یاد یخواهرش ز ی  افهیق

 :دیشن یحرف ها را م نیا

 

 

 ی. هر چدیعروسک دست سع یساال شد نیتموم ا یتو تو -

اون دوست داشت، هر جا اون خواست.  یگفت، هر چ دیسع

 دهیناد یادیخودت رو ز ی کن یفکر نم ؟یپس خودت چ

منتها تو  کننیاشتباه رو م نیما ا یاز زنها یلیخ  ؟یگرفت

روند تا  ن یطرفت ناتو از آب دراومد، وگرنه ا  یشانس نداشت

  .آخر عمرت ادامه داشت

 

 

 :ندیدر جان خواهرش بنش شی حرف ها ریکرد تا تاث یمکث

 

 

 نیا ریکه از ز یتو شانس داشت گهید دگاهید هیهر چند از -

ه روند تا آخر عمرت ادام نیاگه نه که ا یدراومد وقی

نداره.  دیسع یبه تنوع طلب یموضوع اصال ربط نیداشت. ا
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که اونم عادت کرده که  یگرفت دهیاونقدر خودت رو ناد

 دیبعد از سع  نیاون باشه. ا یخواسته خواسته  شهیهم

که اون هر روز متوقع تر از  یتو بود. تو باعث شد ریتقص 

تو اگه همون کارت رو االن   نی نسر یقبل بشه. اشتباه کرد

 یافسرده نم ریزن گوشه گ هی. یتو اجتماع بود یداشت

االن  ی. ولی خودت بود مستقل بود بی. دستت تو جیشد

اون روز که  یدونی. میپوئن ها رو از دست داد نیا یهمه 

 فکر کردم؟ یبه چ دمشیاتاقش د  و ت شی با منش

 

 

 نه -

 

 

*** 

 

 

 یعاشقانه، از مجموعه کتابها یبرگرفته از کتاب ماجرا*

 یی دکتر محمدرضا سرگلزا ینوشته   ،یزندگ یمهارت ها
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 یعنیوارد اتاق بشه.  یمن هر کس یممکن بود جا نکهیبه ا -

 یکار هی  یبرا ش ینخواستن تنها باشن. منش یاز قصد قبل

آدم   نی. ادمیکه من د یرفته بوده که ادامه اش شده اون

 یکه حت چرخهی م شیاونقدر رو مدار هورمون هاش زندگ

 .ستیآبروش جلو کارمنداش هم براش مهم ن

 

 

 .امشب بسش بود یادامه ندهد برا  گرید دید بهتر
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فکر از االن به  دی. باشهیحل نم یزیاالنم با غصه خوردن چ-

راحت من    التیخ  یریبگ یبخوا یمی. هر تصمیبعد رو بکن

جوانب رو بسنج.   یگرفتن همه  میقبل از تصم  یپشتتم ول

رو جمع کن. تا  لتیبرو خونه ات وسا امیفردا هم باهات م

 ؟ینرگس رو بپوش یلباسا یخوایم یک

 

 

 دستت درد نکنه  خوامی نه داداش نم-

 

 

خونه باشه اگه نه  دیسع دیشا یتنها بر خوامینم  ؟یچ یعن ی-

 یبا اون بر یتونیبابا هست م نیکه ماش

 

 

 برم خوامی کال نم-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 :تعجب نگاهش کرد با

 

 

 چرا؟ -

 

 

 خوامینم یاز اون زندگ  یچیه-

 

 

من   یباش. االن ته برداشتت از حرفها یبهت گفتم منطق-

 شد؟ نیاش ا جهینت

 

 

هر دفعه  دم؟یکش یمن از دستش چ یدون یداداش تو که نم-

 .گفت آره برو تلکه ام کن یم دیکش یبحث به رفتن من م
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 .درهم رفت  شیحرف ناخواسته اخم ها نیا دنیشن با

 

 

حقارت   نهمهی تو حلقت که ا م یختیر یغ ممگه ما سرب دا-

 ؟ی رو تحمل کرد

 

 

 سر دل مامان و بابا بشم یغصه  خواستمینم-

 

 

او را هم  یدلش حق را به خواهرش داد. غصه  در

  .آوردند یخودشان نم یدر ظاهر به رو  یول خوردندیم

 

 

 یشد مطمئن بود همه  یخواهرش هم که اضافه م تیوضع

داد. اما  یبود رخ م یازشان فرار نیکه نسر یآن اتفاقات

 .نداشتند یچاره ا
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امکان نداره بخوام حق و حقوقمو  دیسع گهیاز طرف د-

هم داره  ینطوریهم  کنهی نم یطالقم بده. اون که ضرر  رمیبگ

 .کنهیرو م شی زندگ
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کنم. اگر که  یم تتیحما ی ریبگ ی میگفتم که هر تصم-

هست. اعصابت هم   یکار طالق توافق  نیبهتر  نهیا متیتصم

 .ادیبه دادگاه کش نم جهینت یب  یسر رفت و آمدها

 

 

 .بلند شد شیاز جا خواهرش
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 وقته من برم بخوابم رید-

 

 

 ن ینسر-

 

 

 طرفش برگشت به

 

 

 بله -

 

 

من   ایشاهد اشک و آهت باشم نه بخاطر مامان بابا  خوامینم-

شروع کن.  گهی جور د هیو نرگس، بخاطر خودت. از فردا 
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 ی رو بکن منم کمکت م تی. تو سعستین ینشدن یسخته ول

 .کنم

 

 

را به طرفش  ییدکتر سرگلزا یزندگ یمهارت ها ی کتابها

 .گرفت

 

 

. با غصه خوردن اگه ستیبد ن یبخون نارمیشروع ا   یبرا-

شد حاضر بودم منم پا به پات غصه بخورم    یحل م یزیچ

که هست  یاوضاع از اون شهی عوض نم یزی نه تنها چ یول

 شهی بدتر م

 

 

 .تکان داد شی برا یکتابها را بغل گرفت و سر  خواهرش
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کرد و   یم انتیبهم خ دیکه سع هیقض نیا خوامیداداش نم-

 ارنیبدونه که فردا روز هر جا نشستم به روم ب یکس

 

 

 باشه -

 

 

پولش برداشت و به طرفش  فیعابر بانکش را از ک کارت

 گرفت

 

 

 دیخر د یفردا با نرگس بر ریبگ  نمی ا-

 

 

 که به طرف خواهرش دراز شده بود را تکان داد یدست
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 ریدستم خسته شد بگ-

 

 

 ندارم اجیاحت یزیآخه چ-

 

 

کنار.  یتعارف رو بذار دیکمکت کنم با یخوایاگه م ن ینسر-

پسره  نیخودت چند دست لباس بخر. حداقل ا یفردا برو برا

 .نگات کنه ریدوباره با تحق خوادیدلم نم دتید

 

 

گفت و از  یر یکارت را از دستش گرفت. شب بخ د یترد با

 .مظلوم نبود نهمهیرفت. کاش خواهرش ا  رونی اتاق ب 
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را نه  یاز مسائل زندگ  یو فکر کرد بعض دیکش نهیاز س یآه

  دیدرمان کرد نه قابل حل و فصل کردن بودند، فقط با شدیم

 .نبود نیجز ا یکرد که به آنها فکر نکرد. چاره ا یسع
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حرف دخترک دوباره خواست او را جا بگذارد و   نیگفتن ا با

داخل خانه برود. محال بود بدون گرفتن شماره تلفنش اجازه 

 .دهد او را دک کند

 

 

کرد انگار او هم  یاز او فرار م شتریچقدر که دخترک ب  هر

 .شد یم یهم صحبت  نیراغب به ا  شتریب
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مثل   یسحرف دخترک کرد. باورش سخت بود ک نیاز ا یاخم

 یدوباره  دنی او شماره اش را حفظ نباشد. دخترک با د

 :صورتش گفت 

 

 

منو دروغگو فرض  شهیهم  دیدار یشما چه اصرار دونمینم-

 دکتر یآقا  دیکن

 

 

گذشته اش حالش  یجای ب  یبه قضاوت ها فشیظر ی اشاره

 یو حت یرا گرفت. به دخترک حق داد که از دست او عصبان 

  نقدریحرف ا نی ا دنیدانست چرا از شن یدلخور باشد اما نم

 .ختیبه هم ر

 

 

حفظ کردن اعداد تو زمان کوتاه برام سخته. اگه  دیباور کن-

 رمیگ یخودم باهاتون تماس م نیشماره اتون رو بد نیخوایم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 فشیماهور از خدا خواسته به سمت ک شنهادیپ نیا دنیشن با

را درآورد و شماره  ادداشتشیرفت، دفترچه  نیداخل ماش

 .اش را داخلش نوشت

 

 

را پاره کرد و به دست ماهور داد. دخترک بدون   برگه

 .برگه را گرفت و داخل خانه رفت یمعطل

 

 

متوجه   نشیدر داخل ماش هیمرد همسا ی رهینگاه خ دنید با

 .ار ماهور شدعلت رفت

 

 

بوق هم نزده بود که آنها را متوجه خود  یفضول حت مردک

 .گذاشت نیرا داخل ماش  فشیتکان داد و ک شی برا یکند. سر
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برود.  هی که شد از قصد راه نداد که مرد همسا نیماش سوار

کردند. به  یمورد کنکاش م ی ب  هیبق  یملت چقدر در کارها

 .کرد یم ینجکاورک  هیقض نیداشت که در ا یاو چه ربط

 

 

که  یدلخور بود اما ته دلش از کار هی از مرد همسا نکه ی ا با

شده  یساله ا جدهیداشت. انگار پسر ه یکرده بود حس خوب

 .شماره داده است یدخترانه به کس یبود که دم مدرسه 

 

 

 ی. گوش ستادیو ا دیکش ی را کنار نیماش دیکوچه که رس سر

  .برداشت لنتیدرآورد و از سا فشی را از ک

 

 

چه اما باز به  ردیآن فکر کرد اگر دخترک تماس نگ کی

 .ستین یآدم نیداد که همچ دیخودش ام
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 یمجبور نبود برا یگرفت، آنطور یشماره اش را م کاش

 .تماس دخترک چشم انتظار بماند

 

 

فکر  شهیرا دوست نداشت. هر چند هم یچشم انتظار اصال

چشم  نیزم یکره  یرو  یکدام از آدم ها چی کرد که ه یم

 .را دوست ندارند یانتظار 

 

 

که ناخودآگاه به او دست داده  یبه راه افتاد از حس دوباره

تاب  ینوجوان ب  یبود تعجب کرد چرا واقعا مثل پسر بچه ها

 .شده بود
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چک کرد. از  گریبار د  کیاش را  یظهر بود گوش   کینزد

 .اش را نگاه کرده بود کالفه شده بود یگوشصبح از بس 

 

 

*** 

 

 

هم   یخانگ کیبچه ها ک یآماده بود. برا بایظهرش تقر یغذا

 .تمام خانه را گرفته بود کیخوش ک  یپخته بود. بو 

 

 

و ساعت را  دینفس کش قیعم گرید کباریخوشش را  یبو 

هم به  یتا قبل از برگشتن بچه ها دست دینگاه کرد. بهتر د

 .آشپزخانه بکشد یو سر و ر 
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 کاری لحظه هم ب کیخانه بود.  دنیصبح مشغول ساب از

 یخانه دار ی برا یشتر یروزها وقت ب نیننشسته بود. ا

 .داشت

 

 

 ی زیبود که همه جا از تم دهیخانه را ساب یبس همه جا از

 .بود یکامال راض هیقض نیزد. از خودش بابت ا یبرق م

 

 

 ل یداشتند و آن اوا اجیکه احت  ییزها یبلند باال هم از چ یستیل

کرده بود؛ تا سر فرصت  هیوقتش را نکرده بود بخرد، ته 

 .کند دیخر

 

 

سر   نی با ا  یبرود وقتش را داشت ول رونیتوانست ب یم اگر

  .شد یو صورت فعال نم
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  یآفتاب  نکیاز سوپر محل نبود که با زدن ع دیخر گرید آن

 .اوردیهم بسر و ته اش را 

 

 

بود اما   دایپ نکیع ریاز گونه اش هم از ز یچند قسمت هر

 هیته  یرا طور یزندگ  حتاج یما  دینداشت باالخره با یچاره ا

 .کرد یم

 

 

برداشت و به  ی. دستمالدیچ نیرا در ماش فی کث یها ظرف

فکر کرد  نیرا جمع کرد. به ا ختهیر یافتاد. آردها زیجان م

 .در خانه بماند  دیبا یکه تا ک

 

 

بود.   چاندهیکار پ یفرزاد را هم به بهانه   شیروز پ چند

او را به جان بخرد که دارد با کار  یمجبور شده بود غرها
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کند الاقل  یکند و اگر به خودش رحم نم یخودش را خفه م

 .ندارند یحیتفر چیمظلوم باشد که ه یبه فکر آن بچه ها

 

 

نفر بود و در  کیبود که او  نیا  تیق داشت اما واقعح فرزاد

 .توانست چند کار را همزمان انجام دهد یآن واحد نم

 

 

  اجیاحت یشتری ب حیدانست که بچه ها به تنوع و تفر یم

کرده  دینکته تاک نیا یو حنا هم رو  نیدارند. روانپزشک آر

او هم محدود بود. سرکار رفتن فرصت  یها یی بود، اما توانا

 .بچه ها باشد  حی داد که به فکر تفر یبه او نم ی آنچنان

 

 

 یدغدغه م  یاز روز را کنار هم ب یکه چند ساعت نیهم

بود اما بلند  یبود. آدم کمال طلب یاو کاف یگذراندند برا

 یتوقع خارق العاده ا چوقتیه شیپرواز نبود و از زندگ

 .نداشت
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بود که او تهران را بلد نبود و امکانات الزم  نیامر ا تیواقع

 نیگشت و گذار را هم االن در تهران نداشت. ماش یبرا

 ینم یحت نامه ی بود که به علت نداشتن گواه نشیمهمتر

 .آن فکر کند دیتوانست به خر

 

 

را کم  ش یبود و حاال که به او قول داده بود که کارها فرزاد

توانست به  یا آنها بگذراند. او نمرا ب یشتریکند تا وقت ب

 .اوردیدرب یی خاطر صورتش اجازه دهد فرزاد آنها را از تنها

 

 

 یقشقرق راه م ندی بب  نگونهیبود اگر صورتش را ا   مطمئن

که پدرش به او زده بود بعدها عمه ش به  یلیاندازد. سر س

به پا کرده و در   امتیاو زنگ زده و گفته بود که در خانه ق

 .است ستادهی ا پدرش یرو 
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گفت  یهم خورده بود، اما م یلیس یپدرش به خاطر او حت از

ماهور بلند   یپدرش دست رو گرید  کباریقسم خورده اگر 

را  یپدر فرزند یاحترام سن و سالش و رابطه  گریکند د

 .نخواهد کرد

 

 

در  نگونهینبود که فرزاد ا نی به ا یراض  چوقتیه نکه ی ا با

از  یندیخوشا یاما ته دلش حس خنک ستدی پدرش با یرو 

 .کرد یموضوع م نیا یادآوری

 

 

 یخواهد به جبران تمام سالها یبه او گفته بود که م فرزاد

  یها ینبودنش برادرانه خرجش کند و االن با وجود کبود

 .گذرد یصورتش مطمئن بود از آرش نم یرو 
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شد.   ینم ال یخیگفت آرش مشکل دارد باز ب یچه هم که م هر

  .خاص خودش را داشت یرزاد بود و اخالق هاف

 

 

داشت هم از  یفاز دعوا برم عیزود جوش بود و سر نکهیا

نبود. بهتر  رییبود که قابل تغ  تشیشخص یمنف  اتیخصوص

 .مورد به او نزند نی در ا یحرف دید

 

 

برداشت و به سمت اوپن    یگریکرد دستمال د زیرا که تم زیم

آن نوشته  یکه رو  یو شماره ا ادداشتیبرگه  دنیرفت. با د

 .ساعت را نگاه کرد گریشده بود، بار د 

 

 

صبح که  ادیرفته بود که قول داده زنگ بزند.  ادشیکل  به

دهن باز کند و او را ببلعد که   نیخواست زم یافتاد دلش م

 .ندیبا آن صورت کبود او را نب ماین
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کرده بود اما  ادهی هم بلد بود سر صورتش پ یهر ترفند   یلعنت

 .شد یکرد، خوب نم ینم یانگار تا روند خودش را ط

 

 

 یبه کبود بود و منظره  ل یش زرد ماچشم  ر یرنگ ز االن

کمتر از قبل شده  یلیکرده بود اما به مراتب خ جادیرا ا یبد

 .برود نیکامل از ب گریداد تا دو سه روز د یبود و احتمال م

 

 

سرکار  چوقتیبود که او عادت نداشت ه  نجایکار ا یبد

توانست  یم لریکانس ایکرم پودر  کی کند وگرنه با  شیآرا

 .حل کند یمشکل را االن به راحت 
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 ایتماس گرفتن هست  یبرا  یدانست االن ساعت مناسب ینم

 یم یهم نداشت. اگر بحث را به آن شب  ینه اما چاره ا

 یکشاند که پشت در خانه آنها را گذاشته بود، واقعا نم 

 .به او بدهد یدانست چه جواب

 

 

از ادب بود  زشت و دور  یادیدانست کارش ز یهم م  خودش

کند اما با آن  حیتوانست آن را توج ی هم نم یزیچ چیو ه

چهار  زی توانست نگاه ترحم برانگ  یصورت کبود واقعا نم 

  .نفر را همزمان تحمل کند

 

 

و او را  ستند ین ی بد یدانست آنها ذاتا آدم ها یچند که م هر

که دست   دنیکنند اما خجالت کش یحقارت نگاه نم ی  دهیبا د

 .خودش نبود
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 دیاش به اتاق رفت. بهتر د یو دنبال گوش دیکش یقیعم نفس

تا دوباره فراموش نکرده است. هر  ردی االن تماس بگ نیهم

اصال   یادب یخواست روابطش را با آنها کم کند اما ب یچند م

 .در مسلک او نبود

 

 

شدند. زشت بود  یبودند و هر روز چشم در چشم م ه یهمسا

جز ادب و   یزیکه چ  یز ادب با آنها رفتار کند، وقتخارج ا

 .نکرده بود افتیاحترام از آنها در

 

 

را دم گوشش گذاشت بوق اول به  یگرفتن شماره گوش  با

لحظه   کیجواب داد. آنقدر زود جواب داد که  دیدوم نرس

 .دوم سالم داد یالو  دنیبا شن دیماند چه بگو 

 

 

 د؟ ییخانم دکتر شما-
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رو  یمناسب  م یفکر کنم تا خوامیعذر م دیبله، خسته نباش-

در  رم،یتماس بگ نیزنگ زدن انتخاب نکردم. گفته بود یبرا

 خدمتتون هستم

 

 

اش را  ی نفس از سر آسودگ ایکند  یدانست او اشتباه م ینم

 .دیشن

 

 

 یعن یبودم نه  کاری کنم اتفاقا ب یممنونم. نه خواهش م   یلیخ-

 نداشتم یاالن کار

 

 

 دنیدانست اما خنده اش را با گز یهول شدنش را نم علت

 .به گوش او نرسد  شیلبش کنترل کرد تا صدا
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پدرتون خوبن؟  ن؟یداشت ی. امررمیتماس بگ دیفرمود-

 که ندارن؟ یمشکل

 

 

نداره خدارو شکر. راستش  یبله بله بابا هم خوبه نه مشکل-

 خواستم راجع به اون شب حرف بزنم یم

 

 

عوض کند  یجور کیتوانست بحث را  یمن کاش م یخدا

 .اوردی ن شیتا کار زشتش را به رو 

 

 

 منزل ما  نیآورد فیاون شب که تشر-
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 دیکش ی از سر آسودگ ینفس

 

 

 بله -
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که ما  دیی باور بفرما نیحس کردم از دست ما ناراحت شد-

 یخواست برا ی. مادرم ممیهست ی آداب یمباد  یآدم ها

چند وقته  نی گفت ا ی حضورتون برسه اما م یعذرخواه

 ... راستش عمه ام و دخترعمه ام دهیاصال شما رو ند
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که قرار نبود او را  نیهم د یشن یاو را نم یصدا گرید

 ی نم یبه عذرخواه یازیبود. ن یکاف ش یبازخواست کند برا

 .نکرده بودند یآنها کار یوقت دید

 

 

را  یخوبش بود که شب یادی خودش و آن شانس ز ریتقص 

رفتن انتخاب کرده بود که عمه خانم هم حضور داشت  یبرا

 .نگذاشته بود بینص یو از حضور پر برکتش او را ب

 

 

 اد؟یدام مالو ص -

 

 

 بله گوشم با شماست-
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زد. به خودش و   یدانست در مورد چه حرف م ینم  اصال

 !فرستاد. االن چه وقت فکر کردن بود آخر  یافکارش لعنت 

 

 

 فکر کردم قطع شده  نیحرف نزد-

 

 

به  یاز یدادم اصال ن یداشتم به حرفاتون گوش م-

 ستین  یعذرخواه

 

 

  نی کرد که ما زودتر از ا یخانم دکتر ادب حکم م نیاجازه بد-

با عمه ام  دایکه من بعدا شد دیی . باور بفرمامی کن یعذرخواه

 یزیچ  شونیدر جمع و به احترام سن ا  یبرخورد کردم ول

 نگفتم 
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 کار نبودم نیبه ا ی راض -

 

 

دلخور   گهیو از ما د دیمنو قبول کن یعذرخواه دوارمیام-

 د ینباش

 

 

آن   یادآوریبا  یاز اول هم دلخور نبوده ول دیبگو  خواست 

  .نگفت یزیشب چ

 

 

دانست مقصر  یچرا از دست آنها هم دلخور بود اما م  دروغ

زمزمه کرد و خواست قطع  یکنم ینبودند. خواهش م  یاصل

 :گفت مایکند که ن

 

 

 خانم دکتر-
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 بله -

 

 

 صورتتون کار آرشه؟-

 

 

اما  امدیموضوع خوشش ن نیبه ا  مشیمستق یاشاره  از

 .توانست انکار کند ینم

 

 

آرش خبر داشت و به خانواده  ادیاز اعت نکهیتوجه به ا با

راحت بود  الشینزده بود، خ هیقض نی راجع به ا یاش حرف

  .بازگو نخواهد شد ییکه موضوع جا
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وجود سختش بود که بخواهد در موردش با او  نی با ا  اما

 :خودش گفت نکهیحرف بزند. تا ا

 

 

 اد؟ یبر م یاز دست من کمک-

 

 

 ممنون یل ینه خ-
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بکنم اما  ینم دخالتتو  یمن نم دیشما نخوا یخانم دکتر وقت-

جلسه که با آرش صحبت کردم مشکل   هیبا توجه به اون 

ساده اس. چون سنش هم کم   ادیاعت هیاز  شتریبرادرتون ب
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کنن  شنهادیبهش پ یهر نوع ماده ا نکهیهست احتمال ا

 هست ادیز یلیبکشه خ

 

 

 نیزد کار آرش از ا  یکار بود که حرف از احتمال م یکجا

 .حرف ها گذشته بود

 

 

زودگذر هستن متاسفانه   جاناتی ه ریسن درگ نیچون تو ا-

 نیهست. ا ادیز یلیاز حدشون هم خ شیاحتمال مصرف ب

سر  ییچه بال  دیانیرو خودتون بهتر در جر  کیمواد سنتت 

 کیاگر که مشکلشون  شهی. باعث مارهیروح و روان آدم م

از نوع   ادیمواد هزار برابر بشه. اعت نیبوده با مصرف ا

خانمان سوز هست چه  یکاف ی هم به اندازه   شیمیمواد قد

که به عنوان  هی . نه به عنوان همسادیمواد جد نیبرسه به ا

  دیتون  ینم ییراه تنها نیتو ا گمیروانپزشک بهتون م هی

 .دیببر  شیاز پ یکار
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 :لب زد ناخواسته

 

 

 کردم شی دوباره بستر-

 

 

 ؟ یهمون کمپ قبل -

 

 

 د؟ یستین انیمگه شما در جر-

 

 

کارم رو کم کردم  ینه متاسفانه من به خاطر عمل پدرم کم-

باشم.  کاریکه بعد از ظهرها رو ب رمیکمپ نم گهیو د

 یداره. چند وقته بستر اجیکامل احت  یتراپ هیبرادرتون به 

کنم روش   یم یشده؟ اگه بتونم برنامه هام رو جور کنم سع

 کار کنم
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ممنونم از لطفتون اونجا هم همکاراتون   یلیهفته اس خ هی-

برنامه اتون رو به خاطر ما به هم  ستمین  یهستن. راض

 د یزیبر

 

 

 دیکه شما در حق ما کرد یاس. با کار فهیوظ دیدار اری اخت-

 شهیجبران مافات نمهم بکنم  یهر کار دیمطمئن باش

 

 

 ممنونم -

 

 

 شمیکه زودتر مشکلشون حل شه. مزاحمتون نم دوارمیام-

. بعدا که با آرش صحبت کردم دیممنون که تماس گرفت یلیخ

 دمیقرارتون م یتراپ  انیدر جر
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را  یزمزمه کرد و گوش یمکالمه خدانگهدار نیاز ا یراض

  .قطع کرد

 

 

ترک آرش  یبرا  یطوالن یتراپ  کیهم گفته بود به  دیو ید

کار را انجام دهد که  نیا یهست و چه بهتر کس  اجیاحت

 .باشد دهید کی آنها را از نزد یزندگ طیشرا

 

 

*** 
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بود  ندهیاو گو شترینزده بود و ب یادیماهور حرف ز  نکه ی ا با

خواست مکالمه اشان ادامه  یدانست چرا دلش م ی اما نم

 .کرد ی م دایپ

 

 

نبود که با  یزیدانست مشکل آرش چ یهم خوب م  خودش

دانست چرا به دخترک   یساده حل شود اما نم یتراپ کی

 .خواست به او کمک کند ی داده بود و دلش م یدواریام

 

 

شروع بهتر بود با همکارش در کپ راجع به آرش  یبرا

 ارشیدر اخت یتوانست اطالعات خوب یحرف بزند، مطمئنا م 

 .بگذارد

 

 

نگاه کرد. شماره اش  گریکه در دستش بود را بار د  یگوش

بود. ظاهرا خانم دکتر در  یعاد رانسل یا یشماره  کی
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کردند  یکه همکارانش توجه م   ییزها یبه چ یلیخ پشیپرنس

 .داد ینشان نم  یتی اهم

 

 

شد  یاز حدش در روابطش هم م  شیب یرا از سادگ  نیا

نکردن بود که  یزندگ رانیهم به خاطر سالها ا دی. شادیفهم

کرد اما هر چه که بود   یراحت با مسائل برخورد م نگونه یا

  .قرار داده بود ر یاز حد تحت تاث  شی او را ب

 

 

خودشان   یهمکارش برا یکه خانم ها ییدهاینبا و   دیبا از

بود. شماره اش  یکردند به شدت دلزده و فرار یمشخص م

 .کرد و یرا به اسم خانم دکتر س

 

 

*** 
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تازه کند. بعد از  یاستخر کشاند تا نفس  یرا به لبه   خود

 شتریکرد ب ینم یاریبه استخر زده بود، نفسش  یمدتها سر

 .شنا کند

 

 

 شتری ب نکهیشده بود. ا رشیدستگ زهایچ یلیعمل پدرش خ با

 .خودش و خانواده اش وقت بگذارد یبرا

 

 

  نشیرفته بود و مهمتر ادشی  زهایچ یلیگذر روزها خ در

 قشیخودش و عال  یوقت بود که برا یلیخودش بود. خ

 .کرد ی زمان خرج نم

 

 

 یرفت. دلش برا یکه م یکار بود و باشگاه بدنساز  فقط

استخر  نیتنگ شده بود که امروز به ا یاستخر آمدن حساب

 .خانه اشان آمده بود  کینزد
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از حد عالوه بر  شیب یبا شنا کردن متوجه شد بدنساز اما

کرده  دهیپر و ورز  یادیباال تنه اش را به قول نرگس ز  نکهیا

گرفت  میهم تنبل کرده، تصم یاست او را از لحاظ حرکت

 .رها کند یمدت  یرا برا یز بدنسا

 

 

 یلیخ ش یرفتن برا یاو بدنساز یگذشته  نیچند در روت هر

 یخواست م یکه م یهر روز ایساده بود. هر ساعت 

  دیبا گر ید یورزش ها  ایاستخر  یبرا  یتوانست برود ول

 .او بخورد  میکرد که به تا یها را چک م میتا

 

 

بود که وزنش را چک نکرده بود اما قبل از استخر  مدتها

 .دیبه هم رس شی اخم ها ستادیترازو که ا یرو 
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  یکی ی لباس  دکمه ها دنیموقع پوش شیچند روز پ نکه ی ا با

بود اما فکر  دهیکه دوست داشت به هم نرس ییها راهنیاز پ

 .کرده باشد ریی فاحش تغ نقدریکرد وزنش ا ینم

 

 

بود اما اصال از وزنش  یا  چهیکه شکم نداشت و ماه درست

اش را کنترل  ییغذا میرژ یکه مدت دینبود. بهتر د یراض

 .کند
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استخر  یو لبه  دی خودش را باال کش شی کمک دست ها به

 یمدت که برنامه اش سبک تر شده بود م نینشست. ا

 .دی ایاستخر ب نیزوج را به ا  یتوانست روزها
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  زینبود اما جمع و جور و تم کینوساز و ش یلیخ نکه ی ا با

شلوغ نبود اما  ادیبود. به علت فصل سرد سال استخر ز 

 .شود یغ مشلو  یادیحدسش سخت نبود که فصل گرم ز

 

 

  یو صدا کیبلند شد که به سونا برود. با فوش رک شیجا از

 .توجه اش به آن سمت جلب شد دیکه شن یخنده ا  کیشل

 

 

استخر مشغول   یدر لبه  یقسمت کم عمق استخر مرب در

پسر بچه بود، چند پسر نوجوان هم آن طرف  ک یآموزش به 

 .خنده زده بودند ریفوش ز دنیتر با شن

 

 

بزند راهش را به  هیگر ریبود ز کیپسرک که نزد دنید با

به آن ها حس کرد پسرک  دنیسمت آن ها کج کرد. با رس

 .بغضش را قورت داد
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گرفته بود. با  اد یعزت نفس داشتن را از خواهرش   مطمئنا

اش به سمت او برگشت. دستش را  یمرب نیسالم آر   یصدا

 .دراز کرد نیبه سمت آر

 

 

 ؟ یب جان. خو  نیسالم آر-

 

 

 یانداخت. م ریتکان داد و سرش را ز یسر  شیبرا پسرک

 .دی د یداد که او را نم یم  حیترج یتیموقع  نیدانست در چن

 

 

که  میتا نی انگار عقل در سرش نبود که او را در ا خواهرش

 .شنا فرستاده بود یری ادگی یبزرگسال بودند تنها برا  یهمگ
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گرفت! وسط  یم  ادیشنا  دیبود که حتما با کایامر نجایا مگر

نبود که پسرک بخواهد غرق شود و ماهور از   یتهران آب

  .ترس او را به کالس شنا فرستاده باشد

 

 

گرفتن مهم تر از روح و روان پسرک بود؟ در   ادیشنا  مگر

 .فرستاد یماهور لعنت یفکر یدلش به ب

 

 

 سشیخ یلرزان پسرک و چشم ها یچانه  یبرا دلش

زدن   یبرا  یاو حرف دنیاش انگار با د یسوخت. مرب یحساب

 .نداشت

 

 

 گریبر دهانش بکوبد که د یخواست مشت محکم یم دلش

  یبن چ یپسر بچه که به ه کیرا نه فقط به  یفوش نیهمچ
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 نیخودش را گرفت. همچ  ینزند اما به زور جلو  یبشر

 .مراتب سخت تر بودرا نشان ندادن به  یعکس العمل

 

 

  نی با ا یمن کم  نیجان چند لحظه شما برو اونجا بش نیآر-

 آقا حرف دارم

 

 

. د یاش پر یکه رنگ مرب دیحرف به وضوح د نیا دنیشن با

زد. او حق نداشت  یو هفت هشت ساله م ستیب  یپسر

  .داشته باشد نیبا آر یبرخورد  نیهمچ

 

 

 ؟ یهست  شی مرب-

 

 

 بله -
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 چندمه؟ یجلسه -

 

 

 سوم-

 

 

داشته و او به  نیبرخوردها با آر  نیقبال هم از ا پس

 .ادب شده یهتاک و ب نقدری خواهرش نگفته که ا

 

 

بچه ها به سودشان است. مطمئنا اگر چند  ی دهن لق یگاه

 دیشن یرا م  ییرهای تحق نیآمد و همچ  یم گر ید یجلسه  

 .آمد یسرش م ییمعلوم نبود چه بال
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 ونده؟چند جلسه اش م-

 

 

 جلسه کیو   ستیب-
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 یبهش آموزش بد خوادینم گهید-

 

 

 ؟ی نیآر یآقا؟ اصال به شما چه؟ شما چه کاره  یچ یعن ی-

. من با ستمیشما ن یمن که مسخره   دیکنسلش کن شهینم

تا قرون آخر رو پرداخت کنه  دیخواهرش قرار گذاشتم با

 ادیکالس ن خوادیاگرم م
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 کیدردش پول بود. محال ممکن بود اجازه دهد ماهور  پس

 .به او بدهد گرید ایر

 

 

زنم تو دهنت تک تک دندونات رو خورد  یاگه االن نم نیبب -

که تو پررو   شهی نم ل یدل نیکنم. اما ا یکنم دارم بهت لطف م

آموزشت  ؟یبهش فوش بد ی ریگ ی. پول م ی اریدرب یباز

 یچ یبرا  هیعیترسه بپره تو آب طب یم  ؟یکن  رشیتحق نهیا

 یاستخر مثل ماه یکه خودت اومد یروز اول  ؟یدیفوش م

 هان؟  ؟یکرد ی شنا م

 

 

 .رفت یباالتر از حد عاد ش یتن صدا ناخواسته
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االنم کاسه کوزه اتو جمع کن برو تا نزدم لهت کنم. ادب در -

 !آدما نشون دادن انگار اشتباهه عجبا یمقابل بعض

 

 

 دیخواست بگو  یغرغر کنان از او دور شد. دلش م مردک

بلندتر بگو تا فکت رو خورد کنم. اما نفس  یاگر جرات دار

 .تا التهاب دورنش بخوابد دیکش  یقیعم

 

 

 شما  نجایا ایجان ب نیآر-

 

 

 ستادیحرف کنارش ا یب پسرک

 

 

 ؟ یگرفت ادی چقدر -
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 ی چیه-

 

 

شود   یم نیهم جهی آموزش معلوم بود نت  یآن نحوه  با

کرده    رشیسه جلسه فقط تحق نی! شک نداشت در اگرید

 .است

 

 

چرا به خواهرش از برخورد  دیخواست به او بگو  ینم  دلش

خواست با  یموضوع م نیاش نگفته است. به خاطر ا یمرب

  .دعوا کند یماهور حساب

 

 

زد  یم  دیجا را درست کند نبا کیخواست  یاگر م ماهور

کرد. ساعت را نگاه کرد سه ربع  یم ب یرا تخر یگرید یجا

ساعت وقت داشتند، داخل آب رفت و دستش را به سمت او  

 .دراز کرد
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 ا ی ب-

 

 

داشت اما دستش را در دست او گذاشت.  دیترد پسرک

 .اش را حس کرد فیدستش سرد بود و لرزش خف

 

 

شد. از  زانیناخودآگاه از گردنش آو  نیکرد، آر بغلش

کس  چیه  چوقتی نشست. ه شی به لب ها یحرکتش لبخند

 .او را لمس نکرده بود کی از نزد نهمهیا

 

 

کرد با صبر و   یداد بود. سع  یتر از آنچه که نشان م  سبک

 .زدی دهد که کم کم ترسش بر حی توض ش یحوصله برا
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 ادی دیاول با نیکنم تو آب. بب یجان ولت نم نینترس آر-

. یآب بمون یکه رو  یوزن کن  یتو آب خودت رو ب  یریبگ

کنم کم کم دست و پات رو داخل آب باز   یاالن من کمکت م

 .کن بعد هر وقت بهت گفتم نفست رو حبس کن

 

 

نگاهش کرد.  شی با یدرشت ز یبا آن چشم ها پسرک

 .دیناخودآگاه بود که سرش را خم کرد و لپش را بوس

 

 

گل انداخت. بچه ها چقدر دوست   شیحرکت او لپ ها نیا از

  ید که خودش برابو  نیو مظلوم بودند. االن وقت ا  یداشتن

 .پدرانه خرج کند نیبه سن آر  یکودک
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 دنینبود از د یحسش ضعف رفت. ناراض  نیا یبرا دلش

  یبه بعد او را در استخر همراه نیتوانست از ا یم ن،یآر

 .کند

 

 

که قصد داشت با خواهرش به  یمفصل یبعد از دعوا  البته

  .ردیبگ بهیخاطر اعتماد کردن به غر

 

 

 

از دور گردنش شل   یتکان داد و دستش کم یسر  شیبرا

شد. آرام دستش را از گردنش باز کرد و به او کمک کرد که 

 .داخل آب شناور شود
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 االن نفست رو حبس کن -

 

 

گاه  هی تک گری د کهیکتفش گذاشت و در حال ریرا ز دستش

او را نگاه کرد و نفس  شی لحظه با چشم ها کی سرک نبود پ

 .آب برود او را گرفت ریکه خواست ز نی. همدیکش

 

 

 ادتینداشت.  یکار ید یبود. د یبار اول عال یبرا نیآفر-

 ی ریآب م ریز ینفس بکش یباشه وقت

 

 

 زد شیبه رو  ی لبخند

 

 

 میری دوش بگ میبعد بر میامتحان کن گهیبار د هی-
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 باشه -

 

 

 شتریبار ب نیگفت. ا یشتریاش را با اعتماد به نفس ب باشه

 .آب ماند  یاز بار قبل نفس گرفت و رو 

 

 

*** 

 

 

منتظر ماند.  نیآمد پشت در حمام آر رونیحمام که ب از

از پنج   شتریداد ب یآمد که تذکر م یمسئول استخر م  یصدا

استرس وارد    نیزمان ندارند، اما نخواست که به آر قهیدق

 .کند

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کردند  یاضافه پرداخت م یمبلغ ایخوردند  یتذکر م تینها

  .که نبود نیاز ا شتریب

 

 

  یو لپ ها یسبز و طوس یدر آن حوله  نیکه باز شد آر در

خواست دستش را دراز کند و لپش   یگل انداخته اش دلش م

  یپسرک خجالت نکشد جلو  نکهیرا بکشد. اما به خاطر ا

 .خودش را گرفت

 

 

 م؟ یبر-

 

 

 آره-
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 .از هم فاصله داشت شانی کمدها

 

 

 .رو بردار لتیوسا ی همه -

 

 

 دیرا بردارد. بهتر د  لشیوسا یتا همه  ستادیا نیآر کنار

را در رختکن عوض    شیکه لباس ها ردیرا بگ نیآر ل یوسا

 .کند
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او منتظرش  ل یکه به رختکن رفت پشت در با وسا نیآر

 .باز بود پشیماند. به ساک استخرش نگاه کرد. ز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

و شامپو بدنش را از نظر گذراند.  بایز یسفر یشامپو  یجا

و کاله ستش، معلوم بود   کسی فون نکیع ،یبرس و اسپر

 .و دقت انتخاب شده اند قهیسل تیدر نها  ل یوسا یهمه 

 

 

کار ماهور است. از تک به تک   یبود همگ  مطمئن

اما  دیعالقه اش را به بچه ها فهم زانیشد م ی م شیرفتارها 

پرس  نیآر یشنا برا یبمر ی نهیدر زم  شتریب یکاش کم یا

 .کرد یو جو م 

 

 

از قبل   شتریزد که حواسش را ب یم یبه ماهور تشر حتما

 .جمع کند

 

 

*** 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

بود. به  امدهیخانه ن  نیاز ده گذشته بود و هنوز آر ساعت

گفته که همراه   نیزنگ زده بود گفته بود که آر سشیسرو 

 .گردد یبه خانه برم یگریکس د

 

 

  شیساعت پ  مین دی. بادیجوش یو سرکه م ریس نیع دلش

سانس استخرش  میساعت هشت و ن شهی. همدیرس یخانه م

سابقه  چوقتیخانه بود ه مینه و ن تیشد و نه نها ی تمام م

 .کند ریمدت د نینداشت تا ا

 

 

زد خاموش بود. در دلش  یاش زنگ م  یچه به گوش  هر

 .باشد امدهیسرش ن ییکرد که بال یدعا دعا م
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دانست چرا  یاش هم دوبار زنگ زده بود اما نم  یمرب  به

 .حالت تهوع گرفته بود یدهد. از نگران  ی جوابش را نم

 

 

. دیبخش  ینم چوقتیآمد خودش را ه یم نیسر آر ییبال اگر

به او گفته بود که اجازه بدهد که نرود و دوست  یلیامروز خ

 .ردیبگ ادیندارد شنا 

 

 

رنگ التماس به خودش گرفته   شتریب ش ی که اصرارها  یطور

  .بود

 

 

 گریداد د یم  تیخودش بود که در جا رضا اریبه اخت اگر

در  یتفاوت  یتظاهر به ب  نیهم  یمجبور بود برا ینرود ول 

  .گرفته بود شی پ نیمقابل آر
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به سالمت   نیبلد بود کرد که آر  ازیدلش هر چه نظر و ن در

 .برگردد

 

 

 نیهزارم یعالم و آدم برا از ال یخ یحنا نگاه کرد که ب به

 .خورد یرا م پسشیبار محو کارتون فروزن بود و داشت چ

 

 

 یرا رو   پسیچ  شتریکارتون بود که ب  یبس حواسش پ از

  پسیبود. به حنا تذکر داد که حواسش به چ ختهیلباسش ر

  .دینشن یزیخوردنش باشد اما حنا انگار اصال چ

 

 

شده بود   ینطوریا دایحرکت حنا حرصش گرفت، جد نیا از

  دیداد. با یرا نم چکدامشانیجواب ه دن یکه موقع کارتون د

 .کارتونش را کم کند دنیکرد ساعت د یم یسع
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و به سمت در سالن رفت. در  دیاز جا پر اطیدر ح  یصدا  با

بزرگ که سالنه  یبا آن جعبه  نیآر دنیرا که باز کرد با د

 .دیکش یآمد نفس راحت یخانه م سالنه به سمت

 

 

 تزایخان رفته بود پ نیبود آر دهیاو استرس کش نهمهیا

به ذهنش خطور   رشی که بابت تاخ ییبود. چه فکرها دهیخر

نبودن تک به تکشان خدا را شکر  تینکرده بود. بابت واقع

 .کرد
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 یسالم آبج-
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حرف خم شد و محکم بغلش کرد. اگر به او بود که هر  یب

 نهمهیکرد که ا یرا از صبح به خودش سنجاق م شانیدوتا

 .نگرانشان نشود

 

 

 یحجم از وابستگ نیگفته بود که ا نیروانپزشک آر اما

اجازه دهد بچه ها مراحل رشدشان را  دیو با ستیدرست ن

  نیاطرافشان را بشناسند. آر یا یکنند و کم کم دن یدرست ط

 .حرکتش تعجب کرد نیاز ا

 

 

 فته یاالن از دستم م تزای پ  یکنیم یدار کاریچ یآبج-

 

 

را گرفت و  شی . اشک چشم هادیبار سرش را بوس نیچند

 .بلند شد
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خم شد تا  نیو ساک استخرش را از دستش گرفت.آر اتزیپ

 .را درآورد شیبوت ها 

 

 

دلم  شم؟یمن نگرانت م یگیموقع شب؟ نم نی تا ا یکجا بود-

 ؟ یدیخر تزایپ  یهزار راه رفت. اون وقت تو رفت

 

 

 دیدکتر خر یآقا دمیمن نخر-

 

 

 ه؟یدکتر ک یآقا-

 

 

 خانم دهیپسر فر-
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 دی حرف باال پر  نی ماهور از ا یابروها 

 

 

 ؟ یدیاونو کجا د-

 

 

 م یخورد  تزایپ می تو استخر بود بعد استخر با هم رفت-

 

 

 :به جعبه کرد و گفت اشاره

 

 

 دیتو و حنا خر یبرا نمی ا-
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را با جعبه اش در حلقش  تزا یخواست برود همان پ یم دلش

را داشت اما عقل در  ناسور یعقل سن دا یفرو کند. مردک ب

 .سرش نبود

 

 

حالت تهوع گرفته بود، آنوقت آنها  یاز استرس و نگران  او 

 دیخوردند. نبا  یم  تزایدر رستوران نشسته بودند و پ لکس یر

 .نگران نشود  نهمهیدادند که ا یبه او خبر م

 

 

 ؟ یداد یخبر م هیبه من  دینبا-

 

 

بهم.  یزن یزنگ م یگفتم اگه کارم داشته باش  م،یزود برگشت-

 تو  میسردمه بر یآبج
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 داخل خانه شود  نیدر کنار رفت تا آر یجلو  از

 

 

 رو نگاه کن خاموشه  تیگوش نیآر-

 

 

کاپشنش کرد و   بیدستش را داخل ج  نیحرف او آر  نیا با

رو به او کرد و   یبه گوش یاش را درآورد. با نگاه  یگوش

 :گفت

 

 

 حواسم نبود شارژش تموم شده  دی ببخش-
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مظلومانه نگاهش  نطوریبه برادر کوچکترش که ا امدین دلش

 .کند یکرد تند یم

 

 

 نکه یحواست رو جمع کن قبل از ا شتریاشکال نداره اما ب-

 رو بزن به شارژ تیاستخر گوش یبر

 

 

را بجود. به  ماین  یاالن خرخره  نیخواست هم یدلش م اما

خبر  دیاو با یول دیرس ی بچه بود و عقلش نم  نیفرض که آر

 .داد یم

 

 

 ن؟یشام خورد یآبج-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به حنا هم شام نداده بود یداشت حت  یدل خوش چه

 

 

 نه -

 

 

 یکه دوست دار رهیهنوز گرمه گفتم مرغ بگ  تزایفکر کنم پ-

 

 

 دینبود که بگو  ل یم ی ب یبزند ول نیدر ذوق آر نخواست

 .کوفت بخورد تزا یپ یدهد به جا یم حیترج

 

 

کند.  خیهوا باعث شده بود  یجعبه را باز کرد سرما در

قرار  کروفریرا داخلش گذاشت و داخل ما تزایآورد پ یظرف

  .داد
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به  کروفریما یگذاشت. با صدا  زیم یرو و بشقاب را وانیل

 .طرفش رفت و حنا را صدا زد

 

 

*** 

 

 

او داشت دست و پا و صورتش را با  ی بود ول دهیخواب نیآر

زود   یلیکرد. از بس خسته بود خ یکرم نرم کننده چرب م

 .خوابش برده بود

 

 

مثل پوست خودش بود. خشک بود و آب  قایدق پوستش

 .شد که خشک تر از قبل شود یاستخر باعث م
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گفت که  یگفت کرم بزند در جوابش م یهر چه به او م یول

 مگر دختر است؟

 

 

 یاش را م یسع  تیتصور غلط را داشت. نها  نیبود و ا بچه

که امکان   ییکرد کم کم تصوراتشان را عوض کند و تا آنجا

 .دارد با آنها کل کل نکند

 

 

گل انداخته بود و انگار گرمش   شیدر خواب زد. لپ ها یغلت

کنار زد. با صبر و حوصله پتو را   شیبود که پتو را با پا

 .بلند شد شیو از جا دیکش شیدوباره رو 

 

 

ناخن   تی. وضعدیخواب یبود که در اتاق خودش م یروز چند

 .هم بهتر از قبل شده بود  شیها
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و  لو یک ک یآمده بود  رانیکه او ا یهم نسبت به زمان وزنش

 .نکرده بود  یرییشده بود اما قدش تغ اد یز مین

 

 

 یاش م هی بود اما دکتر تغذ یراض تشیاز وضع روانپزشکش

 .هم بشود  نیتواند بهتر از ا یکار دارد و م یگفت جا

 

 

اش که بلند شد آباژور را خاموش کرد و از   یشگو   یصدا

 .اش رفت  یاتاق خارج شد. در را بست و به سمت گوش

 

 

شماره ساعت را نگاه کرد. خودش هم از سر شب  دنید با

 .شد ی نم شیاما رو  ردیخواست تماس بگ یدلش م یلیخ
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کرد همان بهتر که او زنگ زد. به سمت اتاق حنا پا تند  فکر

  .کرد شی پ یکرد. وارد اتاق شد و در را کم

 

 

بچه ها   خواستیبلند شود نم شی صدا تی از عصبان  دیترس یم

 .دیخواب یبد خواب شوند. حنا هنوز در اتاق او م
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 الو خانم دکتر-

 

 

 ریسالم شبتون بخ-
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 موقع که زنگ نزدم؟ یب-

 

 

 گمی نه اتفاقا منم باهاتون کار داشتم. حاال بعدا م-

 

 

کرد بهتر است اول او حرفش را بزند وگرنه بعد از  فکرد

شد و حرف زدن   یاو احتماال ناراحت م یحرف ها دنیشن

 .شد یسخت م   شیبرا

 

 

 دیی نه شما بفرما-

 

 

 تعارف بود نیمنتظر هم انگار
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 نیکه با آر دیکرد یکاره اشتباه  یلیدکتر شما امشب خ یآقا-

چقدر نگران   نیمن تا برگشتن آر دیدونی. مرونیب دیشام رفت

 سرش اومده  ییشدم؟ فکر کردم بال

 

 

 دیزدیزنگ م شی خب به گوش-

 

 

 دیماهور را شن یاز سر کالفگ پوف

 

 

تموم  شی زنگ بزنم منتها شارژ گوش دیخودم به ذهنم رس-

زدم خاموش بود. راننده   یزنگ م یشده بود هر چ

رفته فقط بهش گفته  یدونست همراه ک یهم نم سشیسرو 

 یبگم من به حد یدونم چ ی. واقعا نمادیبود همراه اون نم

  نی س گرفته بودم که حالت تهوع داشتم اونوقت شما رفتاستر

 شام رونیب
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 فرستاد یخودش لعنت یفکر یب به

 

 

 میگشت یبرم می. داشتمیبر رونیقرار نبود شام ب دیباور کن-

بوش که اومد   میکرده بود ر یگ کیتو تراف یی تزا یپ  هیکنار 

شما نبودم  ادیمن اصال  میهم طولش نداد یلی. خمیهوس کرد

 کردم حق با شماست یهماهنگ م دیبا دیببخش

 

 

رو   هیقض نیشما نبودم که ا یمطمئنا دنبال معذرت خواه-

 مطرح کردم

 

 

 دیچه بگو  ماند
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 میعصبان  ی لیمن االن از دست شما خ-
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خنده اش   یتا صدا دیحرفش خنده اش گرفت. لبش را گز از

  .را از او نداشت یحرف نیهمچ دنیبلند نشود. انتظار شن

 

 

که  یبود تا خانم دکتر  هیتخس شب یبه دختر بچه ا شتریب

 .نشان دهد یچه عکس العمل  دیدانست با یشناخت. نم یم

 

 

@Rooman_nazy1400
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تماس  نیداشت ی. شما امرمیبگذر هیقض نیحاال از ا-

 ن؟ یگرفت

 

 

با او  یخواست کم یدلش م یلیمخمصه خالصش کرد. خ از

هر  کتریگردن من از مو بار دیراحت تر برخورد کند و بگو 

  .کن یرو خال تتیعصبان  یخوایکه م  یطور

 

 

 نیهم  یبا برخورد تند او روبرو شود. برا دیترس یم یول

 .زبان به کام گرفت

 

 

  د؟یشناس یرو م نیآر یشما چقدر مرب-

 

 

 چطور؟-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 د؟ یکرد داشیاصال از کجا پ-

 

 

خانم ها رفتم سوال کردم   میتا رهیبگ ادیشنا  نیآر خواستمیم-

رو بهم دادن. باهاشون تماس گرفتم قبول   شونیا یشماره 

 بشن. چطور؟ نی آر یکردن مرب

 

 

 ن؟ یباهاش نداشت ییآشنا چیه  یعن ی-

 

 

 دمشی ند ینه من حت-

 

 

 به شما نزده؟ یحرف نیآر-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

اصرار داره که استخر نره امروز به زور   یلیخ ی نه ول-

 فرستادمش

 

 

درست بود روحش هم خبر نداشت. هر چه را که  حدسش 

شرح داد. اگر سرزنشش  شی کم و کاست برا یبود ب دهید

 :اضافه کرد نی هم یماند برا  یکرد به دلش م ینم

 

 

واجب نبود که   یلیتن که خگرف  ادیحاال استخر رفتن و شنا -

 ی کالس خصوص ی. برانیو نشناخته اعتماد کرد دهیشما ند

هست. شما  شتریب بی چون احتمال آس دیدقت بکن شتریب  دیبا

من بارها  یخوام بترسونمتون ول ینم ن،یشانس آورد یلیخ

  نی داشتم که تو هم نیاومده که مراجع همسن و سال آر شیپ

دونم  یو آزار قرار گرفتن. حاال نم  تیکالسا مورد اذ

من سر خود بهش  یول  هیچ نی آر یراجع به مرب متونیتصم

 .و گفتم کالس کنسله دمیتوپ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 آمد یاز ماهور درنم  ییصدا

 

 

 ن؟ یالو خانم دکتر هست-

 

 

 بله -
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 شد یکند. باورش نم ی م هیبود که گر دایکامال پ شی صدا از

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

کردم  یزیمن برنامه ر ه؟یچ متونیدونم تصم یحاال نم -

خودم بهش شنا  ادیبا من ب دیخوایفرد برم شنا. اگه م یروزا

 دم یم ادی

 

 

 یم هیگرفته اش مطمئن شد گر  یحرف که آمد از صدا به

 کند

 

 

 ادی. شنا رو هم نخواستم ستمین  یفکر یمن آدم ب دیباور کن-

 کاستیمثل امر نجایفکر کردم ا نکهیبخاطر ا رهیبگ

 

 

شد  یکه نم فیح یشد ول  مانیکه زده بود پش یحرف از

 .ردیپسش بگ

@Rooman_nazy1400
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برمش  یم هیجا مونده متخصص تغذ  یعیاز رشد طب نیآر-

  ل ی دل یوقتا ب ی. گاهفهیبدنش ضع یها چهیگفتن ماه  شونیا

 یاسترس هست ول یکردم برا یفکر م ل یرعشه داره اوا

 .ستیداد مشخص شد از استرسش ن شیآزما یوقت

 

 

شاهد رعشه اش بود که به   کیهم امروز از نزد  خودش

 .اشتباه فکر کرده بود بخاطر ترس از آب است

 

 

  ،یداشته باشه مدت  تیدکتر گفت بره استخر تو آب فعال-

. استخر رهیم نیرعشه اش از ب شنیم یهاش قو  چه یماه

که با خودم ببرم. منم تو استخر  دنیرو راه نم نیخانم ها آر

بفرستمش. شنا بلد   یی. مجبور شدم تنهاامیتونم ب ینم  ونیآقا

 .گرفتم  ینم ینبود وگرنه براش مرب

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

از آنچه   شتریماهور سوخت. ب یگرفته  یصدا  یبرا دلش

 .کرد ناراحت شده بود یفکرش را م

 

 

. دونستمیرو نم لشیناراحتتون کردم من واقعا دل دی ببخش-

از دست شما  یتو استخر هم باعث شد کم شی برخورد مرب

بود معذرت  نیزدم بخاطر هم یبشم. اگه حرف یعصبان 

 خوامیم

 

 

کند  یدختر امشب مجبورش کرده بود معذرت خواه نیا

 !که به شدت از آن متنفر بود آن هم دوبار یکار

 

 

 کنم یخواهش م-

 

@Rooman_nazy1400
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 د؟ یکن یم  کاریاالن چ-

 

 

 فرستمش ینم گهید-

 

 

بد  یخاطره  نیکه آر  شهیکاره. هم باعث م ن یکه بدتر نیا-

رعشه  نیخواینم  نکهیباهاش باشه و هم ا شهی استخرش هم

 اش درمان بشه؟

 

 

 مزاحم شما بشم خوامینم-

 

 

. ارهیدرم ییمن رو هم از تنها ستین یواقعا مزاحمت-

 کنه می همراه  شم یخوشحال م

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

بار چندم ماهور از او تشکر کرد. باز هم تند رفته بود  یبرا

ماهور  شیبار پ نیچندم یو زود قضاوت کرده بود. برا

 .خجالت زده شده بود هیقض نی ا یبرا
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 (فصل سوم)

 

 

 رونیب نی ا یالو نرگس ب-
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 م؟ یاریب نیماش-

 

 

 نه پسرعمه ام دم دره-

 

 

بود و کمبود وقت داشت و هزار کاره نکرده. با   دیع دم

 .شیبرود تجر خواست ی و بچه ها م نینرگس و نسر

 

 

بود که از کمپ  ینکرده داشت. آرش چند وقت دهیخر یکل

 .همانگونه که گفته بود به او کمک کرده بود  مایآمده بود. ن

 

 

که داشت هم  یمشکل یبرا ی عالوه بر متادون درمان االن

که  یتوهم شدیکرد. قرص ها باعث م یقرص مصرف م

@Rooman_nazy1400
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رفتارش متعادل تر  یبود کم شود و کم شهیاز ترک ش یناش

 .شود

 

 

ترساندش.  یکابوس و توهم داشت که م یبه حد یگاه  اما

کرد به اتاق   یاز بس که شب ها آرش در خواب ناله م  نیآر

 .حنا کوچ کرده بود

 

 

  یگاه  شیتر از قبل شده بود. اردها  یبدخلق و عصب آرش

 .آمد یاز دستش برنم یشد اما کار یخارج از تحملش م

 

 

 تشیخورد وضع  یرا نم  شیکرد و قرص ها یهم لج م  یگاه

حرصش را سر  یزد. گاه یبچه ها را م یشد. گاه یبدتر م 

 .کرد یم یخال  ل یوسا

 

 

@Rooman_nazy1400
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در خانه اشان دعوا و جارو   یشده بود که اگر شب  یطور

 .کرد یبابت شکر م نیانداخت خدا را از ا ی جنجال راه نم

 

 

 قایگفته بود االن دق دیویکرد.د  یبا آرش تا م زیو مر کجدار

است که  یریلوس بهانه گ یدو ساله  یمثل دختر بچه 

گردد تا دوباره سراغ مواد برود و بهتر  یم ی دنبال بهانه ا

 .تواند بهانه دستش ندهد یاست تا م

 

 

را برآورده کند   شیکرد خواسته ها یاش را م یسع  تینها

  .شد ی م رتریاما روز به روز پرتوقع تر و بهانه گ

 

 

شد. معلوم نبود  یبلند نم شیاز جا آب هم وانیل کی  یبرا

وابسته و  تیشخص  نقدریبزرگ شده بود که ا یچه جور

 .داشت یمزخرف

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بگذارد    نیاز حد آرش را به حساب ا ش ی ب یدانست تنبل ینم

بوده  نگونهی خودش ذاتا ا ایکه بخاطر عالئم ترک اش است 

 .است

 

 

رفت  یکرد و آنقدر حمام نم یعلت ترک به شدت عرق م  به

  .گرفت یه بو مک

 

 

 یگذشت باز هم حمام نم یاز بو گرفتنش م یچند روز  یحت

را با او داشته باشد تا  یشیرفت و مجبور بود بحث فرسا

 .شود به حمام برود  یراض

 

 

ممکن است بعد از ترک تا   یا شه یگفت افراد ش یکه م دیو ید

  .آب را بخورند و بعد خسته شوند وانیل  کی ینصفه  

 

@Rooman_nazy1400
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کند از بس که   دایپ یشد مشکالت گوارش  ینگران م یگاه

 .داد ی به خودش نم یخورد و تکان یم
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 یشب  یاست. گاه یعیآرش طب  یبرا نهای گفت ا یکه م دیو ید

گفت غذا  یم مایکرد. ن یغذا گرم م شی چهار بار برا

 .گونه دارد ادیخوردنش هم حالت اعت

 

 

به مواد را کامل ترک کند بعدا سراغ    ادیاول اعت دیبا

  .بروند گر یمشکالت د

 

@Rooman_nazy1400
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کرد.   یکرد گردنش به شدت درد م یبس در خانه کار م از

اما آرش خان   دیخواب ینم شتری سه چهار ساعت ب یشب یگاه

 .نبود یباز هم راض

 

 

 شی را از او بخواهد و او همان لحظه برا زیچ  کیبود  یکاف

 .کرد یم دادینبرد. شروع به ناسزا گفتن و داد و ب

 

 

 یکار چ یه یصفر بود. هر چند برا ری ز کشیتحر ی آستانه

کلمه از  یواقع یبه معنا یصبر و تحمل هم نداشت. گاه 

 .شد یدست آرش ذله م

 

 

گذاشته بود.  یتراپ میتا  شیلطف کرده بود و روزانه برا ماین

رفتند اما اغلب  یم  رونیرا با هم ب  یجلسات تراپ یگاه

 .رفت یآنها م یاوقات آرش به خانه 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

حاضر نبود  یجلسات تراپ  ینبود اما در ازا  یچند راض هر

  .ردی از او بگ یپول

 

 

که کرده بود اما باز هم  ییهایریبا تمام کناره گ ل یاوا آن

آنها را کنار  یخالد ینتوانسته بود در مقابل محبت خانواده 

 یکرده بود اتفاق آن شب را به پستو  یبگذارد. او هم سع

 .ذهنش بفرستد

 

 

کرده بود.  یکار خانه به او معرف یخانم برا دهیرا فر یخانم

  .آمد یم  کباری  یهفته ا ل یاوا

 

 

آمد اما باز هم  یسه بار م  یها بخاطر آرش هفته ا یتازگ  اما

 .از کارها را مجبور بود خودش انجام دهد یلیخ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 یدگیلشکر آدم رس کی یبه اندازه  ییخودش به تنها آرش

سه  یکرد که شب یم فیاز بس ظرف کث یخواست. گاه یم

 .کرد یرا روشن م ییظرفشو  نیبار ماش

 

 

که  یشد. طور یحالش بد م ی خوار اده یت زهم از شد  یگاه

آمد  یکرد اما باز هم کوتاه نم یو آدامس هم افاقه نم  مو یآبل

 .کنم کاریخوب چ  خوادیگفت دلم م یو م

 

 

با آرش ادامه  یروند زندگ نیبود اگر چند سال به ا  مطمئن

 یی شد. االن در دلش به تمام زن ها یم یداد قطعا روان یم

 یکردند حق م یترک م ادیکه شوهرشان را به خاطر اعت

 .داد
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حداقل   ایآرش را نداشتند  یمشکل روح  هیبق دیشا  البته

 یدانست فقط م یپررو و ناسپاس نبودند. واقعا نم  نقدریا

 .گذرد یم یبا آرش به سخت یدانست زندگ

 

 

که هر چه از دهنش  ادب بود یپررو و ب یبه حد آرش

کرد  یم شی کرد بعد همان لحظه صدا یآمد را بارش م یدرم

 .بدهد  یگریکه ارد د

 

 

 یداد دوباره شروع به ناسزا گفتن م یرا هم اگر نم جوابش

کرد و او جوابش  دادیآنقدر ناسزا گفت و داد و ب کباریکرد. 

 .افتادند هیهر دو به گر  نیرا نداد که حنا و آر

 

 

شروع کرد به غلط کردن گفتن،  دیآنها را د تیهم وضع یوقت

را بغل کرد و خنداند نتوانست به او  انیگر ی حنا یاما وقت

@Rooman_nazy1400
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کشت که  یوگرنه جا داشت همانجا آرش را م دیبگو  یزیچ

 .از دستش خالص شوند

 

 

گفت  یبا خودش م یگذاشت گاه یبس آنها را در فشار م از

ع هم که مواد مصرف کرد. هر چند همان موق  یکاش ترک نم

به بهبودش  یدیکرد باز هم افتضاح بود. خودش که ام یم

 .شهیگفت درست م یم ما ینداشت اما ن

 

 

 ؟ یندار یآرش کار-

 

 

 نه -

 

 

 بهم زنگ بزن یداشت یاگه کار-

@Rooman_nazy1400
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 گهیباشهههه برو د-
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بهار همه  یرا دوست داشت. بو  دیدم ع یرا بست. هوا در

 .پا تند کرد اطیو سمت در ح  دیکش یجا را گرفته بود. نفس

 

 

سرش دو   دی سف یبرگشته بود موها رانیکه به ا ی وقت از

گرفت اما باز  یبه او سخت م یکه زندگ رمیبرابر شده بود. گ

را باز  نیگرفت. در ماش ی هم حق لبخند زدن را از خودش نم

 .جلو نشست  یصندل یکرد و رو 

@Rooman_nazy1400
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 یببخش منتظر شد-

 

 

 سرت  یفدا-

 

 

 نیآمدند. داخل ماش  رونیهم از خانه اشان ب نیو نسر نرگس

نرگس هنوز  یآرام سالم داد و نشست، ول نیکه شدند نسر

تا خود   نیننشسته شروع کرد به سر به سر گذاشتن آر 

را از  یانرژ نهمهیماند که ا یم  ی. گاهدیگفت و خند ش یتجر

 .آورد یکجا م

 

 

به  نهیفرزاد از داخل آ گاهیگاه و ب ینگاه ها ی  متوجه

هم انگار حس کرده بود که در  چارهیشد. دختر ب نینسر

 .خودش جمع شده بود

@Rooman_nazy1400
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تابلو   نهمهیزد که ا یدر سر فرزاد م ی کیشت که جا دا کاش

  .معذب نکند  نیاز ا شیرا ب نیو نسر  اوردیدرن یباز

 

 

را  نیهم خنده اش گرفته بود از حرکات فرزاد. ماش  خودش

انگار که از زندان آزاد شده باشد  نیکه نگه داشت، نسر

 .دیپر ن ییپا نیگفت و از ماش  یرلبیز یمرس

 

 

  دستت درد نکنه آقا فرزاد خداحافظ-

 

 

 به سالمت کنمیخواهش م-
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 فرزاد یمرس-

 

 

 شه؟یکارتون تموم م یفدات ک -

 

 

 ست یمعلوم ن-

 

 

 .شدند یم  ادهیپ نیو حنا را نگاه کرد که از ماش نیآر

 

 

 حنا مواظب باش-

 

 

 دنبالتون؟ ادیم یکس-

@Rooman_nazy1400
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 دی را که بچه ها بستند به فرزاد توپ در

 

 

 ؟ ییتابلو  نقدریتو چرا ا  نمیبب -

 

 

 کردم مگه؟  کار یچ-

 

 

. دی ا یکه به او کرد باعث شد حساب کار دستش ب یچپ  نگاه

 پس سرش را خاراند

 

 

 تابلو بود؟ یلیخ-
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 ی لییی خ-
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 ی را از او گرفت. ماهور هم در دلش نم شیزده رو  خجالت

تلنگر  نی . به نظرش همردیحرف را بگ یخواست دنباله  

  .بود یکاف  شیبرا

 

 

زن  کی نینسر دیخواست به فرزاد بگو  ی دلش نم چیه

است  ییشکست خورده است که تمام جسمش پر از ترک ها
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مانده است و بهتر است  ادگاریاش به  یقبل یکه از زندگ

 .نشود ک یبه او نزد نیاحترام به نسر یبرا

 

 

اش را  یطالق توافق ی  هیقض یبود حت یآدم تودار نینسر

نبود که در مورد خودش  یبود. آدم دهی هم از زبان نرگس شن

 .بزند  یاش بخواهد حرف یصشخ  یو زندگ

 

 

او شده بود و   یبرا  یمدت کوتاه دوست خوب نیدر ا اما

روز به  یدوست  نیمشترکشان باعث شده بود که ا اتیروح

 .ردی رنگ بگ شتریروز ب

 

 

 ام؟یباهاتون ب یخوایم-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ؟ یکار دار یمگه نگفت-

 

 

 دیبه پس سرش کش یدست فرزاد

 

 

 ام؟ یدنبالتون ب یخوای خب م-

 

 

فرزاد امروز کتک واجب بود. در را باز کرد و   نی ا رینخ

 :شدن گفت ادهیپ نیح

 

 

 حواله کنه گهید یرو جا تیبرو خدا روز-
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 حواله کنه؟ نجایرو ا میروز شهیحاال نم -

 

 

 حرف فرزاد زد نیاز ا ی لبخند

 

 

 برو بچه پررو -

 

 

کردن بچه ها سرش را چرخاند.  دایپ یرا بست و برا در

  یباقال  یبو  یتر منتظرش بودند. تمام حواسش پ نییپا یکم

 .آمد یسر نبش م یرفت که از مغازه 

 

 

  نیاش به نسر یدرآوردن گوش   نیسمت مغازه رفت و ح به

خودش  یداد که برگردند. تا بچه ها به او برسند برا امیپ

 .سفارش داد یباقال مانیظرف پرو پ کی
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فروشنده ظرف را دستش بدهد آب از لب و لوچه اش  تا

گشت به  یخورده بود برم یکه باقال یبار نیشد. آخر  زانیآو 

او و ظرف   دنی. با درانیدور قبل از رفتن از ا یهمان سالها

 :دستش نرگس صورتش را جمع کرد و گفت یباقال 

 

 

 دهیبو پا م یاه باقال -

 

 

 یحواله  یاخم نی. نسردینرگس خند بلند به حرف یصدا  با

مهم نبود، از بس  شیبرا چکسینرگس کرد اما او حرف ه

 :گفت نیبود. با خنده رو به نسر یعاشق که عاشق باقال 

 

 

 خورم یبو پا بده من م میولش کن بذار راحت باشه. هزار-
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مثال  شهینم تیمغازه ها اصال بهداشت توشون رعا نیا-

 ها  یدکتر

 

 

او به  یخنده اش را جمع کند بچه ها هم از خنده  نتوانست

 .خنده افتادند

 

 

 ن؟یخوایم یحنا باقال  نیآر ن؟یخور ینم  یزیچ-
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مثل  ن یدر دستشان بود. آر یبعد هر کدام ظرف قهیدق چند

 نایع نیآر ییسفارش داده بود. عادات غذا  یخودش باقال 

 .به خودش بود هیشب

 

 

 یهم شلغم سفارش دادند. به زور و اصرار برا  نیو نسر حنا

  ییگرفتند. هر چند معتقد بود که اگر بال ینرگس هم فرن 

 .افتد یخونش گردن آنها م دیایسرش ب

 

 

بود در   ال یخیکردن ب یدن و شوخهر چقدر در حرف ز نرگس

 .بود ریسختگ دنیخوردن و لباس پوش

 

 

 یدیخر یبعد م شیتجر دیرس  یپات م یذاشتی حاال م-
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 :غرغر نرگس با لبخند جواب داد به

 

 

رو بخرم  شیکل تجر خوادیدلم م شیتجر امیمن هر وقت م-

 یعاشق بو  نجا؟یا ومدمی چند ساله ن یدونیو بخورم. م

 شمیتجر

 

 

 دیکش یقیعم نفس

 

 

پاساژ  م یبر م،یرو بخر ایخوراک میبر  نکهیبچه ها قبل از ا-

. بعد نجایاز ا  میگرفت دو یع یلباسا دیشا میارگ لباس نگاه کن

 تو پاساژ  میبر لهی با اون همه وس شهینم گهید دیاز خر

 

 

 ؟ یلباس اومد دیخر یمگه تو برا-
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دختر خوب  نیمثل نسر یفکر کرد ؟یفکر کرد یآره پس چ-

سفره هفت  یخونه و کمبودا یدایمامان شدم اومدم دنبال خر

 ن؟یس

 

 

 به خواهرش رفت یچشم غره ا نینسر

 

 

پاساژه  نی ماهور ا گم؟ی مگه دروغ م ی کنیم نیوا چرا همچ-

 اکثر برندها توش مغازه دارن هیدرست و حساب یلیخ

 

 

 یخواک یرو راحت کنم من تا کل التینرگس جان بذار خ-

راسته رو )اشاره به  نینخرم و ا یخوارک ینخورم و کل

 ام یجا ب چی( تا ته نرم محاله هشیبازار تجر یسنت  یراسته 
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دست حنا را گرفت و به  یلواشک فروش یمغازه  دنید با

باعث  کجایو لواشک  یآن همه ترش دنیسمت مغازه رفت. د

  .ترشح شود شتریشد بزاقش ب

 

 

ظرف  کی خودش هم  یبرا دیبچه ها لواشک خر یبرا

  یو کم  تهیل یو ترش  تونیخانه هم ز یپرورده. برا تونیز

و گذاشت داخل مغازه بماند که موقع برگشت  دیشور خر

 .ببرند

 

 

هم  نی نسر یاش دستش بود ول یهنوز ظرف فرن نرگس

 ینرگس هم که م یپرورده انتخاب کرد. به غرغرها تونیز

  .نداد یتی اهم یگفت مثال دکتر
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  یها تونیداد. ز یپروده طعم بهشت م تونینظرش ز از

  شیرا برا رانیا  یها تونیطعم و عطر ز چوقتیه  کایامر

 .نداشت
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حنا برداشته بود را حساب کرد و   یکه برا یریکاله حص پول 

 .را در دستش جابجا کرد دیخر یها سهیک

 

 

 شمال؟ یوروجک؟ مگه قراره بر یدیخر  هیچ نیآخه ا-

 

 

 .دیبه خواهرش توپ نینسر
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 ؟یغر زد نقدریا یخسته نشد-

 

 

آدم دهنش  خرهیچرت و پرت م یزاینه واال از بس ماهور چ-

 یبخر  دیرو که نبا گنیکه م یبچه ان هر چ نای. امونهیوا م

 .آخه

 

 

 :به آن اشاره کرد و گفت یخشکبار فروش یمغازه  نید با

 

 

هم ارزون تر  متشیمغازه بهتره ق نیا یبچه ها گردوها-

 میدیخر یزده، کاش از اونجا نم
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 .خنده زدند ریز  یحرفش همگ  نیا با

 

 

 ن؟ی خندیوا چرا م-

 

 

 ؟ یبخر  نجایاز ا یایب ی اونارو پس بد یبر شهیتو روت م-

 

 

 بهتره نجایا  یول م؟یگفتم اونو پس بد یاا ماهور من ک-

 

 

. کهیاس ام اس داده نزد مایحاال ول کن نرگس. ماهور ن -

خواد  یراسته ام انگار نم  نی . اکنهیپاهام درد م گهیمنم د

 م؟یبرگرد ستی تموم شه. بچه ها هم خسته شدن. بهتر ن
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آماده بخرم بهتون   یسبز کمیمن  دیبر واشی واشی شما -

 رسمیم

 

 

 یمغازه شد و به مرد جوان فروشنده سالم کرد و سبز  داخل 

  .زد شیبه رو  یخواست. مرد جوان لبخند

 

 

 شیکه در تجر یمثبت  یفضا را دوست داشت. انرژ  نیا چقدر

 .تهران  نبود یکجا چیداشت در ه انیجر

 

 

به  نیگرفت از ا م یبود. تصم شیو حال و هوا شیتجر عاشق

 .دیخر ی. تا توانست سبزدی ا یب شیبعد زود به زود تجر
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اش کرده  وانهینرگس د ی خودش اگر روراست بود. غرها با

جز خنده  یدلخور نشود عکس العمل نکهیا  یبود. اما برا

 .نشان نداده بود

 

 

را نگاه کند. هر  یگذاشت سر صبر و حوصله همه چ ینم

گفت   یم ای دهیگفت از تو بع یم ایکرد  ی را که نگاه م یزیچ

 .هیکالس یب یلیخ نیا

 

 

از  ایکالس باشد  یداشت که آدم ب  ی مگر چه اشکال اصال

 تشیو شخص یاجتماع تیکه به موقع دی ا یخوشش ب ییزهایچ

 .د یآ ینم

 

 

بود.   یکرد کاف یکه به دل خوش رفتار م نی نظرش هم به

 .نداشت یت یاو اهم دیباکالس بودن از د ایکالس  یب  گرید
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  یخاص  یدوست نداشت خودش را در چاچوب ها چوقتیه

داشت؟   یدانست نرگس از او چه انتظار یقرار دهد. نم

 .گریفروخت د یم یسنت ل یبود و وسا یبازار سنت
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  ی. نگاهدید ینم شتریچند متر جلوترش را ب یعلت شلوغ  به

 .نکرد، همان بهتر که آنها را گم کرده بود شانیدا یکرد پ

 

 

شد که دستبند  یصبر داشت از کنار مغازه ها رد م سر

دستش  یها سهی ک نکهی اچشمش را گرفت. با   ییبایز

 .کرد به سمت مغازه رفت یم ی نیسنگ
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که جفت همان دستبند گردنبند و   دیداخل مغازه شد فهم یوقت

و   دشانیخر یگوشواره اش را هم دارند. با ذوق فراوان

  .بود یراض شی دهایهم از خر  اریبس

 

 

اش زنگ خورد.  یبود که گوش امدهین رونیاز مغازه ب هنوز

 :را بدون نگاه کردن به شماره دم گوشش گرفت  یگوش

 

 

بود   نیاول راسته. دستمون سنگ میدیما رس ؟ییماهور کجا-

. میورنداشت یمغازه خشکبار فروش  میرو که گذاشت یلیوسا

 ادتی. مغازه که سایدنبالت فقط دم مغازه وا فرستمیرو م ماین

 هست؟ 
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 یکرده بودند، بله ا دینبود از کجا خر ادشیاصال  نکه ی ا با

 .را قطع کرد یداد و گوش نینسر ل یتحو 

 

 

هم بودند. هنوز  هیشب شیتجر یمغازه ها یاو همه  دید از

  شتریب یکه بچه ها از او جدا شده بودند چند متر یی از جا

  .بود  امدهیجلو ن

 

 

راحت داخل گذر بچرخد و   ال یشد امروز با خ یکه نم فیح

 .را نگاه کند ل یمغازه ها وسا نیب

 

 

. آن  ردی را بگ شیبود که جلو  یزیچ ای یخدا کس ی شهیهم

 یم زیآمد دلش هزارتا چ یوقت ها هم که همراه عمه اش م

 .خواست اما او پول نداشت
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 یشد که از عمه اش بخواهد. فقط نگاه م ی هم نم شیرو 

کرد. االن هم  یرا جمع م شی هاحسرت  ایبه دن ایکرد و دن

 .که پولش را داشت وقتش را نداشت

 

 

 ش یهم که به هزار زور و زحمت آمده بود دست و پا امروز

 .بسته بود، هم بخاطر نرگس هم بخاطر بچه ها

 

 

آمدند  یاو م یو همه جا پا به پا شهیهر چند هم نیو آر حنا

بچه بودند و زود خسته  یو عادت به نق زدن نداشتند، ول

 .کرد ی مراعات حال آنها را م دیشدند با یم

 

 

بگذارد. عمه اش از  ششیرا هم نداشت که بچه ها را پ یکس

خانه اشان  یسرکش یهم برا کباری یکه آمده بود حت یوقت

 .بود امدهین
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و ناراحت  ریلگزد، آنقدر از دست او د  یهم که زنگ م یگاه

 ی باز هم دلش نم یخواست جوابش را ندهد. ول یبود که م

 .آمد

 

 

بچه ها را به عمه اش بسپارد. هر  تیوضع  نیشد با ا ینم

که از شوهر عمه اش داشت هم باعث  یبد  یچند خاطره 

امن و   ییآنها در ذهنش به عنوان فضا یشد کال خانه  یم

 .راحت خط بخورد

 

 

اش کالفه اش کرده بود. هر دو دستش پر بود  یگوش زنگ

 .بگذارد نیتوانست زم یها را نم سهیو بخاطر وسواس ک

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود حتما  مایدرآورد. ن  فشیرا از ک یزور و زحمت گوش  به

 یدر دستش زنگ م  یکجاست؟ هنوز گوش ندی خواست بب یم

 .دید یرا چند متر جلوتر دم مغازه ا  مایخورد که ن

 

 

اش   یرا در گوش  یزیطرفش رفت. اخم کرده داشت چ به

سالم او سرش را بلند کرد و   یکرد. با صدا  یم  پیتا

 .را از دستش گرفت دیخر یها سهی بالفاصله جلو آمد و ک

 

 

 نیسالم بهتون زنگ زدم جواب نداد-

 

 

 دستم بند بود دی ببخش-
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 دیخر یدور نماند. بد مایاز چشم ن دیکه کش یراحت نفس

بود.   نیسنگ دیخر ی. هر چه م گریبود د  نی خانه هم یبرا

  ینم یخوارک  لویدو ک یوگرنه ده دست لباس وزنش اندازه 

 .شد

 

 

دلش نخواست تعارف  یدرد گرفته بود که حتبس دستش  از

 .ها را خودش بردارد سهی از ک ییبزند که چندتا

 

 

ها را به او   سهیتعارفش را باور کند و ک دیترس یم

 .هم بد نبود یاوقات بدجنس ی برگرداند. گاه
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 نیهارو زم سهیک شهیمن وسواس دارم اگه م دی ببخش-

 د ینذار

 

 

 باشه -

 

 

 یرا که از ارد دادن او به زور جلو مای ن ی افهیکرد ق یسع

. راهش را گرفت که ردیبگ  دیخنده اش را گرفته بود، ند

 :رو به او گفت مایبرود ن

 

 

 ن؟یای نم-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



دراز کرده بود.   شانیرو  یجلو یرا رو به مغازه  دستش

اش افتاد  یمغازه تازه دوزار دنیزده نگاهش کرد با د جیگ

 .ستیمنظورش چ

 

 

. داخل مغازه که رفتند مرد فروشنده او خجالت کبود شد از

 .دیباال پر مای ن  یرا که آورد، ابروها شانی دهایرا شناخت. خر

 

 

  ل یآج لونیقرار گرفت جلو رفت و نا یمعذورات اخالق در

 .خودشان که از همه سبک تر بود را برداشت

 

 

 دارم یباشه خانم دکتر خودم برم-
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دانست چرا  یحرفش از صدتا فوش هم بدتر بود. نم نیا

را  دیهمه خر نینبود که ا  ادشانیکردن از مغازه  دیموقع خر

حق  مایبود که ن  ادیاز بس ز شان یها دیچطور بردارند. خر

 .بارش کند کهیطور ت نیداشت ا

 

 

راه رفتن در گذر سرش به مغازه ها گرم بود و  موقع

به او محکم تنه زد و رد  یحواسش کامال پرت شده بود، کس

 .شد

 

 

را  یمواظب باش کس  یشود. صدا نیبود پخش زم  کینزد

که چند متر جلوتر از  دیرا د مای. سرش را که بلند کرد ندیشن

 .کرد یاو برگشته بود و منتظر به او نگاه م
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داده  یسوت شیجلو  ریساعت اخ کیبار در  نیچندم یبرا

انداخت و پا تند کرد. انگار امروز اصال   نییبود. سرش را پا

 .لذت ببرد شیقسمت نبود از تجر

 

 

خودش  یو برا دیایب  ییتنها  کباریخودش قول داد که  به

خوش گم  یبوها و طعم ها نیبچرخد و ب نجا ی ساعت ها ا

او  دیکه رس  ما یرا فارغ از جهان باشد. به ن یشود و ساعت

 :قرار داد یرا مخاطب

 

 

 د؟ یا یخواهش کنم کنار من راه ب شهیم-

 

 

 .دیاش چسب نهیس یخجالت سرش به قفسه  از
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*** 

 

 

بود.  دهید ی. خواب بددیخودش از خواب پر یناله   یصدا  با

 .اش دراز کرد یبرداشتن گوش  ی دستش را برا
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 تیوضع  نیبلند شد. محال بود با ا شیاز جا دیرا که د ساعت

را کنار زده بود. پتو را  شی خوابش ببرد. حنا پتو  گرید

 .مرتب کرد شیرو 
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 یخوابش را عوض کرد و از اتاق خارج شد. صدا لباس

  .و نماز بخواند  ردیکه وضو بگ دیاذان که آمد بهتر د

 

 

آمد نماز صبح را سر وقت بخواند. با   یم  شیکم پ یلیخ

خدا  ی شهیهم  نکهیبه خاطر ا یبود ول زیسحر خ   نکهیا

 .عجله داشت

 

 

ا  خواند. سال ه یرا آخر شب با هم م شی نمازها یهمه  اکثرا

 نیهم که بود برنامه اش هم  کایبود عادتش شده بود. امر

 .بود

 

 

از التهابش را کم کرد  یخنک را که به صورتش زد کم آب

داشت. آرش و بچه ها تا نصف شب با  یسردرد بد یول

 .نگاه کرده بودند لم یبلند ف یصدا
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که  یبند بود نتوانسته بود تا وقت ییهم که خوابش به مو  او 

 .خاموش کردند، بخوابد را ونیزیتلو 

 

 

خودش  یرا که گرفت به آشپزخانه رفت. برا شیوضو 

 یزیچ چیاما انگار ه د؛یو تا ته سر کش ختیآب ر یوانیل

 .کرد یاش را کم نم یالتهاب درون

 

 

  ونیزیتلو  یمبل جلو  یبه هال و رو یهمانجا نگاه  از

 غیخواست ج یآنجا دلش م یختگیبهم ر دنیانداخت با د

  .بکشد

 

 

از خواب همه جا را مرتب کرده بود اما االن انگار بمب  قبل 

 .منفجر کرده بودند
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کرد آن   یو به سمت اتاقش رفت. سع دیکش یقیعم نفس

 .نبود یزکاریفعال وقت تم  رد،یبگ  دیقسمت از خانه را ند

 

 

 شهیکه هم یخوش عطر یجانمازش را که باز کرد بو  یال

 قیو حس عم دیاش چسب ییایبو  یزد به سلول ها یبه آن م 

 .ردی آرام بگ یباعث شد کم یخنک

 

 

 یاش سوخت. حت ییخودش و تنها یلحظه دلش برا  کی

 دهیخودش خر یچادر نماز و سجاده اش را هم خودش برا 

 .انداخت ینم یکس ادیبود و او را 

 

 

قطعا  ست؟یچ تیحسرت زندگ نیگفتند بزرگتر یبه او م اگر

 .بگذارد یکرد افکارش را کنار  ی نداشتن مادر بود. سع
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نبود.  زیچ چیه گر یو هللا اکبر که گفت د ستادینماز که ا به

را برداشت و شروع به صلوات  حشیبعد از نماز تسب 

 .کرد یآرام شدن م یبرا شهیبود که هم یفرستادن کرد. کار

 

 

  شیخواب هاگذاشت.  ی صدقه کنار م ی را برا یپول دی با حتما

 نگونهیبار ا نیشدند و او آرزو کرد ا یم  ریتعب شهیهم

تازه را  یماجرا ک ی یحال و حوصله   ل ینباشد. دم سال تحو 

 .نداشت
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صبح خودش را با کار خفه کرده بود که به خوابش فکر  از

 .بزرگ پخته بود کیک کیو  ی نیرینکند. دو نوع ش
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عادتش خوب بود و آن   کیکه داشت  یهر عادت بد آرش

خورد و   یم یپخت را دو لپ یبود که هر چه که م نیهم ا

 .انداخت یبه به و چه چه راه م یکل

 

 

و   ینفسش در آشپز باعث شده بود که اعتماد به نیهم

بود و فردا سال   دیشود. امشب شب ع شتری ب یپز ی نیریش

  .شد یم  ل یتحو 

 

 

برود. استرس  شگاهیبود امروز با دخترها به آرا قرار

 ایاست  شبشیدانست به خاطر خواب د یداشت. نم یبیعج

 .خورد یخوره داشت او را م ن یکه ع یفکر
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را  ییها چندتا ینیریرا برداشت و از هر کدام از ش یظرف

 چکدامی. ساعت را نگاه کرد ده شده بود و هدیداخل ظرف چ

 .نشده بودند دار یاز بچه ها ب

 

 

 دار یغروب از خواب ب  ایبود اصوال عصر  یعیکه طب آرش

مانده بودند  داری او ب یبچه ها هم پا به پا  شبید یشد ول یم

  .نگاه کرده بودند لمیو ف

 

 

شده بود،  ال یخیب التیرا به خاطر سال نو و تعط کباری نیا

 دار یو حنا تا نصف شب ب نیوگرنه محال بود اجازه دهد آر

  .بمانند 

 

 

. هر دیرس یاما کار هر شبش بود و زورش به او نم آرش

کند در  یم تشانیاذ ونیزیتلو  یگفت صدا یچقدر هم که م 

 .رفت یگوشش فرو نم
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ظرف   یزد. هه  یرا نگاه کرد و لبخند شیبا یز نیس  هفت

 .بود یبود. از انتخابش راض دیسف نشیهفت س یها

 

 

 دهیخر  نیکه نسر یاز ست آب  باتریز یلینظر خودش خ از

بچه ها داشت پز  نیبود، شده بود. خنده اش گرفت. ع

 .داد یرا م شی دهایخر

 

 

بود اما هنوز بچه ها  ختهیدم داده بود و دور ر ییچا دوبار

کرد و سفارشات  یم دار یرا ب  نیآر دی نشده بودند. با داریب

 .کرد یالزم را به او م
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را همانگونه رها کند و برود. به اتاق  زیتوانست همه چ ینم

  نی آر دنیلحظه از د کیدر خواب ناز بود.  نیحنا رفت. آر

 .کند ارشدیآمد ب ی شد، دلش نم مانیپش

 

 

تنش بود. هر چند  اهیهم به رفتن نداشت. هنوز س یاصرار 

لباس  ال یخیب  ییخانم قسمش داده بود که دم سال نو  دهیفر

 .شود اهیس

 

 

به   شگاه؟یاوصاف باز هم او را چه به آر نی با تمام ا یول

 .نرفته بود شگاهی مو به آرا یکوتاه یعمرش جز برا

 

 

را عمه اش  شی دم موها شهیبود هم ران یا یچند تا وقت هر

 یبرا ل یهم که رفت فقط آن اوا کای گرفت. امر یم  شیبرا

 .رفت یم شگاهیبه آرا شی موها ی کوتاه
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 کیرفته بود از تعداد انگشتان  شگاهیکه آرا یدفعات تعداد

  .کرد یدست تجاوز نم

 

 

 یازیداشت هر چند اصال ن یبرنم چوقتیرا هم ه شی ابروها

مرتب بودند  یطور شی ردنشان نداشت. ابروهاهم به مرتب ک

 .دارد یکردند برم یکه همه فکر م

 

 

 ی ه ینداشت که بخواهد بردارد.بق یآنچنان یهم مو  صورتش

 .او نبود که بخواهد انجام دهد یخودش برا دیکارها هم از د

 

 

 ش یتواند موها یفکر نکرده بود که م نیبه ا یحت چوقتیه

هم نشد حداقل رنگ   گرید ی را رنگ کند. حاال رنگ ها

 .کمتر در ذوق بزند شیموها یها  یدیبگذارد که سف یمشک
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 یکرد نم ینظر او غبار عمر بود و هر چه هم که تالش م از

  .ببرد نیتوانست آن را از ب

 

 

با بچه ها همراه شود و   شتریداشت ب میهم تصم امروز

  ینداشت. با صدا یگریکار درا کوتاه کند وگرنه  شی موها

 :دیاز جا پر نیآر

 

 

 ؟یداشت یکار ریصبح بخ یسالم آبج-
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 ی او را با تعجب نگاه م شی بایز  یداشت با آن چشم ها نیآر

  ی رانهیخنده اش را از حالت مچ گ  یکرد جلو  یکرد. سع

  .ردیبگ نیآر

 

 

شده بود که پسرک طفلک را از  رهیبه او خ یادیز  انگار

 .دیکرده بود. خم شد و صورتش را بوس دار یخواب ناز ب

 

 

  داریتا نصف شب ب شبیخان. د نیآر ریظهر شمام بخ-

. نیمون یتا لنگ ظهر خواب م گهید شهیم نیهم نیبود

 سواک کن صبحونه حاضره پاشو م

 

 

 .تخت بلند کرد یو او را از رو  دیرا کش دستش
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 نیپاشو آفر-

 

 

برسش را  زیاتاق خودش رفت تا آماده شود. قبل از هر چ به

 .بود یف یمنشا کث شگاهیانداخت. از نظرش آرا فشیدر ک

 

 

هم گذرش به آنجا  کباری یخاطر هم بود که سال نی هم به

هم که بود بعد از چند سال متوجه شد   کایافتاد. امر ینم

 .ها خدمات در منزل داشتند شگاهیاز آرا یبعض

 

 

بود. هر چند  نهیگز نی بهتر نهیگز نیاو ا یبرا شهی هم که

 .دیارز یشد اما به دردسرش م یم فی خانه کث یکم
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لباس   یمعذب بود. همه  یلباس رنگ  دنیپوش یبرا  یکم

ها ته کمد  یفرستاده بود جز مشک شی ابر یزی را که ل  شیها

 .بالاستفاده مانده بودند

 

 

از بابت ست بودن لباس   الشیخ دیپوش یم یمشک ی وقت تا

 .دانست چه بپوشد ی راحت بود اما االن نم  شیها

 

 

 یم  یرا کوتاه کند. اگر بافتن شی هم قرار بود موها یطرف از

 یم  زیتم یرفتند و به سخت یموها داخل بافتش فرو م دیپوش

 زینبود که بخواهد به چ ی هوا طور گریشد از طرف د 

 .فکر کند  یگرید

 

 

لباسش را  شگاهیبرداشت که داخل آرا یتاپ  نیهم یبرا

 .راحت لباس گرم بپوشد ال یعوض کند و االن با خ
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  نیمدت از بس ج نیرا برادشت. ا شیها نیاز ج یکی

 .بود االن سختش بود که استفاده کند هدینپوش

 

 

اش را برداشت سال گذشته از حراج  یبافت گلبه  ژاکت

  .بود دهیزمستانه خر

 

 

رنگ بود. پالتو   نیرا لمس کرد عاشق ا شیباینرم و ز بافت

  ایدانست بلند بردارد  یبپوشد. اما نم  ی خواست طوس یهم م

 کوتاه؟

 

 

بود. همه   یطوس  شیاش گرفت. هفتاد درصد لباس ها خنده

 .را داشت یرنگ طوس  یها تهیتنال  ی

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بود و ست کردنش  یکی رنگ ساده و ش ینظرش طوس از

کار استفاده کرد  طیشد در مح یهم م یراحت بود. از طرف

 .یهم مهمان

 

 

او  یمهمان یهم که راحت طلب بود. هر چند که دوره ها او 

 .شد یدوستانه ختم م یدوره ها کباری یبه ماه 

 

 

 یحساس بود. اما از وقت  دنشیلباس پوش یرو  یلیخ شهیهم

 .عادت از سرش افتاده بود نیآمده بود ا رانیا

 

 

  یمتوجه شد که عادتش همچنان به قوت خودش باق االن

بلندش را برداشت و شال همرنگ  یمارک فند  یاست. پالتو 

 .بود کنارش گذاشت دهیخر شیپ  یژاکتش را که هفته 
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کرد راحت نبود. دکمه اش را که  شی را که پا نیج شلوار

شود اگر که بخواهد با آن چند  یم  تیبست حس کرد اذ

 .سر کند شگاهیرا در آرا یساعت
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  عیاش زنگ خورد. سر  یدرآورد که گوش شی از پا خواست 

 .کرد که حنا بد خواب نشود جکتیرا برداشت و ر  یگوش

 

 

دم در است.  گرید ی قهیکرد که پنج دق پیتا نینسر یبرا

عوض کردن   یبرا یوقتشد.   ال ی خیشلوار را هم ب گرید

 .نداشت
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انداخت  فشیرا عوض کرد و تاپ را در ک شیلباس ها  عیسر

فرو   خچال یکه تا کمر در  دیرا د نیو از اتاق خارج شد. آر

 .را درآورده بود خچال ی یرفته بود و صدا

 

 

 الشیخ نیکه ع د یشن ینوا را نم  یب خچال ی یانگار صدا اما

خورد.  خچال ی ییباال یکه کرد سرش به طبقه  ش ینبود. صدا

 :با خنده گفت

 

 

 ؟ یگشت یم یدنبال چ ی داشت-

 

 

 م؟ یندار یی نون خامه ا-
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 :اخم رو به او کرد با

 

 

خورن   یرو جا صبحونه نم یخان. نون خامه ا نیآر رینخ-

قشنگ صبحونه ات رو بخور. حواست  نیهزار بار. بش نیا

گردم اگه هم  ینهار احتماال برم ی به حنا هم باشه. برا

 غذا درست کردم ومدمین

 

 

 گاز اشاره کرد   یقابلمه رو  به

 

 

مثل اون دفعه  یرو گاز گرم نکن نی. آردیبخور دیگرم کن-

 باشه؟ کروفریدستت بخوره به قابلمه بسوزه. بذار تو ما
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 ادمیباشه  ی کن یسفارش م یام ه مگه من بچه یآبج-

 مونهیم

 

 

 زنگ بزن یاگه کارم داشت گه؟یهست د یحواست به همه چ-

 

 

 ها  شهیم رتیبرو د یباشه آبج-

 

 

را به هم  ش یشد. موها ی هر روز زبانش درازتر م وروجک

  .و دادش را درآورد ختیر

 

 

را  نیآر  یرا برداشت و سمت در رفت. صدا ی نیریش  ظرف

 .کرد یکه هنوز غرغر  م دیشن یهمچنان م
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خواست  یبود. دلش م نی ریش یادیز نی نظرش غرغر آر از

وقتش  فیگوش کند اما ح شیو به غرغرها ندی ساعت ها بش

 .آورد یرا نداشت. االن داد نرگس را درم

 

 

آمدند.  ینم  چکدامیه شی پالتو  نی را نگاه کرد به ا شیها  بوت

را  یز یبود و وقت نکرده بود چ دهیرا تازه خر شی پالتو 

 .برگشته بود رانیکند که به ا دایست کردن با آن پ یبرا

 

 

را فرستاده بود تا مدت ها   شی لباس ها یزیهم که ل بعدش

اش دوباره زنگ خورد و او  ینداشت. گوش دیوقت خر

  .کرد جکتیدوباره ر

 

 

 یپاشنه   یکرد. سه چهار سانت شیرا پا فشیست ک بوت

 .هم خوب بود نیداشت هم یمربع
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به در  رهیرا که باز کرد با سه جفت چشم که خ اطیح در

  .دانست چه کار کند یبودند مواجه شد. از خجالت نم

 

 

  یم رونیرنه زودتر بهم همراه آنهاست وگ  مایدانست ن ینم

گفته  شبید نیآنها را برساند، نسر  مای آمد. اصال قرار نبود ن

 .آورد یپدرش را م نیبود که ماش
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به  یمکه شد، سال نیرفتند. داخل ماش یبا آژانس م کاش

جلو نشسته بود به سمت او   یصندل  یکرد. نرگس رو  یهمگ

 .دیبرگشت و صورتش را با صدا بوس

 

 

 نامرد ادیبهت م ی. چه رنگیماهور چقدر ناز شد یوا-

 

 

و کمربندش را ببندد.  ندیبه او تشر زد که درست بش ماین

  .خواست از خجالت آب شود یدلش م

 

 

نوک انگشت  نینبود. نسر یشناس تیاصال آدم موقع نرگس

 :را گرفت و فشرد. آهسته گفت  شیها
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  یکجا گذاشتم برا دونمیام رو نم نامهیببخش گواه ؟ یخوب-

 میبگ مایبه ن میمجبور شد نیهم

 

 

کرد  یهم نبود. احساس م یتکان داد اما راض شیبرا یسر

خواست دست  یرنگ گرفته است؛ دلش م  شیکه گونه ها

 یشدن  نیبگذارد اما با وجود نسر شیگونه ها یرا رو   شیها

 .نبود

 

 

 به مامان سپردم ظهر به بچه ها سر بزنه -

 

 

 م؟یگرد یمگه ظهر برنم-
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 میاالنم ن نیکنم آخر ساله سرشون شلوغه. هم یفکر نم -

نوبتمون بشه و چقدر کارمون طول   ی. کمیکرد ریساعت د

 دونهیبکشه خدا م

 

 

 :ظرف دستش اشاره کرد و گفت به

 

 

 ؟ یپخت ین یریبازم ش -

 

 

زد. در ظرف را باز کرد و به سمتش   شیبه رو  ی لبخند

 :گرفت. آرام گفت

 

 

 نیاش شد ا جهیبد خواب شدم نت ی صبح-
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 :ابرو باال انداخت و گفت شی برا طنتیبا ش نینسر

 

 

 ایبد خواب نیاا چه خوب تا باشه از ا-

 

 

زد و از  یبرداشت. به حرفش لبخند یکی  ینیری هر نوع ش از

 .ظرف را به سمت جلو گرفت یدو تا صندل  نیب

 

 

 دیی بفرما -

 

 

 دیکش یغیج دیخوشرنگ را د یکه ماکارون ها نرگس
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 ماکارون  یوا-

 

 

ترمز زد. از حرکتش خنده  یرا از جا پراند و رو  ماین غشیج

 :دیو به او توپ دیکش یرا کنار نیاش گرفت. ماش

 

 

 بکوبه بهم  یپشت نیبود ماش کیچه خبرته نزد-

 

 

خندان ماهور  ی افهیق دنیبزند که با د  یگریحرف د خواست 

 .که دستش خشک شده بود ساکت شد
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 ماهور بود ری من نبود تقص ر یداداش بخدا تقص دی ببخش-

 

 

را  انهیم نکهیا ینرگس را نگاه کرد. برا یچپ چپ ماین

  دییگرفت و بفرما مایتا دعوا نشود دستش را رو به ن ردیبگ

 .گفت  یگرید

 

 

 ی ها شده بود که انگار م ینی ریش ی رهیخ قیچنان دق ماین

 .اتم را بشکافد یخواست هسته 

 

 

ماهور  یها   ینیر یش ؟یکنینگاشون م نیهمچ وا داداش چرا-

شد کار و بارش   یحرف ندارن. من مطمئنم اگه قناد م

 از دستت رفته  یشد. نخور یسکه م یحساب
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ماهور را راحت کرد.  الیرا از دست ماهور گرفت و خ ظرف

شان را بخورند و   ینیریزد که زودتر ش یزیر یغر نینسر

شود و ممکن است  یاگر نه که او بد قول م فتند،یراه ب

از   مایکارشان را امروز انجام ندهد. ن گرید شگریآرا

 .برداشت ی کیخوشرنگ   یها یل یزنجب

 

 

خودمه.  یماکارون ها برا یراحت شد همه  المیخ شیآخ-

 هیبپز همه رو  یرنگ  یرنگ  یرنگ  یکه پخت  ندفعهیماهور ا

 رنگ نپز

 

 

 زمعالمه بپ هی د یبا یاونطور-

 

 

 اگه مشکل خوردنشه اون با من-
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خوشرنگ  یاز ماکارون ها یکیدستش را دراز کرد و  ماین

 .را برداشت یگلبه 

 

 

 اا داداش-

 

 

 یهمه ذوقشونو کرد نیکه ا هیچه طعم نمیبذار بب -

 

 

مزه مزه  یماکارون را در دهانش گذاشت کم نکهیاز ا بعد

 :اش کرد و رو به او کرد

 

 

 حق با نرگسه واقعا خوشمزه ان-
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 .خوشحال شد فشی تعر از

 

 

 نوش جان -

 

 

دراز کرد داد نرگس را درآورد. به  یبعد یرا که برا دستش

  .اش گشت یبه دنبال گوش فشیزد و در ک یکل کلشان لبخند

 

 

  ل یطروز تع  نیبود. در ا ارشیشماره تعجب کرد. دست دنید با

آمد که به او زنگ بزنند.  یم  شیبا او چه کار داشت. کم پ

 .نشده بود ی میصم  چکدامشانیخصوصا که با ه

 

 

@Rooman_nazy1400
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حرف  یمعذب بود تلفن  نیاصال جواب ندهد. در ماش دید بهتر

 یداشت بعدا خودش دوباره تماس م یبزند. اگر کار واجب

 .گرفت

 

 

 یانداخت. سرش کم فشیکرد و در ک  لنتیاش را سا یگوش

که خورده بود انگار کم کم داشت اثر   یکرد. قرص یدرد م

 .گرم شد شیگذاشت که چشم ها یم

 

 

مثل   شیبرا نیداد، حرکت ماش هی اش تک  یرا به صندل سرش

 .هم افتاد یرو  شی گهواره بود انگار که چشم ها
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به  نیرا باز کرد. نسر شی چشم ها یدست یتکان ها با

 :زد و گفت ی لبخند شیرو 

 

 

 میدیپاشو رس-

 

 

 خوابم برد  یک دمیاصال نفهم دی ببخش-

 

 

 گهید یشد داریاشکال نداره صبح زود ب-

 

 

کرد  دیتاک مایرا برداشت. ن فشیتکان داد و ک شیبرا یسر

ه موقع برگشت هم سوار آژانس نشوند و از قبل به او ک

 .ندیبگو 
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اعتراض کنند، اما ظاهرا  شی دلش دعا کرد که خواهرها در

داشتند که هر دو چشم  یها از او حرف شنو  نیاز ا شتریب

 .شدند  ادهیگفتند و پ

 

 

هم مجبور بود تابع آنها باشد. فکر کرد اگر کارش زودتر  او 

 یبرگردد، البته اگر آنها م ییاز آنها تمام شد خودش به تنها 

 .گذاشتند

 

 

*** 

 

 

داخل   ک ی بخاطر تراف ما یرا از نظرش گذراند. ن یهرو  دانیم

منطقه از تهران را به  نیبار بود که ا نیکوچه نرفت. اول

 .دید یچشم م 
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بود. به  دهیتهران بود که فقط اسمشان را شن ی اهااز ج یلیخ

رفت.  یسر کوچه اشان م شگاهیخودش اگر بود همان آرا

 .خواست بکند یچه کار مگر م گر،یمو بود د یکوتاه کی

 

 

 ن یمنطقه با ا نی در ا یزندگ یکه ظاهرا به واسطه   نینسر

 یم فی از کار سالنش تعر یلیدوست شده بود، خ شگریآرا

  .کرد

 

 

بود. از کوچه هم خوشش آمد. کاش  یمحله که عال هرظا

 ی . هر چند به واسطه دیخر یخانه م یبهتر یپدرش محله 

آشنا شده   یمثل خالد یخوب یآن خانه بود که با خانواده 

 .بود
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 نجاس؟ ی ا-

 

 

 دهنت رو ببند نرگس چه خبرته؟ -

 

 

 یمارو نم یبذار راحت باشه. االن که کس یدار کارشیچ-

 نه یب

 

 

خودش رو جمع   یتا بهش تشر نزن شناسمیم نو یآخه من ا-

. من آبرو دارم ایاریدرن یداخل تابلو باز می کنه. رفت ینم

 نجا یا

 

 

 دارن  یعجب دم و دستگاه  ییخدا  یباشه بابا ول-
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 یدیحاال داخل و ند-

 

 

بود. داخل   کی از حد ش شی ساختمان ب ینرگس حق داد الب  به

 :آسانسور که شدند نرگس گفت 

 

 

 دمیند یآسانسور نیتا حاال همچ-

 

 

 .رفت شیبرا یچشم غره ا نینسر
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 دمیحق داره منم ند-

 

 

هم  نیخنده زدند و نسر ریحرف ماهور هر سه ز   نیا با

 .آمد نیی از موضعش پا یانگار کم

 .شناخت یرا م نیباز کرد نسر شانیکه در را برو  یدختر

 

 

 نیجون خوش اومد  نیسالم نسر-

 

 

 ممنونم دیخسته نباش زمیسالم عز-
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 ن؟یوقت گرفته بود-

 

 

 بله مژده جون اومدن؟-

 

 

 !!اونم امروز اد؟یجرات داره ن-

 

 

آنها  ی. حواسش از حرف هادیبه حرف دخترک خند نینسر

  یصندل ستی از ب شتریبود. ب یکیش اریپرت شد. سالن بس

 .پر بودند یکار داشت که همگ

 

 

سالن در انتظار نشسته بودند.   یمبل ها یهم رو  یتعداد

به  چوقتی کامال اضافه است. ه  طیحس کرد در آن مح

 .پا نگذاشته بود ییامکانه  نیعمرش در همچ
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کرده که آمده کاش کارشان   یفکر کرد کار اشتباه االن

 .رفتند  یشد و م  یزودتر تمام م

 

 

هم  نیرنگ بود. نسر شانی خانم ها بالاستثنا موها تمام

داشت  شیرنگ بود و نرگس از بس صورتش آرا شی موها

 .از آنها کم نداشت یزیکه چ

 

 

ضدآفتاب زده بود و   کیبا او نبودند که فقط  اسیقابل ق اصال

  دهیبالم لب مال یکم شان یرو   شیلب ها یرفع خشک یبرا

 .بود

 

 

به   یدست یک دیننگ بود. نفهم یلکه  طیدر آن مح انگار

 .سمتش دراز شد، فقط دستش را فشرد
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که ازش برات   یماهور هستن. همون شونی مژده جون ا-

 کردم فیتعر

 

 

 یلیآوردن. خ فی تشر نجایباعث افتخاره امروز ا زمیبله عز -

 ن یخوش اومد

 

 

 یلبخند م شیکرد که به رو  ینگاه شیزن جوان روبرو  به

حالش بهتر از قبل شد و در جواب تعارفش تشکر  یزد. کم 

 .کرد

 

 

براتون  گمیاالن م دینی بش دیایانگار خانم دکتر سردشونه ب-

 دیگرم بش ارنیقهوه ب
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دستانش شده بود. به فهم و  یسرد ی او هم متوجه  انگار

  .گفت نی شعورش در دل آفر

 

 

 د یجد طیبد هنگام ورود به مح ی حس ها نیگفت ا یم دیو ید

  یرو  دیاش دارد و با  یاش در کودک یدر طردشدگ شهیر

 .برود  نی خودش کار کند تا از ب

 

 

 یشود؟ فقط م یافکار خالص م  نیاز دست ا یدانست ک ینم

سالن نشست و   جی دهند. کنار پک  یبه شدت آزارش مدانست 

 .آن گرفت یدستش را رو 

 

 

 نیبش نجایا  ایب زمیعز-
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  یرا جلو  یخانم بود که او را مخاطب قرار داد. صندل مژده

  .او گذاشته بود یسالن برا ی نهیشوم

 

 

حرف  یمواقع اصال حوصله  نطوری . اندیآنجا بش دید بهتر

از کارکنان  یکی  ندیرا نداشت. قبل از آنکه بش یزدن با کس

که مژده خانم او  ردیرا از او بگ فشیسالن آمد که پالتو و ک

 :را رد کرد

 

 

 خوادیخانم سردشونه فعال نم-
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درآورد و   فشیاش را از ک  یکرد و نشست. گوش یتشکر

به آن کند که مژده خانم سرش را به او  ی خواست نگاه 

 :کرد و آرام کنار گوشش گفت   کینزد

 

 

ممنوعه. بخاطر   نجایا یخانم دکتر جان استفاده از گوش-

 که نیمتوجه هست اد ین شی پ یبعدا مشکل  نکهیا

 

 

 .فتدیاش از دستش ب  یبود گوش کی خجالت نزد زا

 

 

 دیبله بله ببخش-
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 زمیعز کنمیخواهش م-

 

 

رفت.  نیخانم از او دور شد و به سمت نرگس و نسر مژده

اش سر کرده   یی خودش فکر کرد از بس در غار تنها شیپ

و چقدر  ستیها را بلد ن طیاز مح یلیاست که رفتار در خ

تذکر  یاجتماع تیسن و موقع  نیسختش بود بخواهد با ا

 .بخورد

 

 

 یگفت او پزشک است. شک نداشت برا ینم نینسر کاش

 .کند جراح بودنش را هم گفته بود ادیداغش را ز ازی پ  نکهیا

 

 

اگر خودش هم  دیشد به او گرفت شا ی هم نم یخرده ا البته

حالش بهتر  یباعث شد کم نهیشوم یگفت. گرما یبود م

 .شود
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 دیی بفرما -

 

 

را به سمت او   ی نیبود را نگاه کرد س شیرو  ش یکه پ یخانم

بخورد کاش   ریگرفته بود. عادت نداشت قهوه را بدون ش

 .آورد  یقهوه نم   شیبرا

 

 

بود. خواست  ندیناخوشا شی برا  ییتلخ قهوه به تنها  طعم

مشغول حرف زدن  نی بردارد مژده خانم که هنوز کنار نسر

 :بود، گفت

 

 

 ن؟ یختیر نیریخانم دکتر ش  یبرا-
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 بله خانم-

 

 

او بد نشد.    یبرا گریاما از جهت د نیاز دست نسر امان

 .مجبور نبود طعم قهوه را تحمل کند گرید

 

 

 یاش را برداشت و چند قند داخل آن انداخت. تشکر قهوه

 .کرد و مشغول هم زدن فنجانش شد

 

 

دارد. نفس   اجیاحت نیریش زی چ کیکرد واقعا االن به   حس

 .تر برخورد کند لکسیکرد ر یو سع دیکش  یقیعم
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سرمون   یلیامروز خ نیخانم دکتر منتظر شد  دی ببخش-

 دیمدل انتخاب کن هیو  دینگاه کن   نارو یشلوغه. تا شما ا

 شهیصفورا هم کارش تموم م

 

 

دانست فنجان  یها را از دست مژده خانم گرفت. نم مجله

 .دستش را کجا بگذارد

 

 

 به من  نیفنجونتون رو بد-

 

 

 ی از خدمات یکیکرد.  یرا که دستش داد تشکر یخال فنجان

قرمز بود،  یسورمه ا شان یکه ست لباس ها شگاهیآرا  یها

 .آورد یکوچک  یپامبل   شیبرا
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 یو م ستیسردش ن گریخواهد االن د ینم دیبگو  خواست 

 ییداد در تنها حی اما ترج ند،یبش نیتواند کنار نرگس و نسر

 .و سر صبر مجله ها را نگاه کند

 

 

معذب بود. به   یگرفتند، کم یم لشیس بندگان خدا تحو ب از

 .کند هیگر ا یبخندد   دیدانست با یحال خودش نم

 

 

 یادیاالن هم که ز رند،ی نگ لشیمعذب بود که نکند تحو  اول 

 .گرفتند باز هم معذب بود یم لشیتحو 

 

 

کرد افکارش را در پس ذهنش خفه کند. مجله ها را   یسع

  .انتخاب کرد ینگاه کرد و مدل 
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 ی عرق کند و بو  دیترس یگرمش شده بود م نهیشوم کنار

به او  یکس نکهیاز ا دیکش ی. آنوقت خجالت مردیعرق بگ

 .شود  کینزد

 

 

گذاشت.  زیم یمجله را به خاطر سپرد و آن را رو  ی صفحه

 شگاهیرا درآورد. مژده خانم از آن سر آرا شی بلند شد پالتو 

 :ها گفت یاز خدمات ی کیبه 

 

 

 که راحت باشن ریخانم دکتر رو ازشون بگ ل یوسا-

 

 

 شگاهیدر آرا ی را به دستش داد. نگاه  شی و پالتو  فیک

م تا کمر در نبود و نرگس ه شیسر جا  نیگرداند، نسر

 .که دستش بود فرو رفته بود یآلبوم
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نرگس نشست. االن که حالش خوب شده بود راحت تر  کنار

 .کند  زیرا آنال شگاهیآرا طیتوانست مح  یم

 

 

بود و با لباس  ییمو یل دیست سف  شگرهایفرم تمام آرا لباس

ها هم تاپ تنشان   یاز مشتر یها فرق داشت. بعض ی خدمات

 .بود

 

 

مو   یکوتاه  یشد اگر او هم لباسش را برا یبد نم  یل یخ پس

انداخت،   یدست نرگس را نگاه  یکرد. مجله   یعوض م

 .کرد یداشت طرح ناخن نگاه م
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جا بود. از  نیتوانست نرگس را الل کند هم یکه م ییجا تنها

 هدیاز او نشن یی که آمده بودند صدا یبس جذاب بود از وقت

 :از طرح ها گذاشت و گفت یکی یبود. دستش را رو 

 

 

  از همه خوشکل تره نیبه نظرم ا-

 

 

دونم کدوم رو  یماهور همه اشون از بس خوشکلن نم یوا-

 انتخاب کنم

 

 

 کجاست؟  ن ینسر-

 

 

 ؟ی بر یخوا ی. تو نمونیالسیرفته اپ -
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 ندارم یاجیاحت ینه مرس-

 

 

 دیشا یپوشیم دهیپوش  یلباسا شهیاز کجا معلوم، تو که هم-

 میدیند یزیما که چ یباش دهیگند ریاون ز

 

 

 ی دلش م یلیاو باال انداخت. خ ی را برا شیابرو  طنتیبا ش و 

 ینم  نجایکه ا فیکتفش کند اما ح یحواله  یخواست مشت

 .توانست 
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ام االنم زمستونه انتظار  ییگم شو کثافت خب من سرما-

 جلوت رژه برم؟ ی نی کیبا ب یدار

 

 

 یاسک قهی شهیتو م ی ن یکی ب-

 

 

  قهیبود   هدیحرفش خنده اش گرفت هر وقت نرگس او را د از

 .تنش بود یاسک

 

 

 یعوضش م رمیبچه پررو اتفاقا االن تاپ آوردم همراهم م-

 کنم

 

 

 ؟ یگیراست م-
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درشت شده اش خنده اش گرفت.  یلحن نرگس و چشم ها از

از  یخالص  یبرا ش یدهد سالها پ حیتوض شی برا دیند  یازین

خدا کمبود  ی شهیهم  نکهیزائدش به علت ا یدست موها

 یک ی شنهادیبه پ ر، یغ یو کارها  ونیالسیاپ یوقت داشت برا

  یکرده بود و کال از شر موها زیکالسشان ل  یاز دخترها

 .شده بود  الصزائدش خ

 

 

 شد یمون خال ی کوتاه  یصندل  دییخانم دکتر بفرما-

 

 

هست لباسم  ییبافتم رو عوض کنم جا خوامیمن م دی ببخش-

 رو عوض کنم؟

 

 

 کنمیکار م ز یراحت تم التونیخ-
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 :به ژاکت تن ماهور انداخت و گفت  ینگاه 

 

 

 دیتونیاونجا لباستون رو م دییبفرما نیخوایبازم اگه م-

 د یعوض کن

 

 

 نهیدر آ یحرف نرگس افتاد. لبخند ادی را که درآورد   لباسش

  رونیو از اتاقک ب دیکش نییپا یبه خودش زد. تاپش را کم

 .زد

 

 

 فشی کرد. برسش را از ک دا یرا پ فش یها ک فیرگال ک از

 .برداشت و به سمت مژده خانم رفت
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موهاتون رو کوتاه کنم  خوامیخودم شخصا م زمیعز-

 یصندل نی. فقط منتظر موندم صفورا انی باش یراض دوارمیام

 کنه یرو خال

 

 

که چند  ینداشت بزند جز تشکر یزد. حرف شیبه رو  ی لبخند

 .باره کرد

 

 

 دیموهاتون رو باز کن ن؟یخب کدوم مدل رو انتخاب کرد-

 نم ی بب

 

 

 ی. کمدیکش شیموها انی م یسرش را باز کرد و دست ی رهیگ

 .دیخجالت کش شی موها یدیبخاطر سف
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نکرده تا  یکرد که چرا حداقل رنگ مشک یخودش لعنت  به

 .شده بود ریفکرها د  نیا یبرا  گریمشخص نباشد. اما االن د

 

 

 چقدر موهاتون خوشکله-

 

 

 ن؟ یگیم یجد-

 

 

 :و گفت دیکش شی موها انیم یخانم دست مژده

 

 

 یاز یهم هست ن  زینرم و خوش حالتن. خوبه تم زمیآره عز-

 نم یب ی نم یبه شستشو قبل از کوتاه
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شده   دیسف یحموم کردم. موهام خوش حالتن ول شبی بله د-

 همه اش

 

 

 هیاونا هم  یده پونزده درصده، حاال برا ستی ن دیسف  ادمیز-

 . کدوم بود مدلت؟ م یکن یم یفکر

 

 

 .مجله را به او نشان داد ی صفحه

 

 

 یشیم مون یپش یهمه کوتاه باشه؟ بعد از کوتاه نیا-
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 بهشون رو ندارم یدگیوقت رس-

 

 

از سرشونه هات بلندتره.  یمدل چطوره؟ کم نی ا نیبب -

 ادی به موهات م یلیمدل خ نی. اخوادیهم نم یآنچنان یدگیرس

 

 

 بود شتری او ب یکرد، به نظرش تجربه  نیسبک سنگ یکم

 .حرفش را گوش دهد دیبهتر د

 

 

 باشه -

 

 

لب گفت و   ریز یرساند بسم اله شیرا که به تار موها یچیق

 .زمزمه کرد یبعد مبارک باشه ا
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 یمرس-

 

 

*** 

 

 

 :دور گردنش را پاک کرد یموها

 

 

 تموم شد-

 

 

 ممنونم -
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 بلند شود که دست سر شانه اش گذاشت خواست 

 

 

 براتون سشوار بکشم دیاجازه بد-

 

 

را بست.  شیگرفت چشم ها ش یموها یرا که رو  سشوار 

 دهیرا اصال خوب نخواب شبیخواست د یخواب م یدلش کم

 .بود

 

 

که از دست آن همه مو راحت  نی سبک شده بود، هم سرش

 .دیرس یتا کمرش م دایبود. جد یکاف شی شده بود برا
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  نینداشت اگر اصرار نسر یتی اهم شی مدل مو  شیبرا یلیخ

 .آمد ینم  نجاینبود اصال امروز به ا

 

 

نوع در  نیدخترانه از ا  ییبایبود که غلغلک ز سالها

کارها را داشت نه  نیوجودش خاک گرفته بود. نه وقت ا

 .را داشت که بخاطرش خوشکل کند یکس

 

 

اش بود که  یآخر زندگ تیخدا اولو  ی شهیهم که هم  خودش

 .دل خودش خوشکل کند یبخواهد برا

 

 

 تموم شد-

 

 

 ممنونم  یلیخ-
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  یها یدیسف ی برا یفکر  هی  دیا یکنم. حاال ب یخواهش م-

 م یموهات بکن

 

 

 نه من تا حاال رنگ نذاشتم یوا-

 

 

اما  دیپر رونیجمله چطور از دهانش ب نیدانست ا ینم

مژده خانم اصال بد  یشد. ول مانی بالفاصله بعد از گفتنش پش

 :برخورد نکرد و با خنده گفت
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 آره یوا-

 

 

 .او کرد یحواله  یچشمک و 

 

 

 ن یذاریبه بعد م  نیاز ا-

 

 

 آخه-

 

 

 دیبعد بر دیخوشکل کن نجایا نیامروز اومد گهیآخه نداره د-

 خونه

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

*** 

 

 

در دلش نبود که کاله رنگ را از سرش بردارند و  دل 

 .ندی تا رنگ آنها را بب ند،یرا بشو  شی موها

 

 

را نپسندد  شیخانم به او قول داده بود اگر رنگ موها مژده

شده بود رنگ  یکند که راض  یم یمشک شیبرا تینها

 .بگذارد

 

 

هم   نیبود و نسر  شیکردن ناخن ها کوریدر حال مان نرگس

 .عوض کنند شیرا داده بود برا ش یرنگ موها
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خواست ناخن   یدلش م یلیخ شگاهیآرا یحال و هوا دنید با

 .بکند یکوتاه  کوری بار مان نیاول ی را برا  شیها

 

 

ذارد. توانست بگ یبلند نم یلی بر کارش که ناخن خ عالوه

کال   داشتیهم اگر دست از سرش برم یزی وسواس تم

 .انجام دهد یتوانست با ناخن بلند کار ی خودش هم نم

 

 

 .به خودش آمد نی نسر یصدا  با

 

 

 ماهور خوب شده؟-

 

 

 مبارکت باشه یلیآره خ-
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  یو... را نم اژیو آمبره و بال  تیو لوال تیالی که فرق ها او 

است  رهیت   شیکه ته موها یرنگ نیدانست ا یدانست. فقط م

از  شتری ب یلیشود خ یروشن م  شیو به سمت نوک موها

 .دیآ یهم بد رنگ شده بود، به او م یکه کم یکدستیزرد 

 

 

دانست مژده  یروشن بود. نم  یادیبه نظرش ز یکم فقط

اگر رنگ   یاو زده بود ول یرا به موها ی خانم چه رنگ

را از  شیموها یه داد هم  یشده بود م نیمثل نسر شی موها

 .ته بتراشند

 

 

رنگ  یبرود. بد مارستانیشد ب ی نم شی آن رنگ اصال رو  با

داد چه   صیشد تشخ یبه سر نم دنیبود موقع مال نی موها ا

  .است یرنگ
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 یعیطب ش یخانم فقط به او قول داده بود که رنگ موها مژده

 .باشد و در چشم نزند
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را  ش یکاله سرش را جابجا کرد و موها ی خانم کم مژده

 .شستشو برود  یکرد. بعد به او گفت که برا یوارس

 

 

که   دی باال کش یو خودش را کم دیدراز کش  یصندل یرو 

را   شیخواست موها یکه م یسرش راحت در دسترس خانم

 .ردی قرار بگ دیبشو 
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 یگرفت اعتراض کرد که کم شیموها یداغ را که رو  آب

  .شد یسردترش کند. کاش زودتر کارش تمام م

 

 

. دیچیپ ش ینو را دور موها یگفتن مبارکتون باشه حوله   با

را  ش یحوله گذاشت و نشست. آب موها یدستش را رو 

 .رفت نیگرفت و به سمت مژده خانم و نسر

 

 

 یشد یچ نمیبب  ای ب-

 

 

نشست. به او گفت تا    یصندل  یزد و رو  شیبه رو  ی لبخند

را باز نکند. سشوار  شی چشم ها شیتمام شدن سشوار موها

 :که خاموش شد گفت

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 باز کنم؟-

 

 

 ساینه نه وا-

 

 :و گفت دیکش شی به موها یدست

 

 

 حاال باز کن -

 

 

لحظه خودش را  کی  یبرا دید نهیخودش را در آ یوقت

مادرش است  یعمه اش به او گفته بود کپ شهینشناخت. هم

 .که از پدرش به ارث برده است  یاهیس یموها یمنها
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  یب دیو سف اهیبه آن عکس س هیشب قا یکرد دق یفکر م االن

خورد،  یپولش خاک م فیاز ک یگوشه ا شهی که هم  یت یفیک

 .شده است

 

 

 ییروشن. چشم ها یو چشمان یی خرما  یفندق یبا موها یزن

شد  یم یبودن عکس هم به خوب دیو سف اهیکه در پس س

  .داد صیرنگ روشن آنها را تشخ

 

 

 یها  یرنگ عسل یباعث شده بود که کم شیرنگ موها االن

  .خوشرنگش روشن تر شوند 

 

 

 خانم دکتر؟  نیهست ی راض -
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 دیکش شیموها انیم یدست

 

 

اتون حرف   قهیخوب شده واقعا سل یل یدستتون درد نکنه خ-

 نداره

 

 

جلوه کنه تو  شتری رنگ ب  نیباعث شده ا دیخودتون خوشکل-

 کنم یرنگ  نیابروهاتون رو هم ا دینیصورتتون. بش 

 

 

مبارکت باشه رنگ پوستت چقده باز  ادیبهت م یلیماهور خ-

 شده 
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خواست تنها  یگفت و نشست. دلش م یخجالت زده ا یمرس

 یکرد اما مجال یم یخودش را وارس نهیدر آ یبود و کم

 .نداشت ییتنها یبرا

 

 

آمد. به نظرش  یخوشش م شگاهیتازه داشت از جو آرا تازه

 .بود یخوب ی لیخ یجا هیعوض شدن روح یبرا

 

 

آمد که    یم رونیاش انگار داشت از کالبدش ب یزنانگ روح

شدن را درخودش  ده ید باتریبودن و ز بایبه ز ل یاو هم م

 .کرد یاحساس م

 

 

 نینسر ی رهیمژده خانم تمام شده بود که متوجه نگاه خ کار

 یکردند شد. کم  ی م شیکه شهره صدا شگرها یاز آرا یکیو 

 .برخورد کند کلسیکرد ر یدستپاچه شد اما سع
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 شده؟  یزیچ-

 

 

 یشیلحظه بلند م هینه ماهور -

 

 

 یلیخ نکهیتاپش را مرتب کرد. با ا یبلند شد و کم شیجا از

همزمان  نکهیمهم نبود اما معذب بود از ا شی تاپ برا یلخت

 ی کردند. سرش را برا یم زشیسه جفت چشم داشتند آنال

 .داد یتکان  نینسر
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شد. راستش  یات اون شکل افه یقربونت برم چرا ق  یچیه-

داد اگه دلت بخواد عروس ژورناشون   شنهادی شهره جون پ

ت نظر ری تا حاال ز شگاهیتو آرا یاومد ی. ظاهرا از وقتیبش

ماهور  گهی. راست مستیخوبه هم ف  لتیهم استا گهیداره م

. من عروس هاشون رو  یفکر کنم تو لباس عروس ماه بش

 شنیم یعال  یلیخ دمید

 

 

 نیاست. فقط ا یچه کوفت گریدانست عروس ژورنال د ینم

دانست محال ممکن است لباس عروس بپوشد که از  یرا م

و در موردش  نندیبب گرانیو عکسش را د رندی او عکس بگ

 .نظر بدهند

 

 

خون خونش را  دیفهم یکارش مانده بود. فرزاد اگر م نیهم

نکرده بود که شوهر عمه اش دم به  یکار چی خورد. ه یم

 یکه کار یبه حال روز یداد وا یبه او لقب هرزه م قهیدق

 .داد یهم انجام م
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 یحرف نیانگار عقلش را از دست داده بود که همچ نینسر

 ستیب یکرد او هم مثل دخترها  یفکر م ایزد  یرا به او م

که  یلباس عروس را دارد. به احترام وقت دنیساله ذوق پوش

 .نکرد  یگذاشته بود برخورد تند شی مژده خانم برا

 

 

 راستش من دوست ندارم یبه من لطف دارن ول شونیا-

 

 

 زم؟ یچرا عز-

 

 

 . گفتن که دوست ندارنیشهره جون بهتره اصرار نکن -
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دانست به چه   یخانم از دست آنها نجاتش داد وگرنه نم مژده

که آنها متوجه شوند. بعد هم به طرفش آمد   دی بگو  دیبا   یزبان

 .را چک کرد شیو رنگ ابروها 

 

 

 پاکش کنم امیتا ب نیبش-

 

 

 هیمثل مژده خانم که به دور از حاش ییاز آدم ها چقدر

 .آمد یسرشان به کار خودشان گرم بود، خوشش م

 

 

 یشده بود مدام دور و برش م شگاهیکه داخل آرا ی وقت از

حرف اضافه هم نزده   کی یجمله که حت کی اما نه   دیچرخ

 .بود
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هم در موردش نکرده بود فقط در   یمورد یب یکنجکاو 

  یستودن تیود. واقعا شخصسکوت کارش را انجام داده ب

 .داشت

 

 

کرده بود  فیتعر  شیبرا نیهم که حرف نداشت. نسر کارش

 .بوده است شگریآرا هیکه مدت ها در ترک

 

 

  یعیطب یلیرنگ که زدم خ یورنداشت  ستیابروهات رو ن-

 انگار رنگ خودشونه نی خودت بب ایدراومده ب
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به دستش داد که با آن خودش را نگاه کند،  یکوچک ی نهیآ

  نیاز اول هم شی حق با مژده خانم بود. انگار رنگ ابروها

 .بود

 

 

 دستتون درد نکنه -

 

 

 ن؟یانجام بد نیخواینم ی ا گهی. کاره د زمیمبارکت باشه عز-

 

 

 کنم  کوریچرا اتفاقا وسوسه شدم ناخن هامم مان-

 

 

 نیناخن کارمون در ا یمن به اندازه  یاا چه خوب ول-

 ستمین یحرفه ا  نهیزم
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 او کرد  یحواله  یچشمک و 

 

 

اشکال نداره ناخن کارمون کارت رو انجام بدن؟ مطمئن -

  خوبه یلیرش خکا دیباش

 

 

 ی نه چه اشکال-

 

 

 کار شما رو انجام بده گمیبعد از نرگس م نیپس منتظر باش-

 

 

نگران بچه  نکهیگذشته بود. با ا کیرا نگاه کرد از  ساعت

 یمنتظر م دیخواست به مژده خانم بگو  یها بود اما دلش م

 .که در نوبت هستند انجام شود یماند تا کار آن چند نفر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

که آمده   یگرفته بود. از وقت  ل یاو را تحو  یلیخدا خ  ی بنده

 .بود دهیبودند کارش را ول کرده بود و به ماهور چسب

 

 

چند نفر را چک   یهمزمان رنگ مو  دید یاالن م کهیحال در

کند فقط ناظر کار  ی کند و خودش شخصا رنگ نم یم

 .است گرید  یشگرهایآرا

 

 

که از  دینبا  هیبود مثل بق یبود که بود او هم آدم دکتر

مردم به او لطف   شهیکرد. هم یسواستفاده م تشیموقع

لطفشان   دیتوانست آن طور که با ینم چوقتیداشتند و او ه

 .را جبران کند
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 یز یچ بایدلش مالش رفت. از صبح جز آن قهوه تقر یکم

  نییپا شیاز گلو  یزینخورده بود. از بس دلشوره داشت چ

  .نرفته بود

 

 

که مشغول بود حالش بهتر از قبل شده بود.   یساعت چند

شد   یم کاریب یشناخت تا کم  یاصال ذات خودش را م

 ییتا جا نیهم یافتادند. برا یافکارش مثل خوره به جانش م

 .بود زانیگر یکاری که امکان داشت از ب

 

 

. نگران بچه ها بود. ردیبا خانه بگ  یخواست تماس یم دلش

 یدستش را سوزانده بود به خانم احمد نیکه آر ی از وقت

 یکه او برم یو تا وقت دیایب ستیگفته بود از صبح که او ن

 .گردد بماند
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خودش  یگفت برا یدر خانه نداشتند هم م یاگر کار یحت

سر  ییکه بچه ها بال دیترس یم نیاستراحت کند. از ا

گفته بود اگر   یامروز را خانم احمد ی. ولاورندیبخودشان 

 .د یا یاجازه دهد ن

 

 

داد  یشد که چون به او ماهانه حقوق م یبود و نم  یمنطق

 .او باشد اریو چهار ساعت در اخت ستیبخواهد که ب

 

 

به آنها  دیداشت و با یشخص یاو هم خانواده و زندگ  باالخره 

 میرا در حر یکه خانم احمد یکرد. از وقت یم یدگیرس

 .راحت شده بود یلیخودشان راه داده بود خ

 

 

کمتر شده بود. خانم  شی راحت شده بود هم کارها الشیخ هم

 .بود یو زبر و زرنگ زیخانم تم یاحمد
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 یو بچه دار یاوقات هم او را در امور خانه دار یلیخ

راهگشا و خوب   شی ها حتیکرد و چقدر نص یم حت ینص

 .بودند
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بود. حدود پنجاه سال سن داشت  یا دهی سرد و گرم چش خانم

پدر آنها را بزرگ کرده  یگفت ب یکه م یبا چهارتا بچه ا 

 .است

 

 

خانه به   نیکرد که او را از ا یر دعا مبه جان ماهو  شهیهم

  .آن خانه رفتن خالص کرده است
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دانشجو بودند و پسر بزرگش سرباز بود.   شیتا از پسرها  دو 

گفت از کار کردن    یبزرگ شده بودند و م شیهر چند پسرها 

 .دیآ  یاو بدشان م

 

 

دهد و کار خودش  ینم  یتی گفت به حرفشان اهم یاو م یول

 کردیبود که آدم حض م یستودن ین زن هاکند. از آ یرا م

 .مقابل صورتش به خودش آمد ی. با تکان دستشانیبرا

 

 

 نوبت شماست زمیعز-

 

 

ناخن  یتکان داد و به سمت صندل  یخانم خدمات یبرا یسر

اش حرف  یاز سالن با گوش یکار رفت. نرگس در گوشه ا 

 .نکرد  دایرا پ نی زد اما نسر یم
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مبادا دوباره   نکهیحرف زد. از ترس ا یشد تلفن ی م پس

 گریتذکر بخورد، به بچه ها زنگ نزده بود. االن هم که د

 .شد زنگ بزند ینم

 

 

 د یسالم خسته نباش-

 

 

 ممنونم یلیخ زمیسالم عز-

 

 

  ینگاه شی گذاشت. به ناخن ها زیم یرا گرفت و رو دستش

 .انداخت
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 مد نظرتون هست؟  یکاره خاص-

 

 

داده بود انتخاب   شنهادی ا که به نرگس پر یکرد آن مدل فکر

کارش مناسب  طیمح یکند اما آن مدل طرح داشت و برا

 .کرد یانتخاب م یساده تر زیچ دینبود. با 

 

 

. ناخن هام کوتاه ی صورت ای یگلبه  خوامیالک ساده م  هینه -

 یناخن ها یاندازه  نیخوام بلند باشه هم یباشن اصال نم

 خودم خوبه

 

 

 گه؟ید نیخوایم کوریمان -

 

 

 بله چطور؟-
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هم  یخوایبلند نم یگ ینکن هم خودت م کوریبه نظرم مان-

هم  یلیزنم. خ یخودت خوبن. من برات الک ژل م یناخن ها 

هم دو تا سه هفته برات   ادینه ور م شهیمقاومه نه لب پر م

 ؟ی. تا حاال الک ژل زدمونهیم

 

 

 نه -

 

 

نداره هر کدوم  یمن فرق یکنم؟ برا کوریمان  ایبزنم برات -

 ی دیم  حیرو که خودت ترج

 

 

دانست اما به نظرش  ی و الک ژل را نم کوری که فرق مان او 

 .کرد بهتر بود یبه حرف دخترک اعتماد م
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 بله ممنون-
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تا  دیدانست با یخسته شده بود. نم ستادن یا ابانیکنار خ از

 .انداخت  گر ید یرا نگاه  نیمنتظرشان بماند. ساعت ماش یک

 

 

 یساعت میرا بست. ن  شیاش را خواباند و چشم ها  یصندل

بود که صبح به  نجایکار ا یشد که منتظرشان بود. بد  یم

دانست  ی نم قیداخل کوچه نرفته بود و االن دق یشلوغ ل یدل

 .در کدام کوچه هستند
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از کارشان مانده است اگر  یهم فقط گفته بود کم جیگ نرگس

 .ندیآ  یخواهد برود آن ها خودشان م یم

 

 

دانست  ی. خدا مندی ایمانده بود اجازه دهد با آژانس ب نش یهم

 .آورده بودند شانیها افهیسر ق ییاالن چه بال

 

 

زد که  یحرف نم نیبا نسر چوقتیاصرار مادرش نبود ه اگر

 .برود شگاهی آرا ییاش دم سال نو هیعوض شدن روح یبرا

 

 

رفت انگار با کله داخل   یم  شگاهیکه هر وقت آرا نینسر

گذاشت  یرنگ زرد رفته بود. نرگس هم که مادرش نم

 هیرا شب شیرا رنگ بزند البد دوباره ناخن ها شی موها

 .خرچنگ کرده بود
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داشتند که هر بار کار  یچه اصرار  شی دانست خواهرها ینم

  یهم نم یخدا تنوع  یقبلشان را تکرار کنند. محض رضا

که بابت   ییاز هدر دادن آن پول ها دیا ین  فشیدادند که آدم ح 

 .کردند یکار خرج م  نیا

 

 

خواهد همراهشان شود از  یبود ماهور هم م دهیکه شن صبح

. دخترک ساده تر از آن بود اوردیبود شاخ درب کیتعجب نزد

 .جور جاها باشد نیکه اهل ا

 

 

بود. از تصور   شیسر خواهرها ریز زیداشت همه چ حتم

  .زد یکند لبخند نیرا رنگ نسر شیماهور هم موها نکهیا
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کردند. ماهور  یرا هم داشتند همرنگ خودشان م دخترک

 .شده بود نحل یال یمعما  شیبرا

 

 

داد که شک  یانجام م یساده و دم دست یچنان کارها یگاه

 .دکتر جراح موفق است کیداشت 

 

 

  یها ی نیریصبح که ش ایگرفت  یم  ادی یمادرش بافتن  از

 .اوردیبود از تعجب شاخ درب کینزد دیاو را د  یخانگ

 

 

ماهور نبودند.  هیشب چکدامیشناخت ه یکه م  ییدکترها  خانم

  .بود که هومن دوستش از زنش جدا شد ش یچند وقت پ
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کرده بود که هشت سال زنم  فیاو تعر یاز طالقش برا بعد

 .بوده هشت بار برام غذا نپخت 

 

 

 یبود بالطبع ناز و ادا یزن هومن دکتر عموم تازه

بود. اما ماهور تمام قواعد ذهن او را  شتریمتخصص ها ب

 .بود ختهیبهم ر

 

 

را نگاه  نیرا باز کرد و ساعت ماش شی از چشم ها یک ی یال

کرد. ساعت از سه گذشته بود. با خودش فکر کرد زنها 

 .هستند یبیو غر بیچقدر موجودات عج

 

 

همه اصرار بر  نی توانست کامل درکشان کند. ا  ینم چوقتیه

  .توانست بفهمد یشدن را نم دهید باتریو ز  ییبایز
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 یاجیبود و احت بایزن به ذات ز ک ی ینظرش روح زنانه  از

  .ا نداشتکاره نیبه ا

 

 

 شیزا نی بود و ا یندگیبود که روح زنانه زا  نی از ا ریغ مگر

  یکه برا یکوچک یدستها یپرورش فرزند بود گاه یگاه

 .کرد یکار م یبه سخت یگذران خرج زندگ

 

 

که داشت  یبود که همزمان  مارش یب یخانم ش یوقت پ چند

را   شیاشک ها  یکرد حواسش بود طور یم هیگر  شیبرا

 .پاک کند که خط چشمش خراب نشود

 

 

  نیاز حرکت آن خانم خنده اش گرفته بود. ا صال یاوج است در

در اتاق درمان هم رخنه کرده  یبودن حت  بایهمه اصرار به ز

  .بود
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 یک ی یکی روحش را  یتمام لباس ها  مار یکه ب ییجا

 .نداشت که پنهان کند  یز یو در مقابل او چ اوردیدرم
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 یاش چشمانش را باز کرد و صندل یگوش امکیپ یصدا  با

 دنیبانک بود از د امکیبرگرداند. پ یاش را به حالت عاد

 .دیبودند مخش سوت کش دهیکه کش یعدد

 

 

رفت. کاش  یکارها هدر م نی ا یکه برا ینزبا یپول ب فیح

 .سوخت  ی شدند حداقل آن وقت دلش نم  یم بایز یکم
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کارشان تمام شده بود که حساب کرده بودند. کاش  حتما

 یدم غروب آخر سال نم کی آمدند که به تراف یزودتر م

 .خوردند 

 

 

شد؟ ساعت از سه گذشته بود و   یگرسنه اشان نم نهایا

 یکه داشتند م دشانیهنوز نهار نخورده بودند. از دور د 

  .آمدند

 

 

خواست تفاوتشان را با موقع رفتن بسنجد. از  یدلش م یلیخ

  یمعلوم نبود اما رنگ روشن موها یادیز زیدور که چ

نبود که از دور هم مشخص نباشد. در را  یزیچ نینسر

 .جلو نشست و سالم داد  یلزد. نرگس صند شانیبرا

 

 

 نمت یسالم بب-
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رو به او کرد. با دقت او را نگاه کرد و در آخر   نرگس

  زینوک ت یماند. ناخن ها  شیانگشت ها ینگاهش رو 

 .دید یبود که م یریتصو  نیاز نظرش زشت تر شیزرشک

 

 

 هیچ ن یآخه ا ؟یخرچنگ کرد هیباز تو ناخن هات رو شب-

 ؟ یکار انجام بد یتونیچطور م نایبا ا دونمینرگس؟ من نم

 

 

. فتهیاز جلو چشمام م یاا داداش خوشکله که. نگو اونطور -

 از پوالتو بابتشون دادم یتازه کل 

 

 

 :اش اشاره زد و گفت یگوش  به
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 انم یبله در جر-

 

 

زد و خواست از گردنش  ییلبخند دندان نما شیبرا نرگس

 .دیشود که خودش را کنار کش  زانیآو 

 

 

 شن؟یچرا سوار نم ناینرگس! ا میابونیزشته تو خ-

 

 

بود ماهور رفت بهش پول بده  ابونیخانمه کنار خ هی-

 .همراهش رفت  نمینسر
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چهره اش  دنی. از دد یسالم ماهور به پشت چرخ یصدا  با

لحظه او را نشناخت  کیماتش برد. از بس عوض شده بود 

 .را جمع و جور کرد خودش عیاما سر

 

 

 د یسالم خسته نباش-

 

 

 خنده زد ریز ی حرف از دهان او نرگس پق نیا دنیشن با

 

 

نکرده خسته بشه. اونجا فقط  یداداش ماهور که کار-

 نشسته
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اوضاع و احوال بل گرفتن نرگس را کم داشت.  نیا در

که در را بست و به طرفش برگشت از حدس خودش  نینسر

 .خنده اش گرفت

 

 

  ادهیکرده بود. اگر صبح با هم پ شهی را مثل هم شی موها

اشان نکرده بود شک داشت ماهور هم همراه آن ها به همان 

 .رفته باشد شگاهیآر

 

 

اما  ستیکارش را بلد ن  نینسر شگریکرد آرا یفکر م شهیهم

را که  یاست. ظرف ی گرید یاز جا رادیاالن متوجه شد ا

 :مادرش داده بود باز کرد و به طرف پشت گرفت

 

 

 داده  چیمامان براتون ساندو -
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گشنه تشنه نشستم   نجایتو رو خدا دو ساعته من ا ا ا نگا -

داده، دلم  چی. نگفت مامان ساندو پرسهیم نیداره ازم اصول د

 ضعف رفت یاز گشنگ

 

 

خواست  ی دلش نم چیاما ه دیاز برق کش دینرگس را با رینخ

 .ماهور به او تشر بزند یجلو 

 

 

را برداشت ظرف را به طرف ماهور  چشیکه ساندو  نینسر

را که برداشت  چیاش ساندو  دهیو کش فیتان ظرگرفت. دس

کوتاهش ماند.  یو ناخن ها حیمل یالک ها   یچشمش رو 

 .را برگرداند شیرو  عیسر
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.  دیاینرگس کرد که حساب کار دستش ب یهم حواله  یاخم

 .دیرا که نگاه کرد ماهور را د نهیآ

 

 

  نییسرش را پا شانشیخوشرنگ و پر یبا آن موها دخترک

 .بود چشیانداخته بود و مشغول ساندو 

 

 

بلند کرد، انگار که متوجه نگاه او  یلحظه ا ی را برا سرش

 ینگاهش ناخودآگاه انسان را جذب م  یها یشده بود. عسل 

 .کرد

 

 

 یاش نسبت به قبل چند برابر شده بود. در دلش لعنت  ییبایز

نگاهش کار دستش ندهد  نکهیا یفرستاد و برا طانیبه ش

 .اش را زد یفتاب آ نکیع
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*** 

 

 

 یکه آمده بود در آشپزخانه بود. مشغول پختن سبز  ی وقت از

 یبرا  یمتنفر بود اما گاه یماه یپلو شده بود. هر چند از بو 

 .کرد یبچه ها درست م

 

 

درست کرده  یپلو با ماه  یهم به رسم سال نو سبز امشب

 .جالب بود شی برا راتشییبود. واکنش بچه ها نسبت به تغ

 

 

کرده بود و گفته بود که خوشکل شده   فیاز او تعر نیآر

و بعد  گهیراست م نیآر یاست. حنا هم گفته بود آره آبج

باشد دستش را گرفته بود و   یدیجد زی انگار در حال کشف چ

 .کرده بود  یرا با دقت وارس شی الک ها 
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بابت نداشتن آن رنگ الک به او زده   یزیآخر هم غر ر در

 .بخرد شی بود. به حنا قول داده بود جفت همان رنگ را برا

 

 

 یبود. دخترک قرت  دهیسرش را گول مال یقیج ی الک نارنج با

  یاز ده رنگ الک داشت اما باز هم راض شیسن ب نیدر ا

 .نبود

 

 

کرده بود.   حواله اش یبود فقط اخم دهیهم که او را د آرش

بارش  یکه حرف نیتوقع نداشت. هم نیاز ا  شتریاز آرش ب

 .بود یکاف شینکرده بود برا

 

 

  یخواست امروز سر خاک برود اما مجال یدلش م یلیخ

هفت  یداشت فردا سفره  میتصم یکار نداشت. ول نی ا یبرا

 .را بردارند و بروند سر خاک نیس
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هم حلوا   یرا خاموش کرد. مقدار رشیآماده بود. ز شیغذا

درست کند و   ادیز دیترس  ینبود م ادیز یلیپخته بود. خ

 .خراب شود

 

 

کوچه   یبه هر خانه  یکوچک یبود که کاسه  یدر حد یول

بن بستشان بدهد. بچه ها را صدا کرد که کاسه ها را  ی

 .کار را دوست داشتند نیا  یلیکنند. خ نیی همراهش تز
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 آخ جون حلوا -
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 کمک کن ایبخور بعد ب نیاول بش یخوایم-

 

 

 باشه -

 

 

تپل شده بود و  یبه لپش زد. دخترک خوشمزه کم یا بوسه

 .شود  باتریباعث شده بود ز نیا

 

 

 آخه  ی نیریش  نقدریتو چرا ا-

 

 

 ری ماهور دماغش را به ز نکهیاز ا شهی خنده غش کرد. هم از

 .گرفت یگردنش بمالد خنده اش م
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حنا سرحال تر شد. کاش دلشوره اش هم آرام   یخنده ها از

  .حلوا ببرد شیارد داد برا نیکه آرش به آر دیگرفت. شن یم

 

 

داخل   نیآماده کرده بود برداشت. آر شیرا که برا  یظرف

 شی به دستش داد و با ابرو اشاره زد که برا امدهیآشپزخانه ن

 .ببرد

 

 

*** 

 

 

ها که آماده شدند حنا هم اصرار داشت در پخش کردن   کاسه

تمامش   شبید نیبافته بود که هم شی برا یکمک کند. شنل

 .کرده بود
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 ش یبرا ین هاصرار داشت همان را تنش کند و با آ دخترک

 .و دلش را ببرد. نخواست در ذوقش بزند د یایقر ب

 

 

گذاشت و تا دم در خانه  یکیکوچ ینیتا کاسه در س دو 

 دهیفر یبرد. بعد دست او داد و گفت که برا  شیخودش برا

 .خانم ببرد

 

 

زد  یم شی زنگ در را برا دیسرش نبود وگرنه با یروسر 

 .دیرس یحنا دستش به زنگ نم 

 

 

از حنا نشد. در را باز کرد و   یاما خبر ستادیدر ا پشت

هم از سر کوچه با  ن یحنا نبود. آر دیدر کوچه کش یسرک

 :خانه که شد گفت کیگشت. نزد یداشت برم یخال ینیس
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 حنا اونجاست؟  نی رو بزن بب نای زنگ نرگس ا-

 

 

 رفت تو  دمیخودم د یآره آبج-

 

 

کامل باز کرد و خودش  نیآر یراحت شد. در را برا   الشیخ

 .شست یم  دیداشت که با فیظرف کث نی هم داخل رفت. دو ج

 

 

کرد.   ینداشت. کتف راستش گزگز م یامروز تمام شی کارها

 .نکرده بود  وگای بود که  یمدت

 

 

مدت   نی استراحت کند. ا یبود که نوروز بتواند کم دواریام

  .برنامه اش فشرده شده بود یلیخ
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وقت صرف کرده بود هر  یبچه ها و خانه کل دیع دیخر یبرا

 .بود یچند از ماحصل کار راض
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 یفکر م نیبه ا دیچ یم نیظرف ها را در ماش نکهیا نیح

کارش  یمثل امروز باشد که حساب دیکرد اگر هر روز ع

 .ستین یدرآمده است و از استراحت خبر

 

 

گونه ادامه داشت بهتر بود به خانم  نیروند به هم  اگر

  .دی ایب دیدوم ع یاز هفته   دیبگو  یاحمد
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بودند. در دلش آرزو   ختهیرا کامل بچه ها بهم ر آشپزخانه

 .گتر بودبزر یکرد کاش حنا کم

 

 

کرده  یپسرها زندگ  نی بنده خدا چطور با ا نتیدانست ز ینم

 .و شلخته بودند قهیسل  یبود. از بس ب

 

 

کردند.  یهم م یآشپز یپسرش حت یها یهمکالس کایامر در

 یدوره داشتند پسرها هم به اندازه  یبا بچه ها که گاه

  .و مرتب بود زیتم شانیدخترها خانه ها 

 

 

  یاش دستپختش از تمام دخترها یالکس همکالس  یحت

 .کالس شان بهتر بود
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به او   یلیقبال خ نینبودند. حاال آر نطوریا نیآرش و آر اما

کرد، اما از  یرا جمع و جور م  لشیکرد و وسا یکمک م

او را   شیکه آرش از کمپ برگشته بود با حرف ها یوقت

 .کرد که بدتر از خودش رفتار کند  یم ک یتحر

 

 

به او  عیزد. سر یرا تا م یلباس  ایکرد  یجمع م یظرف اگر

بود که به  دهیهم د یچند بار ؟یزد که مگه تو دختر یتشر م

 .گفته بود جمع نکن بذار خودش جمع کنه نیآر

 

 

 ی انگار از آسمان وح ا یآقا بود  دیزر خر یاو بنده  انگار

دختر خانه  ایحتما زن  دیخانه را با  یمنزل آمده که کارها

 .انجام دهد
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آمد که  یم  ادشیجانش بود  یباباحاج   شیپ یکه بود وقت بچه

لباس   یداد حت یکارها را خودش انجام م یهمه  رمردیپ

 .شست یاو را خودش م یها

 

 

به خودش و افکارش زد. که را داشت با که  یپوزخند

اش انگار فرشته بود در عمرش  یکرد؟ باباحاج یم سهیمقا

بود. در عوض به عمرش  دهینرس یمورچه ا آزارش به

 .بود دهی آرش ند یو بد دهن یادب  یبه ب یآدم

 

 

از  یلیشد. خ یجا ختم نم نیآرش به هم  یها یکارشکن

کرد و او را  یبا او صحبت نم ی لیدل چیاوقات بدون ه

 .داد یمخاطب قرار نم  میمستق

 

 

بچه ها را  یمرتکب شده است. حت یاشتباه ایاو خطا   انگار

 .کرد یم خیتوب یهم بابت گرم گرفتن با او گاه
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به   یانداخت که ه یم  نتیز ادیاو را  دیشد ش یرفتارها نیا

پدرش  ایزد و  یماه به ماه با او حرف نم یواه  یبهانه ها

 .داد یحرف زدن با او قرار م یرا واسطه 

 

 

 زی تواند صبر او را لبر ی رفتارها م نیکرد با ا یفکر م آرش

  .سخت در اشتباه بود  کهیکند در حال

 

 

کرده بود و او را  دهیاو را فوالد آبد  نتیبا ز یها زندگ سال 

حرف ها بار آورده بود که بخواهد اعتراض  نی صبورتر از ا

 .کرد یم  تشیرفتارها اذ نیکند. هر چند تمام ا

 

 

در حال   یست. سرکرا که زدند فکر کرد حنا فونی آ زنگ

  .دید  یم لمی. آرش در حال تخمه شکاندن فدیکش
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خدا تکان نداد،   یهم خودش را محض رضا نچ یا کی  اصال

 .دارند یمشکل شی کرد گوش ها یکه آدم فکر م  یطور

 

 

آن  یکه برا یبا او دهان به دهان نشود. تنها کار دید بهتر

 .داشت بحث کردن بود  یانرژ شهیهم

 

 

. فکر کرد حتما دیرا ند  یرا نگاه کرد کس  فونیآ  ریتصو 

 ییحناست در را زد و به آشپزخانه برگشت. در حال جابجا

 .عمه اش آمد یداخل آشپزخانه بود که صدا  ل یوسا

 

 

 ماهور -
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کرده  ی. چه کاره خوب اوردیبود بال درب کینزد یخوشحال از

 .تنها نباشند ییم سال نوبود که امشب آمده بود که د

 

 

 گری د نتیدلخور بود. از چهلم پدرش و ز  یلیچند از او خ هر

بود. عمه اش پا درد را بهانه کرده بود. هر چند  دهیاو را ند

 .سر شوهر عمه اش است ریز زیدانست که همه چ یاو م
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آن ها را نداشت  یشدن به خانه  کی هم جرات نزد  خودش

سر برسد و دوباره درشت بارش   ل یآقا اسماع دیترس یم

 .کند
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عمه اش را دچار  یداد دلتنگ بماند اما زندگ یم حیترج

 .مه اش رفت و در هال را باز کردتشنج نکند. به استقبال ع

 

 

عمه اش که در حال داخل آمدن از در راهرو بود،  دنید با

  ریدهانش گذاشت. تصو  یو دستش را جلو  دیکش یبلند نیه

 .نبود یباور کردن شیروبرو 

 

 

لنگه  شی ها  ییسرش آمده است. دمپا  ییدانست چه بال ینم

  .تنش بود یبه لنگه بود. بلوز دامن خانگ

 

 

که بود   یزد و معلوم نبود برا یکه به تنش زار م ییانتو م با

 .بزرگ و گشاد بود شیهمه برا  نیکه ا
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 ینبود و چادر هم به سر نداشت. گوشه    شیپا جوراب

شده  زانیاز پارچه اش آو  یدامنش جر خورده بود و تکه ا

 .بود

 

 

 یبود. کبود دهیاش خون شره کرده و خشک قهیکنار شق از

 .زد یدر ذوق م یگونه اش هم بدجور یرو 

 

 

ماهور   دنیدست راستش هم دست چپش را گرفته بود. با د با

پله که پا   یرا درآورد و رو  شی ها ییشد. دمپا یاشکش جار

  .گذاشت ماهور به خودش آمد

 

 

آخش را درآورد. از او  یرفت و بغلش کرد که صدا جلو 

 :فاصله گرفت و گفت
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 شد قربونت برم؟  یچ-

 

 

نزد. حرف نزده هم معلوم بود  ی اش لب لرزاند و حرف عمه

 .او را زده بود ل یچه خبر است حتما باز آقا اسماع

 

 

بود.  دهیرا د یصحنه ا نیهمچ گرید کباریکه بچه بود  یوقت

که عمه اش  چشمش بود یپا یکبود  کیالبته آن موقع فقط 

 .کرده بود شی حاج بابا یخانه  یرا روانه 

 

 

اش حرف زده بود  یآمده بود با باباحاج ل یهم آقا اسماع بعد

  یاش را راض یو ظاهرا معذرت خواسته بود که باباحاج

 .کرده بود که عمه اش دوباره برگردد
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اصال درست نبود که   تیوضع نیسن و در ا  نیاالن با ا اما

  دیبا یچه خاک   ستادیا ی زده بود. اگر قلبش م همه نی او را ا

 .ختیر یبه سرش م

 

 

 .نشست یپادر ی به در هال رو  دهینرس

 

 

 ؟ ینشست نجایا عمه چرا ا-

 

 

 :گفت یخفه ا  یزد و با صدا یهق
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رو به راه بشم   یبهتره. بذار کم ننی نب  ینطوریبچه ها منو ا-

 تو  امیم

 

 

خون   دید یم نگونهیبا عمه اش بود. آرش اگر او را ا حق

ساده دلش خودش را حتما  یعمه  یخورد. ول یخونش را م

 ینشستن رو قهیکرد با چند دق یبود که فکر م دهیند نهیدر آ

 .شود یحالش رو به راه م  یپادر

 

 

آب آورد. قرص قلبش را  یوانی ل شیآشپزخانه رفت و برا به

 .داد یبه خوردش م یک یحتما  دیدر خانه نداشتند با

 

 

تواند استفاده کند. به  یم یخالد یآقا یکرد از قرص ها  فکر

 .اش را آورد یاتاقش رفت و گوش
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ورق از آن    کیکرد و گفت  امکیپ نینسر یقرص را برا نام

 .اوردیب شی را به حنا بدهد که برا

 

 

را دوباره نزنند که پسرها  فونیهم دم در رفت که آ  خودش

ماهور دم در آورده  یخودش قرص را برا نیشک کنند. نسر

 .بود
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 پس حنا کو؟-

 

 

 کشهینشسته نرگس داره رو ناخن هاش طرح م-
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 :گفت نیخواست در را ببندد که نسر گفت و  یا باشه

 

 

 افتاده؟  یماهور اتفاق -

 

 

 نه چطور؟-

 

 

 دهیرنگت پر کنمیآخه حس م-

 

 

  عجله دارم یبرم کم دیمن با دینشده ببخش یزیچ زمی نه عز-
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را بست و برگشت کنار عمه اش نشست. در دلش خودش  در

کرد که در خانه دستگاه فشارسنج نداشت، االن  یرا لعنت 

فشار عمه اش به او قرص  یریمجبور بود بدون اندازه گ

 .بدهد

 

 

صورت اکتفا کند.  یمثل برافروختگ یبود به عالئم  مجبور

قرص را از خشابش درآورد و رو به عمه اش گرفت. عمه 

آب   یحرف قرص را از دست او گرفت و با قلپ   یباش 

 .خورد

 

 

 هیعمه اش مو   شیبچه که بود موقع شانه زدن موها شهیهم

بخت تو مثل  یاله  اههیگفت بختم س  یلب م  ریکرد و ز یم

 .بخت من نشه
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 یبخت را درست و درمان نم یکلمه  ی معن یوقت ها حت  آن

 .شد یم شی دانست. االن کامل متوجه حرف ها

 

 

 دهیدو  هودهی سال ها ب نیو عمه اش انگار تمام ا  خودش

 .بودند دهیبودند. دوباره همراه هم به ته خط رس

 

 

 ینم  نییپا شیآب خوش از گلو  کیکه از دست آرش  ییاو 

 نیو عمه اش که در ا دیترس یاز آرش م یچ  نیرفت و ع

 .همه کتک بخورد نیاز دست شوهر خدانشناسش ا دیسن با

 

 

بود. شانس تولد  نیاز ا ریغ یزیسرنوشت آنها هم چ کاش

 .یاش بکن یشد در تمام عمر کار  ینم گر،یبود د نیهم
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کرد. اگر به خود    یخودش را انتخاب نم یکه خانواده  انسان

  .کرد یانسان بود چه ها که نم

 

 

 شیروبرو  واریداد و د هی پشت سرش تک واری را به د سرش

 .کرد که عمه اش به حرف آمد یرا نگاه م

 

 

 یرفته بودم سر خاک برگشتم الم شنگه راه انداخت. هر چ-

ول   شه،یم ال یخیب شهیگفتم جوابش رو ندم خودش خسته م

 یزیچ هیشده بود انگار. آخر سرم  نهوو یکن ماجرا نبود. د

داد و هوار کردم ول   یرو بهونه کرد افتاد به جونم. هر چ

  .کنم نشد

 

 

آب را دوباره  وانیبعد که آرام تر شد ل یهق هق افتاد. کم به

 .به دستش داد
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 میچرا دست از سر زندگ ؟یر یچرا نم گهیبعد چهل سال م-

خودش و   یرو زندگمن مثل بختک افتادم  گهی م ؟یداریورنم

بوده   نیبخاطر ا ختهیکاوه اگه بهم ر یزندگ گهیبچه هاش. م

 .براش نبودم یکه من مادر خوب

 

 

 :به او کرد و گفت رو 

 

 

بلد نبودم؟  ینبودم؟ مادر یآره ماهور؟ من مادر خوب-

از بس دم  گهیتو رو هم بدبخت کردم. م یحت گهیم ل یاسماع

تو و فرزاد رو هم  گهی. می کن یگوشت خوندم شوهر نم

و سرگردون کردم. خدا شاهده من آرزومه تو فرزاد  چارهیب

تونم زورتون کنم.   یمن که نم ی. ولن یریسر و سامون بگ

 شه؟یم یرمگه زو 
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شد. مگر بدون شوهر  یم ل یآقا اسماع ال یخیعمه اش ب کاش

  کرد؟ یشد زندگ ینم

 

 

کرده  تیاش او را اذ یمرد که در تمام زندگ نیدانست ا ینم

با خودش  گر ید نباریکرد؟ کاش ا ی بود چه داشت که ولش نم

 .شد یم کدل ی

 

 

پول نداشتم. مانتو   ایر ه ی ی. حترونیمنو از خونه انداخت ب -

سن من کجا  نیگرفتم. تو ا هیرو از خانم همسا هیو پول کرا

روز تو رو تو   هی ستنی برادرات حاضر ن گهیبرم ماهور؟ م

 یتف سرباالم هر جا برم برم گهیخونه اشون نگه دارن. م

  .خودش شیگردم پ
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 .افتاد هیبه گر دوباره

 

 

براش پدر و مادر   یماهور مگه تو سن و سال منم کس-

 هیبدون اون   گهیکه به قهر پاشه بره خونشون؟ م مونهیم

 .کنم یتونم زندگ یروزم نم

 

 

 شیروسر یرا با گوشه   شیو اشک ها دیرا باال کش دماغش

 .گرفت

 

 

 دهی گفت نشن یهمه سال؟ هر چ ن یکردم با خودم ا کاریمن چ-

خودم بود    ریکرد لب نزدم و تحمل کردم. تقص یچگرفتم. هر 

حرمت خودش و خونواده اش رو نگه داشتن. ا ا آخر   نهمهیا
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 یرو سر پسرا یشیخراب م یاالن بر گهیم گردهیسرم برم

 .یزیریاونارو هم بهم م یمن، زندگ

 

 

را  یگفت. مشخص بود چه فشار یم انیاش داشت هذ عمه

  .سال ها تحمل کرده است نیا

 

 

کرد که  ینبود و فکر نم ی همه سنت نیعمه اش ا کاش

  نی سر است. کاش کمتر وابسته بود. کاش ا ی هیشوهر سا

 .انداخت یکند و دور م یم شهی هم یدندان لق را برا

 

 

باز کردن   ینا نداشت که برا یکه بلند شد حت  فونیآ یصدا

 .توانست عمه اش را پنهان کند یدر برود. تا ابد که نم
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شدند. آرش که در هال را به  یپسرها هم باخبر م باالخره 

  .دیباال پر شانیباز کرد هر دو شانه ها  یتند

 

 

آنها در  دنینفهم اما با د ی کهی گفت مرت یلب داشت م ریز

 .ساکت شد و موشکافانه نگاهشان کرد تیآن وضع

 

 

 کهیمرت نیداخل؟ ا نیومدیچرا ن ن؟یکن ی م کاریچ نجای شما ا-

. من گفتم نجاستیزنم ا گهیم کنهیم دادیاومده دم خونه داد ب

 شش؟یاالن خوب شد دروغگو شدم پ ستی ن  نجایا

 

 

 :کرد و عمه اش را نگاه کرد زیرا ر شیها چشم

 

 

 سرت چرا خون اومده؟  ؟یچرا نشست  نجایشده؟ ا یعمه چ-
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تا جواب عمه  ستادیآمد نا اطیکه از ح ی دادیداد و ب یصدا  با

 .را بشنود. به سمت در راهرو پا تند کرد
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او را بلند کرد. با هم  بغل عمه اش را گرفت و  ریهم ز ماهور

 از مبل ها نشاندش یکی یحال رفتند. رو  یتا کنار مبل ها 

 

 

هم  نیها. آر نیاین رونیکه افتاد شما ب یعمه جون هر اتفاق -

. هدفون گذاشته کنهیم  یاس فور باز یتو اتاقشه داره پ

 نینذار ادیب رونیاگه خواست ب یشنوه ول یصداها رو نم
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سرش  یبرداشت، رو  یاز چوب رخت یهم شال  خودش

 .آمد یجر و بحثشان م  یرفت. صدا اطیانداخت و به سمت ح

 

 

بود. معلوم نبود او که از خانه  دهیمرد ند نی آبروتر از ا یب

 نجای چه مرگش بود که دنبالش تا ا گریکرده بود، د رونشیب

 .به راه انداخته بود دادیآمده بود و داد و ب

 

 

 یبا خودش معلوم نبود. عمه    فشیتکل یناحساب مرد

 ی آورده بود و هر جور که دلش م ریکس گ یمظلومش را ب 

 .تازاند یخواست م

 

 

به  لیداد آقا اسماع  یگذاشت صدا اطیرا که در ح شیپا

 .آسمان رفت
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 یسوسه اومدن تو تو  نیبب  ای. بدیعامل فتنه هم رس ای ب-

 .دیتهش به کجا کش مونیزندگ

 

 

آن ها داشت  یبود. او چه کار به زندگ وانهیمرد د نیا قطعا

 آخر؟

 

 

 ؟ یداریورنم  مونیهرزه چرا دست از سر زندگ یدختره -

 

 

 درست صحبت کن احترام خودت رو دست خودت نگه دار-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



زد و به او تذکر  ل یآقا اسماع یبود که آرام به شانه  آرش

حرفها بود که با تشر آرش  نی داد. اما او آتشش تندتر از ا

 .کرد ییگو  اوهیم شود. به سمت او آمد و شروع به آرا

 

 

تو  یشیچه آت  ننیالدنگش کجان که بب یاون داداشا-

 من هار شده  یپدر سگ برا ی کهی زن  ؟یانداخت مونیزندگ

 

 

چطور   دیماهور را گرفت. نفهم  یچشم ها یجلو   خون

  یبلند  یصورت او نشست. با صدا  یدستش باال آمد و رو 

 :داد زد

 

 

 یبه حاج بابام فوش بد یشما حق ندار -
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 یعمه اش که انگار تازه متوجه شده بود چه اتفاق  شوهر

  .صورتش گذاشت یافتاده مبهوت دستش را رو 

 

 

 ریآرام و سربه ز شهیرا از ماهور هم یحرکت نیهمچ  انتظار

 :و گفت دییرا به هم سا  شینداشت. دندان ها

 

 حروم زاده؟  یکرد کار یچ-

 

 

 ش یکه باال آمد ماهور در خودش جمع شد و چشم ها دستش

 .را بست

 

 

 نیا یزن ها یدست رو  یمن زنده ام حق ندار یتا وقت -

 پدر حروم زاده جد و آبادته  ی ب ی کهی. مرتیخونه بلند کن
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را باز کرد. آرش بود که در  شیآرش چشم ها یصدا  با

 .مشت و لگد گرفت ریو او را ز دیدهان شوهر عمه اش کوب

 

 

جدا کردن آرش از   یکه از اول فقط ناظر بود، برا بابک

حرف ها بود که  نیتر از ا  یپدرش جلو آمد. اما آرش عصبان

 .شود  ال یخیب

 

 

نبود  مانی هم پش چینکرد. ه یجدا کردنشان تالش  یبرا اصال

زد در  یزل م یادب یب تی بود. با نها دهیکه در صورتش کوب

 داشت؟  یداد چه انتظار  یچشم آدم و فوش م
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که به  ییخواست آرش تقاص تک به تک کتک ها یم دلش

 .ردی از او بگ کجایعمه اش زده بود را 

 

 

بود و اصال قدرت  یکاوریر ی ه چند که آرش در دور هر

  .نبود دیاش آن طور که با یبدن

 

 

قد کوتاه تر از آرش بود و نسبت  یلیشوهر عمه اش خ اما

نداشت. آقا  یآنچنان  ی به آرش که جوان تر بود، قدرت بدن

هم که شده بود بهتر بود با تبعات    کباری یبرا ل یاسماع

 .کارش مواجه شود

 

 

نبود که از صبح  خودیانگار. ب  شده بود ریتعب  شبشید  خواب

دلشوره داشت. بابک باالخره توانست آرش را به ضرب و  
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تلفنش را از  یگوش ل یزور از پدرش جدا کند. آقا اسماع

 :درآورد  بشیج

 

 

 ؟ ی زنی. منو مارمیپدرتو درم-

 

 

داد  یرا تکان م شیرفت. آرش دست و پا رونیب اطیاز ح و 

 :که بابک او را ول کند. سر بابک داد زد

 

 

 گمیولم کن م  نمی ولم کن بب-

 

 

اما کشان کشان تا دم در رفتند. آرش  دیچرب  یبابک م زور

 :شود گفت یبابک نم  فیحر دیکه د
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 ندارم  شیباشه ولم کن کار-

 

 

  رونیبابک او را ول کرد، بابک را از در ب نکهیمحض ا به

. دیکار آرش کش نیاز ا یانداخت و در را بست. نفس راحت

  ال یخیب یراحت نی هر چند مطمئن بود شوهر عمه اش به هم

 .شود ینم

 

 

 عمه رو زده؟ یبهم نگفت  یچ  یبرا-

 

 

رو به راه بشم  کمیعمه حالش خوب نبود بهم گفت بذار -

 تو خونه امیخودم م 
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 نمون نجایتو ا ایاشکال نداره ب -

 

 

 یبود که آرش برا  نیکه داشت حسنش ا یدعوا هر بد نیا

 .هم که شده با او مهربان شده بود ی لحظات

 

 

*** 

 

 

گرفتند.   یدستش را گچ م دیعمه اش شکسته بود. با دست

 .مبل منتظر آرش نشسته بود یرو   دهیلباس پوش

 

 

کرده بود که حواسش به  دیزده بود و تاک  نیبه آر یسر

خودش و خانه باشد. همان بهتر که هدفون داشت و سرش 

 .اش گرم بود ی به باز
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زد که بخواهد  یبه دل نم یچندان چنگ شانیزندگ  اتفاقات

  .کند کیاتفاقات شر نیبچه را هم در ا

 

 

ساعت بگذارد و او هم  نیآر یباز  یعادت داشت برا وگرنه

 .کند یحق داشت باز ی فقط سر ساعت خاص

 

 

  ریباز کردن در بلند شد. تصو  یرا که زدند برا فونی آ زنگ

آبرو نداشت  یمرد ذره ا نیلبش را گاز گرفت. ا دیرا که د

 .آن ها خبر کرده بود یرا برا سی که پل
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گفت و به سمت اتاق آرش رفت.  یامیاالن م یگوش داخل 

 قبل شود. در زد یبار هم مثل دفعه  نی خواست ا ینم

 

 

 سا یوا-

 

 

 :را به در چسباند و آرام گفت لبش

 

 

 اومده دم در سیآرش پل-

 

 

 زده در را باز کرد هل 
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 ؟ یچ یبرا سیپل -

 

 

 آورده ل یالبد آقا اسماع دونمینم-

 

 

از  شیدرآوردن دست ها نیرا از سرش رد کرد و ح  ژاکتش

 :ژاکت گفت

 

 

بنده اون اگه مرد بود که دست رو   یچه آقا هم به دمش م-

 کرد یعمه بلند نم

 

 

 شهیاالن برامون داستان م شیزد یکاش نم-
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آدم نشسته بودم  یبچه  ن یمنه؟ من که ع ریمگه تقص-

 کردم  ی نگاه م لممو یتم فداش

 

 

 بار را استثناعا حق با آرش بود  ک ی نیا

 

 

 شی نداختیتو بود کاش از اول از خونه م  ریمن نگفتم تقص-

 رونیب

 

 

 افتاد یزدمش از هارت و پورت نم یاگه نم -
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  رونی را باز کرد و دستش را به در گرفت که آرش ب اطیح در

 نرود

 

 

  جناب د ییسالم بفرما-

 

 

 خودشه؟-

 

 

 بله -

 

 

 ادی با ما ب  دیدندونش رو شکسته با شونیکه ا هیآقا شاک نیا-

 یکالنتر
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 مارو شکسته یهم دست عمه  شونی خب ا-

 

 

  فضول زنمه یبه تو چه دختره -

 

 

 ش؟ ی بزن دیزنته با -

 

 

  ادیب  دیداره با یتیعمه اتون اگه شکا دونمیخانم من نم-

با ما  دیآقا با نیکنن فعال ا یم یدگیاونجا بهش رس یکالنتر

 اد یب

 

 

 گهیم یچ نیا  نمیدستت رو بردار ماهور بب-
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 یکالنتر م یایما فردا م دی شما بر شهینم دهیآقا شب ع-

 

 

 ادیب  دیاالن با نیخانم هم   رینخ-

 

 

که چند متر زبون   ش یساعت پ هی تا  ؟یدیترس ه یها چ-

 ی داشت

 

 

 یاما او نم دیایب رونیبه دستش فشار آورد که ب آرش

نامردشان را دوباره  یشوهر عمه   سیپل  یخواست جلو 

 .بزند
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 نگونهیآرش. از قصد داشت ا یشدند برا یم یهم شاهد آنها

 .کند کی زد که آرش را تحر یحرف م 

 

 

 اد یزنم آژانس ب یباشه آقا زنگ م-

 

 

 اد یب  دیما با نیخانم با ماش  رینخ-

 

 

. در را دیرا برداشت اما دست آرش را سفت چسب دستش

  .راه افتاد س یپل نیبست و به سمت ماش
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خواست به طرف بابک و پدرش برود که او  یم آرش

د. آرش که نشست هلش دا سی پل نینذاشت و به طرف ماش

 که مامور او را مخاطب قرار داد ندی خواست خودش هم بش

 

 

 د یای با ما ب د یتون یخانم شما نم-

 

 

شد که با  ینم دیدانست چه بگو  ینگاهش کرد نم مستاصل 

 مامور بحث کند

 

 

 نیرو بد یباشه حداقل آدرس کالنتر-
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را فشرد.   فونیرا که گرفت به طرف در رفت و آ آدرس

 ینداشت که با تاکس یبود و پول اوردهی را همراهش ن  فشیک

  .دنبالشان برود 

 

 

زودتر  دی که دور زد برود در را عمه اش باز کرد، با نیماش

 .دیرس یبه آن ها م

 

 

*** 

 

 

رفته  رونیب ل یبود. آقا اسماع ستاده یا یکالنتر یراهرو  در

را هم معلوم نبود کجا برده بودند. بابک  بود و آرش

 .بود ستادهیا شیروبرو 
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 نامردم یلیمن خ یکن ینگام نکن فکر م ینجوری ا-

 

 

پشت  واریکنم، داشتم د یمن اصال نگات نم دیبگو  خواست 

 .دیکه بگو  دیند یکردم اما لزوم یسرت رو نگاه م

 

 

اون بال رو سر مادرت  یذاشت یکه نم یاگه نامرد نبود-

 اره یدرب

 

 

 ارمشی بخدا خونه نبودم. من برگشتم بابا فقط بهم گفت ب-

دونستم دعوا کردن فقط گفت  یشما. من اصال نم یخونه  

 دنبالش   میمامانت اونجاست بر
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مانتو و پول   هی از همسا رونیاز خونه پرتش کرده بود ب-

ما. حاال  یلنگه به لنگه اومد خونه  ی ایی گرفته بود با دمپا

 داره؟ یچرا دنبالش اومده؟ چرا دست از سرش برنم

 

 

 :و کالفه گفت دیبه صورتش کش یدست

 

 

رو پس  تشیبابا هم شکا کنهیدرستش م ادیاالن فرزاد م-

 نگران نباش   رهیگیم

 

 

 ای شهیدست مامانت درست م رهی رو پس بگ  تشیبابات شکا-

 بدنش هان؟ یایکبود
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کشم حالشو بپرسم ازت؟ من موندم  یبخدا ماهور خجالت م-

پدر و مادرم. هر چقدر هم بابا بد اخالق باشه پدرمه من  نیب

 تونم بکنم؟  یم کاریچ

 

 

  یوقت ده،یفوش م یوقت گه،یزور م یرته که پدرته وقتپد-

 ؟ یبگ  یزیبهش چ  دیچون پدرته نبا زنهی کتک م

 

 

 دمیبشه قول م ینطوریا  ذارمینم گهید-

 

 

 :تکان داد و گفت شیبرا یسر
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 عمه برگرده ذارمینم  گهیچون د شهینم ینطوریا  گهید-

 

 

به  یکه در کالنتر یجار و جنجال یبابک در صدا یچ  یعنی

 .داد یراه افتاد گم شد. همان بهتر که جوابش را نم

 

 

 ینکرده بود که دلش م ینداشت کار  یبابک هم گناه  البته

 یپسر نم یکند. گناه پدر را که به پا یخواست با او بد رفتار

 .نوشتند

 

 

هم  چکسیپر بود از عالم و آدم، حرف زدن با ه دلش

  .کرد یآرامش نم
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قبل تنها در آپارتمان  ید کاش مثل سال هاکر فکر

 ی داد و برنامه ها یکاناپه لم م یاش بود. رو  یدوستداشتن

  ل یتحو  یکرد و لحظه   یرا تماشا م ونیزیتلو   دیمتنوع دم ع

 .دید یم ونیزیسال نو را از تلو 

 

 

بود.   دهیاش پر کش یآمده بود آرامش زندگ رانیکه ا ی وقت از

 .اش را با آن دست شکسته تنها گذاشته بود چارهیب یعمه 

 

 

برد. حداقل او   یم مارستانیاو را حتما به ب نجایبعد از ا دیبا

 .کند یرا تحمل م یدانست االن چه درد یکه پزشک بود م

 

 

گرفت حاضر بود تا آخر   یعمه اش از شوهرش طالق م اگر

دانست عمه اش آدم  یاش را بکند اما م یعمر خودش نوکر

 :بابک به خودش آمد یگرفتن نبود. با صدا طالق
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 قربونت برم؟ یاومد یچ یبرا نجای ا-

 

 

شد. پشت  یم  کیکه داشت به آن ها نزد دیاش را د عمه

 شی . االن پدیکش  یبود. از او خجالت م ما یسرش هم ن

 کرد؟ یآن ها م یراجع به خانواده  یخودش چه فکر

 

 

 ش یاحترام برا یبه نشانه  یبودند. سر  یروز کالنتر هر

آورد، در جواب  ینم  نجایتکان داد. کاش عمه اش را ا 

که   مایکرده بود در خانه بماند. ن یاو را راض شیاصرارها

 :شد گفت  کیبه او نزد

 

 

 نش یآورد یکاش نم-
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کرده بود منم  یتاب  یب  یلیمامان که حنا رو آورده بود، خ-

 کنه؟  تیشکا ست یآوردمش. بهتر ن

 

 

 یم یداشت. عمه اش اگر از شوهرش شاک  یل خوشد چه

 .نبود نیشد که االن حال و روزش ا

 

 

اونجا  می بر نجایبهتره بعد از ا ی قانون ی من آشنا دارم پزشک-

حرفش   تونهیکنه مدرک که دستش باشه راحت تر م  نهیمعا

 رو اثبات کنه
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 شد یم  یگفت کاش عمه اش راض یبد هم نم-

 

 

 هی. دمید ادیموارد ز نیتو راه باهاشون حرف زدم. من از ا-

زنه  میکردم. مورد داشت یکار م یتو پزشک قانون یزمان

شوهرش زده بود دماغش رو شکسته بود. اومده بود 

مرده برگشته  ش یبعد دوباره پ یگواه یبرا ی قانون ی پزشک

. یقانون یدوباره برگشته بود پزشک دهیبود. به ماه نکش

  نیسه بار دماغش رو شوهرش شکست. تو ا شهیباورت نم

کاره. ما که  ن ینکردن بدتر ت یموارد کوتاه اومدن و شکا

از خانم ها   تیحما یبرا  یدرست و درمون  یتیماقانون ح

. رنیگ یاش م دهیها ناد یلیهم که هست خ  ین ی. هممیندار

 یسن و سال ای رهیزشته آبروشون م د یشما هم نگ دوارمیام

رو   گهیکه د رهیگ یم ادیحداقل  ینطوریازشون گذشته. ا

 .زنش دست بلند نکنه
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 نیگفتن نداشت او تجربه اش در ا یبرا یحرف  مایجواب ن در

  .بود شتریب  نهیزم

 

 

 شتریاز خانم ها ب  یتیحما یقانون ها کا یدر امر نکهی ا ضمن

 .به عمرش نبود ینینچنیا  یبود و شاهد خشونت ها

 

 

* 

 

 

 دیخواست به او بگو  یانداخت دلش م نییرا که پا  سرش

  .اتفاق افتاده ن یتو که نبوده ا ریخجالت نکش تقص

 

 

روز آرامش نداشت. آن از آرش که هر  کی چارهی ب دختر

 .ماجرا نیهم از ا نیآورد ا یبامبول سرش درم کیروز 
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 آرش چطوره؟-

 

 

 دمشیکه اومدم ند یکجاست از وقت دونمینم-

 

 

لب  یرو   شیدندان ها ی بود و جا دهیکامال پر  رنگش

 .خون انداخته بود نشیریز

 

 

 بچه ها تنها موندن؟-

 

 

 ما هستن ینه خونه -
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 میمزاحم شما شد یدیشب ع دی ببخش-

 

 

 .کردند شانی که صدا دیبگو  یزیچ خواست 

 

 

* 

 

 

نشسته بودند و   نیشد. در ماش  یم کی کم کم داشت تار هوا

ماهور بودند که داشت با پسرش چند متر  یمنتظر عمه 

 .زد یاو حرف م نیجلوتر از ماش
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بدهد. عمه اش هم گفته  ت ینشده بود رضا ینفهم راض مردک

. آرش و  ردیگ ی را پس نم تشیندهد شکا تیبود تا او رضا

 .شوهر عمه اش در بازداشتگاه بودند
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عالم  نیدر خودش فرو رفته بود که انگار در ا  یجور ماهور

 .ستادیعمه و پسرش ا ی کنار پا ینیبعد ماش قه ینبود. چند دق

 

 

و با  دیماهور را بوس یشد که عمه   ادهیپ نیاز ماش یمرد

  .پسر عمه اش دست داد
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 بیرا در ج شیشد و دست ها ادهیپ نیبا اکراه از ماش ماهور

 .کرد و سالنه سالنه به سمت آن ها رفت شی پالتو 

 

 

دست دادن  ی. مرد دستش را براستادی به آن ها ا دنیرس با

با ماهور جلو آورد، اما ماهور با او دست نداد آخر سر جلو 

حرکت   ن یدانست چرا از ا ی. نمدیآمد و سر ماهور را بوس

 .امدیخوشش ن ادیمرد ز

 

 

 نکهیا دنینداشتند اما فهم یشباهت  چیپسرها به هم ه نکه ی ا با

 .برادر هستند سخت نبود

 

 

 یتر م  ید عصبزدند مرد تازه وار یحرف م   شتریچه ب هر

فرو کرد و   ش یبار هر دو دستش را در موها نیشد. چند

بود که ماهور همچنان دست در  نجا یجالب ا یاما نکته   دیکش

 .بود  شیبه کفش ها رهیو ساکت خ بیج
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آن ها دخالت کند  یخواست در بحث خانوادگ ی دلش نم اصال

 .اما از منتظر ماندن هم خسته شده بود

 

 

 یبود که دلش نم  نیخودش ا یجالب توجه برا ی  نکته

  .ماهور را تنها بگذارد طیشرا نیخواست در ا

 

 

دانست چه شد که ماهور از کوره در رفت و عمه اش  ینم

. پسرها هم دنبالش را افتادند.  دیاو کش نیرا به سمت ماش

 .را بشنود شانی داد تا صدا نییپا یرا کم نشیشما ی شهیش

 

 

مامان  یتو بگ یقربونت برم؟ باشه باشه هر چ یری کجا م-

خودم   ایشما. ماهور مزاحم آقا نشو ب یخونه  ادیم

 شما یببرمتون خونه  دمیقول م رسونمتونیم
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. االنم  نم یب یپدرتو از چشم تو م یکارا یفرزاد من همه -

 ینم رونیب  اریبرو آرش رو ب یدرستش کن یخوایاگه م

 یخواد من و عمه رو برسون

 

 

 اد یحداقل بذار بابک همراهتون ب -

 

 

که عمه دست  شهیم یباز جن رونیب ادیپدرت اگه ب خوادینم-

 دارهیاز سر پسراش ورنم

 

 

 ارمیبده بابا رو ب  تی باشه رضا دیماهور خوب مامان با-

 رونیب
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 براش سند بذار دهینم  تیعمه رضا-

 

 

  هیدعوا؟! منطق هیجفتشون سند بذارم؟! دو طرف   یبرا-

 حرفت؟

 

 

بکن فقط شب آرش خونه   یخوایم یهر کار دونمی من نم-

 باشه

 

 

لج کرده بود  یبود. مثل دختربچه ا دهی ماهور را ند یرو  نیا

 .بر لبش آمد یآمد. لبخند یو از موضعش کوتاه نم
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مشخص بود چقدر به او  هم کامل  شیمستاصل روبرو  مرد

رفع   یخواهد او را ناراحت کند و برا یعالقه دارد که نم

 .کند یاش تالش م یدلخور 

 

 

شود و  ادهیپ نیاز ماش دیاش بهتر د  یباطن لیرغم م یعل

به سمت او   یشد همگ ادهیپ نیکه از ماش نیبزند. هم  یتعارف

  .برگشتند. فرزاد دستش را به طرف او گرفت

 

 

 دیلطف کرد یل یآقا خ-

 

 

 اس فهیکنم انجام وظ یخواهش م-

 

 

 یکرد کاریباشه چ ادتی ماهور   یداخل ول رمیمن م-
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همراه  یآخرش را با حرص گفت. بعد از خداحافظ ی جمله

رفتند. آن ها که از در گذشتند  یبرادرش به سمت کالنتر

را برداشت و رو به  فش یاو را باز کرد ک نیماهور در ماش

 :او گفت

 

 

 ون شدم مزاحمت یلیخ دیدکتر ببخش یممنونم آقا  یلیخ-

 

 

حرکت را از ماهور  نیشده نگاهش کرد. انتظار ا شکه

  .او شود  نیحرف سوار ماش یکرد ب ینداشت. فکر م
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خواست با او   ینم نیهم یبود اعصابش کش آمده برا معلوم

دم غروب دو تا خانم  دی د یهم درست نم یبحث کند. از طرف

  .تنها بگذارد ابانیرا وسط خ

 

 

هم   یقانون هیخواست عمه خانم را به پزشک یاو م تازه

 .ببرد. در ذهنش برنامه ها داشت

 

 

پسر عمه هاتون شما رو به من سپردن. از   هیچه حرف نیا-

 نیکنم ماش یآخر ساله اونم دم غروب اصال فکر نم یطرف

 هیعمه خانم رو ببرم پزشک خواستمی. من مادیب رتونیگ

. نیسوار ش کنمیم که بهتون گفتم. خواهش  ییآشنا  هیقانون

. نیامروز انجامش بد دیاصال نتون دیشا دیبر نیخودتون بخوا

. شب با نیریدستشون رو گچ نگ نیخوایم ی تا ک یاز طرف

 کنم بتونه بخوابه یفکر نم تیوضع نیا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

متقاعد شد که سرش را  شیحرف ها دنیکرد با شن احساس

 یانداخت. عمه اش هم مظلومانه داشت نگاهشان م نییپا

 .کرد

 

 

است که در   یخانم نی کرد ماهور ساکت تر یفکر م شهیهم

است. اما عمه اش از ماهور هم کم حرف تر و   دهیعمرش د

 .ساکت تر بود

 

 

  نی با ا نیسر پا موند دیی خانم دکتر. عمه خانم بفرما دیی بفرما -

 دیی بفرما تیوضع
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از جانب   دیی سمت ماهور کرد انگار منتظر تا یاش نگاه عمه

لب  ریاو ز ی برا یدینشستن بود. ماهور ببخش ی او برا

 :زمزمه کرد و رو به عمه اش گفت 

 

 

 نیعمه جان بش-

 

 

*** 

 

 

عمه اش که منظم شد. دستش را دراز کرد و   یها  نفس

در  یکم دیآمد بهتر د ی اش را برداشت. خوابش نم یگوش

 .دی ا یخواب سراغش ب دیاش بچرخد شا یگوش
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هم گذاشت.  یرو  یبلند شد و در را به آرام شیجا از

 .زد شینستایدر ا  یاش را روشن کرد و چرخ  یگوش نترنت یا

 

 

 یکی بود که  یرا چک کرد و مشغول خواندن مطلب تلگرامش

  شیکه داشتند گذاشته بود که برا یدر گروه  ارانشیاز دست

 .آمد یامیپ

 

 

 امیعادت نداشت که به او پ مایتعجب کرد ن مایاسم ن ندید با

نگران شد و  یبود. کم  یتلفن  شهیبدهد. مکالمات آن ها هم

 :گفت دیداریدر جواب او که زده بود ب

 

 

 افتاده؟ یسالم بله اتفاق -
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رفته  یقانون هیو پزشک مارستانیکه با او ب شیچند روز پ از

  .بود دهیاو را ند گریبود د

 

 

سال  کی تبر یو دخترها هم که برا یخالد یخانم و آقا دهیفر

  .بود امدهیبود و همراهشان ن فتیش ماینو آمده بودند ن

 

 

شد چون او  یچند اگر هم بود شک داشت همراهشان م هر

به  یآمد. بعد از آن هم قرار بود سفر ی آن ها نم یکال خانه 

ده ش یبروند. آمارشان را داشت که روز بعدش راه  رازیش

 .بودند
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البته اگه وقت آزاد داشته  نمتون؟ی امکانش هست فردا بب-

 .دیباش

 

 

تماس   ی به ساعت انداخت برا  یتر از قبل شد. نگاه نگران

 مایبود که ن یک موضوع مهمش یبود اما ب ر ید یلیخ یتلفن 

 :نوشت شی . براند ی خواست او را بب یم

 

 

 شهیشده؟ نم شیطور ینگران شدم. کس یلی زنگ بزنم؟ خ-

 ن؟ی حاال بگ  نیهم

 

 

خورد چشم از صفحه برنداشت. انگار او  کیدو ت امشی پ تا

 .کرد یشب م ینگران یرا ب  یروز  چی ه  دینبا
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بودند. آرش هم  دهیرس یبود که به آرامش نسب یروز چند

  .کرد یم  تیبه خاطر حضور عمه اش کمتر او را اذ

 

 

سند  شیشب فرزاد آرش را به خانه برگردانده بود. برا همان

 یگذاشته بود اما چند روز بعدش هم پسرها پدرشان را راض 

 .ردیرا پس بگ تشیکرده بودند شکا

 

 

در آمده   شیاز خجالت پسرعمه ها یدر عوض او حساب  اما

به بهانه  یعمه حت یکدام از پسرها چی بود و نگذاشته بود ه

 .ندیایبه خانه اشان ب یدنید دیع ی

 

 

شود و برود   ییعمه اش هوا نکهیآمدند احتمال ا یم اگر

 .خواست یرا نم نیبود و او ا ادیبدهد ز ت یرضا
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خواست به  ی. نم ندیخواست کاوه را بب یهم نم یطرف از

و دو برادر به خاطر  دیبگو  هی قض نیراجع به ا  یزیفرزاد چ

 .رند یهم قرار بگ  یاو رو در رو 

 

 

  یبهتر از روز اول بود. هر چند گاه یلیعمه اش خ حال 

دل خودش  یگوشه کز کرده و برا کیکه  دید یاوقات م

 .کند یم هیگر

 

 

  یگفته بود برا دیو یرد. د ک ی را به حال خودش رها م او 

 .است دیکردن مف هیگر شهیو نه هم ی گاه یروان ی  هیتخل

 

 

بود و فشارش را چک  دهیکه فشارسنج خر یاز آن روز  اما

 .نداشت یدیشد یلیکرد فشارش نوسان خ یم
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تشنج  کی یی او به تنها یبا شوهرش برا  ینظرش زندگ از

  .از حاالت عمه اش بود یل یبزرگ بود و علت خ

 

 

او شک نداشت اگر با  یشد گفت ول ی نم تیچند به قطع هر

 .کرد یسکته نم  چوقتیه دیکرد شا  ی نم یشوهرش زندگ

 

 

بلند و داد زدن   یاز مقاالت خوانده بود صدا  یکیدر  رایاخ

 .شود یضربان قلب م شی باعث افزا ییبه تنها

 

 

را هم اگر اضافه  لیاعآقا اسم یها  راهیها بد و ب نیبه ا حاال

 .دید یشد که م یم نیهم  جهیکرد نت یم
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جان عمه اش را  ی رهیسال ها ش نیمرد در تمام ا نیا

از حد   شیعمه اش بود که ب ریهم تقص دی بود. شا دهیکش

 .توانست با شوهرش مقابله به مثل کند یمظلوم بود و نم 

 

 

 یزیچ نیمهم تر یبود آرامش داشتن در زندگ نیا تیواقع

ها  یلیخ دیموضوع از د نیداشت. هر چند ا  تیبود که اهم

 .ماند یپنهان م

 

 

 شیهم طور یکس افتادهین ی. اتفاق خاصدینه نگران نباش-

. گمیفردا بهتون م  د یراحت باشه. اجازه بد التونینشده خ 

 د؟ یحاال فردا وقت دار
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دانست چرا لقمه را دور سر  ینم دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 ل یگفت نه اما م یبود اگر م  یادب یچرخاند. ب یخودش م

نگران نگه داشتنش تا فردا به او   یداشت که برا یبیعج

 .جواب سر باال بدهد

 

 

 ام؟ یبله کجا ب-

 

 

آماده  شی. شما فردا ساعت شدیایخواد ب ینم  یخاص یجا-

 من دم در منتظرتون هستم دیباش

 

 

 ل یم یمنتظر او نماند اما ب گرینوشت و د شی برا یا باشه

انگار خواب نما شده   یبارش کند. نصف شب ینبود که حرف

 .بود
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بود که نگذارد او با خودش خلوت کند  یخدا کس ی شهیهم

 .نصف شب نیهم  یحت

 

 

شده بود. از دست   شیروزها نیهم انگار روت ی نگران 

را کنترل  تیوضع  نی توانست ا یبود که نم  یخودش عصب

 .کند

 

 

کتاب را درست و درمان نخوانده بود.   کیها بود که  مدت

در همان مقدمه رها کرده  سدیخواست بنو  یهم که م   یکتاب

 .بود

 

 

برد االن  یکه قبل از خواب مطالعه نکرده خوابش نم ییاو 

 .خورد یرا م  شیبود که حسرت آن روزها دهیرس یی به جا
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 یداشت. احساس م ندیناخوشا یحس ها یل یروزها خ نیا

 یاش جا مانده و دارد درجا م یزندگ ی کرد از تمام هدف ها

 .زند

 

 

که در آنجا داشت تنگ شده    یو امکانات کای امر یبرا دلش

توانست بچه ها را به امان خدا  یاوصاف نم نی بود. با تمام ا

 .ول کند

 

 

توانست برود و در  یبه راه بود راحت م یآرش کم اگر

داشت   یمشکل سربازبه آن ها سر بزند. آرش  التیتعط

 .برد  یوگرنه بچه ها را با خود م

 

 

کرد. هر چند  یبود اگر بچه ها را از هم جدا م یانصاف یب

 یشوند اما حت  ینم ییجدا نی به ا یمطمئن بود آن ها راض 
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گذاشت.  یبد م ریاشان تاث هیشدند در روح یهم م یاگر راض

 یان او هنوز آنقدر خودخواه نشده بود که بخواهد باعث و ب

 .باشد طیشرا نیا

 

 

او   یبرا ن ینگذاشته بود و ا یخودش وقت یها بود برا مدت

 .آزاردهنده بود یداشت کم ییکه عادت به تنها

 

 

 یچند روز حساب نی. اد یایرا گفته بود ب یفردا خانم احمد از

 یکار چی توانست ه یشده بود. عمه اش که نم دهیرسش کش

که خورده بود عمال باعث شده   ییانجام بدهد و درد کتک ها

هم   شیآرش و اردها تیوضع  نیبود در رختخواب باشد. در ا

 .قوز بود یقوز باال 
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دوباره به  شی بس در آشپزخانه سر پا بود که دردها از

 ی را به گردن آن ها نم ر یسراغش آمده بودند. البته که تقص

 .خودش بود ر یانداخت، تقص

 

 

و نقص  بیع یو ب یعال زیخواست همه چ یدلش م شهیهم

 .کرد یرا رها م زهایچ یبعض دیبا کهیباشد. در حال

 

 

 یهر وعده دوست داشت به دل تک تک اعضا  نکهیا

اوقات سه  یشد گاه یخانواده اش غذا آماده کند باعث م

او به  یبرا ی مضاعف یخستگ نینوع غذا درست کند و ا

 .دنبال داشت

 

 

با بچه ها  یلیچند روز تعط  نیخواست در ا یدلش م یلیخ

 .نبود ریعمه اش امکان پذ  تیبروند اما با وضع یسفر
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*** 

 

 

 .را باز کرد و سوار شد. استرس داشت نیماش در

 

 

 سالم-
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 نیسالم ممنونم که اومد-
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نبود. آن   یشگی هم یمایافتاد. با دقت او را نگاه کرد، ن راه

شده بود   ی جان یه  کیبه  ل یخاص ته نگاهش تبد یال یخ یب

 .توانست پنهانش کند  ینم یلیکه خ

 

 

نشستند.  یانتخاب کرد، وقت مایکه ن یچوب  یزهای م پشت

متوجه   شتری در هم حلقه کرد؛ ب زیم  یرا رو  شیدست ها

 .شد جانشیه

 

 

که  یبود. برعکس ماهور دهیتر لباس پوش یرسم شهی هم از

صورتش  یرو یشیآرا چیتنش بود و ه یلباس ساده ا

 .نداشت
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را نگاه نکرده بود، فقط موقع  نهیآ یدرست و حساب یحت

انداخته  نهیبه آ یسرسر ینگاه  فی آمدن از سر رفع تکل 

  .بود

 

 

 :دنج کافه انداخت یبه فضا   ینگاه 

 

 

 ه یقشنگ یجا-

 

 

 یم شنهادی هم داره. پ یخوشمزه ا یلیخ یآره عصرونه ها-

 ...کنم

 

 

 اشتها ندارم یلیخ-
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چند ماه  نیبود که در ا ییمای همان ن نیزد. ا یآرام لبخند

سفارش  ی مفصل  ی. عصرانه نیشناخته بود، آرام و مت ریاخ

 .داد

 

 

که انتخاب کرده بود هم  ییشد. جا یپخش م یآرام یملود

 ...طبع خودش بود انگار هیشب  یادیز

 

 

با دست اشاره کرد که شروع کند.  دیسفارشات رس یوقت

 .گذاشت میرا رو به رو  یاستکان چا

 

 

را   ینیدارچ یها ی نیریاز ش یکیزد و  یلبخند ماهور

 :برداشت
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 .دیدار یخوشمزه اس، انتخاب خوب  یلیخ-

 

 

 معموال انتخاب هام درسته-

 

 

 ین یرینگاه کرده در چشم گفت... ناخودآگاه ش  میرا مستق نیا

رها کرد و دست  شیرو به رو  یدست شیپ یرا رو  ین یدارچ

 .به هم گره زد  شیزانوها یرو  زیم ریرا ز  شیها

 

 

زده   جانیه دیمعذب و شا  ینبود اما واضح بود. کم   میمستق

 :جابجا شد شیسر جا

 

 

 دونم سر صحبت رو چه طور باهات باز کنم؟   یمن واقعا نم-
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به سمت ماهور خم   یبودنش را درک کرد انگار که کم معذب

 :شد

 

 

 ...مثل تو نشد یجذب دختر شه ینم-

 

 

 زیه مو دوخت ب دیبود که ماهور نگاهش را دزد ناخودآگاه

 .قهوه باشد کیکه قرار بود فقط  یعصرانه ا

 

 

  نی ا یبود به سمت ذهن خسته  یکالم ورشی   ییجورها کی

 ...جور اعالن جنگ کی... شی روزها
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بود که   دهیاز او نپرس یدر ذهنش بود. سوال زهایچ یلیخ

 .آمد یبه نظر م بیعج اریبس نیحاال دنبال جوابش بود و ا

 

 

اش، انگار   نهیس یکرده بود داخل قفسه  ریگ  نشیسنگ نفس

او  یبرا یلیکلمات از دهانش خارج شود. خ نیمنتظر نبود ا

 ...ها دور از ذهن بود نیا

 

 

 شتریخوام ب ی. من میدار یسنت یدونم خانواده  یم-

. هر آنچه یخوام تو من رو بشناس یم  قتیبشناسمت. در حق

ر در قدرتم اگ ستیهم که ن یتوئه و هر چ  اریدارم در اخت

 .کنم یباشه برات فراهم م

 

 

عاشقانه   یجمله ا دیبود. شا نیدلنش شی جمله برا نیا بیعج

او   یروزها نیدل و ذهن ا یاهو یپره ریکو  ینبود... اما برا 

 .کرد یباران  عمل م  ی مثل قطره ها
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 ه؟یچ یسکوت االنت نشانه -

 

 

 :لبخند پهن و پرحرفش نگاه کرد به

 

 

 .کنم یدارم گوش م-
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باشه اما من  عیسر یلیبه نظرت خ دی شا یدونم متعجب یم-

 ...یباز کن شترمونیشناخت ب یخوام تو راه رو برا یفقط م

 

 

  یادیز شنهادیپ نیکلمه و ا نیدر لحظه حبس شد. ا نفسش

ته قلبش قلقلک داده  یزیچ کیبود.  ک ینزد ی ادیز ای دور و 

 .نداشت شی برا یشده بود و اسم

 

 

. اگر میرو تو چارچوب خانواده ات انجام بد نکاریا میتون  یم-

 .رهی گم مادرم با عمه ات تماس بگ یم یکه بخوا

 

 

 :در سکوت گذشت یا هی ثان چند

 

 

 جواب بدم؟ دی با یدونم واقعا چ یمن... نم-
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خب من قبال فکرهام رو کردم    ،یبه فکر دار  ازیدونم ن یم-

کنم  ی. من درک میفکر کن یدار  ازیتو ن یول  نجامیکه االن ا

 ...یخوام بدون  یاما م

 

 

 :داد رونیرا محکم ب نفسش

 

 

ما  تیموقع نیا یبه کار ببرم که برا یدونم چه جمله ا ینم-

 ...مناسب باشه

 

 

به شدت اغراق شده به  یدر گام اول کلمه ا دیشا  وحشت

را  ی کم اریآمد. او در اطرافش روابط موفق بس ینظر م

  یگفت شناخت چندان یراست م ما یشاهد بود و در کنارش ن

 .آن ها نبود  نیب
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 اتیبا خصوص یاز کس شنهاد یپ نیا دنی کنارش شن در

 .کرد یزده اش م جانیه  ماین یو باطن ی ظاهر

 

 

 :حاال صورتش باز شده بود یکم

 

 

 یتونم خودم رو بهت معرف یدونم چه طور م یواقعا نم-

و برات از  نمیبش  نکهیا یکنم به جا یکنم، اما فکر م

  یبگم که در عمل بهشون ممکنه شک و شبه ا ییزهایچ

خودت    یبتون دیشا یباشه، فقط چند ماه فرصت بهم اگر بد

 .ی من رو بشناس

 

 

 :را جمع و جور کرد شیصدا یزور کم به
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 چرا من؟-

 

 

  قتیآمد اما در حق یساده به نظر م دیسوال شا نی ا واقعا

 .سوال نهفته بود نیبحث در جواب ا نی تمام ا

 

 

در شه آدم جذب تو نشه و   یاول صحبتم بهت گفتم، نم-

 شهیم دای کم پ بایو ز بیمثل تو باهوش و نج یضمن دختر
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دست هاش گرفت. اگر هم  نیرو ب یچا یکرده  خی استکان

 .خواست ته دلش بدجور در کشمکش بود یم

 

 

  زهای چ یلیخ حیداد مجبور به توض یفرصت را م نیکه ا اگر

 .از گفتنش وحشت داشت بیبود که عج

 

 

متوجه  یبرسد و وقت نجایداد بحث به ا یاجازه نم چوقتیه

دانست  یکرد. نم یشد در همان نطفه خفه اش م یماجرا م

 .ضوع نرفته بودمو  نیذهنش اصال به سمت ا شبیچرا د

 

 

 :جابجا شد شیمعذب سر جا یکم

 

 

 من ناراحتت کردم؟ یعن یشد؟   یزیچ-
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 :بزند یکرد تا لبخند یسع

 

 

 نه -

 

 

 :نه کامل  یراحت شد ول الشیخ یکم

 

 

دونم انتظارش رو   ی م نیبب ؟یتو خودت نقدریپس چرا ا-

 ی نداشت

 

 

 :برند یکرد تا لبخند یسع
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 ...بود ی آن کمیبله...  -

 

 

 ...تو اما یبود برا یدونم آن ی بله م-

 

 

 یگوش یصفحه  یرو  یاسم  دنیگذاشت با د مه یرا ن حرفش

 :اش گفت

 

 

 خی نیا  ارنیتازه ب یبرات چا گمیرو جواب بدم م نی من ا-

 کرد
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که  یصندل یبلند شد. با رفتنش خودش را رو  شیاز جا  و 

شد که حاال رها  یم دهی از باال کش یبود رها کرد. انگار با نخ

 .شده بود

 

 

را اصال نتوانسته بود خوب  شبی. ددی چیدر سرش پ یدرد

 .گفت و دوست نداشت یاز خانواده اش م دیبخوابد. با

 

 

کرد او را  یبود که با دانستنش احساس م ینقطه ضعف نیا

 .قرار نخواهد داد گاهیجا نیدر ا گرید

 

 

 امیپ دنیساعت در دست گرفت با د  دنید یرا که برا  یگوش

 .دیلرز یاز حرص م  شیخشک شد. دست ها شیکاوه گلو 
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 :متعجب نگاهش کرد یشد. ماهور کم کینزد زیبه م ماین

 

 

 سخت بود؟ شنهادمیانقدر پ -

 

 

 :جلو آمد یکم  یصندل یرو 

 

 

  کمیسخت چرا؟  دیهست یشما مرد محترم ه؟یچه حرف نیا-

تونم  یگود هستن نم یل یها خ  یصندل نیا نکهیبود و ا یآن

 بدم هیتک

 

 

 :و نشست دیرا کش  یصندل
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 ...نجایسرد شد ا کمی... ارنیم یاالن برات چا-

 

 

 .آمد یخوب کردن حالش خوشش م یتالشش برا  از

 

 

 کنم یشما فکر م شنهادیپ یمن رو -

 

 

 نیا یدانست ک  ینم قی نگاه براقش خوشش آمد. اما دق از

 .جمله از دهانش درآمد

 

 

اطالع   انیجر نیاز ا  یخوام کس یو تا قبل از اون هم نم-

 .داشته باشه
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*** 

 

 

بود. انتظار   ریکرده بود ذهنش درگ اده یماهور را پ ی وقت از

 .نداشت درجا قبول کند اما انتظار آن برخورد را هم نداشت

 

 

اش فرو رفت  ی تا خانه در صندل شیحرف ها دنیاز شن بعد

 .با او حرف نزد یو کالم 

 

 

 یگرفت اما از نظرش آدم دم دست یرا دست باال نم   خودش

 .با او رفتار کند نگونهی هم نبود که ماهور بخواهد ا
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کم انجام داده  ایرا اضافه   یحرکت ایحرف  دیدانست شا ینم

 .طور برخورد کرده بود نیبود که دخترک ا

 

 

از خودش و احساسش مطمئن بود اما به نظرش  نکه ی ا با

  .کرد یاالن مطرحش نم دیبا

 

 

را که  شبی. اگر دشی جایب یها  یبود و فضول یعل ریتقص 

 قیگفت صدرا از طر یاو آمده بود نم  شیپ یدن ید دیع یبرا

کرده است، محال ممکن   یپدرش رسما از ماهور خواستگار

بروز نداده  یزیکه هنوز از احساسش چ  یتیموقع نیبود در ا

 .بگذارد شیعمه اش و آرش بود پا پ ریبود و ماهور درگ
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عمر  کیله بدهد و او  ماهور به صدرا جواب ب دیترس  یم اما

 .خودش و احساسش شود یشرمنده 

 

 

کرد.  یصبر م  دیپخته شدن با یخام بود و برا احساسش

خدا با  یبود که دخترک بنده  بهیبا ماهور غر نقدریا یحت

بود شاخ  کی آن حرف ها از دهان او از تعجب نزد دنیشن

 .اوردیدرب

 

 

شد. چشم    یبانمک م یادیکرد ز یتعجب م یاش وقت افهیق

را   شیشد و لب ها یکه جا داشت گرد م  ییتا جا  شیها

 یچند ساله شده بود که او دلش م ی. انگار دخترکدیچ یبرم

  .را بکشد شی خواست لپ ها

 

 

شده   داریب شی حس ها ی. همه دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 .شناخت یخودش را اصال نم یرو نیبودند. ا
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ها که نامزد داشت ساغر از سر و آمد آن موقع  یم ادش ی تا

رفت و آن قدر آتشش تند بود که اصال اجازه   یکولش باال م

 .داد یابراز احساسات را به او نم ی

 

 

هم  کباری یآمد حت  ی نم ادشیکرد  یهر چه که فکر م اما

 .تاب شده باشد یب نطوریساغر ا یبرا

 

 

حرف آماده کرده بود که به ماهور بزند اما دخترک از  یلیخ

 .را بر او بسته بود یبس ساکت و کم حرف بود راه هر حرف

 

 

شد. او رسما  یاش م یبچه گانه االن به صدرا حسود  یلیخ

داده بود  شنهادی پ کیکرده بود و خودش فقط  یخواستگار
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چطور  یدانست حت یماهور نم ی حس ها انیکه در م 

 .ده بودمطرحش کر

 

 

نظرش صدرا چند پله از او جلوتر بود. خوش برخورد   از

اما خودش  ردیبود و بلد بود با خانم ها چطور ارتباط بگ

با ماهور چگونه  دیبود که با هی قض نیهنوز در شش و بش ا

 .باتجربه تر بود  نهیزم نیدر ا یرفتار کند! کاش کم

 

 

بال   یگفت از خوشحال یشک اگر به پدر و مادرش م یب

شدند اما به  یقدم م شیپ  یخواستگار یآوردند و برا یدرم

شود با هم   یرسم زیهمه چ نکه ینظرش بهتر بود قبل از ا

 .آشنا شوند شتریب

 

 

شان به   تیاخالق و شخص دی ترس یبود م دهیترس چشمش

  .تکرار شود شیسال ها پ ی  هیهم نخورد و دوباره قض
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توانست  یداد آنوقت بهتر م یماهور به او وقت م کاش

  .خودش را به او بشناساند

 

 

در  شتریشد ب یکرد باعث م یخانه هم کالفه اش م سکوت

هدف روشن کرد و   یرا ب ونیزیغرق شود. تلو  ال یفکر و خ

 .دیمبل دراز کش یرو 

 

 

از خودش تجربه  شتریگفت او ب یم یحداقل به عل کاش

 .مورد خاص به او کمک کند نیدر اتوانست  یداشت و م

 

 

 نیتر بود که در ا نیی از او پا تشیموقع یماهور کم کاش

 یماهور برا دیکرد ممکن است از د یفکر نم  نیوانفسا به ا

 .مورد باعث شود او را رد کند نیاو کم باشد و هم
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امتحان فوق تخصص  یخودش عهد کرد که خودش را برا  با

 هی قض نیبه خاطر ا نکهیآماده کند. از ا گریسال د یبرا

 .به او دست داد یبدهد حس بد ل یبخواد ادامه تحص

 

 

شد.   یم وانهیشک داشت د ی ب دیکش یاز سر کالفگ یپوف

چنگ  زیم یرا از رو  چشیرا خاموش کرد و سو  ونیزیتلو 

 .زد
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را حمام کرده بود و به عمه اش هم کمک کرده بود که  حنا

 طنتیآب شده بود. حنا تا توانسته بود ش سی. خردیدوش بگ

 .بود دهیکرده بود و به او آب پاش

 

 

ا انداخت. را درآورد و در سبد رخت چرک ه شیها  لباس

 .اش برطرف شد  یکم کم احساس کرخت ستادیدوش که ا ریز

 

 

که از عصر  یعصر فکر کرد. به کاوه ا یو ماجرا  ماین به

را تکرار  شنهادشیپ یشرم یب  تیداده بود و با نها امیمدام پ

 .کرده بود

 

 

پسرش  ی رسما از او برا شیچند روز پ ینیحس دکتر

برادرش   یهم او را برا  یکرده بود. دکتر زاهد یخواستگار

دهد که  بی ترت ینشان کرده بود و اصرار داشت حتما مالقات

 .ندیبب  کی برادرش را از نزد
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کرده بود. انگار عالم و   ییبا تمام قدرت خودنما دیجد  سال 

 .د یایدرب ییآدم دست به دست هم داده بودند که او از تنها

 

 

ن داشت اما از بس روابطش را که بود خواها کایامر در

  شیموارد برا  نیا کباریمحدود کرده بود که حداقل چند ماه 

  .مثل االن چند مورد همزمان شوند نکه یآمد نه ا یم  شیپ

 

 

در دهان کاوه بکوبد که  یخواست مشت محکم یم دلش

 .شرمانه اش را تکرار نکند یب شنهادی پ گرید

 

 

 یبکوبد که فکر م ینیمشت را هم در دهان صدرا حس  همان

 یکرد او احمق است. به فرض که احمق بود کور که نبود م

زد و آنوقت از او  یم  کیشان ت یکه با منش  دید

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود که هر  یهمه دم دست نی کرد. واقعا ا یم یخواستگار

 !داد؟  یم شنهادیبه او پ دیرس یاز راه م یکس

 

 

که  یاو مرد دیهم مشخص بود از د یبرادر دکتر زاهد  جواب

 ی نم یزن انتخاب کنند به درد زندگ شی بخواهند برا گرانید

 .خورد

 

 

اش انگار او  یمنطق یاستدالل ها  نی اش گرفت از ا خنده

بود که قصد ازدواج داشت و االن داشت  یواقعا دختر دم بخت

 .کرد یم نیرا سبک و سنگ  شیخواستگارها کیبه   کی

 

 

 انشیرفتار اطراف ش یکه اصال قصد ازدواج نداشت اما برا او 

 .کردند یم یبود. با خودشان واقعا چه فکر بیعج
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از آدم ها حرص نخورد، هر   یتوانست از رفتار بعض ینم

 .باشد لکسیکرد ر یاش را م یسع تیچند نها

 

 

 نیتوانست داشته باشد ا یم دشیکه تاهل از د یخوب تنها

 یدست راحت م نیاز ا گاهیگاه و ب ی شنهادهایبود که از پ

 .شد

 

 

را هم کنار  مایامروز عصر ن شنهادیبود اگر پ یانصاف  یب اما

شکه شده بود و   شنهادشیداد. هر چند از پ یقرار م هیبق

 .اصال انتظارش را نداشت

 

 

سمت او   از عالقه را از یحس چیه شانیتمام برخوردها در

 .دهد یشنهاد یپ نیدرک نکرده بود که بخواهد همچ
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  شیمورد شاخک ها نیدر ا  شیچند به قول دوست ها هر

  .کرد یعمل م رید یادیز

 

 

را مطرح کرده بود که  شنهادشیپ یطور  گریطرف د از

داشته  یموضوع اطالع نیخانواده اش از ا یشک داشت حت

 .بداند ل یامر دخ نیباشند که بخواهد آن ها را در ا

 

 

*** 

 

 

 یم لمی لم داده بود و ف ونیزی تلو  یطبق معمول جلو آرش

  .. بچه ها و عمه اش خواب بودنددید
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خواست قرص نالتوراکسون را به  یوقت بود که م یلیخ

گفته بود عجله نکند و بگذارد دو ماه از  مایآرش بدهد اما ن 

 .مصرفش بگذرد  نیآخر

 

 

که خودش راجع به  ی. در کتابست یکاف  کماهیگفته بود  دیو ید

 .خوانده بود نوشته بود دو هفته ادیترک اعت

 

 

 یتوانست صبور باشد حت یاصال نم نهیزم نیخودش در ا اما

از مرکز ترک  یمصرف شش ماهش را با بدبخت یبه اندازه 

 .بود دهیخر هیطریدر ق ی ادیاعت

 

 

 نیکند ا  یس کرده بود تا توانسته بود دکتر را راض التما یکل

 ی  نهیمقدار را به او بدهد. هر چند آنقدر منصف بود که هز

 .که به او کرده بود نگرفته بود یبابت لطف  یاضاف
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خواست هر  یبود که دلش م نیخودش به خاطر ا ی  عجله

مصون شود وگرنه  یچه زودتر آرش در مقابل آن مواد کوفت

 .حرف ها بود نیاو صبورتر از ا 

 

 

ماه از ترک آرش گذشته بود.   کی از  شتریهم که ب االن

 .آب به سمت آرش رفت وانیل  کیقرص برداشت و با  یورق

 

 

  نکهیا ینشان نداد. برا یکرد اما آرش به او توجه  ش یصدا

را بردارد و   ون یزیتوجهش را جلب کند مجبور شد کنترل تلو 

 :نگاهش کرد یآن را خاموش کند. چپ چپ
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 کردما یداشتم نگاه م -

 

 

 کارت دارم-

 

 

 .به او چشم دوخت منتظر

 

 

 یبرات قرص آوردم بخور-

 

 

رو هم بده روشنش کنم  ونیزیباشه بده بخورم کنترل تلو -

 لمه یصحنه حساسه ف
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 .را روشن کرد ونیزیرا به دستش داد. آرش تلو  کنترل 

 

 یزی. اگه چستین یقرصه معمول هیقرص  نی آرش ا نیبب -

 یچ  ی. متوجه کنهیبرات دردسر درست م یمصرف کرده باش

 .مصرفت گذشته باشه نیمدت ها از آخر دیبا گم؟یم

 

 

 .او تکان داد یحواس سرش را برا یب

 

 

 حاال؟  خورهیبه چه درد م-

 

 

شد. شک  ون یزیو دوباره غرق در تلو  دیرا پرس سوالش

 .کند یگوش م شیداشت اصال به حرف ها
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از  گهید ذارهیکه مواد رو مغزت م یریاون تاث شهیباعث م-

 نیو ا یبعد از مصرف رو نداشته باش  یبره و سرخوش نیب

فقط  هیقرص خوب یلی. خیبه سمتش نر گهید شهیباعث م

  .شیاالن بخور یتون  ینم یآرش اگه مصرف کرده باش

 

 

 :نگاهش کرد موشکافانه

 

 

 نه؟ یکن ی استفاده نم یزیروزا چ نیتو که ا-

 

 

 نه -
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  نانیتوانست بخواند. به حرفش اطم  ینم یزینگاهش چ از

سبز رنگ را درآورد و کف دست  یاز کپسول ها یکی کرد و 

 .او انداخت

 

 

 یرا به سمتش سر داد و منتظر شد بخورد. آرش کم وانیل

مردد او را نگاه کرد. بعد کپسول را در دهانش گذاشت و  

 .دیآب را سر کش وانیل

 

 

 حاال برو بخواب-

 

 

که کرده بود  یخواست برود بخوابد. استرس کار ینم  دلش

 .هماهنگ کرده بود مای را داشت. کاش حداقل با ن
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دهد که منظورش  حینتوانسته بود به آرش خوب توض یحت

 .ستیچ دیگو  یکه م یاز دردسر

 

 

مبل بلند شود و به اتاق  ینگاه آرش مجبور شد از رو  ریز

  .برود. اما دلش را در هال جا گذاشته بود

 

 

بود شک نداشت که  دهیآخر که نگاه مرددش را د ی  لحظه

 .بود که او از آن خبر نداشت یزیچ

 

 

 یم حیآرش توض یبهتر از عوارض مصرفش برا یکم کاش

 .بودند دهیتخت خواب یداد. عمه اش و حنا رو 
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پهن کرد.   نیزم یخودش درآورد و رو  یاز کمد برا یتشک

 .دیچراغ خواب را خاموش کرد و دراز کش

 

 

 ی. هر کارستیدانست کار درست چ ی نم گری روزها د نیا

 .کرد به آن شک داشت یم
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به صفحه اش  ی اش را برداشت. نگاه  یو گوش برد دست

فرستاده  امیانداخت چند بار کاوه تماس گرفته بود و دو پ

 .بود
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شده بود که  وانهیشک کاوه د ی. بدیکش یاز سر کالفگ یپوف

 .ی زد به آن همه خاطرات خوب کودک یداشت گند م نگونه یا

 

 

در  ییکند اما صدا هیگر ریدل س کیخواست  یم دلش

 .باش یگفت که قو  یدرونش مدام به او م

 

 

 دیکاوه درآ  یتوانست جلو  یرا داشت که م یحداقل کس کاش

 .مسخره اش را تکرار نکند شنهادیآن پ گریکه د

 

 

 یبا هم م یسخت یگفت دعوا  یشک اگر به فرزاد م یب

از   یآمد به هواخواه یکردند. آنوقت شوهر عمه اش م

 .گرفت یاش را م  قهیپسرانش 
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او را مقصر تمام اتفاقات   یکاف یاالن هم به اندازه  نیهم

 .نداشت تیرا ظرف نیاز ا شتری ب گریدانست د یم شانیزندگ

 

 

*** 

 

 

را باز    شیچشم ها یف یخف یخش خش و ناله ها  یصدا  با

 .ساعت برداشت دنید یاش را برا  یکرد. دست برد و گوش

 

 

خوابش برده بود. بد   یک دیاز سه گذشته بود. نفهم ساعت

کرده  یدرهم و برهم. سر درد بد یبود با خواب ها دهیخواب

 .بود
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آب خنک بخورد.   وانیل کیآمد  ی نشست بدش نم شیجا در

هال خاموش  یبود. چون چراغ ها دهیآرش انگار خواب

 .بودند

 

 

 زیو به هال رفت. همه چ د یپر شیفکر به آرش از جا با

به سمت  یگر ید یناله   یبا صدا  د؛ یهمان طور بود که با

 .دیاتاق آرش دو 

 

 

  تشیشد وضع یمن باورش نم یرا روشن کرد خدا چراغ

 یکرد. کل بدنش م یخراب تر از آن بود که فکرش را م

 .جلو رفت و سرش را در آغوش گرفت دیلرز

 

 

 نخور؟ یمصرف کرد یزیمگه بهت نگفتم اگه چ   یلعنت -
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 یماهور وا یوا رمیم یماهور دارم م یوا-

 

 

نه. تا   ا یاست  اریدانست هوش  یگفت نم یم انیلب هذ ریز

 .بود دهیند کی را از نزد یمورد نیاالن همچ

 

 

 یکه در آن بود نم  یهم در مورد حالت یادیز زیچ یحت

حالش بدتر   گر ید ی  قهیدانست اما شک نداشت که تا چند دق

 .شود یم دتریو حرکاتش شد

 

 

آمد. آرش   یاز دستش بر نم یکرد و او کار یتشنج م  داشت

 .کرد یگفت و ماهور خدا را صدا م یم انیلب هذ ریز

 

 

 خدا یا رمیم یدارم م یوا رمیم یدارم م-
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. به زور خواست سرش را از دیلرز یهم م  شیلب ها یحت

  .بدآغوش او درآورد و به تاج تخت بکو 

 

 

 ایسرش را رها کند. خدا یلحظه ا ی برا یحت دیترس یم

 ی لحظه شک کرد کاش نم کی  یکرده بود. لعنت یعجب غلط

 .گذاشت بخورد

 

 

و  دتریشد شیبلند صدا زد. حمله ها ی اش را با صدا عمه

 .حمالت کمتر شده بود نیب یفاصله  

 

 

کرد.  دنی خورد و دوباره شروع به لرز یتکان سخت آرش

 .و دوباره عمه اش را صدا کرد دیکش یبلند غیج
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شد خوابش   یخورد باعث م یکه عمه اش م ییها قرص

 .در اتاق را باز کرد مهیسراس نیشود. آر نیسنگ

 

 

 ؟یشده آبج یچ-
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 بدو اریمنو ب یبرو گوش نیآر-
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آرش  یبرا  یبلد بود کرد که اتفاق ازیدلش هر چه نذر و ن در

که بلد بود را قسم داد که آرش زنده  ی. تمام مقدساتفتدین

 .بماند

 

 

گفت و  یم انیبه اتاق برگشت. آرش هذ یهمراه گوش نیآر

را کامال گم کرده   شی. دست و پابدتر شده بود  شیلرزش ها

 .بود

 

 

 ی از آموزش پزشک یزیچ چیبود که ه یفرد مبتد کی  انگار

آرش  نکهیشود اما دست خودش نبود. فکر ا یسرش نم

 .کرد یاش م وانهیداشت د ردی ممکن است بم

 

 

 کنم؟  کارشیچ یآبج-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رو   یتماس ها، حاال سوم ستی. برو تو لنمیجلو بب ارش ی ب-

 کر ی. بزن رو اسپریبگ

 

 

نباشد. اکثر   لنتیاش سا یدلش دعا کرد گوش  در

شان را شب ها   یبه خاطر کارشان گوش  شان یهمکارها

 .کردند ینم  لنتیسا

 

 

نه.  ایدانست روانپزشک ها هم جزء آن دسته هستند  ینم

 .بود لنت یاش سا یخدا گوش ی شهی خودش که هم

 

 

زد پاسخگو بود.   یاما اگر نصف شب هم به او زنگ م دیو ید

 .اش تا آخر زنگ خورد و قطع شد یگوش
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مستجاب شده بودند  یاو ک یبه خودش زد. دعاها یپوزخند

  .دومش باشد یکه االن دفعه 

 

 

  دنی کرد آرش دوباره شروع به لرز ینگاهش م دهیترس نیآر

 .کرد. به زور سرش را گرفته بود

 

 

هم   نیکرد. آر یاش شدت گرفت. آرش خدا را صدا م هیگر

 .افتاده بود هیبه گر

 

 

  خانم؟ دهیفر یدر خونه   یبر یتونیم نیآر-

 

 

 .تکان داد شی برا یسر نیآر
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. دستت نجایا  ادیب عیدکتر بگو حال آرش بد شده سر یبه آقا -

 رسه؟ یبه زنگ م

 

 

 یآره آبج-

 

 

 نیدر بزن اونقد در بزن تا بازش کنه بدو آر دیاگه نرس-

 

 

داخل کوچه   یبچه را نصف شب دیکه رفت تازه فهم نیآر

فرستاده است. شک نداشت عمه اش دوباره قرص خواب 

 .شد یم  داریب  دیکه او زد با یغیخورده بود وگرنه با آن ج
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دو رگ شده بود. دعا کرد  شیزده بود صدا غی بس بلند ج از

اوژانس را بلد بود بهتر از  یخانه باشد. کاش شماره  ماین

. آرش دوباره د یا یتا ب دیکش یبود. هر چند آن هم طول م  ماین

 .کرد  دنی شروع به لرز

 

 

فدات بشم تحمل   ستین یزیقربونت برم چ ستین  یزیچ-

 داشته باش 

 

 

سرش  دنیداد. فقط مانع از کوب یرا به شدت تکان م سرش

 .توانست کنترلش کند  یبه تخت شده بود وگرنه نم

 

 

افتاد تا عمر  یم  یآرش اتفاق  ی. اگر برادیرس ینم زورش

 .دیبخش  یداشت خودش را نم
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 دیشد نقدریعکس العملش ا یشد آن کپسول لعنت ینم باورش

هم مثال ترک کرده بود. در با صدا باز شد   یباشد. آرش لعنت

 .اخل آمدند د مایهمراه ن   نیو آر

 

 

 شده؟ یچ-

 

 

 قبل از خواب نالتوراکسون بهش دادم-

 

 

 ؟ی خواد. چرا به حرفم گوش نکرد یمگه من نگفتم فعال نم-

 

 

که  دتریاش شد هیداد زده بود. گر بای آخرش را تقر ی جمله

 .آمد نییاز موضعش پا مایشد انگار ن
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 ؟ 50 ایبهش  یداد 25کپسول -

 

 

-50 

 

 

را  شی جلو آمد و پاها  مایشد. ن دیدوباره حرکاتش شد آرش

 .افتاده بود هیهم به گر نیگرفت. آر

 

 

 شده؟  ینطوریشده؟ آرش چرا ا یچ یآبج-
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 برم تو برو تو اتاقت  قربونت ستین  یزیچ-

 

 

را آرام کند، خودش   نیتوانست آر یواقعا نم تیآن موقع در

 .بود دهیترس  نیاز آر شتریب

 

 

 د؟ یاورژانس رو بد یشماره  شهیم-

 

 

خودمون   اد یتا بخواد اورژانس ب کهینزد مارستانیب-

 مارستانیب مشیرسوند

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بردند  یچطور آرش را م  تیوضع نیاو را نگاه کرد. با ا جیگ

 آخر 

 

 

 چرا ماتت برده زود باش -

 

 

را هم به کمک  نیآر مای آرش دوباره شدت گرفت ن حرکات

 .گرفت

 

 

 عجله کنه ممکنه تشنج کنه-

 

 

 کنم؟ کار یچ-
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 ؟ی بلد یرانندگ-

 

 

 آره-

 

 

اوپن   یرو  ای چمیورش دار. سو  بمهیخونه تو ج ی دایکل-

درم به  موتی. رونیزی تلو  یجلو  زیرو م ایآشپزخونه اس  

. ارمیدم در من آرش رو م اریرو ب نیوصله. ماش  چیسو 

  ایآورد ب رونیرو ب نیماش یجان همراهش برو وقت نیآر

 خبر بده

 

 

 د؟ یخودتون بر شهیم-
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اگه  ینکنه ول شیرسه. ممکنه تشنج کار یزورت بهش نم-

بشه برو عجله  یزیچ یبکوبه ضربه مغز ییسرش رو جا

 کن 

 

 

در خانه  مایآمد. ن رونیاز خانه ب نیبا او بود همراه آر حق

 .اشان را باز گذاشته بود انگار او هم حواسش نبود

 

 

کرد و به  دایرا پ چیخانه شد چراغ روشن بود. سو وارد

 .را روشن کرد نی. ماشدیدو  اطیسمت ح 

 

 

که  دیرا د نیشد. آر یباز م ریچقدر د  ی در را زد لعنت موتیر

ببرد  رونیرا ب نیخواست ماش ی بود. م ستادهی دم در منتظر ا

 .دیکوب اطیکه از پشت به در ح
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 شهیش یخورد و سرش به گوشه  یدیتکان شد نیماش

 .نداد یتیاما اهم دی چیدر سرش پ یبرخورد کرد. درد بد

 

 

. خودش هم دی داخل دو  نی. آرستادیدر خانه اشان که ا کنار

بود سکته کند. تمام بدنش  ک یرا زد. از ترس نزد موتیر

 .رعشه داشت

 

 

 ی رفت. عجب اشتباه  یم  نییآمد و پا ی تا حلقش باال م یزیچ

آرش را کول کرده بود آمد. او را  کهیدر حال  مایکرده بود. ن

 .پشت خواباند و سرش را در آغوش گرفت  یصندل یرو 

 

 

 حرکت کن -
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 ندارم یرانیا ی نامه ی من گواه-

 

 

 یآرش رو کنترل کن ی تون یاشکال نداره تو که نم-
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 کرد ش یکه صدا فتدیراه ب خواست 

 

 

 ماهور -
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 شی تعجب به سمتش برگشت او عادت نداشت به اسم صدا با

 .کند

 

 

 ؟ یا یب یخوایم یرنطو ی ا-

 

 

بود. اصال حواسش نبود که با  شیاش به لباس ها  اشاره

 .نشسته است نیداخل ماش  یلباس خواب و بدون روسر

 

 

 امی االن م-

 

 

 .دم در بود  نیشد آر ادهیکه پ نیماش از
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 ام؟یمنم ب یآبج-

 

 

 یپسرک سوخت حاضر و آماده دم در بود و گوش  یبرا دلش

 .او در دستش بود

 

 

 امیمن االن م نیآره قربونت برم برو جلو بش -

 

 

که به  یاش را همراه شال یدم دست یخانه شد. مانتو  داخل 

 .بود چنگ زد زانی دم در آو  یچوب لباس

 

 

. در را بست شال را در دیرفتن سمت در مانتو را پوش نیح

 .و پشت فرمان نشست کوچه سرش کرد
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 ستمی رو بلد ن نجایا مارستانیمن ب-

 

 

 گمیبرو من بهت م-

 

 

*** 

 

 

 یم هیرفت. ماهور هنوز گر رونیآرش را چک کرد و ب سرم

  .آورد  یهمه اشک را از کجا م  نیدانست ا یکرد. نم

 

 

  نی راهرو نشسته بود و سر آر مکتین یکه رو یماهور کنار

 .در بغلش بود جا گرفت
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 گذشت ریبخ-

 

 

که  ش یاشک یاش بلند شد. با آن چشم ها هیهق گر هق

دستش را  ردیخودش را بگ  ینگاهش کرد نتوانست جلو 

 .دراز کرد و سر او را در آغوش گرفت

 

 

 ...شهی... حالش خوب م ستین ی... طورششیش-

 

 

. دیلرز یگنجشک سرما زده م نیدر آغوشش ع دخترک

ت او بگذارد و  را هم پش گرشیخواست دست د یدلش م

 .اما مانع خودش شد ردیکامل او را در آغوش بگ
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 دیماهور باز کرده بود را نبا  یبرا یهمدرد یکه برا یآغوش

 .گرفت یاشتباه م ی گرید زهیبا چ

 

 

فرستاد که  یکرد. به خودش لعنت یداشت هق هق م همچنان

چه    دیبا تیموقع نیآرام کردنش در ا یدانست برا ینم

 .دیبگو 

 

 

داد به  یم یرا روزانه در مطبش دلدار ضیمر مهنه یا

بود که تازه پشت  یانگار پسرک نوجوان دیرس یماهور که م

 .لبش سبز شده است

 

 

را گم   شیخودش نبود که در مقابل ماهور دست و پا دست

 :آرام بر پشتش چند ضربه زد گرشیکرد. با دست د یم
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 ...گذشت ریخدارو شکر... به خ افتادهین  ی... اتفاقششیش-
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خواست تا ابد در همان حالت بمانند.  ی آرام شد. دلش م یکم

 .به آغوش او پناه آورده بود یماهور مانند دختربچه ا

 

 

کرد ماهور پسش  یبودن احساس م بهیبه خاطر غر نکه ی ا با

باعث شده بود که   کایدر امر یبزند اما انگار سال ها زندگ

 .تر برخورد کند  لکس یر
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دانست  ینم در مواجه با او دست به عصا بود. اصال کامال

 .غلط است یدرست و چه رفتار یچه رفتار

 

 

که در  یسفت و بسته بود که گارد یبه حد شیرفتارها 

 .مقابل او از روز اول داشت هنوز آب نشده بود

 

 

که داشت  یت یزمان که با ساغر نامزد بود به خاطر ترب آن

کرد که همان ها بعدها   یم تیرا رعا  دهایو نبا دیاز با یلیخ

 .دیسرش کوب یشد که ساغر رو یپتک

 

 

نشده بود با  کینزد ادیبه ساغر ز نکهیموقع ها از ا آن

 .بود یقلبا راض عات یوجود تمام آن شا
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خواست روح و   ی نشد، دلش نم مانیپش چوقتی هم ه بعدترها 

 .شود انیمثل او عر یکس شیجسمش پ

 

 

شد و دهان   بیع  شیرها براچند تمام آن مراعات ها بعدت هر

 .دیهمه سال چرخ نیا ل یبه دهان فام

 

 

بود که قطع شده بود، به سرش  یماهور مدت ی هیگر  یصدا

 .داد و خودش را از آغوش او دور کرد  یتکان 

 

 

سوخت. نگاهش را از  ی م تیوضع نیماهور در ا  یبرا دلش

. خون خشک شده دیکش یانگار از او خجالت م دیدزد یاو م

 .نگران شد دیاش را که د  یشانیکنار پ ی
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 شده؟ یسرت چ-

 

 

کنار سرش  یبه خون خشک شده  یحرف او دست  نیا با

 .دیکش

 

 

 شما  نیماش ی شهیسرم خورد به ش  ستین  یزیچ-

 

 

 دیرا به روبرو داد و لبش را گز نگاهش 

 

 

 دم یرو مال نتونیماش-
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 .ر لبانش نشستحرف ماهور ب  نیاز ا  یبند می ن لبخند

 

 

 سرت  یفدا-

 

 

 را بغل کرد  نیته دلش گفته بود. بلند شد آر از

 

 

 دش؟ یبر یکجا م-

 

 

 یرو صندل برمشیم شهیم  تیاذ ی فلز یرو صندل نجای ا-

دارم روش  نیهم تو ماش ی بخوابه. پتو مسافرت نیماش

 ندازم یم
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گذاشت و  یصندل  یرا آرام رو نیرا زد. آر نیماش ریدزدگ

را از صندوق عقب  یرا خواباند. پتو مسافرت  یصندل

 .دیکش شی برداشت و رو 

 

 

به   یرا زد. نگاه ریبست و دوباره دزدگ شی را برا کمربند

 .مشخص نبود یزیانداخت چ نیماش

 

 

 وارید ایزد. از پشت انگار به در  نیدر اطراف ماش  یچرخ

 .زد  نشیماش یچراغ شکسته  دنیبا د یبود. لبخند دهیکوب

 

 

شد شدت احساساتش   یم کی به ماهور نزد شتریچه ب هر

  .شد یم شترینسبت به او ب
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 دهید کی او را از نزد ی صورت یکه با آن لباس خرس امشب

 .محال بود چهره اش از خاطرش پاک شود گریبود د

 

 

 یزیبود چ شانی که دور و برش پر ش ی بایز یموها  ریتصو 

 ینبود که او بتواند فراموش کند. هر چند با شال و روسر 

 .بود شانیپر  شیخدا موها ی شهی هم هم

 

 

. اگر ندیخواست او را در پوشش اتاق عمل بب یدلش م یلیخ

 .کرد یرا جمع نم شی به ماهور بود در اتاق عمل هم موها

 

 

لبش نشست. داخل سالن که شد   یفکر رو  نیاز ا ی لبخند

  .دیند شیماهور را سر جا
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که آرش در آن بود انداخت و به  یبه در اتاق  ینگاه نگران

هم کنار او  یسمت اتاق پا تند کرد. آرش در خواب بود و کس

 رفت یپرستار شنی نبود. به است
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 که اونجا نشسته بود کجا رفت؟ یاون خانم دی ببخش-

 

 

حالش بد شد. انگار فشارشون افتاده بود همکارم برد -

 براش سرم وصل کنه
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 .به دلش چنگ انداخت یحرف انگار کس نیا دنیشن با

 

 

 کجان؟-

 

 

کار  دیبه دم در رس یرا به او نشان داد. وقت  یدست اتاق با

 .آمد یم  رونی پرستار تمام شده بود و داشت از در ب

 

 

 شده خانم؟ یچ-

 

 

 فشارش افتاده  ستین  یزیچ-
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پرستار تکان داد و از او تشکر کرد. داخل اتاق  یبرا یسر

 .بود دهیتخت دراز کش یرو  دهیکه شد ماهور رنگ پر

 

 

گذاشته بود.  نیمحافظت از آر  یرمقش را برا نیآخر انگار

  .شد  کیفکر کرد خواب است به تخت نزد

 

 

چند ساعت تحمل کرده بود. چشم   نیرا در ا یادیز فشار

 گاه کرد را باز کرد و به او ن  شیها

 

 

 حالت خوبه؟-
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. دیگفت که او نشن یگرید زیزمزمه کرد و چ  یلب ریز  خوبم

تخت نشست. سرش  کیآن نزد یو رو  دیرا جلو کش  یصندل

 را جلو برد

 

 

 ؟ یگفت  یزیچ-

 

 

 میمزاحم شما شد یلیامشب خ دی ببخش-

 

 

 زد شیبه رو  ی لبخند

 

 

 یبهتره بهش فکر نکن -
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 دم یبخش یخودم رو نم  چوقتی افتاد ه یم یاگه براش اتفاق -

 

 

 .دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 

 

گذشت خودت رو ناراحت نکن.   ریاالن که خدارو شکر به خ-

مدت دست نگه دار. چرا حرفم رو   هیمن که بهت گفته بودم  

 ؟ یگوش نکرد

 

 

 کنه؟یمواد مصرف م دیدونست یشما م-

 

 

 شک کرده بودم ی نه ول-
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 باشه دی نالتوراکسون شد  ریتاث  نقدریکردم ا یفکر نم -

 

 

  یسکته  ی. شانس آورددمیرو هم د دترشیشد نیمن از ا-

 نکرد یقلب

 

 

 بهش زدن آروم شد؟ یچ-

 

 

 نی مورف-

 

 

 بود؟ یچ صشون ی تشخ-
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 نوار قلب گرفتن تشنج کرده بود -

 

 

 .شد رهیو به سرمش خ دیکش قیعم یآه
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 (فصل سوم)

 

 

فرزاد رفته بود.  یبود که به خانه   یاش چند روز عمه

را پس  تشیاش کرده بودند شکا یراض شیباالخره پسرها 

 .ردیبگ
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کند. عمه   یکار را م نیدانست که ا یچند از اولش هم م هر

 .نبود دنیآدم جنگ چوقتی اش ه

 

 

ترسد.  یکرد عمه اش از شوهرش م یاحساس م شهیهم

 یگذاشت مغزش سوت م یعمه اش م یخودش را که جا

  .دیکش

 

 

حد به  نیو آن آدم تا به ا یبترس یهمزمان از کس نکهیا از

 .بود یبیعج تیباشد، موقع کیتو نزد

 

 

نبود. از  یعاد ادیخودش هم ز یگزند تیچند که موقع هر

مرخص شده بود رسما دوباره  مارستانیکه آرش از ب یوقت

پرواتر از قبل در  ی بار ب ن یکرد و ا یمصرف م شهیش

 .کرد یخانه مصرف م ییدستشو 
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دود داخل   یکه کم یشد. اما وقت یاول باورش نم ی دفعه

فندک    یو صدا ستادیا ییراهرو جمع شد پشت در دستشو 

 .شد ل یتبد  نیقی شک اش به  دیزدنش را شن

 

 

برپا کرد اما  یامت یآورد در خانه ق شیبار که به رو  نیاول

 .منکر هم نشد یحت یدفعات بعد

 

 

که گفت دود داخل راهرو جمع شده بود به او  ی از دفعات یکی

 .بچه ها مضر است یگفت که خجالت بکشد دودش برا

 

 

نگو   یبه او گفت الک ییپررو  تیآرش با خنده و در نها اما

دود نداره که خودم رو نئشه کنه چه برسه که بخواد   یاونقد

 .رونیب  ادیب
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 یشد که دلش م یم  یاز دستش عاص  یوقت ها به حد یگاه

 .خواست آرش را بکشد

 

 

در  شانیسوخت. زندگ یم شی از مواقع دلش برا یبعض  اما

آرش کج دار و  ی ترک کردن ها و دوباره برگشتن ها نیهم

 .گذشت یم زیمر

 

 

داد که بچه  یلفتش م  ییوقت ها آنقدر داخل دستشو   یبعض

  رونیکردند که آرش ب یداشتند و اعتراض م ییها دستشو 

 .د یایب

 

 

دانست  یشد که نم یموقع از بس مستاصل م نیدر ا  خودش

خواست اجازه  یآمد دلش م یم رونیآرش ب یچکار کند. وقت

 .شوند ییندهد بچه ها بالفاصله داخل دستشو 
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که داشتند به   یعجله ا یتوانست برا یبچه بودند و نم اما

داخل   یکه دودها دیترس یم نی. از اردیآن ها خورده بگ

 .بچه ها مضر باشد ی راب ییدستشو 

 

 

 یفن را م ییقبل از ورود آن ها به دستشو  شهیچند هم هر

 .داشتند ییکرد که کاش دو تا دستشو  یهم آرزو م  یزد. گاه

 

 

خواست به  یآمد که م  یمواقع هم آنقدر به تنگ م  یبعض

در همان اتاقت بکن دست  یخواه یم یهر غلط  دیآرش بگو 

 .بردار  ییاز سر دستشو 

 

 

شکسته  نیاز ا شتریب  ندشیقبح عمل ناخوشا دیترس  یم اما

 .بچه ها کارش را بکند یپرواتر از قبل هم جلو  یشود و ب
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 ی رو به اتمام بود و هوا کم کم داشت گرمتر م یلیتحص سال 

رو به راه کردن بچه ها ختم  یبرا  شیشد. تمام تالش ها

 ینداشتن ها یو شب ادرار نیآر دنیقد کش یشده بود به کم

 .مکرر حنا

 

 

 یاسترس زا قرار م یتیچند که حنا هنوز هم اگر در موقع هر

 .کرد یم سیگرفت خودش را خ

 

 

خورد اما شدتش کمتر  یرا م شیهم هنوز ناخن ها  نیآر

 نیقبل نبود. دلخوش بود به هم یشده بود و به افتضاح 

 .اندک رات ییتغ
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که  یانجام دهد از وقت دیبا یآرش چه کار  یدانست برا ینم

 .آمده بودند عرصه را بر او تنگ تر کرده بود  مارستانیاز ب

 

 

کرد که  یکه سرخوش بود از بس با او بگو و بخند م یگاه

و  کرد با ا یکرد و مجبورش م یاو را هم وادار به خنده م

 .حرف بزند
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کرد که به غلط   یم یشد کار   یم یکه عصبان ییوقت ها اما

 ریبه او گ یز یچ نی افتاد. در آن مواقع سر کوچکتر یکردن م 

 گهیغلط کردم، د ،دیگفت ببخش یداد و هر چه هم م یم

 .شد ی نم الشیخ یشه ب یتکرار نم
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جرات  یکرد حت یکه م یو فحاش  ییبه ناسزاگو   شروع

کرد  یرا نثار او م ییجنب بخورد. فوش ها شینداشت از جا

 .کرد یم  خیکه مو به تن آدم س

 

 

کردند اما خودش  یم هی مواقع گر نیا شهیهم ی طفل یها  بچه

 .کرد یهم نم  هیگر یحت دیترس یاز بس م

 

 

گرفت. چند روز   یبچه ها را به باد کتک م ایهم او  یگاه

بود   دهی از همکارانش د یکیمچ دستش را   یکه کبود شیپ

 .بود دهیخجالت کش یکل

 

 

او را   یها یکبود یبود که آرش وقت نجایجالبش ا ی  نکته

گفت که پوست تنت   یم رفت و  یاصال از رو نم دید یم

 .حساس است  یادیز
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  ینه که تو به قصد کشت نم دیخواست بگو  یدلش م یلیخ

  .کبود هم نشود یانتظار دار ،یزن

 

 

 دهیرس یاز پوچ یاز دست آرش خون بود. به مرحله ا دلش

 .کرد یمرگ م یوقت ها از خدا آرزو  یبود که گاه

 

 

مدت سر او آورده بود باعث شده بود  نیکه آرش ا یی بالها

چشمش  شیبود پ دهیکه در تمام عمرش کش یی ها یکه سخت 

 .دی ایبه نظر ب چیه

 

 

شود و برگردد  زیهمه چ ال یخیکرد ب یبا خودش فکر م یگاه

 .سوخت یم  نیحنا و آر یاما دلش برا 
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روزها   نیآمد. ا یسرشان م  یینبود او معلوم نبود چه بال  در

از دست عمه اش  یت همه خورد بود، حتاعصابش از دس

 .داده بود تیکه حرف او را گوش نکرده بود و رضا

 

 

قوز شده بود. هر چه که  یقوز باال تیموقع نیهم در ا کاوه

 یا دهیجگر گذاشته بود نه تنها فا ی مدت دندان رو  نیا

 .بدتر هم شده بود ینداشت که حت

 

 

را به  هیخواست قض یم لیآقا اسماع یتوپ و تشرها   ال یخیب

شده بود. در اتاقش که   زیصبرش لبر ی. کاسه دیفرزاد بگو 

 .گفت ید ییآمد و بفرما رونیزده شد از فکر ب

 

 

 خانم دکتر  دیسالم خسته نباش-
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 .را کم داشت نیفقط هم تیموقع نیا در

 

 

 سالم ممنونم-

 

 

 اجازه هست؟ -

 

 

 دیی بفرما -

 

 

اتاق    یتک صندل یآن لبخند مزخرفش داخل آمد و رو با

 یمکالمه در م نیبار ا ریاز ز یشد طور ینشست. کاش م

 .رفت
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سر   رمیم نی هم یخانم دکتر برا ستمیرفتن ن هیاهل حاش-

 خوامیبوده م یبابا بهم گفت جوابتون منف شبیاصل مطلب. د

 بدونم چرا؟ 

 

 

. دیکش یپررو اعتماد به نفسش هم سر به فلک م مردک

 .به خاطر زنباره بودنت دیخواست بگو  یدلش م یلیخ

 

 

چند  یزند ول یم  کیشان ت یکرد فقط با منش یفکر م ل یاوا

که نشسته بود گوشش  مارستانیب  یایدر کافه تر شیروز پ

بود که داشتند با  یانترن  یچند تا از دانشجوها یبه مکالمه 

 .کردند یخنده راجع به او صحبت مو   یشوخ
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 شیبود به رو  دهیرا که شن ییزهایخواست تمام چ یم دلش

 دیاو را ساکت د ینبود. وقت یآدم نیکه او همچ فیح اوردیب

 .دوباره به حرف آمد

 

 

بار که  نیاول یمنه که بدونم برا  هیعیحق طب نیا  دین یبب -

 داده شده  یکردم چرا به من جواب منف یخواستگار

 

 

 یکرد. سر او منت م یهم م یدیبار چه تاک نیاول یرو 

 .گذاشت
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 من قصد ازدواج ندارم-

 

 

 اصال قانع نکردو من رو  هیا شهیکل یادیجوابتون ز-

 

 

 داره تیواقع یول-

 

 

کرد.  شی کار هیرو  نیا شهیم دی ندار یخب اگه با من مشکل-

داشته  یکتر ینزد یمدت ما با هم رابطه  هی دیشما اجازه بد

مطمئنم اون وقت نظرتون راجع به ازدواج عوض   میباش

 شهیم

 

 

 دیکش یاز سر کالفه گ یپوف
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 ی نیحس یآقا میخور ینم گهیما اصال به درد همد دین یبب -

 

 

من مهم   یاصال برا نیهست یشما از چه خونواده ا  نکهی ا-

 ست ین

 

 

داد. انگار  یرا به او م یز یپررو داشت پز چه چ مردک

آدم ها اشتباه محض بود  یعزت نفس داشتن در مقابل بعض

شد که هوا  یم  ادآوریرا  تشیموقع یهر از چند گاه دیو با

  .برشان ندارد

 

 

  یو نتوانست جلو  دیلحظه خون به مغزش نرس کی  یبرا

 .ردیزبانش را بگ
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  دستام باشم ر یمن عادت ندارم با ز-

 

 

 .را با دست نشان داد در

 

 

عمل   روزیکه د  ییمارای از ب یسرکش  ی برا دیمن با دیی بفرما -

 کردم برم

 

 

نم محترم. خا دی چه طرز حرف زدنه؟ درست حرف بزن نیا-

 ه؟ یخبر دیدادم بهتون فکر کرد شنهادیپ هی

 

 

. غرورش دیکرد که خون با سرعت به صورتش دو  احساس

 !ادب بود یپا گذاشته بود االن هم مدع ریرا ز
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  یدار نشود. او شناخت حهیغرورش جر یول ردیبود بم حاضر

 ینم شیبحث را پ نیا چوقتیاز ماهور نداشت وگرنه ه

 .ندی ماهور را بب گرید  یکه رو  دیکش

 

 

که پزشون   یحد خودت رو بشناس جناب. همون خونواده ا-

 ینظر اساس دی تجد هیشما  تی ترب یرو  دیقطعا با نیدیرو م

. من دیری وقت منو نگ نی از ا شتریب دیببر فیبکنن. االنم تشر

 سرو ته ندارم یب  یبحث ها یوقت اضافه برا

 

 

ماند  یاگر م شتریب یداد کم یبه شدت آزارش م پوزخندش

 .رفت یکرد. کاش م یها را بارش م نیبدتر از ا
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  یخور یدست شما؟ نون مارو م ریاالن من شدم ز-

 ...اونوقت

 

 

  دیحرف او پر انیکرد و م اخم

 

 

ارث  مارستانی مگه ب د؟ یزن یحرف م   ایدونیچرا مثل چاله م-

هم مثل  مارستانیب سی رئ هیدولت مارستانیپدر شماست؟ ب 

 پرسنله از  یکی

 

 

ارث پدر من   نیش یمتوجه م نیشد کاری از کار ب یوقت-

 نه ا یهست 
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 یکرد انگار کار برا یم دشیاش گرفت واقعا داشت تهد خنده

  .او قحط بود

 

 

 یاو نم ی نهیرفت دست رد به س یکه م ی مارستانیب هر

خفت را  نیمرد ا یترساند؟ مگر م یزدند او را از چه م

 کرد یتحمل م 

 

 

  نجایخودم از ا  فتهیاتفاق ب نی ا  نکهیقبل از ا دیمطمئن باش-

  یاعتماد به نفس کاذب بهتره رو  ی. شما هم به جارمیم

 .دیفکر کن شتریرفتاراتون ب
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 کنمیم مونتونیپش-

 

 

نگاه از باال   نی. ادیمنو نخندون نی از ا شتریب کنمیخواهش م-

در مقابل شما  یبه شدت آزاردهنده اس. انگار نتونییبه پا

. الزمه بهتون  استیکاره دن نیعزت نفس داشتن اشتباه تر

 هست؟ ادتونیخودتون  ا ی نیمن هست اریکنم که دست یادآوری

 

 

 یباز کرد اما قبل از آنکه حرف یگفتن حرف ی را برا  دهانش

 :باز کرد و گفت شیبزند ماهور به سمت در رفت در را برا

 

 

دست رد  چوقتیه نیمنو داشت یارهایاگه مع دیمطمئن باش-

 زدم یاتون نم نه یبه س
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تمام گفته  یجمله را با بدجنس نیهم مطمئن بود که ا  خودش

را  نیااگر  ینداشت ول ی اریخودش مع  یاست و اصال او برا

 .ماند یگفت به دلش م ینم

 

 

رفت. در را که بست  رونیاو تکان داد و از در ب یبرا یسر

مکالمه   نیهمچ  چوقتی نداشت ه ادی. به دیلرز یتمام تنش م

 .داشته باشد ی ندیناخوشا ی

 

 

نقطه  یدست گذاشته بود رو قایبود. دق ینیدکتر حس ریتقص 

 یبرخورد بهتر زد قطعا  ینم یضعف او. اگر از خانواده حرف 

 .کرد یبا او م
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کرد  ینفهم با آن اعتماد به نفس مزخرفش فکر م مردک

زار بزند که به او گفته بود   ایدانست بخندد  یاست. نم یکس

 .یخورینون مارو م

 

 

از  یسرکش   یبرا نکهیاما قبل از ا د یلرز یم  شیها دست

کرد  یرا از اتاق جمع م  لشیاندک وسا دیبرود با شیمارها یب

 .نوشت یرا م شیو استعفا

 

 

لحظه در  کیحاضر نبود  گریشد د یهم م کار یاگر ب یحت

  .بماند مارستانیب نیا

 

 

 سی پدرش رئ نکهیبه صرف ا ینیگانه بود که صدرا حس بچه

و بچه گانه  نجاست یکرد که مالک ا  یبود فکر م مارستانیب

دو ساله به زبان   یبچه ها نیرا ع شی پز داشته ها نکهیتر ا

 .آورده بود
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 یو فکر م دید یو نقص نم بیع یب   نقدریخودش را ا اگر

  نجایکرد که ماهور هم حق گفتن نه را به او دارد کار به ا 

 .دیکش ینم

 

 

نبود اما  مانیکه با او داشت اصال پش یچند از برخورد هر

 .است  امدهیشود که اعصابش کش ن یتوانست مدع ینم

 

 

کند. سال ها بود که  یکرد از دعوا دور یم یسع شهیهم

آمده بود هر روز   رانی که ا یاز وقت ی دعوا نکرده بود ول

 .ماجرا داشت کی
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 میشد ن یمجبور م ینبود گاه یاز آن ماهور آرام خبر گرید

کار کند  شنیتیدر اتاق کارش مد شیساعت قبل از عمل ها

 .اوردیت بکه اعصابش آرام شود و تمرکز الزم را بدس

 

 

توانست عذر او را  یعنوان نم چیهم به ه ینیدکتر حس پدر

 .داد یرا چه م رهیمد ئتیبخواهد. آن وقت جواب ه

 

 

کار کند و هر  مارستانیب نیدر ا گر یخواست د ی دلش نم اما

 .چشم در چشم شود ینیروز با دکتر حس

 

 

 نجایبود که ا نیماند بهتر از ا یم  کاریرا ب  یاگر که مدت یحت

به  یکامال از رفتار حرفه ا نیدانست ا یبماند. خودش هم م

 .دور است
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نبود که  یحرفه ا  یرفتار چیه ران یا یسنت  یدر جامعه   یول

 .برخورد کند  یاو هم بخواهد حرفه ا

 

 

 لیلرزان استعفا نامه اش را نوشت و دل یهمان دست ها با

  .اعالم کرد یشخص ل یرا دال شی استعفا

 

 

را در  ینیدکتر حس  یخواست گفته ها ی چند واقعا دلش م هر

 یپدرش را ببرد اما سع یحرفه ا یآن منعکس کند که آبرو 

  .کرد خوددارتر برخورد کند

 

 

نداشت که ماهور هم  یل یبود دل یآدم مزخرف ینیدکتر حس اگر

 .مثل او رفتار کند
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 نجای او را تا ا ش،ی هایو مسخره باز یاز دست عل امان

که  یبدهد اما از وقت یکشانده بود که مثال به او خبر خوب

 .ند تا کمر در بشقابش فرو رفته بودآمده بود

 

 

 شبیبه غذا نداشت. د  یآنچنان ل یم یخسته بود که حت آنقدر

کرده بود و او همان نصف  ی خودکش شیمارهایاز ب یکی

برود. با تعجب به غذا  مارستانیشب مجبور شده بود به ب

 .نگاه کرد یخوردن عل

 

 

 چند وقته بهت غذا نداده؟ دیمهش-
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 .دینوش یداد و از دلسترش کمرا قورت  شیغذا

 

 

رشت. دهنم   شش یرفته پ دیچند روزه مهش   ضهیخالم مر-

  یدرست و حساب یمدت از بس غذا نیشده ا سیسرو 

 نخوردم 

 

 

 ؟ یخودت غذا بپز  یبرا ی تون ینم  یقد خر سن دار کهی مرت-

 

 

 ستنیهمه که مثل تو کدبانو ن-
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او در هوا  ی تفاوت برا ینگاهش کرد. دستش را ب  یچپ چپ

را از خود دور  یمزاحم یتکان داد انگار که بخواهد پشه 

 .شد شیکند و دوباره مشغول غذا

 

 

 ؟یییی عل-

 

 

 دمیدو لقمه غذا کوفت کنم. خودم پولشو م  یهان؟ اگه گذاشت-

 بابا نخواستم مهمون تو باشم

 

 

  نیچپ نگاه کرد که او او را چپ  دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 .بار از رو رفت
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پول   نهمهی بابا ا ؟ی رفتار کن یتون یآدم نم نیشب ع هی-

 بذار حداقل پولشو حالل کنم رن یگیازمون م

 

 

 .بود یزبان نفهم عجب

 

 

 چیه  گهیساعت د  هیتا  یخوریم یکه تو دار نجوری ا-

به   یستیمونه. بدبخت به فکر خودت ن ینم نجایا یخوراک

 اد یداره جلو م شتریفکر اون شکمت باش که هر روز ب

 

 

 یبدونه تراس م یگفتن مرد بدونه شکم مثل خونه  م یاز قد-

  یتونیم نیمارو بب یآورد الدی آدم برج م نیبار ع هیمونه. 

 ؟ یکوفتم کن
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منو تا  یدار خودیخبر ب هیآخر سرم  دونمیبار؟ د آخه م هی-

 بیاز ج فتهیم تیتو زندگ ی. واال تو هر اتفاقیکشوند نجایا

 یهم وقت شی. آخریکشونیم نجایمنو تا ا یشی م زونی من آو 

 ندیخوشا یدونم اتفاقا ی. نمیگرفت دی جواب بله رو از مهش

حامله  دی مهش دمن بره؟ االنم الب  بیاز ج دیتو چرا با یزندگ

 اس؟ 

 

 

 مثال دوستتم ها  یشعوریاز بس ب-

 

 

 او زد یبرا  ییدندان نما لبخند

 

 

 ایعمو بش یعجله دار یل یکلک خ یول-
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 ببند -

 

 

 یخواد دخترتو کس ی چون دلم نم میدست به کار بش دیبا -

 ره یبجز پسر خودم بگ

 

 

 :تعجب گفت با

 

 

 دختر؟ -
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 ؟ یریزن بگ یخوا یمگه تو نم گهیآره د-

 

 

 زنم کجا بود؟ یگیچرا چرت و پرت م-

 

 

راحت دوغش را باال آورد که بنوشد. از دوران   ال یخ با

شان از او قول گرفته بود که دختر نداشته اش را   ییدانشجو

 .او بدهد یبه پسر نداشته  

 

 

 اونم به موقعش فعال من مخ ماهور رو زدم -
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اش  ینیو از دهان و ب د یپر شیحرف او دوغ در گلو   نیا با

 یطرف او گرفت و با حالت چندش  یدستمال یزد. عل  رونیب

  :گفت

 

 

عاشق شدنت. آبرو   نی ببرن با ا ختتو یمرده شوره ر  ییییا-

 کنن یجمع کن خودتو همه دارن نگامون م ی برامون نذاشت

 

 

دانست اگر تا صبح هم سرفه  یشد. م  یقطع نم شیها سرفه

 .کند ینم یاو کار یبرا  شعورشی کند دوست ب

 

 

حرکتش جمع  نی از ا یکرد که صورت عل نیدستمال ف داخل 

شمش را گرفت و چ ینداد. اشک گوشه   یتی شد اما او اهم

 .را صاف کند شیکرد گلو  یسع
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 ؟ یکرد یچه غلط-

 

 

کرده بود   کی را که به دهانش نزد یمرغ سوخار ی  کهیت

 .آورد و دستش را با دستمال پاک کرد نییپا

 

 

 با ماهور حرف زدم -

 

 

 راجع به من؟-

 

 

 گفتم راجع به تو حرف زدم؟ یمن ک-
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 ؟یزد یچ یپس مخشو برا-

 

 

 .دیکرد و کش ش یرا داخل موها شیها دست

 

 

زودتر  ستیخوب ن ادیحالم ز دمینخواب شبیمن د یعل نیبب -

 میحرفتو بزن بر

 

 

 ؟ ید یچرا نخواب شبیجوووون د-

 

 

 جمع کن لب و لوچه اتو مگه همه مثل تو هول ان؟ -
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 دوباره باز شد  ششین

 

 

تست بده نگرانم برات   هی. جدا ییاینبود تو تارک دن  ادمی-

  نقدریبه کل از کار افتاده. آخه مرد هم ا تیردونگنکنه م 

با ماهور شب  ترسمیم یفردا پس فردا ازدواج کن بس؟ی

 یعاشورا بخون ارت یجمعه ها ز

 

 

خط قرمز  هیقض  نیدانست ا یهم م یشده بود عل  یعصب

با او  هیقض نیراجع به ا  یکس دی آ یخوشش نم چیاوست و ه

 .کند  یشوخ

 

 

کرد  یکرد. سع یخط قرمزش را رد م یباز هم گاه  یول

ها  نی از ا شتریب شی برا  ینشود رفاقتش با عل یعصبان 

 .ارزش داشت
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 :گرفت و گفت ینفس

 

 

 ؟یحرف زد یبا ماهور راجع به چ  ینگفت-

 

 

 .حرف را نگرفت یکه دنباله   دیهم انگار فهم یعل

 

 

  یبا دکتر فرشچ یبخش جراح مارستانیتو ب ش یپ یهفته  -

از   یکی با سرعت از   دمیکار داشتم رفتم اونجا صدرا رو د
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دکمه اشو   یرفت سمت آسانسور بعدم هر چ رونیاتاقا اومد ب

 .ترف نییاز پله ها پا  تیباال با عصبان  ومدیزد ن

 

 

 خب-

 

 

گذشت کارم رو   یساعت می ن هیمن رفتم داخل اتاق دکتر -

که ماهورم اومد تو اتاق  رونیب امیب خواستمیانجام دادم م

هم دکتر  یاستعفاش رو دست دکتر داد. هر چ یبرگه 

 .نگفت و رفت ی چیه هی اصرار کرد علت استعفاش چ یفرشچ

 

 

 .دلسترش را باال داد ی گرفت و ادامه  ینفس
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از  دمیتو سالن ماهور رو د رونیاز اتاق دکتر که اومدم ب-

رفت سمت آسانسور.  رونیکه صدرا اومده بود ب یهمون اتاق

اتاقه   دمید هیاتاق ک نمیاز در اتاق که رد شدم نگاه کردم بب

ماهوره. کنارش منتظر آسانسور بودم سر حرفو باهاش باز 

 بابا هیفت و سختچه س ارو ی نیکردم. ا

 

 

 :دی توپ یکرد و به عل اخم

 

 

 ه؟یچ ارو یحرف دهنت رو بفهم  -

 

 

 تکان داد شیبرا یدست
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 گمیم  ی. جدکه یمرت  خورهیباشه بابا توام چه بهشم برم-

شد تا تونستم سر حرف رو باهاش باز کنم  سیدهنم سرو 

 .که زنهیکه به زور حرف م  نیا

 

 

 :خنده گفت با

 

 

تره. فکر کن   بسیاز تو  یکرد ادیراحته جفتت رو پ  المیخ-

رو جمع کنه بره رفت   لشیوسا نکهیطرف استعفا داد قبل ا

 کنه تیزیرو و  ماراشیب

 

 

 هیکمتر حاش یآمد کاش عل یکش م شتریداشت ب اعصابش

 .رفت یم
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 خالصه اشو بگو -

 

 

 خودم حدس زدم با صدرا دعواش شده که استعفا داد-

 

 

 به خنده افتاد  یعل یحرف مسخره   نیا از

 

 

 مگه بچه اس آخه -

 

 

 .و به جا بود دهیسنج شی رفتارها یکه همه  یهم ماهور آن
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 ادیکردم ب  شیمهمه که من راض نی. استیمهم ن نشی حاال ا-

 شما کار کنه مارستانیب

 

 

 یتخصص  مارستانیمکان داشت. بمسخره تر مگر ا نیا از

 یبخش جراح کیکه   یمارستانیب  دیایقلب را ول کند و ب

 .دارد  یرتخصصیکوچک آن هم غ

 

 

انگار بهت نساخته چرا چرت و پرت  دیاز مهش  یدور-

 ؟ یگیم

 

 

 ؟ یچه چرت و پرت-

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  مارستانیب  یبه پا شیما مگه بخش جراح مارستانی آخه ب-

 ییجا نیخنگ باشه که همچ دیبعدم ماهور با رسه؟یشما م

 ؟یمعمول مارستانیب هی اد یرو ول کنه ب
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 حاال که شده -

 

 

 حتما شهی م مونی پش نهیرو بب مارستانی ب طیشرا ادی ب-

 

 

 امروز قراردادش رو هم امضا کرد یکار یکجا-
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 آورد  یداشت شاخ درم رسما

 

 

 شد حاال؟  یراض یچه جور-

 

 

 کار کنه؟  گهید هیجا خوادیمن بهش گفتم م-

 

 

 :مسخره گفت به

 

 

 البد اونم رو هوا قبول کرد؟-
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فکر کنه. منم شماره مو دادم  دیاولش که قبول نکرد گفت با -

رو   مارستانیب دی بهش سه روز بعدش بهم زنگ زد گفت با

.  ینه؟ منم گفتم اوک ا ی انیمن کنار م طیبا شرا نمی و بب نمی بب

. نهی فقط امکاناتش رو بب مارستانیب میروز بر هیقرار شد 

به شدت  اونمفر حرف زده بودم  عیمن قبلش با دکتر رف یول

 .میذاری م ارشیبخواد در اخت ی هر امکانات استقبال کرد گفت

 

 

 

  یب نهیزم نیدر ا یعل  یخودش فکر کرد قطعا زبان باز با

 .نبوده است  ریتاث

 

 

 خب-

 

 

فر به ماهور قول   عی دکتر رف میرفت مارستانیکه ب یروز-

. کنهی که الزم داره براش فراهم م یمساعد داد که هر چ
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فر زنگ  ع یماهورم از خدا خواسته قبول کرد. امروز دکتر رف

به ماهور. بهم   مارستانتونیب یزد ازم تشکر کرد بابت معرف

 گفت قراردادش رو هم امروز امضا کرده

 

 

او را بلد  یاز زبان باز ی. کاش کمیعل نیبود ا ییبال عجب

 .بود. مطمئنا در مقابل ماهور کارش راحت تر بود

 

 

مخشو   یچه جور نمی دسته خودته بب یچیو ق شی حاال ر-

 ریمس یهات رو باهاش هماهنگ کن که بتون فتی. شیزنیم

 ش یرفت و برگشت برسون

 

 

 شنهادیکه به او پ شیداشت. از دو ماه پ یچه دل خوش یعل

رفت و آمدش را با خانواده اش هم محدود   یداده بود حت

 .ندی کرده بود که او را نب
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کرد  یبود از دور بود. احساس م دهیرا د هم که او  یبار چند

کند  یرفت و آمد انتخاب م یرا برا ییماهور از قصد وقت ها 

 .نندیرا نب گری که همد

 

 

 یرفت او را م یقبال اکثر مواقع صبح ها که سرکار م وگرنه

اگر نبود   ی جواب منف یبه معنا  شیرفتارها نی ا ی. همه دید

 .چه بود  یپس به معنا

 

 

 یتوانست گول بزند ماهور او را نم یرا که نم  خودش

 .خواست 

 

 

 ؟ یکرد یکارو نم نیکاش ا یعل-
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 تعجب او را نگاه کرد با

 

 

 چرا؟ -

 

 

 ه یماهور جوابش به من منف-

 

 

 بهت جواب داد مگه؟-

 

 

رابطه اش رو با خواهرامم کم کرده که  یاون حت ی نه ول-

 .نهیمنو نب
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 کرد زیرا ر شیها چشم

 

 

ازش  یکه داد یشنهاد یبعد از اون پ یعنی نمی بب  سایوا-

 ه؟یجوابش چ ید ینپرس

 

 

 نه -
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  نی آخه. ته خواستنت هم یگاگول نقدریتو چرا ا  شهیباورم نم-

 قدر بود؟
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 خواد؟ یمنو نم یکنم آخه وقت کار یچ-

 

 

 .ذره ناز کنه هیطرف خواست برات  دیخب شا-

 

 

 :کرد و گفت  کیرا بار شیها چشم

 

 

 ؟یشد مون ینکنه پش-

 

 

 ؟ یشناخت نطوریمنو ا-
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 یازش م د ی. تو بادهیرو م یمعن نیکارهات ا ی نه ول-

 یکن یکار ی تونست  یگفت م یاگه بهت نه هم م یحت یدیپرس

اون همه سال به من گفت  دی که جوابش عوض شه. مهش

خوام اون همه من رفتم اومدم تا باالخره    یخوام نم ینم

 .شد  یراض

 

 

 یآدما با هم فرق دارن عل-

 

 

که کار نشد  نهیباشه منم نگفتم فرق ندارن. بحثم سر ا-

 کنه؟ ی فکر م یخودش چ شی دختره پ یدونیره. االن مندا

 

 

 تکان داد شیبرا یسر
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  یخواستیکه اگه م یخوا یخاطرشو نم  یل یخ کنهی فکر م-

غرور   نیا یخوایم ی. بابا تو کیشد یم  چشیپاپ شتریب

 ؟ یمسخره اتو کنار بذار

 

 

 بود یبا عل حق

 

 

که  یکس یغرور به ضررت بوده. برا نیهم ا شه یهم-

از  یخوایم یک گهید یاز غرورت نگذر یدوسش دار

 ؟ یغرورت دست بکش

 

 

 به فکر رفت یعل یحرف ها با
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 رو بده من  تینشده گوش ری االنم د-

 

 

 کار؟یچ یخوایم-

 

 

ادامه اش دست  گهیسر حرف رو با ماهور برات باز کنم. د-

 ی کنی م کاری چ نمیخودت بب

 

 

 یاومد که براش تو تلگرام نوشتم ول شیپ ی لیمدت خ نیا-

 یشدم پاک م یم مون یخواستم بفرستم پش یکه م نیهم

 ام یدر نظرش ب یخوام آدم سبک یکردم. نم

 

 

همه درست  نی. امای ن  یکنی م خودی ب یفکرا نقدریچرا ا-

 بهت کاپ افتخار دادن؟ یکرد یزندگ
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نگفت. قرار  یزیقبول نداشت اما چ یرا تا حد یعل حرف

 یو تشکر م ر یتقد یکردن از کس ینبود بابت درست زندگ

 یکاف شی که نسبت به خودش حس بد نداشت برا نیشد، هم

 .بود

 

 

شناختند که همزمان سه  یرا م  ییالبته هر جفت شان آدم ها 

که  یهر کار شانیچهار تا دوست دختر داشتند و در زندگ

االن ازدواج کرده بودند  یرده بودند؛ ولکرد ک یفکرش را م

 .گل و بلبل بود شانیو زندگ

 

, [12/19/2021 12:02 AM] 

 

 210پست_ #
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 ریتقص  ستیتو ن ری. تقصیبجنگ دیدلت با یخواسته   یبرا-

  یکن یاز سر و کولت باال رفت فکر م نقدهیاون ساغره که ا

باشن باهات. بابا   ینجوریا یتا لب تر کرد دیهمه دخترا با 

تا  رهیداره هر جا م یاجتماع ژیخودش پرست یبرا  یطرف کل

کنه   تار. انتظار نداشته باش مثل اون رف شنیکمر براش خم م

کنم آدم کم   یهم احساس م ی تیاز لحاظ شخص نکهی ضمن ا

 ی آب کن خشو ی دیتو با هیرجوشیحرف و د

 

 

اش را از   یبود. گوش یبه نظرش منطق ی عل یها حرف

 .کتش درآورد و به سمت او گرفت بیج

 

 

 زیچ هیدلشون  یول خوامینم گنیم یزبان  یخانم ها گاه ماین-

 دونمی. نمینازشو بخر یریبگ ادی دی. باخوادی م گهید

 هی  کشهیآدم خجالت م هی جور هی   تتیبگم تو شخص یچطور 

 رو بهت بگه  ییزایچ
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 نگاهش کرد یچپ چپ

 

 

  هیبا  نهیزم نی. کاش در اگمیم ینگاه نکن جد یاونطور-

 ینطوری. تو که ایکرد یمشورت م یزیچ یروانشناس

ده  هیآب بشه فکر کنم  نتونی ب خیتا   یدختره هم اونطور

 طول بکشه یسال

 

 

 کنم؟ کاریخب تو بگو چ-

 

 

فکر نکن ازت کم   یکنیم ینکن. هر کار ال یفکر و خ  نقدری ا-

خودش راجع به  شیفکر نکن االن دختره پ نیبه ا  ای ادیم

 ارو ی نیفکر کنه چقدر ا نهیا تش ی. نهاکنهیم یمن چه فکر

 هست؟  ستیکه ن نیاز ا  شتریب شهیسر
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 .خودش را درآورد و مشغول شد یگوش یعل

 

 

*** 

 

 

 یفکر م شیبه حرف ها جدا شده بود یکه از عل ی وقت از

موافق بود  شی با حرف ها یادیتا حد ز نکهیکرد. با وجود ا

 یکه عل یامیکرد اگر ماهور جواب پ یاما باز هم حس م

 .فرستاده بود را ندهد کسر شانش است  شیبرا

 

 

فکر را از خودش دور   نینتوانست ا دیچه با خودش جنگ هر

چتش با ماهور را باز نکرد که  یبه عمد صفحه  یکند. حت

ماهور نوشته و حسش نسبت  ی برا ییزهایچه چ یعل ندی نب

 .به خودش بدتر نشود
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و کتش را برداشت و به سمت  فیرا که پارک کرد. ک نیماش

  .خانه رفت

 

 

هال را که باز کرد خانواده اش دور هم نشسته بودند و   در

. مادرش با دخوردنیم وهی م سایر دنیداشتند همزمان با د

 .بلند شد شیاو از جا دنید

 

 

 کنم یاالن غذاتو گرم م-

 

 

 شام خوردم  رونیمامان ب یسالم مرس-

 

 

 بخور  وهیم ایسالم پسرم ب-
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 بخوابم خوامیخسته ام م یلیندارم خ ل یم-

 

 

تخت دراز  یرا عوض کرد و رو  شی اتاقش رفت لباس ها به

ماهور   نکهیا ی. هر چه کرد نتوانست از کنجکاو دیکش

 .نه دست بکشد ایجوابش را داده 

 

 

را وصل کرد و وارد  نترنشیاش را برداشت. ا یگوش

 یبالفاصله وارد صفحه  دیماهور را که د امیتلگرامش شد. پ

 .چتش شد

 

 

چند شکلک خنده فرستاده بود و در کنارش نوشته   شیبرا

 بود
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 میهست هیما که همسا یول-

 

 

سرش سبز  یبود شاخ رو  کیماهور نزد یتعجب خنده  از

 یم ریداد و د یعکس العمل نشان م ریشود. از بس که د

 .دیخند

 

 

ادب  یب یپسره  ینوشته ول یمتن  شیبرا  یکرده بود عل فکر

فرستاده  شی آهنگ برا کیقط  سالم هم نکرده بود ف یحت

 .بود

 

 

  یوصل کرد آهنگ را پل یرا درآورد و به گوش شیها  هنس

  .دیکرد و دراز کش
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که شروع به خواندن کرد خودش هم خنده اش گرفت.  نیهم

 داد امی پ یعل یبرا

 

 

 یست یدم دستم ن ی شانس آورد-
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فرستاده بود را گوش   شیبرا  مایرا که ن یکه آهنگ ی وقت از

 .شد  یجدا نم شیکرده بود لبخند از لب ها

 

 یخورد و جواب  کیدو تا ت امشیپ نکهی دانست چرا با ا ینم

 :کرد پ یتا مای ن  ینگرفت برا
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 آهنگش قشنگ بود یلیخ-

 

اش  یدست آهنگ ها گوش کند. گوش نیآمد از ا ینم  ماین به

 .را روشن کرد ییلباسشو  نیاوپن گذاشت و ماش یرا رو 

 

کرد. با  ی همراه آرش فوتبال نگاه م نی بود و آر دهیخواب حنا

خواب زود بود اما چراغ آشپزخانه را خاموش  یبرا  نکهیا

 .اتاقش رفت گفت و به یریکرد و به پسرها شب بخ

 

کرد. کنار حنا  یرا حس م شی خال یاش که نبود جا عمه

  .گذاشت شیچشم ها یدست رو  دیدراز کش

 

رفت وقت آزاد  یکه سرکار نم یآمد از وقت ینم خوابش

زد که    یم یداشت و بعد از ظهرها چرت کوتاه ی شتریب

 .بخواب رود ری شد شب ها د یهمان باعث م

 

فرستاده بود را  شیبرا مایکه ن یخواست دوباره آهنگ دلش

خنده  مای ن طنتیرا که گذاشت از ش شی گوش کند. هنس ها
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گفت  یآهنگ که م ی کهیاش گرفت مخصوصا از آن ت

 .یگل گل  رهنیپ

 

در نت بزند تا چشم  یاز تمام شدن آهنگ خواست چرخ بعد

اش را روشن   یخسته شود و بتواند بخوابد. نت گوش  شیها

 .فرستاده بود شی برا یامیزده بود و پ یحیلبخند مل مایکرد ن

 

 غیکه خودتو ازم در یمنه. وقت یروزا نیاتفاقا وصف حال ا-

 یحت  شنهادمیپ یعن ی م؟یدیچند وقته همو ند یدونی. می کن یم

 دونمی. نمشیجواب گذاشت یارزش فکر کردن هم نداشت که ب

بتونه  یکه تو قلبم هست رو به خوب یبزنم که حس  یچه حرف 

 یول انهتونم حرف بزنم متاسف یخوب نم یلیکنه. من خ انیب

 دنتیمدت نبودنت و ند نیحس واقعا وجود داره و ا نیا

 .از قبل هم بشه  شتریباعث شده که شدتش ب

 

کرد که بخواهد او را  یم نیها به او احساس د نیاز ا شتریب

نبود که   یمیاو راحت و صمناراحت کند اما آنقدر هم با 

 انیبا او در م نهیزم نیمحابا در ا یبخواهد نظرش را ب

 .بگذارد
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 نیدر ا یقصد چی. من اصال هستین نطوریا  دینه باور کن-

اصال به شخص خاص شما  هیچ دیدون یم یعن یندارم  نهیزم

 .تا حاال امتحانش هم نکردم ی. حتگمینداره. کال م ی ارتباط

 

*** 

 

 نیریآمد، دخترک ش شی لب ها یرو  یماهور لبخند  امیپ از

 یم یاو را متقاعد به دوست دیتر شد. با یخواستن  شیبرا

 .کرد

 

توانست خودش را به او بقبوالند. آنقدر  یوقت بهتر م آن

اگر ماهور عاشقش  یبود که حت د یحس عالقه در او شد نیا

 یاش م یدوست داشتن ساده از سمت او راض کیشد  ینم

  .کرد

 

کرد که دوست داشت هر طور که  یخودخواهانه فکر م دیشا

 .شده ماهور را در کنار خودش داشته باشد
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 هوووم  د؟ یکن یبا امتحانش نم  ه یچرا -
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 کار ندارم نی ا یبرا یوقت-

 

هر چند کم  یکه هر آدم میدون یخانم دکتر هم من هم شما م-

 هیوقت آزاد داره به نظرم همون وقت آزاد هم کاف  هیاما 

 امتحان کردن  یبرا

 

نسبت  یخوب دید یسونم ولتونم منظورم رو درست بر  ینم-

 جور روابط ندارم نیبه ا

 

 ن؟یترس یم-
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 نیشد. از ا مانیرا فرستاد بالفاصله پش امشیپ  نکهیاز ا بعد

  .که ماهور بد برخورد کند دیترس

 

و قرار  ستی روانکاو ن کیرفت که در نقش   ادشیلحظه  کی

 .کند یرا روانکاو  شیآدم روبرو  ستین

 

وابش را ندهد اما برعکس ماهور ج دیفکر کرد شا یحت

 .فرستاد باعث تعجبش شد شی که برا یجواب مفصل

 

موضع رو   نیا یلیخوام خ یحس رو دارم. نم  نیا قای بله دق -

موضوع با  نیا ی هم واشکاف ستین ندی باز کنم هم برام خوشا

منظورمو. من    دیدرک کن دوارمی. امستیشما برام راحت ن

رو اطرافم نداشتم و   یموفق یلیروابط خ نهیزم نیکال در ا 

به  دیندارم. شا هیقض نینسبت به ا یخوب دید نیهم یبرا

تجربه  چوقتی گرفتم ه میبوده که با خودم تصم ل یدل  نیهم

 .اش نکنم
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داده بود اگر ماهور جوابش  امیبه او پ یآن طرف هم عل از

اش کند با او   یهفته راض  کی یبه اندازه  یرا داده شده حت 

 .دوست شود

 

اصرار  نی ا ینداشت ول یبه او ربط لشیشده بود پس دل جیگ

 .از ماهور آمد یگری د امی. پدیفهم ی را هم نم یعل

 

اصال  یعنیخواستم واقعا شما رو ناراحت کنم  یمن نم-

هم  یاحترام یخواستم بهتون ب  ینداشتم. نم  یقصد نیهمچ

برام واقعا سخت   شنهادتونیبکنم فقط جواب نه دادن به پ

 .بود

 

گوش کند  یبار هم شده بهتر است به حرف عل کیکرد  فکر

 .پا گذاشت ریباتجربه تر بود. غرورش را ز نهیزم نیاو در ا

 

 براتون دارم یشنهاد یپ هیمن -

 

 در جوابش چند عالمت سوال فرستاد ماهور
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دم هر وقت  یمن قول م  میمتحانش کنا  دیایمدت ب هی  دین یبب -

به خواسته تون احترام  دیادامه بد دیو هر جا شما نخواست

 ؟ینطوریبرم. خوبه ا لشیدل  دنیبذارم و بدون پرس

 

 یبه حرفش نداشت. مگر م یهم اعتقاد چندان   خودش

 .از ماهور دست بکشد ل یتوانست بدون دل

 

شده بود. چون ماهور آن  ریجمله اش د تیاد  یبرا گرید اما

 .رها کرد یک یرا هم در تار  ریت نیبود آخر  دهیرا د

 

کنم  یم ی ندارم و سع نهیزم نی از شما در ا یتوقع  چی من ه-

 . قبوله؟رمیوقت رو هم ازتون بگ نیکمتر

 

دانست چکار کند که دخترک چموش را  ینم نیاز ا شتریب

کرد که  یم . در دلش دعا دعا دیوادار کند که به او بله بگو 

 .را قبول کند شنهادشیماهور پ 
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از حد طول   شی ماهور خوابش برده بود جوابش ب انگار

 .کوتاه فرستاد یباشه  کیباالخره  یول  دیکش

 

. نشست دست دیپوستش دو  ریز یخاص جانیه بالفاصله

. خدا را بابتش شکر دیفرو کرد و کش  ش یرا در موها  شیها

 .ارزش داشت ایدن ک ی شی ماهور برا یکرد جواب بله  
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کرد.  یبود و او را بغل م نجا یا یخواست عل یم دلش

 .را در حقش تمام کرده بود ی برادر

 

آن ها را نگاه  یپرده خانه  یشد دم پنجره رفت و از ال بلند

 .بجز چراغ هال خاموش بود شانی کرد. چراغ ها
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خواست به او زنگ بزند و تا نصف شب با هم   یم دلش

راجع به چه  دیدانست با  یحال اصال نم نیحرف بزنند در ع

 .با او حرف بزند یزیچ

 

کامال حق  یبا او چگونه رفتار کند. عل  دیست بادان ینم  یحت

 .بود یداشت دختر سفت و سخت

 

اش را برداشت. حواسش نبود که  یتختش برگشت گوش به

اش را همانطور  یداده بود گوش لشیکه تحو  یبعد از باشه ا

 .رها کرده بود

 

 دهیفرستاده بود و آخر سر هم پرس امی چندتا پ  شیبرا ماهور

  نه؟ ا یاست  دهیبود که خواب

 

از  ینوجوان یخودش خنده اش گرفت مثل پسر بچه  از

 .گرفتن جواب بله ذوق کرده بود

 

 مطلع شه انیجر نیاز ا یخواد کس یفقط دلم نم-
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 مخصوصا خانواده تون-

 

 خوام  یفعال نم یعن ی-

 

 شرط هم دارم هی-

 

 ن؟ید یخواب-

 

 :کرد پیتا  شیبرا

 

 نه -

 

 زنگ بزنم؟ -

 

 ؟یچه شرط-
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که بخوام باهات   یهست نیهر چند برام با ارزش تر از ا -

 یرابطه داشته باشم اما هر طور که تو راحت  یپنهان

 

حرف را زده است. دلش  نیکرد به خاطر خجالتش ا یم حس

اما  یمجاز یرا ببوسد؛ شده حت نیریخواست دخترک ش یم

شناختن  یباشد. بهتر بود برا یکه واکنشش منف  دیترس یم

 .کرد یاو صبر م

 

االن حنا خوابه حرف   یعنیتونم االن حرف بزنم  ی نه نم -

 شه داریبزنم ممکنه ب

 

توانست  یرا نم جانشیبود. ه دهیاز سرش پر یبه کل خواب

 .کرد خوددار باشد  یوجود سع نی پنهان کند با ا

 

 ؟ یگیشرطت رو نم-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



من   ی به خواسته ها دیبا یطیکه در هر شرا نهیشرطم ا-

 د یاحترام بذار

 

کرد. معلوم نبود در ذهن خودش   پیچشم تا شی برا بالفاصله

 .زد یحرف را م نیرا تصور کرده بود که ا یز یچه چ

 

که ماهور امشب راجع به آن حرف  یشد حس ترس  مطمئن

 .کرد  یدارتر از آن بود که وانمود م شهیر یلیزده بود خ

 

را قبول  شنهادشیکه با او داشت پ یهم در رودرواس  دیشا

اصال مهم نبود که چرا قبول   شیکرده بود؛ اما راستش برا

 .کرده است

 

مهم بود که جواب بله را باالخره گرفته  نیفقط ا  شیبرا

 یکرده بود. لبخند پیتا یریشب بخ ش یاست. بالفاصله برا

 :زد و نوشت

 

 خانم دکتر  ادیمن خوابم نم یول-
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 خسته ام یلیمن خ یول دی ببخش-

 

 چشیکرد پاپ  ی سع نی هم یبودن او را درک کرد برا معذب

 نشود 

 

 ریشبت بخ یخوب بخواب زمیباشه عز-

 

 یبه صفحه  رهیقلب قرمز فرستاد. خ ک ی شی در انتها برا و 

  .ماهور خاموش شد یدیچتشان بود که آ

 

کرد کشش اش نسبت به   یچقدر که ماهور از او فرار م هر

 .تخت انداخت  یاش را رو یشد. گوش یم شتریاو ب
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کرد.  یم ی توانست بخوابد، احساس گرسنگ ی نم گری د االن

حرف زده بود اصال نتوانسته بود درست و    یاز بس با عل

 .غذا بخورد یحساب

 

رفت و به جمع خانواده اش نگاه کرد. اگر  نیی پله ها پا  از

افتاده واکنششان چه بود. از تصورش  یچه اتفاق  دندیفهم یم

 .زد که از چشم نرگس دور نماند ی لبخند

 

. چه خبر شده تا چند خونهیبه خان داداش کبکت خروس م-

 که سگرمه هات تو هم بود شی پ قهیدق

 

برداشت و   یدست شی خودش پ ینشست و برا نینسر کنار

 .قاچ هندوانه داخلش گذاشت کی

 

 فسقل تو کار بزرگترت دخالت نکن-

 

 به او کرد یز ینگاه محبت آم پدرش
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 خوبه بابا جان؟ یهمه چ -

 

 شکر-

 

خانواده اش دور هم به دور  نکهیخدا را شکر کرد از ا واقعا

 .دندید یم غصه جمع بودند و داشتند سایراز 

 

ناراحت  ایپدرش را نداشت  یضیمر یدغدغه   گرید

خواهرش نبود که شوهر نامردش ممکن است شب دوباره 

 .اوردیاشکش را درب

 

او هم االن دوست دختر داشت قند در دلش  نکه یتصور ا از

 .یآب شد آن هم چه دوست دختر

 

بود، حاضر نبود آرامش  نیجز ا یزیمگر چ یخوشبخت

 .معاوضه کند ایدن نیدر ا ی گرید زه یچ چی االنش را با ه 
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در دلش  گریخوبش در آن لحظه بار د یتمام حس ها  بابت

 .حس خوب نداشت نقدریخدا را شکر کرد. سال ها بود که ا

 

 دهیامتحان تخصص اش را د یتک رقم یرتبه  یوقت یحت

 .شد یبود که گوله گوله در خونش آزاد م نیبود. اندورف

 

خودش خنده اش گرفت. شانس آورد که حواسشان   ر یتعب از

او  یبودند وگرنه حتما نرگس برا به او نبود و غرق سایر

 .گرفت یدست م

 

*** 

 

 یتخت انداخت. او چه کار کرده بود. م یاش را رو  یگوش

خواست کار  یاز دست او ناراحت نباشد اما نم  مایخواست ن

 .بکشد نجا یبه ا
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کرده    افتیدر زمینبود که عز یحال کس هیاصال شب حالش

بودن آخر   یخجالت نی بود، ا  یبود. از دست خودش عصبان 

 .داد یکار دستش م

 

را  یزیچ یشد. در رودرواس  یمگر م نیتر از ا  مسخره 

امتحان  یخواست آن را حت ینم چوقتیقبول کرده بود که ه

 .کند

 

در مورد روابطش با جنس مخالف حرف  دی و یها با د مدت

اصرار داشت که با  دیو یبود د کایکه امر یزده بود. آن وقت

 .محمد دوست شود

 

موضوع باعث  نیچند محمد قصدش ازدواج بود و هم هر

گونه  نیاعتقاد داشت ا ی ول فتدی از صرافتش ب  دیو یشده بود د

 .است دیمف شیروابط برا

 

جور روابط  نی . ادیفهم یمورد نم نی را در ا دیو ید  اصرار

 یهم حس ترس باعث م دینداشتند؛ شا یتی جذاب چیه  شیبرا

 .نداشته باشند  تیجذاب  شیروابط برا نیشد ا
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داشت و از  ایشود که فوب  هیقض نیتوانست منکر ا ینم

 .بود زانیتر شود گر  کیبه او نزد یاز حد خاص یمرد نکهیا
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راه داده بود  مشیسال ها به حر نیرا که در تمام ا یکس تنها

باشه نوشت با خودش   ماین ی برا یفرزاد بود و بس. وقت

رابطه  نیو ا دیگو یکه گذشت به او نه م یمدت کیفکر کرد 

 .کند یرا تمام م

 

کرد نه گفتن آن موقع به مراتب  یاالن که فکرش را م یول

 دینسته بود نه بگو که االن نتوا یسخت تر از االن بود. وقت

 .توانست یآن موقع چطور م
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بود.  یارتباط تا چه حد  یاز دوست مایدانست منظور ن ینم

توانست  یروابط باز بود که او اصال نم یقطعا اگر به معنا

  .قبول کند

 

به خودش اجازه  چوقتیرا هم نداشت ه ایفوب نیاگر ا یحت

 .را تجربه کند یروابط نیداد که همچ ینم

 

 دیو یبود. اصرار د دهی با او هم عق نهیزم نیهم در ا دیو ید

کند که از  دایخودش پ یبرا  یبود که همدم نیبه ا شتریب

تر از آن بود که او را به   یمذهب دیو یوگرنه د  دیایدرب  ییتنها

 .بند و بار سوق دهد یروابط ب نگونهیسمت ا

 

هم از او نداشت.  ینداشت اما ترس آنچنان ی شناخت  ماین از

 یچه کسان تیدانست تحت ترب  یبود که م ل ی دل نیبه ا دیشا

 .بوده است

 

موضوع   نیتوانست ا ی نم یشد ول ینم ل یهم دل نیچند ا هر

شد   یباعث م مایآرام و صبور ن  تیرا کتمان کند که شخص

 .که از او نترسد
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که با آن ها  یمدت نیبه گفتن نبود در ا ازیاش هم ن خانواده

و حجاب  دنیطرز لباس پوش نکهی رفت و آمد داشت با ا

راجع به   چوقتیه یماهور به کل با آن ها متفاوت بود ول 

از  فیتعر  یبرا نکهیحرف نزده بودند مگر ا یظاهر او کالم 

 .او باشد

 

 یمذهب  یخالد یمدت متوجه شده بود که خانواده  نیاز ا بعد

دند. اما اعتقاداتشان را دا یتر از آن بودند که نشان م

  .نکرده بودند ل یبه او تحم چوقتیه

 

غرق  الشیهم مثل خانواده اش بود. در فکر و خ مای ن کاش

 .خوابش برد  یک دیبود که نفهم

 

*** 
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شب قبل را زودتر به رختخواب  نکهیشده بود با ا رشید

را خاموش  یآالرم گوش  یبود ک دهیرفته بود اما صبح نفهم

 .کرده است

 

 یم داریاز خواب ب رتریبود صبح ها د کاری که ب یمدت نیا

 .موضوع باعث شده بود تنبل شود نیشد هم

 

گرفته بود را با   شیبرا یکه خانم احمد ییبس لقمه ها  از

کرد. اما  یدرد م یخورده بود معده اش کم دهیعجله و نجو 

بود و   یبزند. خانم احمد یحرف یآمد به خانم احمد یدلش نم 

 .مادرانه اش یمحبت ها

 

 شتری ب  دیالغر است و با یادیگفت که ز یبه او م شهیهم

دانست تمام افتخار او به شکم تختش بود و   یبخورد. نم

خواست با او   یچاق شود اما نم  یمتی ق چیحاضر نبود به ه

 .بود و تفکرات خاص خودش را داشت ی میبحث کند قد

 

عمه   گریداده بود که د حیاش از بس توضعمه  یبرا  اما

 .اش را قانع کرده بود که کمبود وزن ندارد
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 دیجد مارستانیاش در ب یروز کار نیقرار بود اول امروز

هر وقت قراره   یکرده بود. لعنت رید یاول کار نیباشد، هم

 .شد یم رشیداشت د یمهم

 

امروز  یرفته بود برا  ادشی شبیعجله داخل اتاق شد. د با

 .کار نداشت نیا  یبرا یلباس سوا کند. االن اصال وقت

 

 یرا برداشت شلوار راحت دیکه دم دستش رس یشلوار نیاول

 دهیشلوار را پوش یلنگه  کیاش را درآورد و آن را پا زد. 

 .تنگ است شی برا  یلیبود که احساس کرد خ

 

اه کردن  نگ یکه با فکر به ساعت برا اوردیدرش ب خواست 

اتاق ساعت نداشت و   نیرا نگاه کرد. ا واریبه ساعت در و د

 .ساعت بخرد  شیرفت برا یم  ادشی شهیهم
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به سمت  تیو با همان وضع دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 کی کال و  سیچند م دنیرفت. با د یپاتخت  یاش رو  یگوش

 یسراغ گوش  یچه کار  ی رفت برا ادشیبه کل  مایاز ن امیپ

 .اش آمده است

 

 یاز سر کالفگ یافتاد پوف شبید ادی را خواند تازه   امشیپ

 نیرا امروز کم داشت. در اتاق باز شد و آر یکی نیهم دیکش

 داخل آمد

 

 کرده؟ کاریحنا چ نیبب یآبج-

 

گفت و در  یدیهول زده ببخش تیماهور در آن وضع دنید با

 .رفتار پسرک خنده اش گرفت دنیاتاق را بست. از د

 

 نند ی بب نگونهیخانواده اش او را ا یموضوع که اعضا نیا با

  .نداشت یمشکل
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  لکسی خواستند ر یکه م یدانشگاه موقع یاز بچه ها  یلیخ

 ی و آفتاب م دندیکش یلب ساحل دراز م  ینی کیکنند با ب

مورد  نیا  یباعث شده بود او هم رو  هیقض نی ا دیگرفتند. شا

 .حساس نباشد

 

از  ی لیخ تیکرد که رعا یاش را م یسع  تیچند نها هر

بود   دهیکه شلوار کوتاه پوش شی را بکند. چند وقت پ  زهایچ

ورود  یشناخت اجازه   ینگهبان دم در دانشگاه که او را نم

 .ه او نداده بودب

 

نداشت هر چه هم با او  ینظر خودش که شلوارش مشکل از

خواست  ینشده بود داخل شود. نم یبحث کرده بود راض

آخر سر مجبور شده بود کارتش  یکند ول یخودش را معرف

 .را نشان دهد

 

موارد با وجود   نیکردن ا  تیسخت بود رعا یلیخ  شیبرا

  .داد یوفق م طیخوب خودش را با مح یلیاو کال خ  نکهیا
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 یکرد لباس ها  یم یسع شهیهم هم کایکه در امر یحال در

کردن حجاب  تیباز نپوشد. اما با گرمتر شدن هوا رعا یلیخ

 .شده بود یمعضل ش یواقعا برا رانیدر ا

 

به پشت   شیرا جمع کند موها  شیکه عادت نداشت موها او 

موضوع او را  نیکرد. ا یو عرق م دیچسب یگردنش م

 .ردیکرد هر روز دوش بگ یمجبور م

 

اش   یلبش بود که گوش یرو نیرفتار آر یخنده  هنوز

  مایدانست اصال با ن یدوباره در دستش زنگ خورد. نم

 .چگونه حرف بزند

 

. دیکش یکه بله را به او داده بود از او خجالت م شبید از

تواند با او حرف بزند چه رسد به  یکرد که نم یحس م

 .داده بود که امروز او را برساند شنهادیبه او پ مای ن  نکهیا

 

 نیاو بفرستد. هم یبرا  یامیبگذارد قطع شود و پ دید بهتر

 که قطع شد دوباره زنگ خورد مجبور شد جواب دهد
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 الو -

 

 ریسالم صبحتون بخ-

 

 ریصبح توام بخ زمیسالم عز-

 

 نیزنگ زد  دمیبود االن د  لنتیسا  میمن گوش دی ببخش-

 

داده  یحرفش را زد متوجه شد چه گاف بزرگ نکهیاز ا بعد

  است. خواست درستش کند

 

 ...خب یعن ینه -

 

 حرف او آمد انیم
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خواستم امروز برسونمت هر وقت  زمیاشکال نداره عز-

 بهم بگو یحاضر شد
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و جواب   دهیزنگ او را د اوردی ن شیخوب بود که به رو  چه

 .نداده است

 

 خودم  رمیگ ینه نه آژانس م -

 

 شد یجد ماین  یصدا

 

 من هستم آژانس چرا؟  یوقت-
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کرد و گفت بفرما ماهور خانم  یدلش به خودش لعنت در

را   مایکمبود وقت چطور ن نیاالن در ا یخواست یرا م نیهم

 .کرد یاز سرش باز م

 

 شمیبود که مزاحم شما نم نیمنظورم ا-

 

 من خودم خواستم برسونمت یزنیکه م هیچه حرف نیا-

 

 رم ینم یقبل مارستانی آخه ب-

 

 رسونمت یم یریال نداره هر جا که ماشک-

 

شد اما انگار   یاز خجالت آب م دنشی شک با د یخدا ب یا

کرد شلوار را  یداد و سع لشیتحو  ینداشت. باشه ا یچاره ا

 .درآورد شی از پا

 

 پس من دم در منتظرتم-
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 حرف شلوار را از پا نکنده رها کرد نیا دنیشن با

 

اگه امکانش  نهیبب یخوام کس ینم هیچ دیدون ی م یعنی نه نه  -

 نیسیهست سر کوچه وا

 

 یهر طور که تو بخوا زمیباشه عز-

 

تخت انداخت چقدر خوب بود که ماهور را   یرا رو   یگوش

  .درآورد  شی. شلوار را از پادیفهم یم

 

خورده بود انگار واقعا وزنش  نیمدت از بس شام سنگ نیا

ودش را وزن  کرد و خ  یم دایپ ییترازو  دیشده بود با ادیز

 یبود از بس غذا به خورد او م یخانم احمد ری کرد. تقص یم

  .داد

 

اش را که از قبل داخل   یجراح ی لباس ها دیلباس پوش عیسر

 .گذاشته بود برداشت یساک
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 مارستانیب ی از لباس ها یجراح ی عادت نداشت برا چوقتیه

را برداشت و   فش ی. کدیخر یخودش م شهیاستفاده کند، هم

 .زد رونیاز اتاق ب

 

که کرد از خانه خارج شد. با خودش  یبلند یخداحافظ با

هم بد  یلیگذاشت خ یحس خجالت را کنار م نیفکر کرد اگر ا

 .نشده بود

 

را منتظر  یمدت  دیآژانس هم با دنینبود تا سر رس ما ین اگر

 .اش را درآورد و به چشمش زد  یآفتاب نک یماند. ع یم

 

کشد.  یکرد کمتر خجالت م یفکر م نطوریه بود اما اگان بچه

. خم شد و از داخل  دیرا د ماین نیماش دیبه سر کوچه که رس

 ریز یکه نشست سالم   یصندل  یاو باز کرد. رو  یدر را برا

 لب گفت 

 

  سالم خانم-
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عقب گذاشت.   یصندل یرا از دست او گرفت و رو  ساک

 .کجا برود دیاستارت که زد از او پرس

 

را که گفت بدون حرف راه افتاد. چقدر خوب  مارستانیب ماس

 .کرد ینگاه نم  رهیاو را خ ایبود که نگاه بد نداشت 

 

راجع به او   یشد نظر بد یبود که باعث م شی رفتارها نیهم

 دهیرا از او نپرس مارستانیآدرس ب نکه ینداشته باشد. از ا

 .بود تعجب کرد

 

نداشت که  ی لیدل یهم پزشک بود ول  مایبود که ن درست

 .تهران را بلد باشد ی ها مارستانیب یآدرس همه 
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تر از آن بود که بتواند با   یکرد بپرسد اما خجالت یسع یلیخ

خودش سر حرف را باز   مایشد که ناو حرف بزند. خوب  

 .کرد

 

 دونم؟ یرو از کجا م  مارستانی آدرس ب یبدون یخوا ینم-

 

 تکان داد شیبرا یسر

 

 فتم ی ش نجایفرد از صبح تا عصر ا یراستش من روزا-

 

. نتوانست ساکت دیباال پر شی حرف ابروها نیا دنیشن از

 بماند 

 

 ه؟ یکی  رمونی امروز مس نیدونست یشما م-

 

 آره-
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 شد یاصل  ابانیرا چرخاند و وارد خ نیماش فرمان

 

دونستم هم افتخاره رسوندن تو رو از   یاگه نم یحت یول-

 دادم یدست نم

 

رنگ  شی او احساس کرد گونه ها انیمحبت ع نیمقابل ا در

 یحت دیخجالت کش شتر یب دی بگو  یزیگرفتند. نتوانست چ

 .د یاز او نپرس گریرا هم د شیسوال از کجا

 

*** 

 

با او برخورد کرده بود که خجالتش نسبت به  یبس عاد از

 .بود دهیشده بود به صفر رس نیکه سوار ماش یلحظه ا

 

بود و   اوردهی ن شیخوب بود که خجالتش را به رو  چقدر

 ش یدر پ  مایکه ن  یتیرا باز کند. با وضع خشیکرده بود  یسع
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به خانه  ایبا او همراه شود   دیدانست با یگرفته بود نم

 .برگردد

 

مکان   یصرف صبحانه راه  یتوقع داشت با هم برا ماین

که  یگرفته بود که با تماس یرا وقت میتصم  نیشوند. ا یدنج

داشت به او اطالع داده بودند که  مارستانیب سی از طرف رئ

 .قراره امروزشان به فردا موکول شده است

 

لذت بخش  یزی شد و چه چ یداشت شروع م  شانیها نیاول

توانست دوست داشتن و دوست داشته  یبود که م نی تر از ا

رابطه   نیدندان مزه کند؛ اما او از شروع ا ریشدن را ز

 .واهمه داشت

 

. دیکش رونیاش ب  یاو را از تصورات صورت ماین  یصدا

و   یجد شیزد و صدا یداشت با تلفن همراهش حرف م

 .دیرس یبه گوشش م رینفوذناپذ 
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 یافتاد و از تصورش لبخند مایدر هواپ دارشانید نی اول ادی

کرد با آن آدم   یفکر نم چوقتیکنج لبش نشست. آن روز ه

 .نقطه برسد نیبه ا

 

ساعت بعد به اتمام  کی ی برا یبا قرار   ماین ی  مکالمه

 .نگاهش کرد  مایبپرسد، ن یزی. قبل از آنکه چدیرس

 

کرد  یم یسع مشتاق و مهربان بود. هر چند  چشمانش

 نینشان ندهد اما ا   دیو شا  دیاحساساتش را آنچنان که با

 .نبود که متوجه اش نشود یزیچ

 

 بود؟ یچ ی لبخندت برا-

 

 من؟ ایحواستون به تلفن بود -

 

 :را باال انداخت و جوابش را داد شیابرو  ی تا کی  ماین
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اطرافم هست خصوصا اگه دور و برم  یحواسم به همه -

 ...باشه که یکس

 

 :به ساعتش انداخت  یکاره گذاشت و نگاه مهیاش را ن  جمله
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 ؟ یگرسنه ا-

 

داد دست  یخساست به خرج م زیمرد انگار در همه چ نیا

 :شد نه یبه س

 

 گردم خونه  یبرم-

 

 نبود نیجواب سوالم ا-
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 :اش را باال داد شانه

 

 گردم خونه یمن هم برم یبه قرارت برس یریم  یدار-

 

داد و چند لحظه ساکت ماند. انگار   رونینفسش را ب ماین

 .دیچ یرا کنار هم م ی حرف زدن کلمات یداشت برا

 

 یو عطر نیماش یهم گذاشت و رخوت و خنکا یرو  پلک

. فقط چند لحظه  دیپر کرده بود را به جان خرکه مشامش را 

 :دیرا شن ماین  یتا صدا دیکوتاه طول کش ی

 

 سرقرارم یایباهام ب  خوامیم-

 

 نیخواست هم یشده بود. م وانهید ما یشک ن یمن ب یخدا

  .روز اول او را سر قرار ببرد
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  مایشد با ن ی نم شیرو  یبه چشم نداشت حت یآفتاب  نکیع اگر

اش   یمعرف  گرانیخواست به د یحرف بزند آن وقت او م

 دیبلند به او بگو  یها را با صدا نیخواست ا یکند. دلش م

 :شد ینم شیاما رو  ندیکه در ذهنش نقشه نچ

 

 رهیحوصله ام سر م-

 

 مثال قصد داشت وسوسه اش کند  ماین

 

 کنم یاگه حوصله ات سر رفت جبران خسارت م-

 

 :زد غر

 

 جبران کرد  شهیرو که نم زیهمه چ -

 

 سر تکان داد ماین
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 شهی نه هم -

 

نگاهش کرد تا ادامه دهد اما او رو برگرداند.  پرسشگر

 .خواست آن را بروز دهد ی استرس داشت اما نم

 

 برم خونه دی. با میسر وقت برگرد می که بتون میبر-

 

 یحرکت جوابش را داد و دلش را به نقطه ا نی ح ماین

 :و گرم برد  ینوران

 

 خونه میریبا هم م-

 

تعجب  ستادیرستوران خارج از شهر ا ک یکنار  ماین نکهیا از

را به  یمانند تا قرار کار ینکرد. فکر کرد آنجا منتظر م

شد و   ادهیپ نیاز ماش ماینبود. ن نطوری برسانند اما ا جهینت

 .ستادیا شیبازو به بازو 
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گردم   یقرارت تو رستوران باشه وگرنه من برم دوارمیام-

 نیتو ماش

 

در  یقراره اجبار نیا ری خواست از ز یبود م  یقیهر طر به

 نگاهش کرد یبا موشکاف مایرود. ن

 

 کنم میتنظ نیقوان یسر ه ی دیبا -

 

 :باال داد چانه

 

 ؟ یبابت چ-
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 وجود داره دینوع تهد هی  یبریکه به کار م یتو هر جمله ا-
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 :را درشت کرد چشمانش

 

 کنم؟  یم دیمن تهد-

 

به   یاو سرش را باال گرفت. نگاه دنید ینگفت برا یزیچ

 :دیتفاوت قدشان کرد و خنده اش گرفت اما لب گز

 

 ؟ یخند یم یدار ی به چ-

 

توانست انکار کند. اخم   ی نگاه موشکافانه اش نم ریز

زد و راستش را  یالیخیگرفت و به در ب دهیصورتش را ند

 :گفت

 

چشم پام بذارم تا بتونم باهات چشم تو  ریز هیچهارپا ه ی دیبا -

 بشم
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خم شد و سرش را  یسکوت کرد و بعد کم یلحظه ا ماین

 :دیجلو کش 

 

 شمیمن خم م-

 

 یلبخند ساده و آن همه جد  کی چطور توانست بدون  نکهیا

  .دانست یرا نم اوردیدلش را به لرزه درب

 

مرد   نی ا  نکهیمطمئن نبود ا زی چ کیخودش فکر کرد از  با

 یاش م یزندگ یتمام سال ها یبود که برا یهمان مرد

 .نه ایخواست 

 

 کیکه   ردیدلش آرام بگ دنشی که صبح ها از د یمرد همان

بود اما بدتر از آن عادت  ایحس دن نیبدتر  یینفر هست. تنها 

 .کردن به آن بود

 

قاشق  کیکه فقط  یینفره، به املت ها  کی یاستکان ها  به

نها بود  که تمام زمستان ت ینشست. به چتر ی در بشقابش م
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 بیدر دست فشرده شدن، در ج یکه به جا ییو به دست ها

  .شد یگره م

 

دراز  مای حس دلش خواست که دستش را به سمت ن ن یهم با

در   اوردیخودش ن یاما به رو  ردیکند و انگشتانش را بگ

 :عوض لبخند زد

 

 ؟ یکنم. شما چ  یم یاحساس گرسنگ میاومد  نجای حاال که تا ا-

 

 :تکان داد و گفت شی برا یسر  ماین

 

 نخوردم  یخاص زیصبحونه هم چ-

 

گذاشت او را وادار به  یکه پشت کمرش م یبا دست ماین

 :حرکت کرد

 

 م یبر-
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گفت زن  یم شهیهم  تایداشتند. ر یهم قدم برم دوشادوش

. مادر است، دختر است، دوست و همراه و  ستیفقط زن ن

 .همسر است

 

 یسرش را رو  دارد. یچه نقش مای دانست در ذهن ن ینم

 .ندیصورتش را بهتر بب  یا یشانه کج کرد تا زوا

 

بود نبود. آن   ده ید مایکه روز اول در هواپ یآن مرد  هیشب

هنوز هم عبوس و  ماین نیعبوس و سخت و تلخ بود. ا یکی

 .سخت بود اما چندان تلخ نبود

 

حس  دنشینوش ،یشده بود که با وجود تلخ ی قهوه ا هیشب

 .کرد یتنش را آرام م یداشت و تمام سلول ها یخوب
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  یحوصله گوش  یگذاشت. ب یدستش را بست و کنار کتاب

از  یچند روز خبر نیاش را برداشت و چک کرد. مثل ا

 .ماهور نبود

 

او  گریکه آن روز ماهور را به خانه رسانده بود د ی وقت زا

  .بود ده یرا ند

 

به   ایبود  یبه سر کارش واقع امدنی ن یدانست بهانه  ینم

 .مدت را در خانه مانده بود نیا ند ی او را نب نکهیخاطر ا

 

رغم رفتارش اصال با او  یروز کامال متوجه شده بود عل آن

 .کرد یم یراحت نبود و تظاهر به راحت

 

با ماهور  تی میصم ی را برا ییجا ک یکرد تا  یفکر م اما

داد کامال  یچند روز ماهور نشان م ن یرفته است که رفتار ا

 .در اشتباه است
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ماهور به خانه اشان عمه اش را بهانه  یبرگشتن عمه  با

هم  با او حرف نزده  یتلفن  یمدت حت نیکرده بود و در ا

 .بود

 

مسائل با هم کنتاکت  نیابتدا سر ا نیخواست از هم ینم

 تیوضع نیگفت از ا یدروغ نبود اگر م یداشته باشند ول

 نیخواست به ماهور بابت ا یدلخور بود و دلش م یکم

 .کند هیرفتارش گال

 

  کباریآرش هم که شده بود هر چند وقت  یبه بهانه  قبال

داده بود  شنهادیبه او پ ی از وقت یگرفت ول یاز او م یسراغ

 .بهانه را هم نداشت نی ا گرید

 

که از ماهور گرفته بود و برخورد اولشان   یاز بله ا بعد

  .باال رفته بود یکم دیانتظارش شا

 

 یفته بود دلش نمنگر یهم از او سراغ یمجاز یفضا  در

منتظر بود ماهور    ردیرابطه لقب بگ نیا زان یخواست آو 
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چند روز او را  ن یکند که ماهور هم انگار نه انگار ا یحرکت

 .چشم به راه گذاشته بود

 

از آنچه که   شتریاز خودش نداده بود کارش ب یخبر اصال

را  یدوست یالفبا یکرد سخت بود؛ ماهور حت یفکرش را م

 .هم بلد نبود

 

دلتنگ دخترک شده  دیتوانست دروغ بگو یخودش که نم به

 .ردیاز او بگ یداد خبر یبود اما غرورش اجازه نم

 

 نکهیاز کوچه کنجکاو شد اما با فکر به ا ییصدا دنیشن با

  یکند به صداها ب یم یفضول گرانیمثل نرگس در کار د

 .توجه شد

 

بن   یکوچه  یت ظهرصال یخلوت یبود دختر و پسر معلوم

 .کردند یآورده بودند و جر و بحث م ریبست را گ
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  کی رمانت یآمد که شاهد صحنه ها ی م شیوقت ها پ  یلیخ

بود و هزار دردسر، از تصور  یهم بود. جوان جدهیمثبت ه 

 .لبش آمد یبود لبخند رو  دهیکه د یر یتصاو 

 

تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت.  یاز رو  یکرخت با

 .دیلبش خشک  یافتاد لبخند رو  رونیکه نگاهش به ب  نیهم

 

. دیکش یماهور دست ماهور را گرفته بود و م  یعمه  پسر

نرفتن   یرا به در گرفته بود و برا گرشیماهور هم دست د

 .کرد یمقاومت م

 

که داشتند شال از سر ماهور افتاده بود و تقال   یکشمکش در

  .بکشد رونیکرد خودش را از دست پسر عمه اش ب یم

 

 یچطور خودش را در کوچه انداخت و از پشت بازو  دینفهم

 :دی. رو به او برگشت و با خشم غردیپسر عمه اش را کش

 

 چته؟ -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

بدهد که بعدا ماهور او را سرزنش  یدانست چه جواب ینم

 نکند 

 

چرا زور   ادیباهات ب  خوادی نم ؟یش یمزاحم م یچ  یبرا-

 ؟ یگیم

 

او گذاشت و هلش داد. اگر  ی  نهیرا تخت س شیها دست

 .خورد یم نیگرفت قطعا زم یخودش را سفت نم

 

 کهی برو رد کارت مرت ای ب-

 

 فرزاد شر نکن-

 

  به ماهور براق شد رو 
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راه انداخته و من خبر  گهیکس د هیماهور شر؟ شر رو  -

 ندارم

 

. مچ دست فرزاد را دیماهور را دوباره گرفت و کش دست

 :گرفت و گفت

 

 آقا چه طرزه برخورده؟-
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 گرشیبا دست دکامل از دهانش خارج نشده بود که  جمله

که منگ  دیچشمش کوب ریز یکه بند ماهور بود چنان مشت

 .چشمش گذاشت یرا رو  شی شد، دست ها

 

 ؟ یکرد کاریفرزاد چ یوا-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

وسط شده نخود آش. بهت گفتم  نیا نم یمن اعصاب ندارم ا-

 نیبرو تو ماش ایمنو سگ نکن ب

 

 امیبرو من خودم م ایباشه تو ب-

 

 و محکم گفت سفت

 

 م یریبا هم م-

 

 برو حاال امیفرزاد به جون عمه م -

 

  یبرو برگرد صدا یقسم اول و آخر ماهور بود که ب  انگار

 .آمد شی قدم ها

 

که  یزیچ نینشست. اول شی دست ها یماهور که رو  دست

 .دستانش بود یمتوجه اش شد سرد
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 ن؟یشد یچ نمی بب نیدستتون رو وردار-

 

 یدرشت و آب گرفته  یرا که برداشت با چشم ها دستش

  .ماهور روبرو شد

 

که به خاطر او  ییاشک ها دنی گفت از د یبود اگر م دروغ

 :کرد و گفت یچشمش را وارس ریبود ذوق نکرده است. ز

 

 نیمن همه از دستم راحت ش  رمیبم-

 

 لب زمزمه کرد و نوک انگشتانش را گرفت ری ز ینکنه ا خدا

 

 شده؟ یچ-

 

چشمش را  ریپسر عمه اش را نگاه کرد و دوباره ز رفتن

 کرد یوارس
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 روش تا کبود نشه نیبذار خیخونه   نیرفت-

 

 کرد و دوباره سوالش را تکرار کرد شتر یدستش را ب فشار

 

 شده؟ یچ  گمیم-

 

 دی کش رونیو دستش را از دست او ب دی گز لب

 

 فرزاد منتظرمه-

 

 ماهور را رها کرد دست

 

 حتمیمنتظر تلفن و توض ی باشه برو ول-

 

کرد رو   ش یتکان داد و خواست برود که صدا شیبرا یسر

 نگاهش کرد یبه او برگشت و سوال 
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 لباس؟  نیبا ا -

 

  رونیبلندش ب راهنیبود که از پ  شیاش به ساق پاها اشاره

تکان داد و وارد خانه   شیبرا  دنیفهم یبه معنا یبود. سر

 .اشان شد

 

با آن سر   دیها بهتر د هیاز همسا یکیشدن در باز   یصدا  با

 یماهور آنجا نباشد و وارد خانه  یها تیو حساس ختیو ر

 .خودشان شود

 

  دنی . با دستادیدم در ا یقد نهیآ یمحض ورد به هال جلو به

 ریو با سر انگشت ورم ز دی بهم رس  شیصورتش اخم ها

 .چشمش را لمس کرد

 

ا نداده بود. درست که به خاطر ماهور بود که جوابش ر فقط

اهل دعوا و جار و جنجال نبود اما نامردانه مشت خورده بود  

 .نکرده بود  یکار یآن هم وقت
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بود و   ستادهیپنجره ا یکه به اتاقش آمده بود پا ی وقت از

 .منتظر بود ماهور به خانه برگردد

 

آب  بایتقر خیگرفت  نیی چشمش پا یرا از رو  خی ی سهیک

با   دیبرود که ماهور را د  زیشده بود. خواست به سمت م

 .عجله وارد خانه اشان شد

 

د نرو  ابانیماهور تذکر داده بود که با آن لباس تا سر خ به

بود که   دهیحرف او را نفهم یاما دخترک انگار اصال معن

  .بود دهیهمان لباس پوش یرو  یکوتاه ی مانتو 

 

اش زنگ خورد.  یگذاشت گوش زیم یرا که رو خی ی سهیک

 :بالفاصله جواب داد
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 سالم-

 

 ن؟یسالم خوب-

 

کرده است.  یمفصل ی هیمخ شده بود. معلوم بود گر ش یصدا

  .دش یعصب شیصدا دنیاز شن

 

را که  یماهور و آن مشت ی اشک ها یخواست تالف یم دلش

 .اوردیخورده بود سر فرزاد درب

 

کرد  یم فیاعصاب نفهم در دلش داشت فوش رد یب مردک

 .ماهور او را به خودش آورد یکه دوباره صدا

 

 الووو -
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از چه  هی قض دیفهم یم  دیصدا را نداشت با نی ا دنیشن تحمل 

 قرار است

 

 نمت ی بب دیبا رونیب ای ب-

 

 ... آخه-

 

 حرفش را کامل کند نگذاشت

 

 االن نیهم-

 

 نگفت یزیچ گریبود که دخترک د یجد شی صدا یحد به

 

 سر کوچه منتظرتم نیتو ماش-

 

 یگفت و تلفن را قطع کرد. با همان لباس ها  یآرام ی باشه

 .را چنگ زد و به سمت در رفت چشیخانه سو 
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را شکر کرد که اهل خانه عادت به خواب بعد از ظهر   خدا

عکس  دند ید یداشتند وگرنه معلوم نبود اگر صورتش را م

 .العملشان چه بود

 

آورد ماهور را در حال    یم رونیب نگیرا که از پارک نیماش

  .دیرفتن از کوچه د رونیب

 

او باز کرد. معلوم  یو در را برا ستادی ا دیماهور که رس به

 فیزده است چون نه تنها ک رونیبود با عجله از خانه ب

 .را هم عوض نکرده بود  شیلباس ها ینداشت که حت

 

را به سمت پنجره  شی کرد و رو  یاز نشستن سالم آرام بعد

 انشانیجو م ی نزند تا کم یکرد حرف  یکرد و سع یکرد. پوف

 .آرامتر شود
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است. کولر   هیمشخص بود در حال گر نشیف نیف یصدا  از

موقع ظهر   نیدانست ا یکرد و راه افتاد. نم  ادیرا ز نیماش

  .کجا برود

 

پارک کرد و   یدرخت ی هیسا ری ز ابانیکه گذشت داخل خ  یکم

 .رو به او برگشت

 

 خب-

 

نشان نداد در عوض سفت شدن انگشتانش را  یالعمل عکس

 .د یدستش د ل یدور موبا

 

پولش  فیافتاد ک ادشیبخرد که  یبرود آب  نییپا خواست 

 .ستیهمراهش ن

 

اش کرد. دست برد از داخل   یبه خودش و حواس پرت  یلعنت

گذاشت  یآنجا م شهی را که هم ییداشبورد پول خورده ها

 .بردارد که ماهور در خودش جمع شد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

اش  یاز حرکت دخترک خورد شد، قسم خورد تالف اعصابش

شد و به سمت  ادهی. پاوردی اش درب  یرا سر باعث و بان

 .رفت یسوپر

 

*** 
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داده بود و    هیکت شهیکه برگشت ماهور سرش را به ش یوقت

 ش یدر هم چشم ها یبا صدا یرا بسته بود. حت  شیچشم ها

را که گرفته بود باز کرد و به سمتش  یرا باز نکرد. شکالت

 گرفت

 

 ؟یبخور نو یخواهش کنم ا شهیم-
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دو  شیرا که باز کرد آه از نهادش بلند شد. چشم ها چشمش

  .خون شده بودند یکاسه 

 

حد ناراحت  نیبود تا ا  دهیاو را د مایکه در هواپ یروز یحت

 .از او گرفت ل یم  ینبود. دستش را که تکان داد شکالت را ب

 

را از او  شیرا از او بدزدد. رو شیکرد چشم ها یم یسع

 .معذب نشود نیاز ا  شتریگرفت و به روبرو نگاه کرد که ب

 

 . شکالتش را که تمام کرددییپا یچشم او را م یگوشه  از

 .را باز کرد و رو به او گرفت یآب معدن

 

شد  یبا بطر یآب خورد و درش را بست. مشغول باز  یکم

بزند. دست جلو برد و  یخواهد حرف یمعلوم بود که دلش نم 

 .گذاشت شی دست ها یرو 

 

 ؟ی بزن یحرف یخوا ینم-
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نگاهش سوخت.  تیمظلوم یرا که باال آورد دلش برا سرش

 :بغض آلود گفت

 

 بگم؟ یچ-

 

 را در دست گرفت شی به او کامال برگشت و دست ها رو 

 

 یجمله کاف نی فقط گفتن ا دونمی. میبهم اعتماد کن یتون  یم-

همو   شتری تا ب یدادیزمان م شتریمدت بهم ب نی . کاش استین

 میهمه از هم دور نبود نی اونوقت ا میشناخت یم

 

قلبش چنگ  یرو  یاحساس کرد کس دیکه چک اشکش

 :و گفت دیانداخت. لبش لرز

 

 ستیحرفا ن نیاصال بحث ا-
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فشار داد که او را وادار به حرف  شتریرا ب  شی دست ها یکم

 زدن کند

 

 ه؟ یپس بحث چ-

 

  دیرا دوباره از او دزد شیها چشم

 

 شهیروم نم-

 

صورتش  یو رو  دیکش رونی را از دست او ب شیها دست

 یرو  شتریب   شیق هاکرد. هق ه هیگذاشت و با صدا گر

 .اعصابش خط انداخت

 

 یآرام کردن دخترک چه کار کند. قبال برا یدانست برا ینم

آن موقع نسبت   یتسال به آغوش او پناه آورده بود ول

 .کرد یبا هم فرق م شان یها
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 یسر او گذاشت فشار کوچک یدستش را جلو برد و رو  مردد

 .اش چسباند نه یداد و سرش را به س

 

 ی خواست فرزاد را با صدا یهقش اوج گرفت. دلش م هق

 .کرد خوددار باشد یسع یبلند فوش دهد ول

 

بود که   یآرام کردنش زمان بدهد، تنها کار یبود برا بهتر

را  گرشیکه دست د دی ترس یم یتوانست انجام دهد. حت یم

 .ردیپشت ماهور بگذارد و او را کامل در آغوش بگ

 

*** 
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. چند  دیاش کش هیاز عطر تن دخترک گرفت و به ر یدم

که به خودش داد او  یبود که آرامتر شده بود با تکان قهیدق

 .را رها کرد

 

از   ینوک دماغش هم قرمز شده بود. دستمال هیشدت گر از

 .و رو به او گرفت دیکش رونی جعبه ب

 

را پاک کرد. کارش که  شی را از او گرفت و اشک ها دستمال 

کرد به  یم شی ر شیکه دستمال دستش را ر ینیتمام شد ح

 :حرف آمد

 

نداشته ام رو   یبچه که بودم فرزاد و کاوه برام حکم برادرا -

  ل ی از فام  یبود کس یکردن. کاف  یم تیازم حما شهیداشتن هم

اومدن که طرف به غلط کردن   یجلوش درم یکنه جور  تمیاذ

 داغم کرد  نتیبچه بودم ز یبار وقت هی . فتهیب

 

 دستش را جلو آورد و رو به او گرفت مچ
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اومد با  یبابا حاج انیبعد از اون جر جاش هنوز هم هست.-

برام سوال  شهیبمونم. هم ششونیبابام دعوا کرد و نذاشت پ

همه سال  نیبود. تازه بعد از ا دهیاز کجا فهم میبود بابا حاج

 یروزا نیخبر داده بود. بهتر میفرزاد به بابا حاج دمیفهم

با  یر شهر  یبود که تو کوچه پس کوچه ها یوقت میبچگ

 .میکرد یم یکاوه باز فرزاد و 

 

 :زد  ینیغمگ لبخند

 

کرد  یفرزاد منو ترکش سوار م  یدوچرخه داشتن گاه هی-

 میهر سه تامون افتاد میسوار شد  ییبار سه تا  هیکاوه.  یگاه

 قیبرام عم نقدری موند دستش شکست. محبتشون ا ریکاوه ز

کردم.  ینم ییاحساس تنها چوقتیبود که ه یو دوست داشتن

بار تو خونه باغ عمو با پسر عموم دعوام شد منو هل داد  هی

خودشو   یکاوه ک  دمیتو استخر. من شنا بلد نبودم نفهم

تا بزرگترا جمع شدن. بعدم  دی کش رونیانداخت تو آب منو ب

کتکش زدن که  نقدر یبا فرزاد ا ه یهمون شب پشت باغ همسا

سر و صورتش رو کبود کردن و از ترسشون مجبور   یهمه 

 محل دعوام شده یبگه با بچه ها شد
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قدر پررنگ بود، منم واقعا  نیهم شهی محبته هم  نیا-

اونقدر کم  میمن تو زندگ یدوسشون داشتم. البته داشته ها

نبود. گذشت و من   یبود که دوست داشتنشون کاره سخت 

 استیمنو از خونه با س نتیکه ز ییبزرگ شدم. اون روزا 

موندم. متوجه نگاه  یعمه ام م یو من خونه  رونیانداخت ب

شده بود. شوهر عمه ام هم  گهی جور د هیبودم که  وهکا  یها

دختر  نیا یگفت جا یکرد. م یمدام سر عمه ام غرغر م

بار بعد  هیمن دو تا پسر بزرگ تو خونه دارم.  ستی ن  نجایا

رو زدن  گهیتونستن هم د یاز جر و بحث فرزاد و کاوه تا م

بعد اون فرزاد قدغن کرد که با کاوه  شد  یدونم چ یبعدم نم

 .کرد کنارم باشه یم یهر جا بودم سع شهیباشم هم تنها

 

 اش زنگ خورد یگوش

 

 جانم عمه-

 

 دیشن  یپشت خط اش را نم یصدا

 

 دینگران نباش رونیاومدم ب-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دیبه هم رس شی ها اخم
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 به شما خبر داد؟ یک-

 

 دیدندان کش  ریرا ز لبش

 

دعواشون شده. حاال شما چرا  یزیچ هیعمه حتما سر -

 .نشده که یزیچ یکن یخودت رو نگران م

 

 آورد و ساعتش را نگاه کرد نییاش را پا یگوش
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 یگی مگه نم کار؟یاونجا چ  یبر یخوایعمه االن شما م-

 هی  یریهم هست. م ل یبابک اونجاس خوب حتما آقا اسماع

 یخوایاگه م یدونی. باز خودت میشیناراحت م گنیم یزیچ

تونم باهات  یمن کار دارم نم یشم ول  یمن مانعت نم یبر

 دیببخش امیب

 

اش را    یواقعا کالفه شده بود که گوشکه گذشت انگار  یکم

حوصله از کنار گوشش فاصله داد. بعد از چند بله و  یب

گرفت و  یگفت نفس  یدیاش را قطع کرد و ببخش یچشم گوش

 :ادامه داد

 

کردم   یرفتن تالش م یکه من برا ییتو تموم اون روزا-

 یعمه بخاطر شوهر بدخلقش به من گفته بود حق ندارم حت

بگم که باد به گوش  یزیاوه راجع به رفتنم چبه فرزاد و ک

 رانیخواستم از ا یهم که م ی شوهر عمه ام نرسونه. روز

 یبود تو هم، ول دهیبود و اخم هاش رو کش یبرم کاوه عصب

دو سال که  یکی. دیخند یم یکرد گاه یم هیگر  یگاه زادفر

بابام گفته ماهور رو   ش یگذشت عمه بهم گفت کاوه رفته پ

 ماهور بگه ی. بابا هم گفته بود هر چخوامیم
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را که دوباره روان شده بود با همان دستمال  شیها اشک

 .داشت بیاش حبس شد. پس رق نهیکهنه گرفت. نفس در س

 

  یو صدا رانیبزنه من دوباره برگردم ا یحرف دیترس  یم--

 اد یدوباره درب نتیز

 

 رو نگاه کرد و گفت من

 

که  ینامادر هی هی و تکرار نیروت یلیمن خ یزندگ یقصه  -

برا   گهی م دیو یرو تحت شعاع قرار داد. البته د  میتمام زندگ

ممنون باشم.  نت یاز ز دیپرتابم. با یمن بد نشده شده سکو

 نیحق داشت من کفتر جلد خونه بودم اگه ا ییجورا هی

 هی قض تمرف  یاز خونه اون ورتر نم نچیا هیافتاد  یاتفاقات نم

 ...رهیهمون عدد شود سبب خ

 

 تعجب باز مانده بود  یبه نشانه  میها  لب

 

 یداشت ی دونستم نامادر ینم-
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 تعجب نگاهم کرد و گفت با

 

 آرش نگفته بود؟-

 

 نه -

 

 یاز زندگ گرانیمنم مهم بود که د یبرا   ییوقتا هی یدون یم-

 ینشانه  یپنهان کار گهیم دیو ید ینفهمن ول یزیچ میشخص

 گهید دیو ید ش یقبل تر از اونکه برم پ یلی ضعفه. البته خ

رو نداشتم که براش   یبرام مهم نبود منتها کس هیپنهان کار

نصفه که کاوه کرده بود و عمه  هیبگم. بعد اون خواستگار

بود تو خونه   دهیفهم یبه گوشم رسوند. شوهر عمه ام وقت

کرده بود. رفته بود با بابا دعوا کرده بود بابامم از  امتیق

ام دخترمو بدم به کاوه. کاوه هم  یلجش گفته بود من راض

کس. من تو شوک   چیه ایماهور  ایبود که  سادهیجفت پا وا

 یکردم اون محبت ها منظور  یر نم وقت فک چیبودم ه

بود که نگاهم   ی پشتشون بوده. برام سخت که نه اصال نشدن
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بهش نه گفتم.  نیهم یبدم برا رییرو به فرزاد و کاوه تغ

 بعدم که سال ها گذشت تا کاوه ازدواج کرد و بچه دار شد

 

کنار  بشی. رقدی کش ینفس راحت دیحرفش که رس ینجا یا به

 .رفته بود

 

*** 
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 ی. مشخص بود دلش نمدیشدن صورت ماهور را د  سخت

  .خواهد ادامه دهد
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 کنه یرو تکرار م شنهادشی که کاوه دوباره پ هیچند وقت-

 

. مگر کاوه زن نداشت. دیفهم یحرف ماهور را نم یمعن

 .سوالش را به زبان آورد

 

 مگه کاوه زن و بچه نداره؟-

 

 چرا-

 

 ده؟یم یچ شنهادی پس پ -

 

تحت  نیاز ا شتری خواست ب ی. نمدیدوباره چک اشکش

 .فشارش بگذارد 

 

 ستین ینگو اصرار  یتی اذ ای یاگه دوست ندار  نیبب -
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 یهر چ ایدوست  هیکه بگم به عنوان   خوامینه خودم م-

روان درمانگر براتون  هینکردم به عنوان  فیبراتون تعر

من واقعا االن کامال   دیکه کمکم کن خوامیکردم. م  فیتعر

هم به خاطر  دیو ی. دهیدونم کار درست چ یمستاصل شدم. نم

 .تونه بهم کمک کنه ینم  یلیخ  نهیزم نیدر ا  یتفاوت فرهنگ

 

خواهد در مقابل او روان  یکه نم دیبگو  خواست ی م دلش

 .درمانگر باشد اما زبان به کام گرفت

 

 د؟ یو ید-

 

 روانپزشکم-

 

 گه؟ یم  ی. کاوه االن چیگفتی م یآهان. خب داشت-

 

 ام شو  غهیص ایب  گهیم-
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مثل  یرا به کس یا حانهیوق شنهادیپ نیشد همچ ینم باورش

شکستند داده  یسر و دست م شیآدم برا یماهور که کل

 .باشد

 

 یبود. فکش را رو  کشینزد ل یکه فام یهم از طرف کس آن

بود که  یشک فوش یبزند ب یخواست حرف یاگر م دیی هم سا

 .داد یبه کاوه م

 

 ی شکست ب یم نطوریاش را ا  ییکه حرمت دختر دا یکس

  .بود یح یشک آدم وق

 

ماهور را  یخورده    میآب ن یو بطر دیکش یقیعم نفس

 .بعد به حرف آمد قهی. چند دقدینفس سر کش کیبرداشت و 

 

 نیا یکنم ول حتتینص  ایبزنم  یحرف تکرار خوامینم نیبب -

رو نگه  یبود زیعز نقدریکه براش ا یی که حرمت تو  یآدم

اشک ها رو داره؟ به نظرم حق  نینداشته به نظرت ارزش ا

خودت رو   نهمهی ا یحق ندار یاعصابت خورد باشه ول یدار

بعدترها اثرات مخرب  یفشار روان نی. باور کن ایکن  تیاذ
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بازم  ی. تو هر چقدر هم خوب باشدهیرو نشون م  ودشخ

 یقو   یکن یسع دیکنه با یحرمت یبهت ب شهیم دای پ یآدم

 ...یباش

 

از بس  یهستا ول یعنی. ستین نیفقط ا هیقض یول دی ببخش-

 ستیبرام مهم ن  گهیرو تکرار کرده راستش د شنهادشیپ

 نداره گهی االن د یداشت ول تی اهم  دیشا ل یاوا

 

 :او را نگاه کرد و گفت متعجب
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 ه؟ی پس چ-

 

 کرده رکایکاوه چ دیفرزاد امروز فهم-
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 بود؟  یعصبان  نهمهی ا نیهم  یبرا-

 

 تکان داد شیبرا یسر

 

 از خجالتش دراومده بود یشدن فرزاد حساب ریبا هم درگ-

 

که خورده   یکرد آن مشت ی. احساس مدیکش یراحت نفس

 .آنقدرها هم درد ندارد گرید

 

من کال اهل  نکهیبا ا  دیببخش ؟یکن یم هیگر نیا   یبرا-

 به نظرم حقش بود  یول ستمین یک یزیف یریدرگ

 

 زده دماغش رو شکسته-
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اشک چشمش را گرفت. اعصابش خورد شد االن  دوباره

. با  ختیر  یآن مردک اشک م یدماغ شکسته  یداشت برا

 :تعجب گفت

 

 ؟ یکن یم هیگر یدار نیبخاطر ا-

 

 نه -

 

 :دیپرس کالفه

 

 ؟ یپس چ -

 

.  زنهیهم هزارتا انگ به من م  شینجوریشوهر عمه ام هم-

پسرهاش افتادن به جون   یکه بفهمه سر چ  یبه روز یوا

 .ترسمیکه قراره راه بندازه م ییآبرو  یاز ب کنهی م امتیهم. ق
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با آرش افتاد. حق داشت  ششی چند وقت پ یبه دعوا  ادشی

  .بود یشوهر عمه اش آدم نفهم

 

شد او را قانع کرد. با  ی رقمه نم چیآن آدم ها بود که ه از

 .آن روزش به ماهور اخم کرد  ی حرف ها یادآوری

 

از  افتادهیکه هنوز ن یاتفاق  یبرا دینفهم دینگران نباش شا-

 ؟یخوری االن غصه م

 

 به حرفش نداد  یجواب

 

بود تو که   یحاال فرزاد چرا اونهمه از دست تو عصبان -

 ؟ ینکرد یکار

 

 یه من نگفت ب یکرد یپنهون کار یچ ی گفت برا یم-

 

 حق داشت یازش ندارم ول یدل خوش نکهیبا ا -
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خودش را فراموش  یحرفش ماهور انگار غصه   نیا با

  چشم او را نگاه کرد ریکرد. ز

 

 ن؟ یروش گذاشت خی-

 

که   یگرفت او را جمع نبندد. از توجه  یم ادی دخترک  کاش

 .خرج او کرد سرخوش شد

 

 آره-

 

 شهیم ی. فرزاد بد عصبان نیکردیدخالت م دینبا یول دی ببخش-

 ارهیسرتون ب ییممکن بود بال

 

تفاوت  ینتونستم ب  کشهیدستت رو م یداره اونطور دمید-

 .ستیسرت مهم ن یباشم. فدا
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 شیشدن دخترک را حس کرد که دخترک رو  دیو سف سرخ

  نیریهم از نظر او ش دنشیخجالت کش یرا برگرداند. حت

  .بود

 

 .زد ایرا بپرسد اما دل به در بود سوالش مردد

 

 رو تو که دست بلند نکرد؟ -

 

 حرف او زد نیاز ا یرا برگرداند و لبخند شیرو 

 

از جونش منو   شتریرسونه. ب  ینم یبینه فرزاد به من آس-

 دوست داره

 

 .کرد یحرف از دهان ماهور اخم نیا دنیشن با
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همه ماهور را دوست   نیداشت که فرزاد ا ی لیچه دل اصال

 :دیداشته باشد. سختش بود اما پرس

 

 فرزاد هم بهت عالقه داره؟-

 

و را نگاه ا ج یو و  ج یماهور که بلند شد گ یخنده   یصدا

 :کرد

 

 مهیریفرزاد برادر ش-

 

راحتش آشکارتر از آن بود که ماهور متوجه آن نشود.   نفس

 .لب دخترک حال او را هم عوض کرد یلبخند رو 

 

را در مکان دنج   شانیصحبت ها  ینظرش بهتر بود باق به

 .را راه انداخت نیانجام دهند. ماش یتر
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 برگردم خونه دیمن با د؟یری کجا م-

 

 خوابنیکه بعد از ظهرها م یاز اونا نباش دوارمیام-

 

مثل  میزندگ تمیباعث شده ر  کایتو امر ینه سال ها زندگ-

ها هم خواب بعد از ظهر دارن   ینیچ یاونا بشه. جالبه حت

 یول خوابمیخواب بعد از ظهر ندارن منم نم  اییکایامر یول

بره  خواستیم دهیدعوا رو فهم انیبرگردم. عمه ام جر دیبا

 کاوه یخونه  

 

 ؟ی باهاش بر یخوایتو که نم-

 

 برگردم دیبچه ها تنهان با یول رمی نه نم -

 

 یری. مگه سرکار مشهینم شونیزیکه چ ییچند ساعت تنها-

 ستن؟ی تنها ن
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 نه -

 

 :نگاهش کرد یسوال

 

اون    ادیخونه م یکمک به من تو کارا یبرا  یخانم هی-

 تا من از سرکار برگردم مونهیم ششونیپ

 

 ست یاصال خوب ن نیا  ینگران یلیخ-

 

سوخت. تا مدت ها   نیکه تنها بودن دست آر یبار نیآخر-

 دوباره اون حس رو تجربه کنم خوامی عذاب وجدان داشتم نم

 

 .داد ینبود اگر فرصت امروز را از دست م ماین

 

 یوقت بذار  دیمن بهت مشاوره بدم خوب با یخوا یمگه نم-

 گه ید
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 چند ساعت؟ نیآخه گفت-

 

تا  کشهی طول م یکم می دنج حرف بزن یجا هی  میبر خوامیم-

 میبرس

 

 ست؟ یاطراف کافه ن نیا-

 

 دیصدا خند با

 

 تونم ببرمت کافه متاسفانه   ینم ستیمن پول همراهم ن-
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 :داشبورد گذاشته بود اشاره کرد و گفت یکه رو  یهزار  به

 

 البته بجز اون -

 

 .راحت راند ال یلب ماهور نشست او هم با خ  یکه رو  لبخند

 

*** 

 

هم گذاشته  یرا رو  شی م هاچش نیماش یدر خنکا دخترک

آمد  یآنقدر دلچسب بود که دلش نم شیروبرو  ریبود. تصو 

باعث شد که خودش  نیکند اما انگار توقف ماش ش یصدا

 زد شیبه رو  یچشم باز کند. لبخند

 

 م؟ی دیرس-

 

 بله -
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 و برش را نگاه کرد دور

 

 پارک؟ -

 

 تکان داد شیبرا یسر

 

قدم  نجای ا امیم  رهیگیباصفاست من هر وقت دلم م یلیخ-

 شهیحالم خوب م زنمیم

 

 نجاستیپس خلوتگاهتون ا-

 

 یی جورا هی-

 

 :را نگاه کرد و گفت نیماش ساعت

 

 دوره  یلیاز خونه خ یول-
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خودم دور   یاز خونه   یلیخ یآره ول نایبابا ا یاز خونه -

  میدینبود زود رس  کیتازه امروز جمعه بود تراف ستین

 

 را باز کرد نیماش در

 

 ؟ یشینم ادهی پ-

 

 نیسرش بود که او از ماش  یحال مرتب کردن شال رو  در

 .را دور زد  نیشد و ماش ادهیپ

 

  رونیرا که ب شیماهور باز کرد. پا یرا برا نیماش در

 .شد  مانی خودش پش یگذاشت از کرده 

 

بود. هنوز با هم آنقدر  دهیکفش هم نپوش یحت دخترک

 یی دوست ندارد با دمپا دینشده بودند که بگو  ی میصم

لختش در  یو ساق ها ی قرمز جنگل یو آن الک ها  یالانگشت 

 .پارک قدم بزنند
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نبودند  زهایچ نیو بند ا دیدر ق یلیپارک خ نیمردم ا نکه ی ا با

  .اما باز هم دوست نداشت

 

 یارزش ها بزرگ شده بود. وقت نی خودش نبود با ا دست

 .قرار گرفت راه افتادند شیماهور روبرو 

 

 میاومد یم رتریچند ساعت د  دیکنه؟ با ینم تت یگرما که اذ-

 شدیخنک تر م

 

 درخت ها که رفتند دور و برش را نگاه کرد  ی هی سا ریز

 

 چقد خوشکله نجایا ی... واستیگرم ن یل ینه خ-

 

 ؟یومدین  نحایتا حاال ا-

 

 ه؟یپارک چ نینه اسم ا-
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 هیدیجمش-

 

 م؟ ین یبش یخوایم-
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 می نداره راه بر ی نه اگه اشکال-

 

 م؟ ی. خب از کجا شروع کنی نه چه اشکال-

 

دورتر از آنها  یکه کم بود  یدخترک کامال پرت دکه ا حواس

 قرار داشت
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 شده؟  یزیچ-

 

 گفت یحالت بامزه ا  با

 

 خوادیم  یمن دلم بستن-

 

 دیحال خجالت کش نیلحن بامزه اش خنده اش گرفت در ع از

دخترک را  یسادگ نیبه ا یتوانست خواسته  یکه نم

 .برآورده کند

 

اش به خودش فرستاد. پس  یحواس یب  یچند باره برا یلعنت

  سرش را خاراند

 

 ...گفتم که نیداخل ماش دی ببخش-

 

 من پول دارم یول دونم یم-
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درآورد. از  یبرد و دو تا پنج تومن شیمانتو  بی داخل ج دست

 :حرکتش خنده اش گرفت و با خنده گفت

 

اونم نه  میبخر میبتون یخی یپول فکر کنم فقط بستن  نیبا ا -

 نجا یا

 

 او ماهور هم به خنده افتاد یخنده  از

 

ما بهش  خرمیبا حنا م شهیهست من هم یبستن  هی  رمینخ-

خوشمزه اس دو تاش پنج تومن   یل یخ میگی م یچیپ  یبستن

 شهیم

 

 تعجب او را نگاه کرد با

 

 ؟ یمطمئن -

 

 بله -
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پول ها را از او  یها را به طرف او گرفت. در رودرواس پول 

 .پول کم نی خواست برود آن هم با ا یدلش نم  چیگرفت اما ه

 

*** 

 

 نیخوش بگذرد. در ا نهمهیکرد با ماهور ا یفکر نم چیه

تمام پارک را گشته  بایخورده بودند و تقر یساعت بستن کی

 .بودند

 

 یماهور صحبت کرده بود تا حال و هوا یبرا  یهر در از

 دنیشن ی برا یرا عوض کند. دخترک گوش خوب نشیغمگ

 .داشت

 

  یو اگر الزم بود گهگاه دیشن یاو را با دقت م حرف

. مثل اکثر خانم ها نبود که فقط دیپرس یم یسواالت

 یم  یتیخودشان بود و دنبال موقع یگفته ها یتمرکزشان رو

 اشاره کرد یمکتیکنند. به نگشتند تا حرف او را قطع 
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 ؟ ی ستیخسته ن-

 

بار ماهور بود که شروع   نینشستند ا  یصندل  یهم رو  کنار

 به حرف زدن کرد

 

که هست  یرو همونطور زیهمه چ خوادیدلم م یلیخ دی دونیم-

 شمیراحت م یاز دست همه چ گهیرها کنم برگردم. د
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او کم کم داشت دلبسته  یخواست برود وقت ی! کجا مبرود؟

 شدی اش م
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. خواب دمیکل عمرم استرس کش یمدت به اندازه  نیا-

بدتر  سرحال باشم   نکهیا یندارم صبح ها به جا یدرست

اوقات اونقدر تمرکز نداشتم قبل از عمل تو   ی خسته ام. گاه

نه تو  ستمیموفق ن یچیکنم. تو ه شنیتی اتاقم مجبور بودم مد

از  یکیسر  ش ی. چند وقت پمیخونوادگ یکارم نه تو زندگ

هام دستم رعشه داشت نتونستم عمل رو انجام بدم. من   ل عم

  یاومد پشت هم چهل و هشت ساعت نم یم شی قبال پ

 دی دونیمشکالت رو نداشتم م نیوجود ا نیبا ا یول دمیخواب

 شهی اگه هم برم فکرم آزاد نم یروحم انگار خسته اس. حت

با خودم   خوادیمونه. دلم م یجا م  نیحنا و آر شی پ  نجایا

کارو بکنم آرش رو   نیاگه ا دونمی م یببرمشون از طرف

تو  چوقتیکردم ه ریدادم. گ به سمت مرگ سوق شتریب

 یجا هیکنم باز  یکه م یمنفعل نبودم. هر کار نقدریا  میزندگ

کدوم   چی. هرهیبه باد م کشمیزحمت م ی. هر چلنگهیکار م

  کنهیم  میواقعا عصب نیعمه ام. ا یحت دنیحرفمو گوش نم

انتظار جبران ندارم  کنمیم یدر حقشون فداکار نهمهیمن ا

 اگه بخوام حرفم رو گوش بدن؟ هی ادیتوقع ز یول

 

که ازت دارم و   یبمون با توجه به شناخت رانیا گمی نم-

روان   هی. به عنوان یاز سالمت روان برخوردار دونمیم

درست هست برات چه   یتونم بگم چه کار  یدرمانگر نم
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 نیو ات ی برا یر یبگ میخودت تصم  دیبا تیغلط. در نها یکار

به نظرت رفتن از مشکل فرار  نیراهکاره. اما بب نیبهتر

تر  نیسنگ یلیبرات خ ش یبار روان یست؟ اونطور یکردن ن

شک نداشته باش اونموقع  یول یامتحان کن  یتونی. مشهیم

 یم  یگیبه خودت م شهیچون هم شهی حالت از االن بدتر م

 .کردم غیدر یکنم ول یتونستم کار

 

 ی مشکل اصل یدونینه من کجا سالمت روان دارم. م یوا-

طرف  هی کردم اونم نه از  ریواقعا تو مثلث کارپمن گ نه یمن ا

 بلکه از دو طرف

 

 شده بود جیگ

 

 یدیم حی برام توض شتری ب یکم-

 

رو  ینقش قربان میاز مواقع تو زندگ یلیمن خ هیچ دی دونیم-

وقت هام  یلیخ گهیجهت. از طرف د هیاز  نیداشتم ا

بگم االن و  نکهی. نه ادهیبودن بهم دست م یاحساس منج

از وقت ها   یلیحس رو داشتم. من خ نیبخاطر بچه ها ا نجایا
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واقعا  نیحس رو داشتم. ا نی هم هم  مارامیدر مقابل ب  یحت

 شهیباعث م کنمیرو قبول م ی نقش قربان یوقت دهیم آزارم

رو   یهم که نقش منج ینکنم و منفعل بمونم. وقت یکار چیه

از اونچه که در توانم هست از خودم   شتریب شهیدارم باعث م

اما بازم  شمیبار واقعا خم م نیفشار ا ر یز یکار بکشم. گاه

 .کنمیتکرارش م

 

هر   یقبول کن دیتو با تیدر نها نی . بب یگیم یچ فهمم یم-

 کی باشه چه کوچبه ذات، بخاطر آدم بودنش چه بزرگ  یآدم

خودمون رو حاال  یخواسته  می تون یحق انتخاب داره. ما نم

اگه اون   یحت میکن ل یتحم یهر چند درست و به حق به کس

که  شهیموضوع باعث م نی ا رشیما باشه. پذ یآدم بچه 

 یبرخورد کن انتیراحت تر با رفتار اطراف یلیخ

 

 .کرد در فکر فرو رفته بود نگاهش 
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انتظار تشکر  یکن یمحبت م یبه کس یاگر اگر سرسوزن-

دفعه کارما که از  هی یانتظار دار یانتظار جبران دار یدار

حرف مفت تر  گهید نیاز ا دیمزخرفات است ببخش نیا

از اون دست  دیدست بد نیکمکتون از ا  ادیزد ب شهینم

بهتون بدن شما اصال  یزیچ هی ایاون دن  دیبر ای  دیریبگ

به قول   ل یدل نیبه هم شهیسرتون نم یهربونمحبت و م

فروم معلومه عشق ورشکسته اس. عشق فقط هر  کیار

 *ستین یدادنه اصال گرفتن یگری به د یرو که دار یچ

 

 گرفت ینفس

 

قسمت حرفت  نیبا ا یلیاما در مورد مثلث کارپمن من خ-

با   یدار نی. ببیکه همزمان دو نقش رو دار ستمیموافق ن

 یگاه  می. ما حق داریکنیدر مورد خودت قضاوت م  ینی بدب

با  میاما حق ندار میباش  یخودمون ناراحت و عصبان  از دست

که  ی. اونطور میدر مورد خودمون قضاوت کن یانصاف یب

بودن    یاگه منظورت از قربان یکرد فیخودت برام تعر

از اون   یتالش کرد یکه تو منفعل نبود تهیدوران کودک

در  یدر مورد نقش منج ی. ولیاومد رونیب تیموقع
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 ستی ن ینگران کننده ا یلیموضوعه خ نیخوب ا یبزرگسال

و مطمئنم که  یایدرست از پسش برب ناتیبا تمر شهیم

که در  یرو قبول کن نیا دی . بامکن  ی. من بهت کمک میتونیم

 یلیخ می تون ینم میاگه بخوا یو حت میما انسان  یهمه   تینها

 رییرو تغ انمونیدور و بر اطراف ایدور و برمون  یزایاز چ

 ه؟یکار چ نیبهتر یدونیواقع مم نیدر ا میبد

 

 نه -

 

 میتسل ر ی... غ ینر خونخواره ا ریبه قول موالنا در کف ش-

 !؟یو رضا کو چاره ا

 

 نگاه کرد یرا سوال او 

 

چاره  نیبهتر رشیپذ  یبکن یکار یتون  یکه نم یوقت یعن ی-

 هیاگه همه اش  میدیرو از دست م یزیما عز یاس. وقت

 نکهیچرا من؟ جز ا میو بگ  میغصه بخور  مینیگوشه بش

هم  یکار ایآ رهی و عمرمون هدر م مین یب یخودمون لطمه م

 م یتون یکه ما م یمسلمه که نه. تنها کار م؟ی بر یم ش یاز پ
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 یپروسه  هیخودش  رشی پذ نی. امیریکه بپذ نهی ا  میبکن

اول   یهمون لحظه  میتوقع داشته باش  دیزمانبر هست و نبا

با راه حل درست تاب  میتون ی. اما ما مم یانجامش بد

. نه فقط میتر کن عیو روندش رو سر  شتریرو ب مونیآور

ما فقط  د یبا یتو زندگ گه ید یزایاز چ یلیمرگ، در مورد خ

 ی تون یم ییتو به تنها ایهست. آ یز یچ نیمچآره ه میبگ

فقر رو  ای ؟یکن ریرو س نیزم یرو  یگرسنه ها یهمه 

 ییمنفعل باش. تا جا ریفق هیدر مقابل   گمینم ؟ یکن کن شهیر

که  ییتا جا گمیدقت کن م  یبهش کمک کن. ول یتونیکه م

  نکهیا ا ی. یبکن ل یخودت رو تعط یزندگ نکهینه ا  یتونیم

به کجا  ا ی دن م؟یما چرا به وجود اومد  ه؟ینطوریچرا ا یزندگ

از  یلی. خستین  براشون یواقعا جواب قاطع ره؟یم شی داره پ

 شهینم تیبه قطع ینظر دادن ول نهیزم نیها در ا لسوفیف

 م یکل بزرگ بگ ه یاز  یبه عنوان بخش  میتونیگفت. ما فقط م

اگه تو وجود خودت حل   نو یهم هست. ا یزیچ نیچیآره هم

که در مقابل  شهیم نی برات راحت تر از ا یزندگ یل یخ یکن

و همه اش خودت رو   یبزرگ بذار یچرا ه ی یهر مشکل

و   یدیتقاص پس م یکه دار یکرد ییکه حتما خطا یزجر بد

 یلیخ  تیافته. در نها یتو اتفاق م یموضوع برا نیفقط ا

 یل یان. مثل شانس تولد که ممکنه خ یهستن که شانس زایچ

از ما  زارو یچ یلیکامال برعکس خ ای هبه ما بد زهارو یچ
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بهتر از من  زارو یچ نیا  دیبا ی. تو که خودت پزشکرهیبگ

 یول انیم  ایکه معتاد به دن میاز نوزادارو دار ی لی. ما خیبدون

در بدو تولد رنج  دی مرتکب شده که با یاون بچه گناه ایآ

 یخستگ ن یا کنمی حاصل از ترک مواد رو بکشه؟ من فکر م

موضوع هست که خودت رو   نیشتر بخاطر ایب یگیکه م

اگرم  یول  یتمام تالشت رو بکن  دیتو با  یکنیقضاوت م یلیخ

خودت رو   ینینه که بش یقبولش کن دینشد با ل یبه هزار دل

 .حتما بهتر بود کردمیکه اگر فالن کارو م ی سرزنش کن

 

*** 

 

راجع به  ییدکتر فرهنگ هالکو  یها  یسخنران یاز سر*

 عشق 
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گذاشت و به  مکتی ن یلبه  یرا پشت ماهور رو  دستش

 .شد رهیخ شیروبرو 

 

  یاتفاق هی یزمان هیدست اشتباه ها کردم.  نی از ا یلی منم خ-

 یبرام افتاد که تا مدت ها فقط و فقط خودم رو سرزنش م

االن سال ها از اون اتفاق   شهیکردم چرا من؟! باورت م

من افتاد.   یکه چرا اون اتفاق برا دمیاما بازم نفهم گذرهیم

  و رو دارم که مدام خودم ییدر عوض حسرت اون روزا 

عقب  میزندگ  یاز نقشه ها یلی. از خکردمیبازخواست م

تخصص برم آلمان اما اون اتفاق   یم. قرار بود براافتاد

منو از هم پاشوند که تا دو سال بعدش اصال طرف   یجور

 یرو از دست دادم فرصتم برا یدرس نرفتم. بعدم که همه چ

ادامه بدم.  نجای ا نمیدانشگاه سوخت شد. مجبور شدم بش 

. فرصت ها مثل ابر مونه یمنتظر منو تو نم یزندگ ی دونیم

فقط حسرتشه  یاگه ازشون استفاده نکن  رنیو م انیبهارن م

 .مونهیکه برات م

 

آرامش وجودتون کامال   نیهست یدر عوضش االن دکتر خوب-

  فتهیآدم م یاز اتفاقات برا یوقت ها بعض  یمشهوده. بعض

 ی لیخ یوقت یول یچه فاجعه ا یوا کنهیکه اون لحظه فکر م
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که چه خوب  شهیازه اونموقع متوجه مت گذرهیسال ازش م

که خواسته  کنهیمن افتاد و خدا رو شکر م ی اون اتفاق برا

دارم چون   مانیحرف ا نیکه داشت نشد. من واقعا به ا یا

 خودم اتفاق افتاده یبارها برا

 

. خودم رو  دمیکه هستم زحمت کش ینیا  یسال ها برا-

شتم سال ها توش ندا  یریتقص  چیکه ه یلجبازانه بخاطر اتفاق 

محروم کردم؛ االن حسرت  زایچ یلیمجازات کردم و از خ

رو دارم که از دست دادم. حسرت درس خوندن   ییاون روزا

تا آخر عمرم رو دلم    ایدن یدانشگاه ها نیاز بهتر ی کیتو 

 مونهیم

 

 د یحسرت بخور دیماحصلش که بد نشده نبا-

 

 بایعاشقانه و ز یزندگ ه یچرا حسرت خوردن داره فرصت -

رو سال ها از خودم گرفتم. باعث شد از هم سن و سال هام 

داشته باشم و   تونستمیکه م  ییزایاون چ ی. برا فتمی عقب ب

  خورمیاالنم حسرت م نیهم  ینداشتم حت
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ماهور را با محبت نگاه کرد که  دیحرفش که رس ینجا یا به

صورتش  یبرگ درختان رو   یاز البه الآفتاب  یلکه ها 

 .کردند یم  یباز

 

و انتظار ارزشش  یاون همه صبور کنمیاالن فکر م یول-

 رو داشت

 

 .انداخت  نییسرش را پا دیصورتش د یاو را که رو  نگاه

 

*** 

 

. دست چپ به دمشیکه شدم، د مارستانیب یپشت اطیح وارد

 .بود ستادهیبه دست ا یکمر و دست راست گوش

 

و امروز از آن   دمشید یم  نیبه ندرت با شلوار ج یلیخ

شد و به نظر به شدت  یپا آن پا م نیروزها بود. کالفه ا

 .دیرس ینگران م
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که به  دیرا شن میقدم ها یصدا  اینگاهم و  ین یسنگ دیشا

 یم شهیتمرکز هم یکه برا ی. اول اخم کرد کاردیسمتم چرخ

 .میآ یمن هستم که به سمتش م  نکهیا صیکرد و بعد با تشخ

 

به سمتم آمد. خواست دهانش را باز کند  یچند گام و عصب با

 :سکوت باال آوردم یکه دستم را به نشانه  

 

 له یتکم تم یظرف-
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 :نگاهم کرد بیو عج قیعم یتعجب  با

 

روزها من رو سکته  نیتو؟؟ مدام ا یشده؟ کجا بود یچ-

 یدیم
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گفت  یکه م یو البته کلمات شی را دوست داشتم. صدا  دنشید

 یرا. کلمه ها را دانه دانه و خارج از هر لحن و فعل امر

 .کرد یعنوان م

 

اش  یاش نه بابت کاشته شدنش که حاصل از نگران ی نگران 

 یبود که م یحس نیبهتر نیخود شخص من بود و ا یبرا

 .توانستم داشته باشم

 

شدم و در را بستم. با  نیجواب دادن سوار ماش بدون

که از  دمیکش ال یخ یاز راحت یآگاه نفسنشستنش کنارم ناخود 

 .پنهان نبود دشید

 

ساعت کجا  مین  نیو ا هینطوری چرا حالت ا یبگ  یخوا ینم-

 ؟یموند

 

 هیخواست باهام حرف بزنه.  ی. منجایکاوه اومده بود ا-

 .ختیو اعصابم بهم ر میخورده بحث کرد
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. مشخص بود دمیشدن انگشتانش به دور فرمان را د سفت

 ...زد یم ییکه حدس ها

 

حرف زدن در موردش هم  یحت زارمی من ازش ب مای ن نیبب -

 زهیر یبهمم م

 

 شی دست ها نیهر دو دستم را ب یحرف و کالم چیه بدون

 :گرفت

 

 ...بکش قینفس عم هی... زمی ... عزشش یه-

 

 م یبر-

 

بده و   هیسرت رو تک قهیفقط چند دق میری... ممیریباشه... م-

 ...چشمات رو ببند
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 ...بدم حیتوض شتری را باز کردم تا ب دهانم

 

  میزن یکه حالت خوب باشه... حرف م نهیفعال فقط مهم ا -

 ...االن نه یول

 

 یرا رو فمیرا گفت و کمک کرد تا کمربندم را ببندم و ک نیا

دستش گرفت و راه  نی پشت گذاشت. دست چپم را ب  یصندل

 .افتاد

 

قضاوتش، آرامش  یحضور ساکت و ب میتوانستم بگو  ینم

  یاش تا چه اندازه مرهم تمام اضطراب ها یو رفتار یکالم

 .مدت است نیا

 

  یبو  نیمهم هم نبود. هم میدانستم مقصد کجاست و برا ینم

 یم مخلوط  مشیکه با عطر مال نشیماش یخاص شب بو 

 .شد
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آرامش   یبرا هی سا یغروب ب نیآرامش و هم یرانندگ نیهم

را باز کردم و با لبخند  می چشم ها نیبود. با توقف ماش یکاف

 .کردم  یسبز اطرافم نگاه  یبه فضا 

 

  یجاست. خلوت و دنجه و فکر کنم غذاها نیبهتر نجای ا-

 .هم داشته باشه یخوشمزه ا

 

 ی ه چپ چپ بانمک اسم غذا صورتم در هم رفت ک دنیشن با

 :نگاهم کرد

 

که امروز   یجز اتفاق ی بزن یحرف  چی ه یو حق ندار ای ب-

 افتاده 

 

باال رفتن  چیبدون ه ،ینگاه چپ چپ چیبدون ه یآرامش در

که  یتک تک جمالت یقبل  میتصم ینفس نگاهم کرد. ب تمیر

 .کاوه گفته بود را تکرار کردم
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کاوه خط و نشان  یشود و برا یداشتم تا عصبان  انتظار

که  یزیشد. چ  اده یپ نیاز ماش یبکشد اما در کمال خونسرد

 .بود ر ینظ یمنتظره، آرامش بخش و ب ریبه شدت غ

 

  یو عصب دهی. رنگ پردمیواقعا ترس دمتید  یوقت ؟ی بهتر-

 ...یبود

 

 ی ن یبستم و باز کردم، نوک ب دییتا یرا به نشانه  میها چشم

 :دیام را کش

 

 خوشکل جنگجو-

 

 .به لبخند پهنش کردم  ینگاه 

 

من رو نگاه  یماهور، اون جور ستنیآدم ها تابو ن نیا-

خودت تابو نکن. حرف   ینکن. آدم ها و رفتارشون رو برا

زدن ازشون رو ممنوع نکن چون اونموقع در مواجهه  

 .یکن یباهاشون اشتباه م
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*** 
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موقع از شب هم  نیدر ا یهوا حت یماه بود و گرما ریت

 .او سخت بود یتحملش برا

 

شالش  ی سرش را بازتر کرد تا هوا از باز  یشال رو  یکم

گرم که به گردنش خورد بدتر  یوارد گردنش شود اما هوا

 .شد
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 یاش را نگاه کرد. مدت یپا و آن پا شد و ساعت گوش نیا

 .کرده بود و او خسته بود ر یبود که منتظر آژانس بود. د

 

 شهیبرود. هم مارستانیب  یالب خواست به یدلش نم چ یه اما

سرگردان بودند حس  مارستانیکه در ب ییآدم ها دنیاز د

 .گرفت ی م یبد

 

 نیشد در ا   یخلوت نم چوقتیهم ه مارستانیب نی ا  یالب

 .ساعت از شب مثل روز شلوغ بود

 

آمد و   نییپا ی ورود  یاز پله ها دیآژانس را که د نیماش

 .داد و جوابش را گرفت یشد. سالم  نیسوار ماش

 

 مایاش را درآورد. ن یآمد گوش  شیکه برا یامکیپ یصدا  با

نه. جوابش را داد  ا یبود که راه افتاده است  دهیبود پرس

  هیتک نیماش ی شهیرا بست و سرش را به ش شیچشم ها

 .داد
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 یارتباط داشت اکثرا روزها او را م مایکه با ن یمدت نیا در

 یوقت طول م ریماهور کارش تا د نکهی رساند و شب هم با ا

 .ماند  یمنتظرش م دیکش

 

 یکرد و بابتش عذاب وجدان داشت ول یاصرار م یلیخ ل یاوا

 .شد الشیخیب گرینشد د فشیحر یوقت

 

 نکهیکه کارش را شروع کرده بود بخاطر ا مارستانیب نیا در

 شتریراحت ب ال یاش را با خ یعمه اش خانه بود ساعت کار

 .کرده بود

 

طول   شتری امشب عملش ب یماند ول یم ازدهی روزها تا   اکثر

 .شب گذشته بود مهیبود و ساعت از ن دهیکش

 

از او  نیهم ینبود برا فتیش  مارستانیامروز را در ب ماین

 .دیایکه دنبالش نخواسته بود 
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به   یآمد. نگاه ش یبرا ی گرید امیو پ دی در دستش لرز  یگوش

  .آن انداخت

 

چرا  نکه یکرده بود از ا یمانیبود که ابراز پش ماین دوباره

دانست  یحرف او را گوش کرده است و گفته بود اگر م

کشد حتما خودش دنبالش  یوقت شب طول م  نیکارش تا ا

 .آمد یم

 

قسم رفتارها عادت  نی کرد. او به ا یاو را بد عادت م داشت

  .نداشت

 

داشت به عمه اش   شیعمل ها نیکه ب  یدر رست سرشب

منتظرش  دیآ یم شهیاز هم رتریزنگ زده بود و گفته بود د

 .بود  رفتهیحرف پذ  ینباشد و بخوابد. عمه اش ب

 

را از   لشیشدن دانشگاه ها، بابک بار و بند ل یاز تعط بعد

 .آن ها آمده بود یفرزاد جمع کرده بود و به خانه  ی خانه
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روزها عمه اش حالش بهتر  نیهم باعث شده بود که ا  نیهم

باشد. حال خوب عمه اش باعث شده بود که جو خانه اشان  

 .بهتر از قبل باشد

 

کم کم   یکرد ول یم یزیآرش از بودن بابک غرغر ر ل یاوا

 .عادت کرده بود. بابک شاد بود و سرخوش

 

خودش را  یمدت کم حساب نی گفت در ا ینبود اگر م دروغ

 .در دل ماهور جا کرده بود

 

به لواسان رفته   شیبود و امشب با دوست ها ل یتعط فردا

 .کرده بود اجازه دهد یبود. عمه اش را به زور راض

 

شود و   یگفت از راه به در م یبود که م نیهم ا نظرش

 .نبوده است یبرنامه ها راض نی با ا چوقتیپدرش ه
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برنامه   نطوریا یاجازه  چوقتیبه او گفته بود پدرش ه بابک

به او نداده است و مادرش هم از   شیها را با دوست ها

 .پدرش بدتر

 

کرده   ی هزار دروغ متصل شده بود تا عمه اش را راض به

بابک در گوش او گفته   یبود. گفته بود جمع پسرانه است ول

 .کالسشان هم هستند یاز دخترها  یبود تعداد

 

 ینداشت که چند جوان فارغ از دغدغه   ینظرش اشکال از

کرده بود   ی عمه اش را راض یخوش بگذرانند. وقت ایدن

ماهور را چالنده بود و   یشد از خوشحال یبابک باورش نم

 .بر لپش گذاشته بود یبوسه ا

 

ارزش داشت.  ایدن ک ی شی بابک و آن بوسه برا یخوشحال

 .کرد یدور هم بودند هر روز خدا را شکر م نکهیا از
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 یبا شوهرش ناخواسته بعض  یاش در اثر سال ها زندگ  عمه

 .او را گرفته بود یاز رفتارها

 

راجع به بچه ها کرده بودند.  یبحث مفصل  شیروز پ چند

داده است و  دانیبه بچه ها م یادیعمه اش معتقد بود که ز

 .باز شده است یل یبچه ها خ یطور رفتار کند و رو نی ا  دینبا

 

رفتار کرده است که فردا روز اگر آرش  یبود جور  گفته

 .دیگو  یم شیو در رو  دیآ یم ردیدوست دختر بگ

 

 یبود که م یآرش طور تیدلش آرزو کرده بود که وضع در

که فکرش را بلند تکرار  ی. وقتردیتوانست دوست دختر بگ

 یادیکرده بود عمه اش لبش را گاز گرفته بود و گفته بود ز

 .شده است ییکا یامر
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 یآرش چقدر بغرنج بود. از وقت  تیدانست وضع یکه نم او 

 مای به ن یداشت متوجه شده حت  ی تر کیارتباط نزد مای که با ن

 .را نزده است شی ف هاهم حر

 

 یبود از خجالتش است که نم دهیچند ماه فهم نیاز ا بعد

اهل خانه  یتواند حرفش را بزند. هارت و پورتش فقط برا

گذاشته هفت رنگ  یبود وگرنه نرگس که سر به سرش م

 .زد یحرف نم یکرد و کالم  یعوض م

 

بود نرگس  نیروز که آرش مشغول حرف زدن با آر کی

تعجب کرده بود و به ماهور  یبود. کل دهیرا شن شیحرف ها

 .کرده که آرش کال الل است یفکر م شهیگفته بود هم

 

نرگس خانه اشان بوده و   نکهیا دنیچند آرش بعد از فهم هر

 .رو ترش کرده بود  شی برا یماهور به او اطالع نداده بود کل

 

دختر بشنود    کیاش را  یعاد یحرف ها نکهیاز ا یحت

 کی بخواهد با   نکهیچه برسد به ا گرید دیکش یخجالت م

 .دختر دوست شود
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را نداشت تا آخر  ادیاگر مشکل اعت یکرد آرش حت یم حس

 یو کم رو بود. حت یعمرش نتواند ازدواج کند از بس خجالت

 .دیکش  یکه ساکت و کم حرف بود هم خجالت م نی از نسر

 

دلش  یلیعوض شود. خ طشیبود که شرا شیآرزو  واقعا

  .بود فیضع یلیاش خ یسوخت قدرت ارتباط یم  شیبرا

 

 هیتواند با بق  یکرد که خودش نم یفکر م شهیهم ماهور

که آرش را بهتر شناخته بود  ی اما از وقت ردیخوب ارتباط بگ 

 .است چ یبود که او در مقابل آرش ه دهیفهم

 

ماهور هم با بابک ارتباط برقرار کرده بود  یمدت حت نیا در

 .مانده بود هیقض نیو بش ا شیاما آرش هنوز در ش 

 

بزرگ شده بودند  نت یدست ز ریکه ز ییبچه ها یهمه  انگار

 .خاص را حتما داشتند یها یژگیو  یکسری
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خودش هم همان رفتار   یبا بچه ها نتیبود ز دهیکه فهم االن

از   یا نهیبود و ک   دهیرا بخش نتیرا داشته که با او داشت؛ ز

 .او در دلش نمانده بود

 

  یبرا نکه یبود. خنده دارتر ا  یرتیاز حد هم غ شی ب آرش

از لباس  یبعض  دنیشد و پوش یم یرتیهم غ چارهی ب یحنا

 .کرد  یمنع م شیها را برا

 

د منتها چون بزرگتر آور یدرم یباز ی رتیماهور هم غ یبرا

زورش به او  یلینان آور خانواده بود خ یر یبود و به تعب

کرد اما ماهور به آن  یرا م شی . هر چند غرغرهادیچرب ینم

 .داد ی نم یتی ها اهم 
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نکرده بود.   یریچشم گ ریی کرد آرش تغ یکه م یم تالشتما با

کرد و آخر هفته دوبار  یهر هفته اول هفته در خانه ترک م

 .رفت یسراغ مواد م

 

  مایرفت. هر چند که ن یهم نم مای ن  شیمشاوره پ یبرا گرید

  یلیتما یلیچند بار عنوان کرده اما ماهور خودش هم خ

 .نداشت

 

را  یگرفت و با او دوست بود حس بد یپول نم نکهیا از

 .کرد یناخواسته القا م

 

 دیو یزد. چون د یهم راجع به آرش حرف نم دیو یبا د گرید

 یاصال حرفه ا ش ی او را دعوا کرده بود و گفته بود رفتارها

 .ستین

 

او از  ستین یحرفه ا شیدانست که کارها یهم م  خودش

شد و التماس  یحال آرش بد م یگرفت. وقت یقلبش فرمان م

 یخمار  امیقرص خواب بخرد تا در خواب ا ش یکرد برا یم
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توانست به او نه  یترک کند نم گریرا بگذراند و بتواند بار د

 .دیبگو 

 

ترک کردن   یبرا یدرست و اصول ی وه یش نیدانست ا یم

اش بد است اما آرش را با    یسالمت جسم  یو برا ستین

 .ها و مشکالتش دوست داشت یتمام بدخلق

 

  یکه آرزو  یتفاوت باشد. گاه یتوانست نسبت به او ب ینم

مرد و او را از دست  یگفت که کاش م یکرد و م یمرگ م

  .کرد یخودش راحت م

 

خواست او را بزند تا   یرا داشت و دلش م ایحس دن  نیبدتر

 .اوردین نحرف مرگ را بر زبا گرید

 

  فشیچشم باز کرد. دست در ک ستادی که از حرکت ا نیماش

 .شد ادهیرا حساب کرد و پ هیبرد کرا
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 یبه پنجره  ی ناخودآگاه نگاه  دیکه در دستش لرز  یگوش

به دست پشت پنجره بود و اشاره  یانداخت گوش  مای اتاق ن 

را دم گوشش  یاش را بردارد. گوش یکرد که گوش یم

 .گشت دی دنبال کل فشیگذاشت و داخل ک

 

 ن؟یدی نخواب-

 

 د یخسته نباش زمیسالم عز-

 

 یشد.مطمئنا اگر داخل خانه م اطیرا باز کرد و داخل ح در

 .توانست به مکالمه اش با او ادامه دهد ینم گریشد د

 

 یکرد. وسواس لعنت  یگزگز م ادیز ستادنیاز ا شیپاها کف

با  اطیح یگوشه  کیداشت که  یمهم دست از سرش برن

 دیکه سکوت او را د  مای. نندیبش نیزم یراحت رو ال یخ

 .حرف را گرفت ی خودش ادامه 
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از سر شب تا حاال دارم خودمو   یبرد از نگران یخوابم نم-

 ومدم ی کنم که چرا دنبالت ن یلعنت م 

 

 ی نگران یخودیب فتهیب خوادی م یچه اتفاق-

 

 ستیدست خودم ن-

 

 ی کنیبد عادتم م یدار-

 

 مگه بده؟-

 

 زمزمه کرد یچ شی حواس برا یب

 

 کنمیبد عادتت م  نکهی ا-

 

 دونمینم-
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 ی بند بود. گوش یرو  یشسته شده   یبه لباس ها  حواسش

بند    یرا از گوشش فاصله داد چادر عمه اش را از رو 

 ال یآن با خ یپهن کرد رو ی ورود یپله  ی برداشت و رو 

 .گفت یاز سر راحت یراحت نشست و آخ
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همچنان مشغول صحبت   مایرا دم گوشش گذاشت ن  یگوش

 یرا برا  ی اصال وقت مناسب ینصف شب دیفهم یبود. کاش م

خسته   دیشد بگو  ینم شیاست اما رو مکالمه انتخاب نکرده 

 .خواهد دراز بکشد یو گرسنه است و دلش م

 

 الو -

 

 بله -
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 نه؟  ای ی ایم یباالخره نگفت  دمیسوال پرس-

 

 لحظه حواسم پرت شد هی دی ببخش-

 

 نیخودش بود که ا  ری. تقصدیاو را شن یهوف کالفه   یصدا

 .هم از او داشت یاریوقت شب زنگ زده بود انتظار هوش

 

مغزش در خواب است. االن   شتریکرد نصف ب یم احساس

نا نداشت بلند شود و خودش را  یکه دم در نشسته بود حت

 .ندازدی داخل خانه ب

 

 یای. ممهی میقد یاز دوستا یکی  یگفتم پنج شنبه شب عروس-

 باهام؟ 

 

 :گفت یبلندتر از حد عاد  یو کم متعجب
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 من؟ -

 

 آره-

 

دانست اگر همراه او برود ممکن است آشنا  هم در  یم

 گریبود که رابطه اشان د نیا یبه معنا نیو ا  ندی بب یعروس 

 .شد یخارج م یاز آن حالت مخف

 

  شتری. نصف بستمین ی و مهمان یاهل عروس ادیخودمم ز-

 نیا یول چونمیپ یرو م  شمیکه دعوت م ییها یمهمون

تو  میبرام مهمه. دوستم و خانمش همدوره ا یعروس 

حاال بعد از سال   خوانیبودن سال هاست که همو م ی عموم

 ...شدن  ادهیپ طانیها انگار خونواده هاشون از خر ش

 

 یداد. او در چه فکر یم حیهمچنان داشت به او توض ماین

کم  یلیماهور خ نکهیرغم ا ی! علیدر چه فکر مایبود و ن

  نطوریا یبرود ول   یعروس ای یآمد به مهمان یم  شیپ

 .مراسمات را دوست داشت
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شلوغ نبود و کم  اد یبود که اطرافش ز نیرفتنش بخاطر ا کم

 .شد یها دعوت م  یطور دورهم نیبه ا

 

هم درونگرا  یلیخ یداشت ول یآرام تیبود که شخص درست

 هیشد آدم روح  یطور مراسم ها باعث م نینبود. از نظرش ا

 .کند یکاوریاش را ر

 

 ه یپسر همسا یکه دعوت شده بود، عروس  یعروس   نیآخر

که سال ها با مادرش دوست بود و به  ی اش بود. همان

 .او دعوت شده بود یواسطه  

 

 یبعد از عروس یقبول کرده بود برود ول  یرودرواس در

 .فته بود خوشحال بودقرار گر یدر رودرواس  نکهیواقعا از ا

 

رغم   یبه او خوش گذشته بود. عل یبس که عروس از

گرفته بودند و  ی شلوغ  یها عروس ییکا یامر  یها یعروس 
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داماد  یو خواهرها  هیماهور از بس که با خانم همسا

 .تاول زده بود شیاز پاها  ی کیبود کف  ده یرقص

 

راحت با او  یلیشناخت و خ یاو را نم یکس  یعروس در

رفت  یکه م ییکای امر یها  یبرخورد کرده بودند. کال عروس

 .ها  یرانیا یگذشت تا عروس یبه او خوش م شتریب

 

کردند و   یها همه او را خانم دکتر صدا م یران یا یعروس 

 .جنب بخورد شیشد که از جا یمعذب م

 

کرد   یفکر م نیزد و او به ا یهمچنان داشت حرف م ماین

 .شود یهم بد نم ی لیخ ندی شناها او را بباز آ یاگر کس 

 

فر او را به اتاقش خواسته بود و   عیدکتر رف  شیروز پ چند

بر  یمبن مارستانیاز پزشکان ب ی کی یسربسته از خواسته 

حرف زده بود که او همانجا جواب نه را داده   شتریب  ییآشنا

 .یبود هر چند به سخت
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شدند و تا  یم  الشیخیب گری د دندید یم مای او را با ن اگر

  .راحت بود کایبرگشتن به امر

 

تر از االن فرض  یرا جد هیقض  مایبود که ن  نجایکار ا یبد

دانست جواب او را چه  یکرد. مستاصل مانده بود نم یم

 .بدهد

 

جواب  یرا که دوباره تکرار کرد هول شد و به جا سوالش

 شد  مانیبر زبان آورد که خودش هم از گفتنش پش یحرف

 

 !پوشم؟ب یمن چ-
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 ری بلند ز ما یبود ن  یبر موافقت ضمن یحرفش که مبن  نیا از

 .دیبگو  س یه یخنده زد. فقط توانست در گوش 

 

قادر  یجوره از خستگ چیکه ه یرا بابت حواس پرت  خودش

 .به جمع کردنش نبود لعنت کرد

 

 ی برا یمناسب  طیخسته ام واقعا االن شرا یلیمن خ  دی ببخش-

ندارم باشه سر فرصت راجع  یریگ م یصحبت کردن و تصم

 م یزن یبهش حرف م

 

. فردا که چهارشنبه اس پنج شنبه هم که  ستین یفرصت -

 میبه حال لباس کن  یفکر د یبا میبر میاگه بخوا هیمهمون

 

 آخرش را با خنده گفته بود ی جمله

 

  امیکردم که اگرم بخوام ب یفکر م نی من داشتم به ا دین یبب -

فکرم رو بلند گفتم  یخستگ لباس مناسب ندارم که به علت

 وگرنه واقعا قصد اومدن نداشتم
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 ه؟یاشکالش چ-

 

 یانعطاف چیبود و ه یقبل جد قهیرغم چند دق یعل ش یصدا

 دیحواس پرس ینداشت. ب

 

 ؟یاشکال چ-

 

 ی ایهمراهم ب  نکهی ا-

 

 ...نکهیو ا مین ی خب مطمئنا اونجا ممکنه آشنا بب-

 

 نیا  یتون یتا ابد که نم نن؟یمنو با تو بب یدوست ندار-

 ماهور  یکن یرابطه رو مخف 

 

شده بود مگر قرار بود رابطه اشان تا ابد ادامه داشته  جیگ

 !!باشد؟
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که من اگه بخوام  گمیم نیبخاطر اون نگفتم بخاطر ا--

 شهی شما بد م یخوب برا  کایبرگردم امر

 

 بود که به حرف آمد  مای سکوت ن یاز لخت پس

 

 ه؟یرفتن جد ی برا متیتصم -

 

نگرفته    نهیزم نیدر ا یجد میدانست که تصم  یهم م  خودش

 .است

 

  دیباالخره که با یبهش فکر نکردم ول یجد یلینه هنوز خ-

 برگردم

 

 د؟ی چرا با-

 

 .منظور او نشد  متوجه
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 اونجاست میخب کار و زندگ-

 

 ؟ یندار  یکار و زندگ  نجای ا یعن ی-

 

خسته ام اصال تمرکز ندارم االن اصال  یلیمن االن خ دین یبب -

 ستیبحث کردن ن  یبرا  یوقت خوب

 

کرد و   یخداحافظ شیحرف پس و پ یب  مایحرف او ن  نیا با

  .را قطع کرد  یگوش

 

آورد. عذاب وجدان گرفت.  نییپا  شیرا تا کنار لب ها  یگوش

مانده بود آنوقت او چند  داریموقع شب ب نیبخاطر او تا ا

 .کرد یم  غیرا در یصحبت تلفن   قهیدق

 

حواس نگاه کرد. سرش را بلند کرد و   یرا ب  یگوش ساعت

 مای را نگاه کرد. در همان لحظه چراغ اتاق ن  مای اتاق ن 
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عذاب رفتار کند که بعدش  یخاموش شد. کاش بلد بود طور

 .ردیوجدان نگ
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  ماین یرا برا  شگاهینگاه کرد و آدرس آرا یساعت گوش  به

نه به او  گریرا قطع کرده بود د یکه گوش یفرستاد. از شب

 .داده بود یام یزنگ زده بود نه پ

 

 یگنده انگار واقعا قهر کرده بود. بلد نبود چطور آشت مرد

به عمه اش گفته بود که  یآن میتصم کیصبح در  یکند ول

 .دعوت است ش ی از همکارها  یکی یعروس 

 

 یاش هم اصرار کرده بود که برود. عمه اش را م عمه

 .او ناراحت است یریاز گوشه گ  شهیدانست هم یشناخت م
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ز قصد به عمه اش گفته بود که او را مجبور به هم ا دیشا

لباس رفته بودند. عمه اش  دیخر یرفتن کند. با عمه اش برا

 .گرفته بود شگاهیاز دوستانش آدرس آرا ی کیاز   شیبرا

 

هم که به خانه رفته بودند نهار خورده نخورده او را  بعد

که الزم داشت را  یلیوسا یحمام کرده بود. همه  یراه

 .نار گذاشته بودک  شیبرا

 

بودند. در  دهیهم خر یعروس یبه اصرار عمه اش کادو  یحت

 .به نظر خودش اصال واجب نبود  کهیحال

 

برود و به   یعروس نیبه عنوان همراه قرار بود به ا او 

  .داد یکادو م ماین  دینظرش با

 

خواست دلش را  یعمه اش اصرار کرده بود و او نم اما

 .است مایبشکند. البته که به عمه اش نگفته بود همراه ن
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 یکرد تا او و فرزاد مثل آدم عاد یچقدر تالش م چارهیب زن

به در بسته خورده   شی تالش ها یهمه   یکنند، ول  یزندگ

 .بود

 

بابک اعتراض کرده بود که چرا به ماهور که دختر  یوقت

  یعروس ییتواند تنها یدهد و او م یم یآزاد نهمهیاست ا

در لواسان مادرش  یشب مهمان کی  یبرا که یبرود در حال

 .بود دهیخون به جگرش کرده بود، فقط بلند خند

 

 چارهیدانست زن ب یخوب م ینظرش بابک حق داشت. ول از

 .دیدرآ ییکند که او از تنها یتمام تالشش را م

 

تا  ل یبا آقا اسماع یسال ها زندگ یعمه اش در ط نکه ی ا با

 دیفهم یشک نداشت اگر م یشده بود ول یمذهب  یادیحد ز

 .آورد یبال درم یاز خوشحال ستیکه تنها ن

 

 .آمد رونیاش که بلند شد از فکر ب یزنگ گوش  یصدا
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 ن؟یسالم خوب-

 

 ؟یبرام فرستاد هیآدرس چ نیسالم ا-

 

 دی. لبش را گزدیدلخور و خواب آلود او را که شن  یصدا

 .کاش قبل از آمدن با او هماهنگ کرده بود

 

 شگاههیآدرس آرا-

 

 شگاه؟ یآرا-

 

 ست؟ی ن یبله مگه امشب عروس-

 

 یا یب یخواینم یتو که گفت یول-

 

 یکرد. خودش را کم یاز آن بود که فکرش را م دلخورتر

 .لوس کرد
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 ؟ یمنو ببر یخواینم یعن ی-

 

, [12/19/2021 12:02 AM] 

 

 242پست_ #

 

 رمینم گهیخودمم منصرف شدم د-

 

او را در عمل انجام شده قرار  دینداشت با دهیفا نطوریا رینخ

 .داد یم

 

 نشستم  شگاهیمن االن داخل آرا یول-

 

 :گفت یتعجب و بلندتر از حد عاد  با
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 از االن؟-

 

 آره-

 

 ؟ی کنیم یشوخ-

 

 ام یهم جد یل ینه خ-

 

 آخه االن هنوز پنج نشده-

 

. واقعا کشهیکارم طول م کمیخانمه گفت االن وقت دارم منم -

 من برگردم خونه؟ ؟ی بر یخواینم یواقعن

 

 :لحن خودش گفت با

 

 دنبالت امی خواستم برم. نه بمون م ینم یواقعن واقعا-
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 دنبالم؟ یای االن م-

 

 .دنبالت   امیم نای بموت کارت رو بکن ساعت هفت ا  گهینه د-

 

 ؟ یلباس آماده کرد-

 

 :حوصله گفت ی . بدیکرد که سر و صورتش را مال احساس

 

 خواستم برم ینه گفتم که نم-

 

 ام؟ یمن گفتم نم نکهیفقط به خاطر ا-

 

 قا یدق-

 

 برات مهمه یلیخ یمهمون نیا  یشما که گفت-
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 بل یس  شمیم رمیکه م یی. تنهاستیمهم تر از خودم که ن-

 متلک دوستام

 

بود. در   ل یدل نیبه هم یرفتن به مهمان یاصرارش برا پس

 .دیماند چه بگو  یدلش حق را به او داد ول

 

اونجا هم به تاالر  ؟ینرفت یقبل  شگاهیماهور چرا آرا-

 من یبود هم به خونه   کی نزد یعروس 

 

 یانجام بدم رو اونجا انجام نم خوامیکه م یکار نیآخه ا-

 دادن

 

 ؟ یبکن یخوای م کاریمگه چ-

 

اشاره   میمستق  دیخنگ بود، حتما با نقدریچرا ا مایخدا ن یا

 :کرد. چشمش را بست و زمزمه کرد یم
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 گه یصورت د کاپ یم-

 

گفت و بعد از  یخجالتش شد که آهان  یکرد متوجه  حس

کند راس ساعت آنجا باشد قطع  یم یکرد سع دیتاک  نکهیا

 .کرد

 

*** 
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 دی ا یب شگریرا رنگ گذاشته بود و منتظر بود آرا شی موها

 .دیرا بشو  ش یرا بردارد تا موها  شیکاله موها
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گذاشت اما باز هم  یدوم بود که رنگ م  یدفعه  نکه ی ا با

شد زمان  یبد م شیداشت. اگر رنگ موها یزیاسترس ر

 .را رنگ کند  شینداشت که دوباره بخواهد موها یادیز

 

 ینبود ول کی ش یقبل شگاهیآرا ی به اندازه  شگاهی آرا نیا

دو رنگ  شیرا رنگ کند. چون موها  شیمجبور بود موها

 .نبود  یمناسب عروس یلیبود و خ

 

توانست به  ینود به او گفته بود نم ی قهیهم دق ماین

  .برود و آنجا رنگ بگذارد یقبل شگاهیآرا

 

کرده  فیتعر شگریاز کار آرا یلیدوست عمه اش خ نکه ی ا با

 .بددل بود یبود اما هنوز کم

 

* 
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 ینشسته بود. از هفت کم مایمنتظر ن   دهیو لباس پوش آماده

غرغرو به  یزن ها نیخواست ع یدلش نم ی گذشته بود ول

 .که داشت او را سرزنش کند  یر یزنگ بزند و بابت تاخ ماین

 

 ی باشد، دلش نم میمال شش یگفته بود آرا شگری آرا به

 .صورتش مرکز توجه باشد شیخواست بخاطر آرا

 

همان  قایخوب بود و دق شگریرغم افکارش کار آرا یعل

اش  یکه مد نظرش بود را بدون اعمال نظر شخص یزیچ

 .انجام داده بود

 

* 

 

که  یبه آدرس  رتریساعت د میکرده بود و ن ریگ کی تراف در

  .دیفرستاده بود رس  شیماهور برا

 

فرستاد و منتظر ماند. در دلش آرزو کرد کاش  یامیپ  شیبرا

 .اتوبان خلوت باشد که زودتر به مراسم برسند
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 دنیکه تنها نبود دوست داشت سر وقت برسد. با د حاال

آمد در را از  یم نیماهور که سالنه سالنه به سمت ماش

 .باز کرد شیداخل برا

 

 معلوم نبود. یزیفاصله چ نی شد اما از ا قی صورتش دق یرو 

داد و مشغول بستن کمربندش  ی که نشست سالم نیداخل ماش

 .شد

 

عقب گذاشت.   یصندل  یرا برداشت و رو  شی پا یرو  ساک

 .نمتی بب دیخواست به ماهور بگو  یدلش م یلیخ

 

نشده بودند. از بستن کمربند  یم یهنوز آنقدر با هم صم یول

 :را به سمت او کرد شیکه فارغ شد رو 

 

 ؟ی فتیراه ب یخوای نشده؟ نم رید-
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کرده اش هنک کرد.  شیآرا یچهره  دنیلحظه با د کی

 .کرد شده بود یکه فکر م یزیاز آن چ   باتریدخترک ز

 

 یقیاز صورتش گرفت و راه افتاد. موس یرا به سخت نگاهش 

 .در حال پخش شدن بود نیدر ماش یت یال

 

دخترک به سلول  میکار عطر مال نیکه با ا دیکش یقیعم نفس

که در آن لحظه داشت را  ی. آرامشدیاش چسب  ییایبو  یها

 .واقعا در تمام عمرش تجربه نکرده بود

 

گمشده اش بود. نگفته   ی مهیهمان ن قایانگار دق  ماهور

 .کرده بود  تیرا رعا شی خط قرمزها یدخترک همه 

 

در  یصورت و آن رژ کمرنگش به حد حیمل شیآرا نیهم

 .خواست دخترک را محکم بچالند یدلش نشست که دلش م

 

نزد. خودش هم  یماهور حرف یبه تاالر عروس دنیرس تا

 .به حرف زدن نداشت یل یتما
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از آنچه که   شتریب ی لیشان را خ نیب نیسکوت دلنش نیا

کرد دوست داشت که بخواهد با حرف زدن آن  یفکرش را م

ماهور سکوت را  یبه تاالر عروس دنیرا بر هم بزند. با رس

 :کستش

 

 چه خوشکله نجای ا-

 

*** 
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آن فضا  دنیتکان داد. خودش هم از د دشییتا یبرا یسر

 .سنگ تمام گذاشته بود یحساب اریمتعجب شده بود. ماز

 

از  یرنگ یمشک یدست فیشدند ماهور ک ادهیکه پ نیماش از

کمک سمت ماهور  ی داخل ساکش برداشت. دستش را برا

 شیحرکتش استقبال کرد و بازو  نیدراز کرد که ماهور از ا

 .را گرفت

 

که  دیپوستش خز ریز یندیحس خوشا  یکینزد نیا از

دخترک را از   یتجربه اش نکرده بود. سر تا پا چوقتیه

بلند بود به  یاد یکفشش ز ینظر گذراند. از نظرش پاشنه 

 :گفت  یشوخ

 

 یمضره بعدا نگ یل یستون فقراتت خ یکفش ها برا نیا-

تونم کمکت کنم  یبشه من نم تیزینکرده چ ینگفتم اگه خدا

 اس گهید زیچ هی من تخصصم 

 

 را فشرد شیبازو  و  دیدر جوابش نرم خند دخترک
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 شهی شب هزار شب نم هی-

 

دندان شکن بود. از پله ها که باال رفتند   یادیز جوابش

 یدم در ورود  اریو ماز ی لیتاالر پدر و مادر ل ی ورود

 .بودند ستاده یا

 

از خوش و بش با آن ها وارد راهرو شدند در آنجا  بعد

از  شانی دادند و بعد از گفتن اسم ها ل یرا تحو  شان یها  یگوش

 زشانیاز پرسنل آن ها را تا سر م یکیگذشتند و  تیگ

 .کرد ییراهنما 

 

بود،  زیم  یکه رو  یکوچک یتابلوها یرو شانی ها اسم

 دهیند کی را از نزد یمراسم نینوشته شده بود. تا االن همچ

 .دبدبه و کبکبه داشت یادیبود. مراسمشان ز

 

 یهم رو   دیو مهش یبود و اسم علچهار نفره  زشانیم

 ینخورده بودند و زمان مناسب کی بود. به تراف زشانیم
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و  یاز عل یبودند. البته مراسم شروع شده بود ول دهیرس

  .نبود یخبر  دیمهش

 

را نگاه کرد.   ی شانه اش نشست. برگشت و عل یرو  یدست

 :زد ییلبخند دندان نما

 

 ق یرف یخوش اومد-

 

 :به ماهور کرد و دستش را به سمت او دراز کرد رو 

 

. قدم سر چشم ما نیخوش اومد یل یسالم خانم دکتر خ-

 نی گذاشت

 

 شد زیخ م یبه احترامش ن ماهور

 

 ممنونم یلیسالم خ-
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  باال برد میتسل یدو دستش را به نشانه  هر

 

بچه  نیدر کار نبوده بخدا ا یتوطئه ا چیآقا از االن بگم ه-

شما   نکهیاون موضوع خبر نداشت. بعد از اروحشم از 

 د ینگام نکن یمن بهش گفتم. اونطور نیقرارداد بست

 

 زد  شیبرا یلبخند ماهور

 

 کنمیام رو م یسع-

 

لباسش رو عوض  نینکرد ییچرا خانم دکتر رو راهنما ماین-

 کنه؟ 

 

 یبرود که عل دی داند که کجا با ی خودش هم نم دیبگو  خواست 

 .خدمه را صدا زداز   یکیمهلت نداد و 

 

 تون کنم؟ یکه به هم معرف خوادینم-
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 تکان داد یسر ماهور
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تر   کیو البته از برادر نزد یم یهستم دوست صم یمن عل-

 تحفه نیبه ا

 

  خوشبختم-

 

 نیو همچن-

 

 .شد کیصدا زده بود نزد یکه عل یا خدمه
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 کن لباسش رو عوض کنه ییخانم رو راهنما-

 

از آن ها   یکم نکهی بلند شد و همراهش رفت. هم ماهور

 .دیدر کتفش کوب یمشت یفاصله گرفت عل

 

 ؟ یچته رم کرد یآ-

 

ماهور   یتو که ظهر گفت ؟یندازیاالن منو دست م کهی مرت-

 ی ایخودتم نم اد یگفته نمبهت 

 

  باور کن دروغ نگفتم-

 

 ؟ یینجایشد االن ا یپس چ -

 

*** 

 

 ما ین-
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 هوم-

 

خوشکل شده االن تو  یلیماهور خ یبه چشم برادر  گمایم-

 گه؟ید هیاونجات عروس 

 

را که پوست گرفته  یموز یها  کهیاز ت یکی زد و  ی لبخند

 یگفت واقعا حس خوب یهم نم  راه یبود به دهان گذاشت. پر ب

 .داشت

 

 یبه نظرش ارزش آن را داشت که با شخص  ییتنها نهمهیا

 :مثل ماهور پر شود اما بحث را عوض کرد

 

 ومده؟یچرا ن دیمهش-

 

. ستیکه ن ستیزن بشو ن گهیزنم واسه من د نیبابا ا یا-

رشت  رهی داره تهرانه از سه شنبه م اول هفته ها که مدرسه 

 تا جمعه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 خاله ات بهتر نشد؟-

 

 بدتر شده که بهتر نشده-

 

 هیهر چه زودتر بهتر بشه توام به  دوارمیخدا ام ی بنده -

 یبرس یینون و نوا

 

روت باز شده شوخ و شنگ  یکه دوست دختر گرفت  نمیب  یم-

 خان   مایجناب ن یکرد ینم  ایزیناپره  نی قبلنا از ا  یشد

 

 ابرو باال انداخت طنتیجوابش با ش در

 

 گه ید  گهید-

 

 چه خوش خوشانش هم شده کهی مرت-
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 قهقه زد بلند

 

 به خنده شه یهم-

 

پشت سرش برگشت بهزاد بود خواست بلند شود که دست  به

 شانه اش گذاشت یرو 
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 ؟ی. خوبقیرف نیبش-

 

 ؟ یممنونم. تو خوب-

 

 .را محکم فشرد  دستش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

تو سالن  یخانم اومد هیبا  دهیگفت د می. مرستمیبد ن یا-

 ه؟ یخبر نمیگفتم توهم زده اومدم بب

 

 .و نشست د یکش رونیکنارش را ب  یصندل

 

 ماسه؟ یم میبه مر یوسط چ نی حاال ا-

 

 بهزاد گم شد یگفتن او در صدا یعل

 

کرد  یبچه باز  هی میمر ؟یشی م یچرا عصبان یبابا عل یا-

رو داد به دختر خاله اش ازشم معذرت   ماین یشماره 

تو چرا ول کن ماجرا  دهیکرد بابتش. خودش بخش یخواه

 ؟ ی ستین

 

 ...د آخه-

 

@Rooman_nazy1400
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 ستی حرفا ن نیا یجا  نجایبس کن ا کنمیخواهش م یعل-

 

 نیکرد. بعد از ا شیرو  یجلو ی وهیسرش را مشغول م یعل

 ی در حال خودخور قشیشف قیدانست که رف یهمه سال م

 .است

 

هوف  یکه بلند شد عل  زشانیصدا زد از سر م یرا کس بهزاد

 :چپ چپ نگاهش کرد انیگو 

 

 یدیچرا کشش م گهی بود تموم شد رفت د ه یقض هی  ه؟یچ-

هم خلق اون بنده  یکنیهم خلق خودت رو تنگ م یالک

 .هینداشت تو اون قض یر یخدارو. اون که تقص 

 

زد باال؟ همون موقع هم اگه  تیباز تو رگ روانپزشک -

که به  کردمیم سیرو سرو  میمن چنان دهن مر یذاشت یم

 ...گ

 

 دیحرفش پر انیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یبهتره تمومش کن ادیماهور داره م نیبب -

 

 زد ییماهور سوت بلند باال  دنید با

 

 کوفتت بشه  کهیبه تورت خورده مرت یعجب شاه ماه-

 

کرد.  یاش را فراموش م یبود در لحظه ناراحت نیهم  یعل

دانست که در او  یکرد هر چند م یاخم یعل یاز شوخ 

 .زند یو حرف خودش را م ستیکارساز ن

 

 گما یم-

 

 سمتش براق شد به

 

 سوال داشتم هیگفتم مگه  یمنو بخور چ ای ب-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .شد الشیخ یاز آن بود که خجالت بکشد پس ب اتریح یب

 

 بپرس -

 

 ؟ یرقصیامشب با ماهور م-

 

 درشت کرد  شیرا برا شیها چشم

 

به رقص داشته باشه.   یلیمنم بخوام فکر نکنم ماهور تما-

 اصال بلد نباشه  دمیشا
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@Rooman_nazy1400
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که  ید ید ادینم  یگفت  یعروس ادیعمرا. گفتم بهش بگو ب-

رقص بلد   ادیطناز م کل یه  نیاومد. خودت نگاه کن به ا

 نباشه؟ 

 

مهمان ها سالنه سالنه به  نیرا نگاه کر که در ب ماهور

 یلبخند دیآمد. نگاهش را که به خود د یسمت آن ها م

 .زد از لبخندش دلگرم شد و جوابش را داد  شیبرا

 

که خانم  نمی ب ی. اوه اوه مدهیهم م یچه دل و قلوه ا کهی مرت-

 دکترت خط قرمزت رو رد کرده 

 

شدنش   کتریاش به چاک لباس ماهور بود که با نزد اشاره

  .آن ها قرار گرفت دیدر د

 

طرفش  کیبود و در  نیاش بدون آست یمشک یساده  لباس

  .زانو داشت یتا رو  یچاک

 

@Rooman_nazy1400
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 ی ه یاو نبود اما نسبت به بق ی قهیکه مطابق سل درست

از  ییداشت و نه جا یباز ی قهیبود نه   دهیپوش یلیمهمان خ

 .داد یبدنش را بد نشان م

کامال برازنده اش بود. انگار از ازل آن را قالب تنش  لباس

 .دوخته بودند

 

 کن  یچشم چرون کمی یوقت کرد-

 

 ییییییعل-

 

 هان؟ -

 

 ببند -

 

 ...تو بودم یمنم جا یداداشم حق دار یحق دار-

 

 کم چرت و پرت بگو -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یدست شی گرفت. پ یکنار دستش جا دیرس زیکه به م ماهور

 بیس یتعارف زد. تکه ا  اش را به سمتش گرفت و  وهیم

 .برداشت و تشکر کرد

 

 یرا به حالت شل شیدلش را کامال برده بود. موها دخترک

 .قشنگ پشت سرش جمع کرده بود یلیخ

 

بود  زانیشده که از کنار صورتش آو  ویو  یمو  دسته

به  یو دلش را بدجور دینگاهش را ناخواسته به خود کش

 .گرفت یباز

 

به  ینگاهش را حس کرد که دست ینیماهور هم سنگ انگار

عوق   ی زد. با صدا یهول هولک یو لبخند دیکش شی موها

 .نگاهش کرد ینگاهش را از ماهور گرفت و سوال یگفتن عل

 

 حالم بد شد بسه بابا -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  ال یخیماهور ب یخنده   یبارش کند که با صدا یحرف خواست 

 .شد  کینزد زشانیبه م میشد. بهزاد همراه مر

 

خوشحال بود که  یداد. خودش ول یکیلب فوش رک  ریز یعل

  یمورد تمسخر دوستانش قرار نم گریو د ستیامشب تنها ن

 .ردیگ

 

 سالم-

 

کنار گوشش پچ زد بر خرمگس معرکه لعنت. خودش   یعل

 .دراز کرد میبلند شد و دستش را به سمت مر ال ی خیاما ب

 

تکان   شیاز جا یهم به طبع او بلند شد اما عل ماهور

 ی خال یصندل  میمر ینخورد. بعد از سالم و احوالپرس

 می. مرستادی کنارشان را اشغال کرد و بهزاد هم پشت سرش ا

 :گفت

 

 جان؟ ماین یکن  ینم یخانم رو معرف -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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چشم ماهور  یبه او مهلت حرف زدن نداد. از گوشه  یعل

لفظ هاروارد را آنطور پرطمطراق  ی عل یرا نگاه کرد وقت

 .انداخت  نییتلفظ کرد لبش را گاز گرفت و سرش را پا

 

اش اغراق کرد که   یچنان در معرف یداشت بخندد عل حق

 .بود دهی باال پر  میمر یابروها 

 

* 

 

گذشته بود. همه   یاز حضورشان در تاالر عروس یساعت کی

 .رفته بود ش یخوب پ زیچ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به عروس و داماد هم رفته بودند. از جو   کیتبر یبرا

  .بود یراض اریبس انشانیم

 

  یب یساعت آنقدر همراه ماهور به خاطره ها کی نیا در

 یکرد دلش درد م ی بود که احساس م دهی خند ینمک عل

  .کند

 

تماس با خانه اشان   یشد که ماهور برا یم  یا قهیدق چند

تاالر مشغول صحبت   ی اش را گرفته بود و در ورود یگوش

 .بود

 

 یکه عل  ی همان فضول ای یدوستانش از سر کنجکاو  ی همه

گفته  کی شان آمده بودند و بابت ماهور تبر ش یگفت پ یم

 .بودند

 

 ؟ی بند یبا من شرط م -

 

 .را باال انداخت ش یابرو 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ی نم  نایحرامه و ا یباال منبر که شرط بند یدفعه نر ه یحاال -

 که یریم

 

 .سرخوش بود یادیآمد امشب ز ی هم بدش نم  خودش

 

  ؟یحاال سر چ-

 

 سر ماهور-

 

  یچرخاند که مهره هاگردنش را سمت او  عیسر یحد به

 گردنش صدا داد

 

 ماهوره دنیمنظورم سر رقص دینه ببخش-

 

 من که قبال نظرمو گفتم-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



اگه قبول کرد من بردم  دمیرقص م شنهادیباشه من بهش پ-

 یبه من بد دیشام با هیاونوقت 

 

 یشی نم ریس  چوقتی خاک تو سر گشنه ات که ه-

 

 فکر کرد یشانه باال انداخت. کم  شیبرا  ال یخیب

 

 اما باشه قبول -

 

زد و   ییلبخند دندان نما یبرگشت عل زیکه سر م ماهور

 :گفت

 

 ماهور جان -

 

و   یبه عل ینخورده پسرخاله هم شده بود. واقعا گاه ییچا

 .شد یاش م یروابطش حسود

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بله -

 

 ؟ یرقص یدور م هی-

 

 :را با زبان تر کرد لبش

 

 ...اما ادی بدم نم-

 

بلد باشد برقصد و    یشد دخترک کم رو و خجالت ینم باورش

 قبول کرده باشد. او را نگاه کرد یراحت نیبه ا

 

 دوست نداشته باشه ماین  دیشا-

 

ساعت از بس   کی نیگفتنش دلش قنج رفت. در ا مای ن  یبرا

کرده بود به اسم  یداده بود که او را راض ریبه او گ یعل

بود. اگر به ماهور بود که   یکند و چقدر ممنون عل ش یصدا

 .باز شود خش یماند تا  یمدت ها منتظر م دیبا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ما؟ ینه چرا دوست نداشته باشه. مگه نه ن-

 

شد که  یتکان داد اما هنوز باورش نم یسر دییتا  یبرا

برداشت و   شی پا یرا از رو   فشیماهور بخواهد برقصد. ک

 .کنارش گذاشت  یصندل یرو 

 

دانست  یشد و دستش را به سمت او دراز کرد. اصال نم  بلند

  .در عمل انجام شده قرار گرفته بود دیچه بگو 

 

اشاره  کیکه منتظر  دی را د یعل ی افهیچشم ق یگوشه  از

 .خنده ریبزند ز یبود تا پق

 

هم خودش   شیها  ییدر تنها یبود حت ده یبه عمرش نرقص او 

 .ود اما نتوانست دست ماهور را رد کندنداده ب یرا تکان 

 

او گذاشت، از لمس  ی را که در دست نرم و پنبه ا  دستش

 .را گرفت ایحس دن نیبهتر فشیدستان لط

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

. به دیپوستش خز ریز جانیرقص که رفتند ه  ستیسمت پ به

ها   نیکرده باشد. اول یکار نینداشت که در عمرش همچ ادی

 .کرد ی را داشت با ماهور تجربه م

 

* 
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  یاب یآهنگ تمام شد و وقت دندیرقص که رس ستیپ به

 شروع به خواندن کرد 

 

 به اون چشمات خواب نرسه شب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 مهتاب نرسه مخوایتو م به

 

 گه یاونجا، اونجا که د  میبر

 تو دست آفتاب نرسه به

 

 .دست او را رها کرد و از او فاصله گرفت ماهور

 

 بودن عشقه منه عاشقت

 زنه یم ادیو قلبم فر نیا

 

 داره صدام یمست ی هیگر

 عاشق شدنه یصدا نیا

 

 یکرد همه سر چشم شد برا دنیکه شروع به رقص دخترک

 .دنشید

 

 عشقت باز تو صدامه  ی  قصه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 باز سر رامه یشب مست هی

 

اش فقط توانست خودش را تکان تکان دهد و    یهمراه یبرا

 .دست بزند  شیبرا

 

 ستیفاصله مون ن  شترینفس ب هی

 باز تو شبامه  یتب و تاب چه

 

شد.  کیکرد و همزمان به او نزد یم یآهنگ لب خوان با

صورت  یک یبه سر و گردنش داد و صورتش را تا نزد یقر

 .کرد ادیاو آورد و دوباره فاصله اش را با او ز

 

 تو شب من یکه مهتاب تو 

 رو لب من یکه آغاز تو 

 

کردن بلد نبود.   یرسم دلبر نگونهیشناخت ا یکه م یماهور

داد  یقر م شی براکرد؟! چنان  یناز داشت و رو نم نهمهیا

 .که به زحمت توانست آب دهانش را قورت دهد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شکل دعا یموند یاومد

 من اربی  اربیهر  یتو 

 

شد و   یدور برشان خال  یاز آدم ها یرقص ک ستیپ دینفهم

 .کردند یم  یتاز کهیتنها او و ماهور بودند که 

 

گرفتند و به   یتمیآمدند با آهنگ ر ست یبه پ میو مر بهزاد

را به ماهور  شان یشدند، شاباش ها ک یماهور با رقص نزد

 .دادند و رفتند

 

 به اون چشمات خواب نرسه شب

 مهتاب نرسه خوامیتو م به

 

سرش را به سمت او  کهیو پشت به او در حال  دیچرخ ماهور

و   می و غزاله هم مانند مر د ی. امدیرقص  یچرخانده بود م 

 .د و به او شاباش دادندشدن کی بهزاد به ماهور نزد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 گه یاونجا، اونجا که د  میبر

 تو دست آفتاب نرسه به

 

سرش   یرا که پر از شاباش بود باال  شیاز دست ها یکی

بلندش را  راهنیپ یگوشه    گرشیگرفته بود و با دست د 

و سهراب هم بشکن زنان به  ایزد. آر گرید ی گرفت و چرخ

 .شدند و به او شاباش دادند  کیماهور نزد
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 به اون چشمات خواب نرسه شب

 مهتاب ترسه خوامیتو م به

 

بود با  ستادهیبود که کنار ماهور ا یرا که زد عل  یبعد چرخ

سر ماهور دانه به دانه  یبه دست باال یده تومان ی بسته 

 .ختیسر او ر یرو  گرشیپول ها را با دست د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

خواست از  ی را خلق کردند. دلش نم یقشنگ ی صحنه

 .چشم بردارد شیروبرو   ریتصو 

 

و پول   دیرقص یهر چه تمام تر م ییبایکه به ز یماهور

 .افتادند یم نیزدند و به زم یکه اطرافش چرخ م ییها

 

  گهی، اونجا که د اونجا میبر

 تو دست آفتاب نرسه به

 

دست و سوت سالن به هوا رفت.  یکه تمام شد صدا آهنگ

همه  نیکه در آن واحد مرکز توجه ا دیلحظه خجالت کش کی

 .آدم شده است

 

هم  یشد. اگر کس کیزد و به او نزد یهم لبخند خجل ماهور

سالن  یرقص همه  ن یبود با ا دهیامشب او را با ماهور ند

 یراض  هیقض نی که ماهور همراه اوست و چقدر از ا دندیفهم

  .بود

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به  یشان شد و خواست عکس کیهمراه عکاس نزد  یعل

 .کمرش را گرفت ستادی. ماهور که کنارش ارندیبگ ادگاری

 

بود به  ادشیز تیفعال ی جهیتن دخترک که در نت حرارت

برد و به سر   نییپا یمنتقل شد. سرش را کم شیدست ها

 .زد یداد و رو به عکاس لبخند از ته دل هیماهور تک

 

 یموها ندیهم دستش را پشت او گذاشت. عطر خوشا ماهور

از قبل شده بود  شتریب  ادیز تی فعال ی  جهیدخترک که در نت

 .دیچی اش پ ی نیدر ب

 

خواست  ی. چقدر دلش مستادیهم آن طرف ماهور ا یعل

  .ستدیلحظه با نیزمان در هم

 

اش به  یاز زندگ یلحظه ا چیو ه چوقتینداشت ه ادی به

 .بوده باشد ندیخوشا  شیلحظات برا نیا یاندازه  

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



و  قیکه عکس را گرفت دست خودش نبود که عم عکاس

 .دیماهور را بوس یموها یرو  یطوالن

 

و سوت دوستانش که به هوا رفت. ماهور   غیهو و ج   یصدا

 .را جمع کردخودش  ی انداخت و کم نییسرش را پا

 

به خودش فشرد و در  شتر یفرصت استفاده کرد و او را ب از

را به  شی دندان ها فیدوستانش فقط رد یها  کهیجواب ت

  .گذاشت  شینما

 

نبود همه اش شور بود که در  ی خجالت  گریدانست چرا د ینم

 .کرد یوجودش فوران م

 

که آنقدر  یاز دست دوستانش هم دلخور نبود. وقت یحت گرید

 .همراه او سنگ تمام گذاشته بودند یبرا

 

@Rooman_nazy1400
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 ی از آن که جنبه  شتریب شانی که حرف ها دیفهم ی م االن

بود که او  یشوخ  شتریداشته باشد واقعا ب هیطعنه و کنا

  .شد یکرد و دلخور م  یم رشیتعب نانه ی بدب

 

شان و ساختن  یروسبابت جشن ع ار یو ماز یلیاز ل چقدر

 .ممنون بود زی شب خاطره انگ نیا

 

*** 
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را باز کرده بود حوصله نداشت از  شیچشم ها ی وقت از

وقت حمام رفته بود و به  رید شبی تکان بخورد. د شیجا
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را خشک  شی نکند، موها دار یاهل خانه را ب نکهیخاطر ا

  .نکرده بود

 

بود و  داریبود ب دهیکه خواب امانش را نبر یچند تا وقت هر

 شی برا شی ها یاز همدوره ا یکی  یرا که به تازگ یکتاب

  .خواند یکند را م ش یرایفرستاده بود تا و 

 

خواب که غالب شده بود او را به تخت کشانده بود و   یجیگ

به   شیعضله ها  یکه همه  یاش شده بود تن و بدن جهینت

  .کردند یعلت اسپاسم درد م

 

 دای پ  یگردن دردناکش را ماساژ داد و سرش را برا یکم

را از  یاش بلند کرد دستش را دراز کرد و گوش یکردن گوش

 .برداشت یپاتخت یرو 

 

نکرد  یشدنش تعجب داریب ریاز د دیش را که دا یگوش ساعت

 .وقت روز تعجب کرد نیاما از سوت و کور بودن خانه در ا
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 یعیساعت چهار بود که خوابش برده بود طب  کینزد شبید

  .شود داری ب ازدهیبود که  

 

 شبی را نگذرانده بود. خودش را تمام د یخوب ادیز شب

اما االن که  دیا یسرگرم کرده بود که عذاب وجدان سراغش ن

بد به سراغش  یاول صبح بود حس ها یهنوز در مخمور

 .آمده بود

 

رقص همراه شود همه  یبرا مایبا ن نکهیتا قبل از ا شبید

رفته بود؛ اما بعد از رقص بود که نگاه  ش یخوب پ زیچ

 ی ه ها حتآن نگا ریرا به خودش جلب کرده بود. ز انیاطراف

  .شام بخورد ینتوانسته بود درست و حساب

 

خواست هم بداند   یدانست علت آن نگاه ها چه بود، نم ینم

از آن نگاه ها نگرفته بود و  یکه بود حس خوب یزیچ یول

دندان سر جگر گذاشته بود که از آن   یتا تمام شدن مهمان

  .فرار نکند طیمح
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بود و بخش  گرید  یبه گونه ا زیهمه چ  ماین یبرا  اما

مثل  قا یبود که دق مایاز عذاب وجدانش به خاطر ن یمیعظ

داخل چشمش را   یکرد قلب ها ی که حنا نگاه م ییکارتون ها

و دوباره از نو  دندیترک یم  یگریبعد از د ی کیکه  دید یم

  .شدند یم ل یتشک

 

رفته  ش یپ یندیخوشا یاو انگار به گونه   یبرا زیچ همه

 .صورتش شده بود نفکی بود که لبخند جزء ال

 

که بابت نه گفتن   یخودش بود و عذاب وجدان مزخرف ریتقص 

  .گرفته بود  مایبه ن

 

را بابت   ماین  یهمان نه را گفته بود االن فقط دلخور اگر

 اقیو اشت د یحجم از ام نیاالن با ا  ینرفتن داشت ول یعروس 

 .دانست چه کند ینم  ماین
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 یرا دوست داشت نم انش یو گاه ع یرپوستی ز یها محبت

مورد توجه   نکهی. از ادیتوانست به خودش دروغ بگو

 یپوستش م ریز یندیمرد بود حس خوشا  کی یشگ یهم

  .دیدو 

 

خام   نیدر ع ی که تا قبل از آن تجربه نکرده بود ول یحس

  یدل م ریشناخت د ی. خودش را خوب م دی ترس یبودن م 

  .ر ید یلیبست خ

 

آورد که به  یرا نم یخدا آن روز یعنیبست.   یبد دل م یول

شد که جدا   یچنان وابسته اش م گریوابسته شود، د  یزیچ

  .با مرگ بود یمساو   شیاشدن از آن و دل کندن بر

 

وابسته  زیدلبسته و بدتر از همه چ مایبه ن دیترس یم نیا از

  .شود
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جاها خوانده  یلینبود هر چند خ ندیخوشا یلیخ  شیبرا عشق

  نحل ی ال یمعما شی بود هدف از خلقت انسان عشق است. برا

 .بود

 

داشت گفته بود که آدم   دیو یکه با د یی از بحث ها ی کی در

کنند   یشوند گاه آنقدر به معشوق فکر م یکه عاشق م ییها

  .شوند یکه محسور معشوق م 

 

 یحت  یتا نود و گاه دتریتا هفتاد درصد و در موارد شد یگاه

  .تا صد در صد در معشوق حل خواهند شد

 

  ینم یانسان باق تیاز من یزیچ یطیشرا نیبود در چن گفته

شود آنوقت هر  ی عشق اشتباه  ریکند که آدم اسماند و خدا ن

 .رقصاند یطور که بخواهد او را م

 

و  دیترس یکند م یبجز خودش بر او حکمران یکس نکهیا از

  یدانست پا در هر راه یشناخت که م یآنقدر خودش را م

  .آورد  یبگذارد شورش را درم
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خودش   یفاتحه  دیپا بگذارد با یواد نیدانست اگر در ا یم

بود باز هم دلش  یآدم موجه   مایرا بخواند. هر چه هم که ن

  .فتدیب ش یاتفاق برا نی خواست ا ینم

 

که دوست  یچند وقت نیدر ا شتریمتاسفانه هر چه او ب اما

 .شد ی م کتریبه او نزد مای گرفت ن یشده بودند فاصله م

 

بلند شد و در   شیاز جا یگرسنگ قیاحساس عم با

 .دیخودش را کش یرختخوابش کم

 

مسواک  نیرا آب زد. ح شیرفت و دست و رو  ییدستشو  به

  .زدن در اتاق ها را باز کرد

 

داشت موقع مسواک کردن در خانه قدم بزند و چقدر  عادت

  .آمد یعادت او بدش م نیعمه اش از ا 
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 یکه عمه اش برا یی نبود. رختخواب ها یحنا کس اتاق

مرتب و  یخودش و بابک در هال پهن کرده بود گوشه ا

 .شده بود دهیهم چ یمنظم رو 

 

نشود رختخواب ها  داریاو ب نکهیکرد عمه اش بخاطر ا فکر

 .را به کمد اتاق منتقل نکرده است

 

 زانی اتاق آرش رفت آرش خواب بود و دستش از تخت آو  به

شود.  یخسته نم شنیپوز نیبود با خودش فکر کرد در ا

 .به فکرش زد ی لبخند

 

مگر آدم   یخورد ول  یدر خواب گره م یهم گاه   خودش

  .کرد یفکر هم م  شنشیبه پوز دهیخواب

 

 ییکه تمام شد وارد آشپزخانه شد و در ظرفشو  مسواکش

  .مسواکش را شست
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  نی گفت با ا یگرفت. م یاش اگر بود همه جا را کر م عمه

 .ده استکر فی کارش همه جا را کث

 

کرد چرا عمه اش شستن قاشق را در  یوقت درک نم چیه

  .دانست اما شستن مسواک را نه یمجاز م ییظرفشو

 

بود. اما  یکار چندش و به دور از ادب  یلینظر عمه اش خ از

باعث شده بود نتواند  یواقعا دست خودش نبود وسواس لعنت 

باز را  خچال یمسواک کند. کارش که تمام شد در  سیدر سرو

 .کرد

 

برداشت.  یبیکرد و س خچالی اتیبه محتو  یهدف نگاه  یب

کنار برنامه   خچالی یرو  یرا که بست نوشته  خچال یدر 

 .دیرا د نیآر ییغذا

 

از  یرفته بودند. پوف رونیب دیخر یاش و بچه ها برا عمه

بود آن هم دور هم  ل یجمعه را تعط کیکرد  یسر کالفگ

  .نبودند
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خواست سرشان داد بزند که چرا با او مشورت   یم دلش

 یرا حتما اندازه م ن یامروز قد و وزن آر دیکنند. با ینم

  .گرفت

 

خواب بود  نیزد آر یم رونیمدت هر وقت که از خانه ب نیا

  .خواب بود نیگشت باز هم آر یهم که برم یوقت

 

مجبور شده بود  مارستانیجمعه قبل هم به علت کار در ب دو 

بود با بچه ها نگذرانده بود و به  یبرود. اصال وقتش را مدت

 یشدت دلتنگ آن ها بود و به نظرش االن داشت بهانه م

 .گرفت

 

گذرانده  یخودش تا نصف شب را به خوشگذران یوقت اما

 .بود به نظرش حق بهانه گرفتن نداشت

 

*** 
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شد ساعت سالن را  کیباشگاه که به او نزد یمرب یصدا  با

 .نگاه کرد

 

 نیتمر ینجوریود اوقت ب یلیدکتر خ یآقا یخسته نباش-

 ینکرده بود

 

کرده بود   زانیکنار دستگاه آو  ی لهی اش را که به م حوله

سر و صورتش را  یبرداشت دور گردنش انداخت و عرق ها

 .با آن گرفت

 

 خسته شدم  یلیخ گهید کشهیممنون. آره بدنم نم-
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 ی ساختیم دیگذشت کال از نو با یاگه م گه یمدت د هی ه یعیطب-

 هیچون کار  اریشده فقط به خودت فشار نن ریاالنم د یول

 یکن نی مستمر تمر دی با ستیروز دو روز ن

 

 .تکان داد دنیفهم یبه معنا شیبرا یسر

 

 ارن؟ی بگم برات ب  یخوریم  یزیچ-

 

باشگاه بود.  یگوشه   یرا نگاه کرد اشاره اش به بوفه  او 

شده بود  رشیحال چون د نیبخورد با ا یزیآمد چ یبدش نم 

 :رساند گفت یخودش را زودتر به خانه م دیو با

 

 نه ممنونم-

 

را فشرد و در جواب محبتش که کتفش را لمس کرد  دستش

تکان داد و به  شیبرا یبه ما سر بزن سر شتریو گفت ب

 .سمت رختکن سالن رفت
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با وجود دور  نی هم یحالش خوب بود برا  یادیز امروز

کرده بود تا   یو ساعت را رانندگاز د شتریباشگاه ب نیبودن ا

برسد و در باشگاه هم با صبر و حوصله تک به   نجا یبه ا

  .را امتحان کرده بود یورزش ل یتک وسا

 

 ادیبود ز یکرده بود که بخاطر آن که مدت یمانیپرو پ نیتمر

نبض گرفته اش اعتراضشان    یها چهیکرد ماه یورزش نم

 .را نسبت به آن نشان دادند

 

 یشده بود و در قربان صدقه  داریظهر از خواب ب لنگ

 .خورده بود  یکامل یمادرش صبحانه 

 

  شیحرف زده بود و در آخر حرف ها شیبرا یکل مادرش

 یکه وقت شهی قسمت او شود. برعکس هم شاال یگفته بود ا

 یرا عوض م تش یقعمو  عیسر یلیشد، خ یم  یحرف عروس

نکند هم   ینشود و به مادرش تند یکرد که هم خودش عصب

  .مادرش هم ادامه ندهد 
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 دهیبار کامال آرام گوش داده بود شوق نگاه مادرش را د نیا

که باالخره او هم آدم  دیخواست بگو  یبود و چقدر دلش م

  .کرده است  دایمناسب خودش را پ

 

قولش به   ادی شد اما ینداشت مادرش خوشحال م شک

 .داد فعال سکوت کند حیماهور که افتاد ترج

 

هم طبق معمول از اخالق خوبش سوءاستفاده کرده   نرگس

اشان   یبود و قول شام را از او گرفته بود. قرار بود همگ

 .بروند حونی شام به ر یبرا

 

شده بود.   شتریدر جمع بودن ب یبرا اقشیشب قبل اشت از

 یتوانست ماهور و خانواده اش را هم دعوت م یکاش م

  .شد یم یر ینظ یشک شب ب یگرفت ب

 

شرتش را به تن کرد   یرا جمع کرد. ت لشینگرفته وسا دوش

  .و شلوارکش را با شلوار عوض کرد
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داد در خانه  حیوجود ترج نیبا ا یکرده بود ول یادیز  عرق

 یمتصد یدوشش انداخت برا ی. ساکش را رو ردیدوش بگ

 .رفت نگیدر پارک نش یتکان داد و به سمت ماش یسر  یورد
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داشت که او و   اری از ماز ی امیاش را چک کرد پ یگوش

اشان دعوت  یعروس پیدرست کردن کل ی ماهور را برا

 .کرده بود

 

اول  دینداد بهتر د اریبه ماز یجواب یآمد برود ول  ینم  بدش

 یبه خودش زد حس خوب یبا دخترک هماهنگ کند. لبخند

  شیبود که با او برنامه ها شیدر زندگ یکس نکه یداشت از ا

  .کردی را هماهنگ م
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شده بود  یدیکرد رابطه اشان وارد فاز جد یفکر م شبید از

 .رابطه را پشت سر گذاشته بودند ل یاوا یو سرد 

 

را زد و سوار شد. استارت زد و   ریدزدگ د یرس نی ماش به

 .را روشن کرد نیپخش ماش

 

کرد.  یماهور انتخاب کرده بود را پل شبیکه د یت یال  آهنگ

خوب  کردن را یدخترک بدجور دلش را برده بود. رسم دلبر

 .بلد بود

 

و ذاتا لوند و ملوس  ست یماهور ادا ن یگفته بود لوند یعل

 .موافق بود یاخم کرده بود اما ته دلش با عل یاست به عل

 

خودش را گرفته بود که موقع   یبه زور جلو  شبید

 ش یبرا ش یخط قرمزها  نکهیاو را بغل نکند. با ا یخداحافظ

 شی از خط قرمزها یلیجا هم خ نیپررنگ بودند تا هم یادیز

  .پا گذاشته بود ریرا به خاطر ماهور ز
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  یکیزی تماس ف تیاو تا قبل از محرم یمذهب یخانواده  در

او ماهور را لمس کرده بود و  یشد. ول یم ی تلق ندیناخوشا

 .نبود مانیکه کرده بود پش یبود که اصال از کار نجای جالب ا

 

خورده بود را  نیبعد از جدا شدن از ماهور حسرت ا شبید

  از هم جدا باشد؟ شانیخانه ها دیکه چرا با

 

رفت اما   یداد او داشت تند م یحق را به ماهور م نکه ی ا با

 .دست خودش نبود

 

گرفت. به  یقرار م شیتحت هورمون ها یادیانگار ز یگاه

 یکرد اما م یاالن ماهور را عقد م نیخودش اگر بود هم

شناخت  یو برا تسی و عاقالنه ن یاصال منطق نیدانست ا

 .به خودش و ماهور زمان بدهد دیبا شتریب

 

کرد افکارش را از  یو سع دیکالفه به پشت سرش کش یدست

 یموضوع دور کند. با تمام شدن آهنگ آن را دوباره پل  نیا

  .کرد
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 دیاش را که د یگوش امکیچراغ پ ستادیچراغ قرمز ا پشت

کرده  یادآوریآن را چک کرد نرگس بود که قرار شام را 

 یرا رو  یکرد و گوش  پی تا یچشم پرمالت شیبود. برا

 .داشبورد انداخت

 

 یام یپ شیکه شده بود برا داریماهور بود. ب امیپ  منتظر

فرستاده بود اما هنوز جواب نگرفته بود شک داشت دخترک 

کرد  یاش را چک نکرده باشد اما سع یتا االن گوش

 .باشد نیخوشب

 

راهنما زد و وارد کوچه شد ساعت  دیکوچه اشان که رس  به

البته اگر نرگس  ردیرا نگاه کرد فرصت داشت که دوش بگ

 .داد یخانم اجازه م

 

نبود که داخل ببرد.  یاجیرا دم در پارک کرد احت نیماش

باز شد. وارد خانه  شیرا که زد در بالفاصله برا فونی زنگ آ

 راه پله ها را گرفت عیداد و سر ی شد سالم بلند
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 عجله؟  نیاا داداش کجا با ا-

 

  امیم رمی دوش بگ هی-

 

 زد  غر

 

 ها شهی م رید-

 

 عرقم نرگس  سیخ-

 

کرد لبخندش  یسع دیمادرش به نرگس را که د یغره  چشم

 را پنهان کند
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 منم دوش گرفتم دیتا شما آماده بش-

 

 د یشما بر میایمن و بابات نم -

 

 اا مامان-

 

 ستیپدرت خوب ن یرستوران برا یخبه خبه غذا-

 

 پدرش آمد  یمداخله کند که صدا خواست 

 

فقط سوپ   دمیخانم من قول م شهیشب که هزار شب نم هی-

  بخورم

 

زند. راه   ینم یحرف پدرش حرف یدانست مادرش رو  یم

را که داخل اتاق گذاشت  لشیگرفت. وسا  شی اتاقش را در پ

 .حمام شد یحوله اش را برداشت و راه
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* 

 

عطر به  یاز خودش کم یکرد راض ینگاه  نهیرا در آ  خودش

را برداشت و از اتاق  لشیو موبا چیسو  دینبض گردنش پاش

 .خارج شد

 

اش را چک کرد هنوز  یرفتن از پله ها گوش نییپا نیح

از ماهور نبود. نگران شد سابقه داشت که جواب او  یخبر

  .ل ینه روز تعط یرا ندهد ول

 

. دیپوش یمبل نشسته بود و جورابش را م یرو  پدرش

  .دخترها هنوز آماده نبودند

 

 یآب برا یوان یل زیم یپدرش نشست و از پارچ رو  کنار

 دنیبرد که با شن شیرا تا کنار لب ها وانی. لختیخودش ر

  .آورد نییمادرش آن را پا  یصدا
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 خانم؟  ایماهور چطوره ثر-

 

کرد به  ینوچ کهیصحبت از اتاق خارج شد در حال نیح

کرد کاش  ب یاهش مادرش را تعقسمت آشپزخانه رفت. با نگ

 .نشست یآن ها م  کینزد

 

 رگازیچک کردن ش نیدنبال مادرش برود که ح خواست 

 یبه دست بود. عادت مادرش بود هر وقت م  یهمچنان گوش

  .بست یگاز را م ریخواستند خانه را ترک کنند ش

 

افتاده بود و او خبر   یماهور اتفاق یتاب شد نکند برا یب

دوره   یآمدن مادرش از آشپزخانه افکار منف رونینداشت تا ب

 .اش کردند

 

که  دیزبانش نچرخ یمبل جا گرفت حت یکه رو مادرش

 بپرسد یسوال

 

 شد خانم حالش خوب بود؟ یچ-
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پدرش تکان  یبرا یمادرش هنوز در هم بود سر یها اخم

 داد

 

خدا بهشون رحم کرده معده اشو شستشو دادن االنم تحت -

 نظره

 

 یک یگفت. چه شده بود؟ معده   یلب ریز یشکر یاله  پدرش

  را شستشو داده بودند؟

 

 .ماهور بنده خدارو دق بده خواستیفقط م وونهید یپسره -

 

شده اش در تشر مادرش به نرگس  یچ یکرد صدا احساس

  .گم شد

 

بهش اونقدر  دیمرده گفت شوک بد یوقت گهی د گمیراست م-

دهنش پر خون شد به زور با  دیبه سر و صورتش کوب
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کرد  یم یونیچه ش ین ی بب یشما نبود میدستشو گرفت نینسر

 .دلم براش کباب شد

 

  یجواب او را نم یشد چرا کس یم وانهیمن داشت د یخدا

 .داد

 

 مامان یدیپرس یکاش حال ماهور رو هم م-

 

 .را گفته بود ن یخارج شدن از اتاقش ا نیبود که ح نینسر

 

*** 
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 هیخونشون از بس گر دمیدختر بنده خدا من رس دمیپرس-

 کرده بود نا براش نمونده بود

 

 ان؟خوب بود مام-

 

 ...یعمه اش که گفت خوبه ول-

 

 یاز رو  یحرفش را ادامه نداد و سر  یدنباله   مادرش

  .تاسف تکان داد

 

 یم شدیدانست چه کند اگر پا م یشد نم یم وانهید داشت

 یاو و ماهور م نیب ی  هیرفت که خانواده اش متوجه قض

 یآدم عاد  کیتوانست مثل  یماند قطعا نم یشدند اگر هم م

 .رفتار کند
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مجبور بود به آن   ی از دروغ گفتن متنفر بود ول نکه ی ا با

کرد و بعد آن را دم   لنتیاش را سا یمتوصل شود. گوش

  .گوشش گرفت

 

 دن یلب زمزمه کرد و بلند شد پله ها را تا رس ریز یدیببخش

 یبه اتاقش باال آمد. اگر خودش را امشب به ماهور نم

 .شد یم وانهیشک د یرساند ب

 

بود که ماهور جوابش را  نی هم یپس برا  دیکش یقیعم نفس

کرد به  یبه خودش انداخت سع ینگاه  نهی نداده بود. در آ

  .خودش مسلط شود

 

رفت خانواده اش  نییاتاق را باز کرد و از پله ها پا در

 .کردند یرا نگاه ممنتظر او 

 

  مارستانیبرم ب  دیاومده با  شیبرام پ یمن کار دی ببخش-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دینرگس را د ی  افهیحرفش را دروغ نگفته بود. ق ینجا ی ا تا

خواهر کوچکش شد. مادرش از  یکه دمغ شده بود شرمنده 

 .بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت شیجا

 

  شام بذارم ی برا یز یچ هی-

 

 نجایا  دیایخواهش کنم ب شهینه مامان م-

 

آشپزخانه بود برگشت و او را نگاه  یکه در آستانه  مادرش

 کرد

 

  کنمیهم رزرو کردم خواهش م زیمن به نرگس قول دادم م-

 د یبر

 

وعده غذا در   کیدانست  یخواست مداخله کند. م پدرش

گران   یادیپدر و مادرش ز یکارمند یزندگ یبرا  حونیر

  .بود
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از   یس پدرش خدشه دار شود ولخواست عزت نف  ینم

 .دیچسب یرفتند عذاب وجدان خرش را م یهم اگر نم یطرف

 

  .دیکنم بابا اجازه بد یخواهش م-

 

رو به  دیکش رونیپولش ب  فیعابر بانکش را از ک کارت

 :پدرش آن را گرفت و گفت

 

واقعا ناراحت  دیاالن اگه نر دیقرار بود مهمون من باش-

 نیکه به خاطر من برنامه هاتون رو عقب انداخت شمیم

 

 یکند. اخم ها یها قبول نم یراحت نیدانست پدرش به ا یم

و  دیپدرش را بوس یخم شد دست ها دیدرهم پدرش را که د

 .گذاشت شیدست ها انیکارت را م

 

  دیبابا قبول کن کنمیخواهش م-
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  یجلو آمد که مداخله کند اما باز هم فرصت را برا مادرش

 که گفت دیمادرش مناسب ند یمداخله 

 

 به خاطر نرگس-

 

حرف در   یکه حاال ب یسرش را باال آورد و به نرگس پدرش

  .مبل فرو رفته بود نگاه کرد

 

دوباره خم شد و شانه  یتکان داد از خوشحال شیبرا یسر

دلچسب   شیبرا یادی. لبخند مادرش زدیپدرش را بوس ی

 .کند بعد خودش برود یصبر کند آن ها را راه  دیبود. بهتر د
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کارم معلوم  امیاصال ن ای امیب ریمامان من شب ممکنه د-

 دینباش طول بکشه نگرانم یتا ک ستین

 

 ؟ یکن یم کاریشام رو چ-

 

گرسنه ماندن او    یخدا دغدغه  ی شهیبود هم نیهم مادرش

 را داشت

 

 مونم یمطمئن باش گرسنه نم-

 

 کرد تشیرا پشت مادرش گذاشت و به سمت در هدا دستش

 

 خوبشون تموم شده  ی غذاها دیبرس رید دیدخترا زود باش-

 

برداشت و قبل از آن ها از  یدیرا از جا کل چشیسو  پدرش

که گفت باعث شد به  یداداش یرفت. نرگس مرس رونیدر ب

 طرف او برگردد
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 ام یببخش نشد خودم ب یته تغار کنمیخواهش م-

 

 دیرا دزد شیها چشم

 

 اشکال نداره-

 

نرگس انداخت و او را به خودش  یرا دور شانه  دستش

رده بود ابراز احساسات او تعجب ک  نی فشرد. نرگس که از ا

  .ندیسرش را بلند کرد که چهره اش را بب

 

نبود. تا قبل از عمل پدرش  نگونهیآدم ابراز احساسات ا او 

  یشدند از بعد از عمل سع یاحساساتش در وجودش دفن م

  .بروز دهد شتریکرد آن ها را ب یم

 

اش بود که تا  یماهور و لطافت ذات  ونیمد شتریاالن را ب اما

ماهور آتش به  ادیکرده بود.  قیحد احساسات او رق نیا

  .جانش انداخت
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را پا زد و به   شیزد کفش ها رونیاز در ب نیاز نسر بعد

از کنارش گذشت. دستش  یکوچه رفت. پدرش با بوق کوتاه

 .آن ها بلند کرد  ی را برا

 

 یدانست کجا برود ول  یپا تند کرد. نم نش یماش سمت

  .خانه بود  کینزد مارستانیحدسش به همان ب

 

انداخت و پشت فرمان نشست.   یماهور را نگاه یخانه  در

 شی برا یماهور کمتر بود. دخترک توان  یکاش مشکالت زندگ

 .کند یماند که خرج عشق و عاشق ینم

 

*** 

 

  یالب ی فلز مکتین یکه فرزاد رفته بود رو ی وقت از

نشسته بود و سرش را به سمت سقف گرفته  مارستانیب

  .بود
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آمدند کنج ذهنش خانه  یداشت که م یدرهمو برهم افکار

  .و همان چرخه ادامه داشت دیکردند و باز افکار جد یم

 

 نیکنترلشان نداشت در پس تمام افکارش به ا یبرا یقدرت

 .کرد از کجا آمده بود و به کجا قرار بود برود یفکر م

 

خدا را  دیکش یآرش هنوز نفس م نکهی مدت از ا نیتمام ا در

  یتوانست از رو  ینم یله بود که حت یکرد. بقدر یشکر م

 .ندیباال بکشد و جمع تر بش یخودش را کم  مکتین

 

چطور باشد. آنقدر در  گرانیهم مهم نبود در نظر د  شیبرا

  .کرد یسر و صورتش زده بود که سرش ذوق ذوق م

 

فته بود. خون  ورم کرده بود و از داخل شکا شی باال لب

  یریدور لبش باعث شده بود که انعطاف پذ  یخشک شده 

  ایآن را باز  ی شتریتوانست از حد ب یبرود. نم نیاش از ب

 .جمع کند
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در  شی کت مردمک هابود که حر دیسردردش شد یحد به

 .کرد یم  تشیچشمش هم اذ یکاسه 

 

 فیفرزاد تعر یماجرا را برا ازیتا پ ریشده بود س  مجبور

شده بود چند مشت کنار سرش به   یکند. از بس عصبان 

  .بود دهیکوب مارستانی ب وارید

 

اش را که به او دوخته بود هق زده  ینگاه خال شتریآن ب از

  .نکرده بود دیاز خودش ناام  نهمهیفرزاد را ا چوقتی بود. ه

 

 گریکه تو د میهمه دور شده ا  نیاز هم ا یاو گفته بود ک به

دادن  حیتوض یبرا  یجان ؟یدان  ینم تی مرا محرم حرف ها

  .نداشت
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دوشش به  یاز رو  یکرد بار یاحساس م گریاز طرف د  اما

همه  نی ا  ییتنها دنیگذاشته بود. به دوش کش نیزم

 .واقعا خسته اش کرده بود تیمسئول

 

اما با   ندیجمع تر بش یکنارش خواست که کم ی نشستن کس با

دارد که در موردش چگونه فکر  یتیخودش فکر کرد چه اهم

  .کنند

 

 دهیرا کرده بود به کجا رس زهایچ نیا تیهمه سال رعا نیا

  .تکان نخورد شیهم از جا نچی ا کی یحت نی هم یبود. برا

 

کرد  یبود. احساس م یو ته  زهیانگ یب ن،یغمگ خسته،

  .است دهیته کش یزندگ یادامه  یاش برا  یانرژ

 

سالم از کنار دستش چشمش را از سقف گرفت و   یصدا  با

  .سرش را کج کرد  یکم
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تعجب نکرد حتما قصه را از زبان  چیه  دنشیاز د دیرا د ماین

 یاز گوشه  یزد قطره اشک  یبود. پلک دهیخانواده اش شن

 .گم شد شی چشمش روان شد و در موها

 

صاحبش به  دنیرس یچشمش برا  یتالش ها نیآخر انگار

شده بود و دست از تالش برداشته  دیآرامش بود. او هم ناام 

  .بود

 

اشکش خشک تر از آن بود که دوباره بجوشد.   ی  چشمه

مرد هم بخواهد او را سرزنش کند واقعا  نیفکر کرد اگر ا

  مانده است؟ یباق  شیبرا دنیشن یبرا یتوان

 

آدم را کم تر  نیکرد ا یبود هر چقدر تالش م بیعج یلیخ

 یوشت برعکسش را ممشکالتش کند، انگار سرن ریدرگ

 شی او پ یرا خالف جهت خواسته ها  زیخواست که همه چ

 .برد یم

 

که  ییها یهستم که از اتفاق  ینفر  نیآخر  شهیچرا من هم-

از  یکیاالن توام   نکهی! باور اکنم؟ یم دایاطالع پ فتهی برات م
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من   یها  ینگران یسخته؟ گستره  نقدریا یمن هست کانینزد

فکر  نیبه ا شهیچون هم شهیتر م عیتو وس یکارا نیبا ا

 هو بهم نگ فتهیماهور ب یبرا یکه نکنه اتفاق  کنمیم

 

ساده اما به شدت  ی!... واژه  ش؟ی ها  ینگران ی گستره

که بدون عالقه وارد  یدختر یبود. الاقل برا یرگذاریتاث

  .مقصد و نامشخص شده بود یب یرابطه ا

 

  ریت تاثخواست در آن لحظه تح ی وجود، دلش نم نیا با

  .ردیاحساساتش قرار بگ

 

به  شی عکس العمل ها شهیکس نبود هم  چیه هیشب  ماین

  .کرد یاتفاقات اطرافش او را شگفت زده م

 

 تی قابل ا یدن نیدر ا یاتفاق چیاز حد آرام بود و انگار ه شیب

. ردی را از او بگ یآرامش ذات  نیرا نداشت که بتواند ا نیا

 .سرش را باز به سمت سقف چرخاند و به آن زل زد
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 کنه ماهور ینم  یها بهت کمک تیفرار از واقع-

 

گفت  یکرده بود. راست م دایدرد را پ ینقطه  قیدق چقدر

گرفت و  یم دیبغرنج آرش را ند تیبود که دائم وضع یمدت

 .شود یبهتر م تشیداد که وضع یم یدواریبه خودش ام

 

قرص خواب آور در  دنیر داده بود که خربه او هشدا دیو ید

 .خطرناک است شیبرا  تیموقع نیا

 

ممکن است او را  یفکر کرده بود که چه خطر یا رحرفهیغ

  رونیمرد کنارش دوباره از افکارش ب  یکند؟ با صدا دیتهد

 آمد

 

 شهی چون دوست دارم، قراره هم ی حس کن خوادی دلم نم-

 امیجلوت کوتاه ب

 

 ی کن یکار رو نم نیهم ا یلیاصوال خ-
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خودش    یخش داشت و گرفته بود که برا یبه حد ش یصدا

 نیاگر ا یبود چه رسد به مرد کنار دستش، ول بیهم غر

  .برد یسوال م ریز را  مایگفت عزت نفس ن  یجمله را نم

 

در مقابل او  یلیبود خ نگونهیچند واقعا رفتارش هم ا هر

دوباره سرش را به  دی را که نشن ماین  یآمد. صدا یکوتاه نم

  .سمت او کج کرد

 

 دیکش یکه به دور لبخندش م یبا حرکت ابرو و دست   ماین که

  .کرد شیروبرو  یاو را متوجه  

 

درهم رفته  یه با ابروهاک دیرا که بلند کرد بابک را د سرش

  .کرد یداشت آن ها را نگاه م 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شدن بابک را کم داشت.  یرتیقطعا فقط غ تیموقع نیا در

به بابک زد و دستش را به سمت او دراز  یمعن  یب ی لبخند

  .کرد

 

 ی برا ینکند. توان یبود که بابک مثل فرزاد بدقلق دواریام

تر آمد و دستش   کیمجاب کردن بابک نداشت. بابک که نزد

  .به احترامش برخاست مایرا در دست او گذاشت ن

 

را به سمتش دراز کرد و سالم داد دست ماهور را  دستش

 .ول کرد و دستش را فشرد

 

هستند لطف کردن   مونیهمسا یخالد یدکتر پسر آقا یآقا-

 اومدن حال آرش رو بپرسن

 

 یحی آن توج ینبود که بتواند برا  یرنشستنش طو  طرز

نکند و  نیداد به شعور بابک توه حیترج نیبنابرا  اوردیب

 .باره نزند نیدر ا یحرف
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 دستتون درد نکنه -

 

  کنم یخواهش م-

 

 .که دستش بود را به سمت ماهور گرفت یلکسینا

 

 یگرفتم که دوس دار یبرات همبرگر تنور-

 

 را از دستش گرفت لونینا

 

 ؟یخودت چ-

 

 من همون جا خوردم. بخور تا سرد نشده -

 

اخم بابک   یخواست انگشت اشاره اش را رو  یم دلش

و خوش  ی دوستداشتن یبکشد تا آن را صاف کند. پسر عمه  

 .اوردیبلد نبود که بخواهد سر او درب ی اخالقش بدخلق
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 من برم با دکتر آرش حرف بزنم-

 

شد.  بیآن ها غ یچشم ها یاز جلو عیحرف سر  نیا با

  .زد شی به شعور باال ی لبخند

 

مشت به صورتم بخوره   هی کردم هر آن ممکنه  یاحساس م-

 خودم رو سفت گرفته بودم

 

 زد یلبخند ماین یشوخ  به

 

حرف هاست که بخواد دعوا   نی بابک خوش اخالق تر از ا-

 کنه

 

 دهیچشمم از برادرش ترس-

 

 بود نجایا شی پ قهیچند دق نی تا هم ی شانس آورد-
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 کرد چشیبه ساندو  یا اشاره

 

 ده یپر یبخور رنگ و روت حساب-

 

 مارستانیدارم از ب ی حس بد فهیکل تنم کث فهیدستام کث-

 متنفرم 
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 را گرد کرد  ماین یچشم ها شیحرف ها  نیا با

 

 مارستان؟یب یریپس چه جور هر روز م-
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 ها و راهرو  ی مالم به صندل یمن که خودم رو نم-

 

 ؟ یوسواس دار-

 

 تکان داد شیبرا یسر

 

  ایبزن دستاتم بشور ب یآب هیپاشو برو دست و روت رو -

 بخورش

 

 بشورم سی دستامو سرو  شهیچندشم م-

 

 ندی متفکر نب ی افهیرا با آن ق ما یانداخت که ن نییرا پا سرش

 

آب رو   ریبرو ش ستیمورد ن نی به ا یدگیاالن که وقت رس-

که از  یبشور. مطمئن باش آب   عی قبل از استفاده قشنگ با ما

مثل آب خونه اس. خون لبت خشک شده بهتره  ادیم ریش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  رو یش امیهمراهت ب  یخوای. میآب هم تو دهنت قرقره کن کمی

  برات بشورم؟

 

. دیکه در آن بود خجالت کش یطیبار هزارم از شرا یبرا

  .بلند شد  یصندل  یتکان داد و از رو  ماین یبرا یسر

 

عضالتش خشک شده بودند. ضعف  ادیاثر نشستن ز در

به عنوان صبحانه خورده بود   یکه سر ظهر  یبیداشت جز س

 .نخورده بود یزیامروز چ

 

کرد وسواسش را پس بزند. در  یسع دیکه رس سیسرو به

  .را باز کرد و داخل شد

 

سر  نیبا ا مایرا که نگاه کرد آه از نهادش بلند شد که ن نهیآ

  .است دهیو شکل او را د

 

رنگش از  یب ی. خون دور لب ها زدیم یلبش به کبود ورم

  .خوناشام ها کرده بود هیداخل، او را شب
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شده بودند و به طرز  خ یطرف س کیهر کدام به  شی موها

 .زده بودند رونی شالش ب یاز باال یبد

 

کامال قرمز  شیچشم ها یدیبود و سف دهیبه شدت پر  رنگش

 .کرد یبود که فکرش را م یزیبود. داغان تر از چ

 

آب را  ریکرد. ش یو کف سیآب را باز کرد دستش را خ ریش

 .بست و آن را کامل شست

 

را که دوباره باز کرد   ریبود. ش یبه نظرش منطق ماین فکر

  .است ز یراحت بود که آب تم الشیخ گرید

 

 دیکش شی موها ی را ال سشیآب قرقره کرد و دست خ یمشت

 .آن ها را نظم داد  یو کم

 

اش  افهی. قدیبه صورتش کش یرا مرتب کرد و دست شالش

 .قابل تحمل تر شد
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  انو یاش پ  یخواست االن در آپارتمان دوست داشتن یم دلش

  .خواند یداد و کتاب م  یگوش م

 

 نکهیکه چه کار کند نه ا دیچ یآخر هفته اش برنامه م یبرا

  .کند هیزدن برادرش با مرگ گردست و پا  یبرا

 

 یو کم دیکش  یرفت آه ینم شیکه به دلخواه او پ یزندگ

 .باز شد یتوسط خانم سیمنتظر ماند تا در سرو  گرید

 

  رونیپا در را گرفت که اهرم در بسته نشود و خودش را ب با

  .زد یانداخت. به حرکتش لبخند

اش بود. از دور او را   یرفت. سرش در گوش  مایسمت ن به

آورده بود که از او  شینگاه کرد چقدر آقامنشانه به رو 

  .دلخور است

 

را موقع بروز مشکالت  مای از آرامش ن یاو هم کم کاش

  .بود دهیداشت. امروز مرگ را به چشم خودش د
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 شیبه رو  یسرش را بلند کرد و لبخند ما یاش ن رهینگاه خ با

  .اش نشست یزد. به سمتش رفت و در صندل

 

و آب  چیکنم ساندو  یرو برات باز م لونیمن در نا ای ب-

 رو بردار ت یمعدن

 

 را که درآورد رو به او کرد  چیکرد. ساندو  یتشکر
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 ؟یشام خورد-

 

 نجا یاومدم ا دمیرستوران که من فهم میقرار بود بر-
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 شی گند زده بود به برنامه ها یپس حساب دیرا گز لبش

 

 نجا؟یا یاومد  دنیفهم-

 

 شما شیپ  امینگفتم که م مارستانیب رمیگفتم م -

 

 را از وسط نصف کرد و به طرفش گرفت چیساندو 

 

 واقعا ستمیخودت بخور من گشنه ن-

 

 همه اشو بخورم  تونمی نم ادهیز نیدستمو رد نکن ا-

 

به آن زد. چقدر خوب   یرا گرفت و گاز چیحرف ساندو  یب

  .کرد یکه با او بحث نم

 

خواست حرف   یسکوت مشغول خوردن بودند دلش م در

  .دیمدتش بگو  نی ا  یبزند از حماقت ها
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آرش  یزندگ مت یکه کرده بود و ممکن بود به ق یکار از

 :تمام شود. لقمه اش را که قورت داد شروع به حرف کرد

 

از ده بار تو خونه ترک کرد. چند روز ترک  شتریمدت ب نیا-

رفت سراغش. باز  یدوباره م  ارهیتونست دوام ب ینم کردیم

ترک کنم برو برام  خوامیگفت م یاومد م یچند روز بعد م

. قرص دمیخریقرص بخر. براش متادون و قرص خواب م

 دیو یرو بگذرونه. د شیکه تو خواب خمار  خوردیخواب م

  ی. منطقیدیبه کشتنش م یدعوام کرد گفت دار دیهمف یوقت

درکم   دوارمیخواهر ام هیبه عنوان  یول دونمینبود کارم م

 یخرم نمکرد که براش قرص خواب ب یالتماس م یوقت  یکن

پزشکم هم سوءاستفاده  نکهیاز ا دونمیتونستم نه بگم. م

 دونستمی. میخودم ندارم جز شرمندگ یبرا  یچیکردم. ه

خودم  شیباز پ  یبرسه ول بیممکنه آس نش چقدر به بد

شدم    داریکه بهتره. از صبح که ب شهیاز مصرف ش  گفتمیم

خواب بود. منه احمق بهش سر هم زدم اصال حواسم به 

 شهیشده کنار سرش نبود. باورت م ی خال یرص ها بسته ق

لحظه قلبش نزد من جهنم خدارو به  هی یامروز که برا

  .دمیچشمم د 
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 ی دستش را دراز کرد و رو  مایو هق زد. ن امدیباال ن  نفسش

و در آغوش  دیشانه اش گذاشت او را به سمت خودش کش

  .گرفت

 

بعد  دیداد. از خودش خجالت کش یم یخوب یگرفت بو  ینفس

  .داد یعرق و خون م یاسترس زا بدنش بو  تیاز آن موقع

 

مانعش شد. آرامتر که شد  مایعقب بکشد که دست ن خواست 

 :کنار گوشش زمزمه کرد

 

 گذشت ریبهش فکر نکن بخ گهید-

 

داد. از  یخودش را زجر م شتری افکار ب نیبا او بود با ا حق

  .را باال گرفتاو فاصله گرفت و سرش 

 

 آرش ترک کنه؟  یکنیبهم کمک م-
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 عیسر دی ا یب ادشی یزیتکان داد و انگار چ شیبرا یسر

 :گفت

  

حتما بهش مواد  دیکه معتاده؟ با یبه دکترش گفت  نمیبب -

 ...از حد شی ب ینکرده از خمار یکنن وگرنه خدا  قیتزر

 

 حرفش تمام شود  نگذاشت

 

 بود ادمیآره -

*** 
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 (فصل چهارم)

 

 یطبقه  ی و منتظر به پله ها دیعسل را سر کش  ریش وانیل

 ال یبودند و االن کل و  دهیخواب رید شبیزل زد. د الیو  یباال

 .در سکوت بود 

 

 یهایحل بودند و چقدر به مسخره بازنصف شب کنار سا تا

 دهیگذاشت خند یرقص م  یکه برا ییبابک با آهنگ ها

  .بودند

 

پا آمد. پله ها را   یاش را برداشت که صدا یگوش  گرید بار

 یآمد و در جواب سالم او ب نییپا دهینگاه کرد بابک ژول

  نشست رهیجز ی صندل ی تکان داد و رو  یحوصله سر

 

 دم یساعت سه خواب شبینامسلمون من د-

 

  دماغش زد ریز
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 مینداشت  یبداخالق -

 

 دیدست او عقب کش ری را از ز سرش

 

  ؟یکردیم کاریتا سه چ الیو  میما که دو برگشت- 

 خانم مارپل شده ی اول صبح ای ب-

 

 گذاشت شیکه آماده کرده بود را جلو یا نسکافه 

 

 زنگ بزنم آژانس؟ یای شده اگه نم رمی بخور د نو ی ا-

 

 دیکش شی موها در یدست

 

دو سر در ننداز بفهمه با  یجون مادرت منو با اون اژدها-

 خورهیمنو م یآژانس رفت
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بلند نشود که   شیکرد صدا یاما سع دیبابک خند یشوخ  به

  .نکند دار یرا از خواب ب هیبق

 

را برداشت و با نسکافه  زیم یرو  یها یاز کوک یکی  بابک

دم  یاش مشغول شد. به هال آمد، پنجره را باز کرد و هوا

 .دیصبح را نفس کش

 

 شیبخوابد. از چند روز پ یعال یهوا نیآمد در ا یم فشیح

آمده بود و به او گفته بود  مارستانیخبر دم ب یکه فرزاد ب

آمده  نجای شبانه به ا ردیبگ  یهفته ده روز مرخص کهی  یبرا

 .ندبود

 

از  یفرزاد که لحظه ا یبود جز اخم ها یعال زیچ همه

 یبدخلق چکدامشانیرفتند. هر چند با ه یصورتش کنار نم

  .بود دهیهم از او ند یخوش اخالق یکرد ول ینم

 

  شیبرا  ادیز یدوست فرزاد با وجود کوچک یالیو 

  .تجربه اش از شمال بود نیبود. اول یدوستداشتن
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شد و کالفه اش  یکننده م تیاذ  یگاه  نکهیبا ا ادیز رطوبت

بود که   ندیخوشا یبه حد شیبرا  ایدر یکرد اما تجربه  یم

 .در نظرش کم رنگ بود زهای چ یباق

 

 می بر  ایماهور ب-

 

  نیزم یرا از رو   لشیانداز و سبد وسا ر یبابک ز یصدا  با

را باز کرد بابک   نیبرداشت و به سمت در رفت. در ماش

 رفترا از دستش گ  ل یوسا

 

 برات بردارم یبابا چرا نگفت یا-

 

 ستنین ن یسنگ-

 

انداخت. از پارک که  یرا نگاه  نهیرا روشن کرد و آ نیماش

 درآمد رو به او کرد
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چند  دیبا دمیبده ها. من شن یر یگیآفتاب م یریهمه م نیا-

 یفاصله بنداز  نشیوقت ب

 

 به محبت بابک زد ی لبخند
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 گفتم استفاده کنم می ستین نجایکه ا شهیهم  گهید-

 

در را زده بود و منتظر بود تا کامال باز شود.  موتیر

 دیانگشتش را پشت دست او کش

 

 دستات کامال سوختن -
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 او زد یبه رو  ییدندان نما لبخند

 

 خوشکل شدن -

 

 اش انداخت  ینیبه ب ینیچ

 

خوشکل؟ من اگه دوست دخترم  یگیم نیخوشکل؟ تو به ا-

 کنم ینگاشم نم یبشه حت هیشکل نیا

 

. در که کامل باز شد دیحرف بابک خند بلند به یصدا  با

 .او تکان داد یبرا یگاز گذاشت و سر یرا رو  شیپا

 

نفرم نگات نکرد  هی  یحت یاز بس زشت شد یبخند وقت-

 یرسیاونوقت به حرف من م

 

اش را  یآفتاب  نکیبابک نداشت جز خنده. ع یبرا یجواب

 درآورد و به چشمش زد. بابک باز او را نگاه کرد و غر زد
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هم  یدیخوشرنگ شده چه ست سف یلیحاال نه که پوستت خ-

 ی کنی بدتر م  ینطوری. رنگ پوستتو که ادهیبرا من پوش

 

سمت خودش  ی  شهی. شکردیخواب شده بود و غرغر م بد

کنار دستش خودش را  ی نهیاز آ یرچشمیداد و ز نییرا پا

  .نگاه کرد

 

خواست را االن  یکه م یرنگ پوست نینظرش بهتر از

که گرفته بود برنز  یچند روز آفتاب نیداشت. به مدد ا

تنش   دیسف ی با لباس ها یی بایشده بود که تضاد ز یخوشرنگ

  .داشت

 

 چوقتیخورد. ه یرنگ پوست را م نیحسرت ا شهیهم چقدر

  .ردیآن را نداشت که کامال آفتاب بگ تیموقع

 

  یاز حد خاص شی توانست ب یخانه اش بود اما او نم  تراس

 دهیقسمت از ساحل را حصار کش کی  نجایا ی لخت شود ول
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شنا و آفتاب گرفتن بود،  یبودند و مخصوص خانم ها برا 

  .ردیاو بود که آفتاب بگ یمکان برا نیبهتر

 

 ینشست و ساعت ها بدون دغدغه کتاب م یآفتاب م در

 مگر بود؟ نی باالتر از ا یخواند لذت

 

بابت خوشرنگ شدن پوستش خوشحال بود و به  یحساب 

سفر  نی. از فرزاد بابت افروختیفخر م نهیخودش در آ

  .داشت اجیممنون بود واقعا به آن احت ییهو ی

 

خوش گذشته بود. عمه اش هم انگار  یبچه ها هم حساب به

  .پوستش آب رفته بود  ریمدت کوتاه ز نیدر ا

 

را  راندازشیو ز  ل یسبد وسا دندیکه رس یساحل اختصاص به

 .بغل کرد و رو به بابک کرد

 

 ی دستت درد نکنه ببخش نذاشتم بخواب-
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 دنبالت؟  امیب ینداره. ک یاشکال -

 

 شیساعت ش-

 

 ارم؟یبرات ب ای ینهار آورد یبرا  یزیچ-

 

 خواد یآره آوردم ممنون نم-

 

انجام  یخوایم یمهم یلیانگار کار خ  یعجله دار یجور هی-

 شم ی. برو مزاحمت نم یبد

 

شد. ذوقش  ادهیپ یخداحافظ  نیبابک زد و ح یبرا یلبخد

 یناشناخته ا یخوشمزه   یبود که خوارک یمثل ذوق کودک 

 .را به او داده بودند

 

را  نیتوانست ا ینمبه او خوش گذشته بود  یادیسفر ز نیا

سفر  نیاول نی ا دیشد به بابک بگو  ی نم شیانکار کند. رو 
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  یدر طول عمرش است. سفر رفته بود منتها سفرها ی حیتفر

 که یکار
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شد. به  یختم م یحی شام تفر اینهار  کیسفر به   تینها

که مسئول استخر بود سالم داد و در جواب   یخانم

 .زد یگرمش لبخند یاحوالپرس

 

خانم با او  نیشود اما ا یمیصم یزود نینبود که به ا یآدم

 .کرد یبرخورد م یمیمهربان و صم

 

 اطیانداز را با احت  ریچند روزش رفت. ز نیا یسمت جا به

آن گذاشت و صندل  یرد سبدش را رو پهن ک نیزم یرو 

  .را درآورد  شیها
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درآورد و داخل سبد گذاشت.  کیبه  کیرا  شیها  لباس

به  دنیروغن مخصوصش را از سبد درآورد و شروع به مال

  .بدنش کرد

 

خودش  یآمده بودند و او وقت نکرده بود برا یا عجله

  .هم مناسب آفتاب گرفتن نبود  شیو یبخرد. ما  ینی کیب

 

عضالت شکمش   نکهیبا ا دیخر ی نم کهیدو ت یو یما چوقتیه

 نیبود که به ا دهیرا دوست داشت و مدت ها زحمت کش

نشان دادن آن ها به   ی برا یشکل درآمده بودند اما اصرار 

  .نداشت هیبق

 

که داشت به کمکش آمده بودند و   یمارک یرهایلباس ز اما

  .احساس نکند یچند روز کمبود نیدر ا باعث شده بود

 

مسخره   متشیگرانق یرهایدوستانش بابت لباس ز شهیهم

بودند و به آن ها   نجایخواست االن ا یکردند دلش م ی اش م

 .داد که باالخره به کارش آمدند ینشان م
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را که زد. کتابش را از سبد درآورد. به شکم  ضدآفتابش

  .دستش نگاه کردو به ساعت  دیخواب  رانداریز یرو 

 

 یرنگ شود ساعت م کی بدنش  یهمه جا نکهی ا یبرا

دهد به   ل یمجبور بود تحو  یرا دم ورود  لشیگرفت. موبا

چند روز از بس   نیا یآورد ول ی خودش اگر بود همراهش نم

 .به جانش نق زده بود که همراهش آورده بود ماین

 

به او قول داده بود نقشش در  مارستانیکه در ب یروز از

  .او پررنگ تر شده بود یزندگ

 

که  یکی مرخص کرده بودند به کلن مارستانیرا که از ب آرش

  .تهران است برده بودند  کیکلن نیگفته بود بهتر ماین

 

خودش آنجا کار  ماین  نکهیشده بود و با ا ی آنجا بستر در

رش وقت را همراه آ یمشاوره ساعات یکرد هر روز برا ینم

 .گذراند یم
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روزانه اش متوجه شده بود   یها یهم در سرکش   خودش

  .آرامتر از قبل شده است اریآرش بس

 

کند  یاست که مصرف م ییگفت به خاطر قرص ها ی م ماین

  .قرص ها را استفاده کند نیهم دیبعد از ترک هم با یو حت

 

را   یقرص نیکه همچ یشخصا حاضر بود دست کس  خودش

رو به آن رو کرده بود.  نیساخته بود ببوسد که آرش را از ا

داده اند که دو دوره  صیآنجا تشخ یپزشک میگفته بود ت ماین

 .ترک را در آن مرکز بماند ی

  

روزه بود و االن آرش در  کیو  ستی مرکز هم ب یها دوره

  .سوم بود که آن ها به مسافرت آمده بودند ی هفته 

 

هم مرتب  مایباخبر بود و ن یچند روز از حال او تلفن نیا در

  .روبراه است زیزد و گفته بود که فعال همه چ یبه او سر م
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فرزاد بود. چون بعد از  ونیرا مد نهایا یکه همه  البته

نشده   یهر چه که او حرف زده بود آرش راض مارستانیب

که فرزاد آمده بود   یوقت یبرود ول ادید به مرکز ترک اعتبو 

 یحرف گریرا جمع کن آرش د  لتیو با تحکم گفته بود وسا

  .نزده بود

 

را دوست نداشت و   یتیجنس کی تفک چوقتیه نکه ی ا با

کرد  یحس م یزن و مرد بود ول  یطرفدار برابر شهیهم

مورد خاص الزم بود و به کمکش آمده  نیتحکم فرزاد در ا

  .بود

 

آمد. هر چه  یکرد از پس آرش برنم یم یهر کار  خودش

  .خواند یگفت خط حرف او را نم یم

 

بود  دواریکرد. ام یاو سوءاستفاده م یو دلسوز یمهربان از

گفته بود پروسه   مای. ندیایبار آرش بتواند از پسش برب نیا

 .کند شهیصبر پ دی است و با یزمانبر ی
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که رفتار آرش  یناممکن نبود به شرط شی کردن برا یصبور

از دست آرش به  صال یاز شدت است یآنقدر تند نبود. گاه

چون   زدی او اشک بر ی جلو  دی ترس یم یافتاد حت یم هیگر

  .کرد یشروع به ناسزا گفتن م

 

آن ها آمده بود به مراتب  یکه عمه اش خانه  یاز وقت یول

عمه اش   یکرد. بهتر که نشده بود فقط جلو   یبهتر رفتار م

  .کند ت یخواهد ماهور را اذ یتوانست آن طور که م ینم

 

بهتر شده بود. در دلش آرزو کرد  یکه آمده بود باز کم بابک

و   ردی بمانند که آرش در معذورات قرار بگ شهیکاش هم

 .رفتارش را درست کند

 

. هنوز خط اول کتاب  د یرا نگاه کرد و به پشت چرخ ساعت

  .سرش گذاشت  ریرا نخوانده آن را بست و ز
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نداشت. فکر کرد  یتمرکز ادیاز آن روزها بود که ز  امروز

راحت سراغ   ال یرا تمام کند بعد با خ  شیبهتر است فکرها

  .کتابش برود

 

 یاز او نم یکه خبر یفکر کرد متوجه شده بود گاه  ماین به

  .اش را چک کند  یآمد که چند بار گوش یم شیشد پ

 

غر زده  ی خبر به مسافرت آمده بودند کل یهم که ب یروز از

 یسافرت رفته و هر روز از او مم یهماهنگ  یبود که چرا ب

  .گردد یبرم یک دیپرس

 

 یشد و او را به خنده م یمثل پسربچه م شی رفتارها یگاه

جا  نیداد سال ها هم یم  حیانداخت. اگر به خودش بود ترج

 .گرم شدند  شیغرق بود که چشم ها الشیبماند. در فکر و خ

 

*** 
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  یکه ساعت را اعالم کرد سرش را از رو  یخانم یصدا  با

ساعت نشده بود فکر کرد االن  یکتابش برداشت. متوجه 

  .حتما بابک منتظرش است

 

را بست و داخل سبد گذاشت. حوله اش را درآورد و   کتاب

 یدوش م دیچرب شده بود با یحساب دیپوستش کش یرو 

  .گرفت

 

را  زراندایاش را بست و داخل سبد گذاشت. ز وهیم  ظرف

که آورده بود انداخت.  یلکسیپشت رو جمع کرد و داخل نا

بار هزارم آرزو کرد وسواس نبود آنطور انجام هر  یبرا

 .راحت تر بود شیبرا یکار

 

به سمت آن پا تند کرد.  دیفرزاد را که د نیکه آمد ماش رونیب

  .دیتر که شد فرزاد را پشت فرمان د  کینزد

 

  الیشمال آمده بودند از و  که یچند روز نیکرد در ا تعجب

  .کرد یم ینزده بود و بابک رانندگ رونیب
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پشت گذاشت و نشست. سالمش را  یصندل یرا رو  لشیوسا

حالش داشت بهم  نیداخل ماش  یجواب داد. از هوا  یرلبیز

  داد که فرزا تذکر داد نییرا پا شهیخورد. ش یم

 

 کولر روشنه-

 

 عوض شه نیماش یبذار هوا یدود کرد گاریس یتا تونست-

 

کنار لبش را روشن کرد.  گاریبه حرف او س تی اهم  یب

کس   چیعادت نداشت در رابطه با ه چوقتیحرصش درآمد ه

  .کرد یفرزاد فرق م یتند عمل کند ول یلیخ

 

  شهیاو درآورد و از ش  یرا از کنار لب ها گاریشد و س خم

 .انداخت رونیب

 

 ما یشهر ما خانه -
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نداد و به او نگاه کرد. بعد از چند  یت یفرزاد اهم یشوخ  به

به سرش  ینگاه تند او معذب شد که دست ری انگار ز قهیدق

 و رو به او گفت دیکش

  

 ه؟ یچ-

 

, [12/20/2021 2:05 PM] 

 

  266پست_ #

 

 فکر کنم منم نه تو  هیبگه چ دیکه با یاون کس-

 

  یدیچه عجب باالخره پرس-

 

 ؟ی بزن یحرف یخواست یتو نم دمیپرس یتا نم یعن ی-
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 ؟ یدیچند وقته د نیتو اصال منو ا-

 

جلو    یکه اون شب مثل مرغ سر کنده اومد دمتینه ند -

با   یحرف چیه  یکه ب دمتیسفر. ند میبر  ایب یگفت مارستانیب

پرسم به خاطر  ینم  یاون همه کار همراهت شدم. وقت

احترام  تیشخص میکه به حر نهیبخاطر ا ستین م یال یخیب

 گهی. گفتم اگه الزم باشه خودش بهم مذارمیم

 

 نیماش ی شهیشد. از ش یاصل  یزد و وارد جاده   راهنما

  .به صورتش خورد  ایخنک و مرطوب در یهوا

 

اش  یگوش یهوا بد باشد. با صدا نیتوانست در ا یم مگر

کرد. مشغول   جکتیشماره آن را ر دنیآن را نگاه کرد و با د

 بود که فرزاد به حرف آمد  ماین یبرا امیپ  پیتا

 

 یدیپرس یماهور کاش م یدی پرس یکاش م -
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 یحواس فرزاد را نگاه کرد و دوباره نگاهش را به گوش یب

بود از صبح زنگ زده بود و  تا توانسته  مایاش دوخت. ن

  .فرستاده بود امیپ

 

  مایبه ن شبیکرد خوب شده که د یبا خودش فکر م داشت

امروزش را گفته بود اگه نه که معلوم نبود چه   یبرنامه  

  .کرد یکار م

 

که  الیزنگ بزند. به و گریساعت د مینوشت که ن  شیبرا

 .برداشت نیرا از پشت ماش  ل یوسا دندیرس

 

 می با هم حرف بزن دیبا -

 

 ل یوسا  دنیتکان داد. عمه اش مشغول چ شیبرا یسر فرزاد

که  یخانگ کی ک یبود. دلش برا الیعصرانه در تراس و 

  .ردی داد اول دوش بگ حیترج یپخته بود ضعف رفت ول

 

 سالم-
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 عصرانه ای ب یخسته نباش زمیسالم عز-

 

 ام یم رمیدوش بگ-

 

سرشان گذاشته   یرو را  الیکل و  نیکه شد بابک و آر داخل 

 خواندند یم یهم کر یبرا شنی است یپل نیبودند و داشتند ح

 .اش را برداشت و به حمام رفت حوله

 

*** 

 

سرحال شده  یگرفت. حساب یآمد نفس رونیحمام که ب از

  .تراس هستند یساکت بود فکر کرد همه رو  ال یبود. داخل و 

 

کنسول نشسته   یصندل  یاتاقش را که باز کرد فرزاد رو  در

. به اوردیخودش ن  یتعجب کرد اما به رو   دنشیبود از د
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سمت پنجره رفت و آن را باز کرد. فرزاد چپ چپ نگاهش  

 کرد

 

 دمینکش گاریتو اتاق که س -

 

 دهی م گاریکل تنت بو س-

 

 زد یتلخ لبخند
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  یجون به جونت کنن دکتر-

 

 .تخت نشست یانداخت و رو  نیچ  شیاش را برا ین یب
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 هم دلت بخواد... اون افترسان رو بده به من  یلیخ-

 

را خواند.   شیکرم ها یرو یبرگشت و به دقت نوشته  فرزاد

کف دستش  یکه طرفش گرفت از دستش گرفت کمکرم را 

  ختیر

 

 شده؟ یپرسم چ  یاالن م یدیپرس یکاش ازم م یگفت-

 

شد. کف هر  دیکه او را نگاه کرد از حرف زدنش ناام  یکم

شروع   شیپا یو خم شد از رو  دیدو دستش را به هم مال

 د یکرد و کرم را مال

 

 ر یآفتاب نگ گهید یشد اهیس  یلیخ-

 

 زد شیبه رو  یرا بلند کرد لبخند سرش
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بهت نگاه  یکس یگفت زشت شد یصبح بابک هم گفت م-

 کنه ینم

 

 دیاو را کش ین یشد و نوک ب خم

 

 ترسمینرو م گهید یول یخوشکل یغلط کرد تو در هر حالت-

 برات بد باشه

 

فرزاد چگونه  یچند سال را بدون برادرانه  نیکرد ا فکر

حال  نیرا دوست نداشت با ا دوام آورده است. غم نگاهش 

  .خواست او را تحت فشار بگذارد یدلش نم 

 

 گذره؟یخوش م نجای ا-

 

 ییی لیخ-

 

 زد شیبه رو  ی با محبت لبخند
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 خوشحالم که بهت خوش گذشته-

 

کردم تهرانم شهر بود ما توش  یفکر م نیامروز داشتم به ا-

 میشد بچه شمال بود یم یچ میاومد  ایبه دن

 

کنسول شروع به زنگ خوردن کرد.در  زیم یاش رو  یگوش

  .انداخت مایبودن ن قیخودش و دق یفکر  یبه ب یدلش لعنت

 

  یبه گوش یزد. فرزاد اشاره ا  یسر ساعت زنگ م دی با حتما

 اش کرد

 

 ؟ یجواب بد یخوا ینم-

 

 زنم ینه بعدا بهش زنگ م -

 

  داشته باشه یکار مهم دیشا-
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 ست ینه مهم ن-

 

و  ختیکرم کف دستش ر ی انداخت و کم نییرا پا سرش

 کارش را دوباره تکرار کرد

 

 کرده  غهیبابام زن ص-

 

 .بود خشک شد شیساق پا یکه رو دستش

 

*** 
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 یفرزاد نگاه  یخال یآمد به جا رونیدر از شوک ب یصدا  با

دانست از  یدر کوزه افتاده بود. نم اطیانداخت. باالخره خ

 ی دهی از هم پاش یبخاطر زندگ ایخبر خوشحال باشد  نیا

  .عمه اش ناراحت

 

نشده  یزیوانمود کند چ  هیبق یاز او خواسته بود جلو فرزاد

 ییهو یاست که سفر را به آن ها زهر نکند. اصال علت سفر 

  .خبر بود نیشان هم

 

که افتاده ناراحت  یهم از اتفاق یلیخ دیکه فکر کرد د شتریب

  گاهیبه وانمود کردن ندارد. او که در جا  یاجیو احت ستین

  .کند  یفرزاد نبود که بخواهد ناراحت

 

 ید طعم تلخ نامادرنبو  شیب ی که کودک یزمان شیها پ سال 

 .بود  دهیرا با گوشت و خونش چش
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 ا یبرن کنار در خوان یبچه ها م  ایب یشد یماهور چ-

 

 بلند شد شیعمه اش از جا یصدا  با

 

 امی االن م-

 

گرفت.  شیموها یرا برداشت و باد خنکش را رو  سشوار 

  .حجاب کند سیخ یآمد با موها یبدش م

 

چند نفر ساکن  شانیکنار یالیهم که در و شیدو روز پ از

  .شد ی م یرتیکرد فرزاد غ یشده بودند اگر شال سرش نم

 

او را پر کرده بود. با خودش فکر  یکه نبود فرزاد جا آرش

باشد که به او  یکس شهیبود که هم نیکرد انگار قسمتش ا

 .داد یم ریگ
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 یکه گرفته شد سشوار را خاموش کرد و دست شیموها نم

 نی. دوباره بلند شده بودند فکر کرد در ادیکش ش یموها انیم

  .کرد یشد اگر کوتاهشان م  یگرما خوب م

 

که  یبلند و گشاد  ینخ راهنی. پدیرا که پوش شی رها یز  لباس

  .بود را برداشت دهیهمراه عمه اش خر یبه تازگ 

 

که  ییاز اصل بودنش گفته بود و او  شی فروشنده برا پسرک

شل و ولش دلش را برده  ی قهیو  راهنیپ بیعج یبرش ها

  .مهم نبود شیبود اصل و بدل بودن اصال برا 

 

قصد داشت به عنوان مانتو از آن استفاده کند اما  دیخر موقع

  شیباعث شده بود ب راهنیپ ی. گشاددیاالن بدون شلوار پوش

 .از حد راحت باشد

 

 ی دلش نم دیشده بود جز سف  یرنگ نیپوستش ا ی وقت از

 یموها یرو  یدیبپوشد. شال سف  یگریخواست رنگ د

  .و شانه نکرده اش انداخت شانیپر
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به خودش زد و از  یزد. لبخند یرق مب نهیدر آ پوستش

دوباره بساط شان را   نیاتاق خارج شد. در هال بابک و آر

 گفت  دنشیپهن کرده بودند. بابک با د

 

 ی ایالبته اگه م میساحل منتظر تو شد میبر می خوایم-

 

 امیبخورم م یزیچ هی دیصبر کن  قهیآره چند د-

 

که  الیاش داد. از در و   یگفت و حواسش را به باز یا باشه

اش را پا زد و سمت عمه اش  یالانگشت ییزد دمپا رونیب

  .رفت

 

 الیخورد. تراس قشنگ و  یم ینشسته بود و داشت چا تنها

  .کرده بود  جادیا ی و آرامش عمه اش قاب دوستداشتن
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شد که  یباخبر نم چوقتیخودش فکر کرد کاش ه با

 دی کش رونیکنارش را ب ی کرده است. صندل شوهرش چه کار

  .آن نشست  یو رو 

 

  سالم-

 

 زمیسالم عز-

 

 فرزاد کو پس؟  ن؟ییچرا تنها-
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بچه چشه؟ هر   نیا یدون یرفت سمت جنگل. ماهور تو نم-

 نگرانم  گهینم  یزیپرسم چ  یازش م یچ
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 ی نگران  خودیب-

 

  زد  یدر شوخ به

 

 کنه یداره خودش رو برات لوس م-

 

 یذات  یمهربان عمه اش را نگاه کرد. مهربان صورت

دانست سال ها چطور  یزن بود نم نیا ی صهیخص نی بارزتر

 ییابرو  طنتیبا آن مرد بدخلق و لجوج سرکرده بود. با ش

  باال انداخت  شیبرا

 

 می هامونو باال بزن  نیوقتشه براش آست گهید دمیشا-

 

 :دی عمه اش که عمق گرفت پرس لبخند

 

 عمه؟ ی چرا تا حاال براش زن نگرفت-
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 یرا در چشم ها ایدر یشده بود انعکاس آب رهیخ  ایدر به

 عمه اش دوست داشت

 

حرف دلشو بزنه. کاوه   میمستق ادیمثل کاوه نبود ب چوقتیه-

گفت  ستادی ما ا یالف بچه بود اومد صاف تو رو هیکه 

شد چند سال با الناز   ی. بعدم که اونجورخوامیماهورو م

. فرزاد اما دیدوست شد و آخر سرم کارشون به ازدواج کش

بچه  یکاوه رو نداشت. مادر که باش ی ها طنتیش چوقتیه

. اون ساال یفهم یبهت بگه م ادیاگه ن ی کنه حت یکار  هرات 

تو بوق و کرنا کنه  رهیدوست دختر بگ یمثل االن نبود هر ک

گرفت اما  یبهشون سخت م یاد یقبح داشت. پدرشون هم ز

دوست دختر عوض  ییکاوه خوب بلد بود وانمود کنه. چندتا

حس  یساال حت نیتو تموم ا ی. ولدیرسکرد تا به الناز  

تو  کنمیدختر همکالم شده باشه. فکر م هیفرزاد با   ردمنک

بچه ام  یکه فرزاد لمسش کرده زندگ یهست یتنها دختر

  .گرفته از بس تنها بوده  ییتنها ییبو 

 

 گذاشت کیک یبرش  شیبرا
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 یبخور ظهرم نهار نخورد-

 

 عمه-

 

  را که به طرفش چرخاند مردد شد سرش

 

 ؟ یمن به کاوه گفتم نه شما ناراحت نکهی از ا-

 

 ماند یبه دلش م دیپرس ی نم اگر

 

ناراحت باشم. کاوه اخالقش   د یبا یچ ینه قربونت برم برا-

گوشه  گریخواست ج یدلم نم چوقتی. هدهیتنده به پدرش کش

با   یرو بکشه. گاه دمیکه من کش ییها یخودمم اون سخت ی

کرد من   یکنم اگه خودش الناز رو انتخاب نم یخودم فکر م

کنم.  یرو بهش معرف یشد کس یدلم رضا نم  چوقتیه

دونم.  یعادت هاش رو هم خوب م  یپسرمه دوسش دارم ول

  کنهیکه م یاخم و تخم و تند ی گاه ستین یالنازم دختر بد
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تو  یزیوگرنه چ ذارهیکه کاوه به دلش م هیبخاطر حرص

 ستی دلش ن

 

ها قانع بود  نیود ساده و کم توقع. به کمترب نی اش هم عمه

توانست با دست بزن   ی وقت نم چینبود ه نگونهیاگر ا دیشا

  .دیایکنار ب ل یآقا اسماع

 

در   نیرا به دهان گذاشت طعم خوش دارچ کیاز ک یبرش

دندانش نشست با  ریخورد شده که ز ی دهانش نشست. گردو 

 .لذت آن را مزمزه کرد
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 خوامیتو فکرشم م یلیخ  کنهیبچه نگرانم م نی ا ییتنها یول-

 ...جا بند کنم. فردا روز اگه من سرمو بذارم هیدستشو 
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 حرف عمه اش تمام شود  نگذاشت

 

 اا عمه دور از جون -

 

که فرزاد  یبگم هر شب خواستمیم زمیمرگ حقه عز -

 من ناراحتم ذارهیسرشو رو بالش م  ینطوریا

 

 ؟ یچطور -

 

 عذب و تنها-

 

خودتو   یچ یبرا رهیکه زن نگ یعمه شما که مانعش نشد-

 قربونت برم؟ یکنی م تیاذ

 

افتادم خدا  یبه فکر م دیبا  نایمن مسئولم ماهور زودتر از ا-

اصال   اوردیبامبول سرم درم هیبرا پدرشون نسازه هر روز  
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که  هیمدت یول گذروندمی روز و شبم رو چطور م دمیفهم ینم

 تو فکرشم

 

 ؟یرو انتخاب کرد یحاال کس-

 

به عمه اش زد. در  یگفت و تنگش چشمک طنتیش با

  زد یجوابش لبخند

 

 خانم چطوره؟ دهیدختر بزرگ فر-

 

 ن ینسر-

 

بود. خانواده اشان را  یتکان داد. دختر خوب شیبرا یسر

که قبال  دیشک داشت به عمه اش بگو  یدوست داشت ول

 .داشته است ی ازدواج ناموفق
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خودش  یخواست پشت سرش حرف بزند از طرف ینم  دلش

  گرانیگذاشت مطمئنا دوست نداشت د نینسر یرا جا

شد  کشیک یمشغول باق نیهم  ی. براکنند ادیاز او  نگونه یا

 .و سکوت کرد

 

خودت رو مشغول   یبزن  یحرف یخواست ینم یوقت شه یهم-

 یکردیم

 

  دستش زد پشت

 

 یهنوزم همونطور-

 

کتاب باز  ش یرا بلند کرد و عمه اش را نگاه کرد برا سرش

 شناخت  یاندازه او را نم نیتا ا چکسی بود. ه

 

شماها آش  یکه مادرش آش پخته بود برا شیچند روز پ-

 یدو ساعت ی کی یآورده بود. نذاشتم بره کنار منو خانم احمد

بچه هاش   دمینشست. سر حرف رو که باز کردم ازش پرس
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ازدواج  هیازدواج کردن گفت دخترش تازه جدا شده و  

  .ناموفق داشته

 

 .دانست ی. پس مد یکش ال یخ یاز سر راحت نفس

 

 دهایاز سرمونم ز-

 

بود. عاشق عمه اش بود  نیبودن نسر وهیاش به ب  اشاره

 یم  ایدن ک یاست به نظرش  وهیزد که ب یکه زخم نم نیهم

که خودش سال  یتیجنس یها  ضیاز تمام تبع  یو سوا دیارز

 کرد یبود فکر م ریها با آن ها درگ

 

 بگم عمه؟ یز یچ هی-

 

 دو تا بگو -
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 فکر کنم چشم فرزاد رو هم گرفته-

 

 ن؟ینسر یک-

 

 بله -

 

 اش را با لبخند گفت بله

 

 پس مبارکه-

 

پسر بداخالق شما  نی به ا می ن یرو مبارکه حاال بب  یچ یچ-

 دن یاصال زن م
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  پیهم دلشون بخواد مگه بچه ام چشه آقا خوشت   یلیخ-

 ...مهندس

 

 یاریدرم ی مادرشوهر باز یخوبه خوبه از االن دار-

 

 زد یاش به لحنش لبخند عمه

 

 مادرشوهر باشم ادیچقدم به من م -

 

 کلمه دور بود نیاز ا یلیداشته عمه اش خ حق

 

کردم مثل دخترم  یسع شهیالناز عروسم شد هم یوقت-

 نمون یب نداختیدوسش داشته باشم خودش اما فاصله م

 

 کرد ذهن عمه اش را از اتفاقات تلخ دور کند  یسع

 

 ؟ یمن دوسش دار یاندازه  ی عنینامرد  یا-
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 پشت دستش زد دوباره

 

خودمم دختر  یمن اگه حت ادیبدجنس نشو اصال بهت نم-

 تو دوسش داشتم ینم اندازه ک ی داشتم فکر نم

 

را جمع کند  ششی عمه اش نتوانست ن یجمله  نیجواب ا در

 دیسرش را محکم بوس ی بلند شد و رو 

 

 یماه نقدریقربونت برم آخه تو چرا ا-

 

 ؟ یدیپوش هیچ نیا نمیماهور بب زیزبون نر-

 

 انداخت یرا نگاه   خودش

 

 چشه مگه؟ -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  نی ساحل؟ هم یبر  نیبا ا یخوای م یدیشلوار نپوش دهیورپر-

 اد یبچه ام درم یصدا  یکنیکارارو م

 

نگفته بود و با  دهیوقت عمه اش به او ورپر  چی زد. ه  قهقهه

 .لحن با او حرف نزده بود  نیا

 

 دنهیچه وضع لباس پوش نیمدت حواسم بهت بود ا نی نخند ا-

 آخه؟

 

 کنم کاریمن چ رمرداسیپ هیاا عمه پسر تو شب-

 

 تکان داد شیبا غصه برا یسر

 

 نکرد  یبچه ام که جوون  یبرا  رمیبم-

 

 گهی د میدیتهرون زنش م د یاا خدا نکنه عمه پامون رس-

 قصه نخور قربونت بشم
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 میالناز برش گردون یبابا یخونه  میبر  ایروزم باهام ب هی-

 سیمهد دنیرفته دوبار رفتم د ی . از وقتشیسر خونه و زندگ

 دلم براش لک زده دمیچهار ماهه بچه ام رو ند

 

 دیشد و لپ او را بوس خم
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 گه یچشم د -

 

 پاشو برو من به کارام برسم پاشو پاشو گهید-

 

 بخورم  کیک گهید کمی خواستمیاا عمه م-
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 یشیچاق م  یگیمگه نم-

 

اش از لحن عمه اش بلند شد بلد بود چطور حال او را  خنده

 رد یبگ

 

 نجای ا ینشست یساعته مارو سرکار گذاشت هیبابا ماهور  یا-

  کنهیاالن آفتاب غروب م یخندیم یدار

 

  شد بلند

 

 حنا کجاست؟  ی راست-

 

 همراه فرزاد رفت-

 

راه  نیعمه اش تکان داد و پشت سر بابک و آر  یبرا یسر

 افتاد 
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*** 

 

بود که   دهیکرد آنقدر خند یکم کم داشت غروب م دی خورش

بود  یپسر نیکرد. از نظرش بابک بانمک تر یفکش درد م

  .بود دهیکه به عمرش د

 

 یال  یکرد حت یکند اما حس م  فیخواست خودش را کث ینم

  .بود یراض تشیوضعاز  یهم ماسه رفته است ول شی موها

 

اول بابک را در ماسه ها چال کرده بودند بعد هم  نیآر با

  یچال کرده بود و االن داشت با ژست ها یی را تنها نیآر

 یبابک از خودش و پسرها عکس م یمختلف با گوش

  .گرفت

 

شد. دخترک    کیکه همراه فرزاد به آن ها نزد دیرا د حنا

از لپش   یبوس آبدار و خودش را در بغل او انداخت. دیدو 

 کرد
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 شییی آخ-

 

حنا که بلند شد شروع به قلقلک دادن او کرد  یخنده   یصدا

  .کرد شی شد صدا کشانیفرزاد که نزد

 

 برم تو ماسه ها  نیمثل آر خوامیمنم م یآبج-

بود لپ   دهیدو  نیریاو هم چال کند. دخترک ش یدست برا با

  .گل انداخته بود شیها

 

آن طرف تر از پسرها   یبه فرزاد بود که کم  حواسش

. خم دیخند یم زیر زینشست. حنا را که داخل ماسه ها کرد ر

 دیخوشمزه اش را دوباره بوس  یشد و لپ ها

 

 ماهور -

 

کرده بود و کامال متوجه شده   شیبلندتر از قبل صدا نباریا

نور  دید یچشم او را م یاست. از گوشه  یعصب  یبود کم

نصف صورتش افتاده  ی ل غروب کردن رو در حا  دی خورش
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را ستون بدنش   شیبود زانوانش را تا کرده بود و دست ها

  .کرده بود

 

فرزاد  شیداد تا زودتر پ یشتری سرعت ب شی دست ها به

و به   دیکش شی به لباس ها یبرود. کارش که تمام شد دست 

  .شد  کیفرزاد نزد

 

آن ها داشتند    کیبود که نزد ینگاهش با اخم به جمع حاال

کردند. کنار فرزاد نشست سرش را به شانه   یم  یباز  بال یوال

  .را دراز کرد شی داد و پاها  هی اش تک

 

زد.  یسرش بوسه ا   یفرزاد او را در برگرفت و رو  دست

 .فرزاد را خوشبخت کند نیدر دلش آرزو کرد کاش نسر

 

 آخه ماهور هیچه وضع نیا-
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از  شی باالتر از مچ پا یبود که کم  شی اش به پاها اشاره

 زده بود رونیب راهنشیپ

 

 که ستی ن یکس ریسخت نگ-

 

 کنارشان اشاره کرد یابرو به خانواده  با

 

منو نگاه  یبابک کاصال به قول  ستی حواسشون به ما ن-

 کنه یم

 

 تی که اومده خواستگار کنه یخوبم نگاه م کنهینگاه م -

 

فرزاد بلند کرد و به  یشانه   یدهان باز سرش را از رو  با

 شده بود  رهیخ ایاو زل زد. فرزاد دوباره به در
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برم گردنشو بشکنم جلو   خوادینگام نکن دلم م ینطوری ا-

 رمیگیخودم رو م

 

 ؟ یک-

 

بود فرزاد اما  دهیپر رونیناخواسته ب شی لب ها نیب از

 نداد و با آرامش گفت شی در لحن صدا  یریتغ

 

 که االن زل زده به ما که یهمون مرت-

 

سرش را برگرداند و نگاه کند که فرزاد سرش را  خواست 

 .داد  هیخودش دوباره تک یگرفت و به شانه 

 

 ؟ی اریدرن یتابلو باز ینگرفت  ادیهنوز  یبزرگ شد نهمهی ا-

  یطرف رو نگا کن یخوایم یکه درشت کرد ییبا اون چشا

 م یزنیراجع به اون حرف م  میکه دار فهمهیخوب م 
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 کرده؟ یفرزاد؟ کجا خواستگار یخواب نما شد-

 

بمونم و   الیآره خواب نما شدم که از حرص نتونستم تو و -

 مادرش از شاخ شمشادش گوش بدم ی ها فی به تعر

 

 مادرش؟ -

 

 خوره یمامان داره مخشو م شی آره نشسته پ-

 

 :تعجب گفت با

 

 دهیالبد عمه هم داره با لبخند به حرف هاش گوش م-

 

 رفته باشه ینم تا عقد و عروستو ذهنش هم فکر ک قایدق-

 

 برادرانه اش آب شد یبا حرص بود دلش برا ش یصدا
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 فرزاد -

 

 به خودش فشرد شتری را ب او 

 

  ماهور؟ یهمه بزرگ شد نیا یجون دلم تو ک-

 

 نشست شی حرف فرزاد به لب ها نیاز ا ی لبخند

 

 بکنم؟  یاعتراف هی-

 

 اهم -

 

خواست با  یفرو رفته بود که دلش نم  ینیریش یخلسه  در

 د یایب رونیحرف زدن از آن ب

 

 ی ازدواج کن چوقتیخواد ه یدلم نم -
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 عمق گرفت  شتریب لبخندش 

 

 یمرد چشم آب هیبا  دمیدیخواب م ی گاه یکه بود  کا یامر-

 یازدواج کرد ییکا یامر

 

خنده اش گرفت.  خورد یجمله اش م یکه موقع ادا یحرص از

 او بلند کرد یشانه  یسرش را از رو 

 

 ؟ یحاال چرا چشم آب-

 

 او باال انداخت  ی برا یا شانه

 

 قهیمن باهاش دست به  رانی ا یگشتیتازه برم دونمیچه م-

 شدمیهم م
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بلند خنده  یغیج  یاش بلندتر و پر صداتر شد. با صدا خنده

 .اش قطع شد و به سمت صدا برگشت

 

*** 
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جمع شده  نیزم یکردند حاال رو  یم یباز بال یکه وال یجمع

  .کرد یم هیبلند گر  ی با صدا یبودند. خانم

 

شد که به سمت آن ها برود که فرزاد مچ دستش را  بلند

  او را نگاه کرد یگرفت. سرش را برگرداند و سوال
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 یبش کیخواد بهشون نزد یدلم نم -

 

 دیرا در هم کش شی ها اخم

 

دارم  یرسالت یطیپزشکم و تحت هر شرا هینره من  ادتهی-

 انجامش بدم  دیکه با

 

. به دیت آن ها دو که جواب فرزاد را بشنود و به سم  ستادینا

  یرو  یکه سر پسر بچه ا دیرا د یخانم دیجمع شان که رس

  .کرد یم هیبود و بلند بلند گر ش یپاها 

 

 یاز مردها ظاهرا برا یکیزد  یم  یپسربچه به کبود صورت

گفتند پس کجا  یمرتب م هی رفته بود که بق نیآوردن ماش

رفت در حال مکالمه با اورژانس بود. جلو  گرید یکی مانده. 

  .و کنار مادر و بچه زانو زد

 

 ن؟ یدیاجازه م-
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او را نگاه کرد. نبض پسرش را  یاشک یبا چشم ها زن

  شیداشت چشم ها یف یبود و لرز خف حال یگرفت. پسرک ب

  .شده بود دیسف

 

 عیزده است. سر ششیآن ن هی شب یزی چ ایکرد عقرب  حس

تنش کرد. زن  یپسرک را درآورد و شروع به وارس  شرتیت

 شد یاز مردها بود که شاک یکیکرد.  یشوکه فقط نگاهش م 

 

 ؟ یکن یم  کاریخانم چ-

 

فرزاد از پشت سرش آمد که گفت پزشک است.  یصدا

 شی را نگاه کرد پا  شیپسرک بود پاها ی پا  یشلوارک کوتاه

کرد.   ا دیرا پ ش ین یچپش جا یرا که برگرداند پشت ساق پا 

  داد زد عیسر

 

 چاقو داره؟ یکس-
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سمتش دراز شد سرش را بلند کرد و   یاز چند لحظه دست  بعد

که به سمتش دراز شده بود را با تعجب  یخور خوهیکارد م

 نگاه کرد. مرد دستش را تکان داد و گفت 

 

  .میرو دار نیفقط هم-

 

 را گرفت کارد

 

 خوام؟یپارچه م-

 

شال سرش را درآورد و به سمت او گرفت. شال را   مادرش

  .بست شیباالتر از محل ن یاز دستش گرفت و کم 

 

  یپا یرا به پشت خواباند و سرش را دوباره رو پسرک

که خواست پوست را بشکافد مادرش  نیمادرش گذاشت هم

 اعتراض کرد
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 ؟ یکنی م کاریخانم چ-
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که کارد را به او داده بود مانع زن شد و او را  یمرد

ماهور  ی برا یرا برگرداند و سر  شیدرآغوش گرفت و رو

 .تکان داد که کارش را بکند

 

رنگ که  اهیپسرک را شکافت و فشار داد خون س پوست

د که کارش را به موقع انجام داده راحت ش الشیآمد خ رونیب

  .است

 

 ی. مرددیهم به لب ساحل رس  نشانیموقع ماش نیا در

 کنارش نشست و خواست پسرک را بغل بزند که نگذاشت
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 بگذره قهیچند دق نیاجازه بد-

 

 یبود و آن را محکم فشار م شیمحل ن یهنوز رو  دستش

شکاف گذاشت که  یداد. خون که قرمز شد دستش را رو

که دوره اش کرده بودند کرد   تی. رو به جمعدیایخون ن گرید

 و گفت

  

 خوامیدستمال م-

 

 کنار دستش بلند شد  مرد

 

 دارم نیفکر کنم تو ماش-

 

که به سمتش گرفته شد چند دستمال  یدستمال کاغذ  ی جعبه

  .که بند آمده بود گذاشت یزیمحل خونر ی برداشت و رو 
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دستش را با پاک کرد. سر پسرک را برگرداند  یها  خون

گشت. مادرش هم داشت او  یرنگ پوستش کم کم داشت برم

 .کرد یرا نگاه م

 

کار او تمام شده بود   گری. ددیلحظه اورژانس هم رس نیا در

داد بلند شود و بگذارد که اورژانس کار خودش را  حیترج

  .انجام دهد

 

تنش کرد  راهنیبه پ  یهنوز خون آلود بود نگاه شیها دست

حال از  ن یبود با ا ختهیر  راهنشیپ یچند لکه خون هم رو 

 .داشت یبود و حس خوب یخودش راض

 

*** 

 

صورتش افتاده بود.   یرا که باز کرد نور آفتاب رو  چشمش

  .بود که شمال بودند یامروز روز آخر
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 یسوغات  ی در بازار شهر بزند و کم یخواست چرخ یم

  .شد کیتخت نزد یزد و به لبه  یغلتبخرد. حنا در خواب 

 

او را از  یشد کم  کیرا با دست باال زد به حنا نزد شی موها

  .فتدیرا کنارش گذاشت که ن یو بالش دیتخت کنار کش یلبه 

 

  شیگفته بود پ شبیهم د نیشده بود و آر  داریاش ب عمه

کنسول برداشت.  یاش را از رو  یخوابد. گوش یپسرها م

  .فرستاده بود ریسالم صبح بخ شیبرا  ماین

 

وقت نشده بود که  یلیکه مسافرت بودند خ یچند وقت نیا در

کرد به  یبابت گله م نیمدام از ا مای با هم مکالمه کنند و ن

  .ها بسنده کرده بود امیپ نیاجبار به هم

 

. بوق دیشماره لغز یاتاق را نگاه کرد و دستش رو  ساعت

نشده بود که   چوقتی ل را که خورد خواست قطع کند. هاو 

 .ردیندارد با او تماس بگ مایبا ن  یکار یوقت
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 مایالو گفتن ن یرا که از گوشش فاصله داد صدا یگوش اما

را به  یشده بود و مجبور شد گوش رید گرید دیرا شن

 .گوشش بچسباند

 

 سالم-

 

 ؟ یخوب زمیزنگ زده. سالم عز یک نیبب -

 

 آورد یاو نم یبه رو  مای ن کاش

 

 مزاحمت که نشدم ؟یممنونم تو خوب -

 

دندان   ریبود معلوم بود سرکار است. لبش را ز یشلوغ یجا

  .شد  مانیکه گرفته بود پش یموقع یگرفت. از تماس ب
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 امیپ یلحظه دلش خواست به جا کی  یدانست چرا برا ینم

چه  دانست یرا بشنود اما االن نم شیبا او حرف بزند و صدا

 .دیبگو 

 

*** 
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که شمال   یچند روز نیحواس صبحانه اش را خورد در ا یب

  .شده بود شترینسبت به قبل ب شیبودند اشتها
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خودش دوباره  شیفکر کرد پ مایبه مکالمه اش با ن یوقت

نداشته و با او تماس   یبود کار دهیفهم مای. ندیخجالت کش

  .گرفته است

 

توانست تظاهر کند بخاطر   ی گفتن بلد نبود وگرنه م دروغ

از کارش  یلیحال آرش به او زنگ زده است. هر چند خ

وغ  شد که بخواهد در ینم ل یبود اما باز هم دل مانیپش

 .دیبگو 

 

خوشحال شده بود و از حرکتش به شدت استقبال  یل یخ ماین

تماس را قطع کرده بود تا  ی کرده بود. اما خودش از وقت

  .االن بارها خودش را سرزنش کرده بود نیهم

 

کارها چه  نیشود ا یرابطه جد  نیخواست ا یکه نم یوقت

  مایخودش اعتراف کردن سخت بود اما ن شیداشت. پ یمعن

  یکه گوش یقبل تر وقت یلیرا خ نیکرده بود و ا رشیدرگ

 .بود دهیکرد فهم یهدف چک م یاش را ب
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 یخواب آلود را بغل کرده بود لبخند یورود فرزاد که حنا با

 ی صندل یبه لبش نشست. فرزاد خواست حنا را رو 

آشپزخانه بگذارد که دخترک دستش را دور گردنش محکم  

  .کرد

 

 نیکرد. از ا یفرزاد لوس م ی داشت خودش را برا دخترک

نشست  یصندل  یزد و خودش رو  یحرکتش فرزاد هم لبخند

صورت حنا را کنار   یرو  ختهیر یبا صبر و حوصله موها

  .دیزد و لپش را بوس

 

حال شود حسرت خوش نکهیاز ا شتری صحنه ب نیا دنید از

  .شد یم یر ینظ یشک فرزاد پدر ب یخورد. ب

 

شده بود   یو حنا طور نیچند روز رابطه اش با آر نیا در

بر چهره اش داشت بچه   شهیکه هم یرغم اخم یکه عل

 .گذراندند یوقت شان را با او م شتر یهاب 

 

 سالم-
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 ریسالم صبحت بخ-

 

 ؟یچشماتو وا کن یخوا  یحنا خانم نم-

 

در گردن  شتریاو سرش را ب   یصدا دنیبا شن لوس دخترک

 یرو  قیعم یفرزاد فرو کرد و باعث شد فرزاد چند بوسه 

 .سرش بزند

 

 کنم  یبهتون حسود خوامیکه م نیبا هم خوب شد یجور هی-

 

اش را به سمت  یزد و گوش یحرف ماهور لبخند نیا از

 ماهور گرفت

 

 ر یعکس از منو حنا بگ هی-

 

 را به فرزاد پس داد یرا که گرفت گوش عکس
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 مامان کجاست؟-

 

 زنهیحرف م یتو تراسه داره با گوش-

 

 ؟ یبا ک ید ینفهم-

 

 انه؟ یفکر کنم کاوه اس. در جر-
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 اون به من گفت-

 

 حالش چطوره؟-
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 تر شد  ظیحرف ماهور اخمش غل نیا دنیشن از

 

هم بکنه بازم  یفرزاد من کاوه رو دوست دارم. هر کار-

 یچرا ناراحتم ول ستمی ازش ناراحت ن گمیدوسش دارم. نم

 ی واقعا راض یدماغش رو شکست یزد انیسر اون جر یوقت

 ...نبودم و 

 

 دیحرف ماهور پر انیم

 

نداره. به  یخوب حالش خوبه دماغش هم االن مشکل لهیخ-

 ستی . الزم نمیکرد یمدد پدر گرام ما دو تا هم با هم آشت

 ینگرانش باش

 

 شده بود؟ یچ یکن فیتعر یخوا ینم-

 

 یدر بغلش اشاره کرد. سر داریب مه ین یچشم به حنا  با

راحت باشد که   الشیخ  نکهیا  یباال انداخت به معنا  شیبرا
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زند. هر چند دخترک انگار  ینم  شیها دهیاز شن یحنا حرف

 بود دهیدوباره خواب

 

 به من بده یچا هیفعال -

 

 غر زد ییچا  ختنیر نیبلند شد و ح شیاکراه از جا با

 

 ی کنیآدم رو جون به سر م یبگ  یخوایکه م ی چ هی-

 

فرزاد گذاشت که فرزاد از  یبا صدا جلو  یرا کم یچا وانیل

 زد یاعتراضش لبخند تلخ

 

هم   یکردن فیکنم ماهور؟ اصال مگه تعر فیآخه تعر و یچ-

 هست؟ 

 

 نی کنیاصال اشتباه م دیشا ن؟یدیفهم یخب چه جور -
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باز  یزد مطمئن نبود ول یکه م یچند خودش هم به حرف هر

 افتادهین یاتاف  نیخواست همچ ی هم بخاطر عمه اش دلش م

 .باشد

 

 بودشون ده ید تیموقع  نیکاوه رفته بود خونه تو بدتر-

 

 دیرا گز لبش

 

ما هم از   یبابا تنهاست زنگ نزده بود. بابا نکه یا ال یبه خ-

 کنم من؟ فیآخه تعر   و یبس ... استغفرهلل چ

 

 نگاهش کرد یسوال

 

ذاشت  یمدت تنهاش نم نهمهیمامانه اگه ا ریهمش تقص -

 داره ازیشد اونم مرده خوب ن  ینم ینطوریا
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فرزاد از کار  یاستدالل ها دیکش یداشت سوت م مخش

 پدرشان مسخره تر بود

 

تکون   شهیاز بس شوکه م نهیب یم نارو یکاوه هم که ا-

تو اتاق.   رهیخانمه هم م نهی بیم  نو یتا باالخره بابا ا خورهینم

 ...فکر کن ماهور از بس عجله داشتن وسط خونه

 

گفتن  ی برا یزیحرفش آسان بود. چ یامه زدن اد حدس

سر کرده  ی آدم نی عمه اش که سال ها با همچ چارهینداشت ب

 .بود

 

خبر اومده و   یتو گوش کاوه که چرا ب زنهیبعدم که بابا م -

رفته بهش سر بزنه  نکهیانداخته. فکر کن بخاطر ا دیچرا کل

 زده تو گوشش 
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 یجمع شده در چشم فرزاد را دوست نداشت. دلش برا  اشک

 .شد نیدل فرزاد غمگ یغصه 

 

 سوزم؟  یم یاز چ یدون یم-

 

 تکان داد شینه برا یبه معنا یسر

 

زنگ زده به عمه ازش گله کرده چرا  یکاوه وقت نکهی از ا-

کارو کرده عمه پشت بابا دراومده. فکر کن مادر من   نیبابا ا 

مزد  ینطوریهمه سال باهاشون خوب بود اونوقت ا نیا

من دستتو تا آرنج   یپدر یهاش رو دادن. خانواده  یخوب

 رنیگ یدهنشون باز گازش م یتو عسل بذار  یبکن

 

 ...ی عنیاون خانم -

 

ت چگونه سوالش را بپرسد که به فرزاد برنخورد دانس ینم

 انگار خودش متوجه سوال ماهور شد  یول
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از من   یهفت هشت سال هیماهور  شهی باورت نم دمشیآره د-

 کترهیکوچ

 

باز ماند. چطور حاضر شده بود با آن سن کم زن    دهانش

اصال قابل باور  شیشصت و چند ساله شود. برا یمرد

  .نبود

 

وه بهم گفت آمپر چسبوندم رفتم باهاش حرف کا نکهی بعد ا-

حق   گه یمادرت د گهیبرگشته به من م شهیبزنم. باورت م

 خونه نینداره پاش رو بذاره تو ا

 

  یدلش خون شد. لعنت دیحنا چک یموها یفرزاد که رو  اشک

  .نداشت یشوهر عمه اش فرستاد که تمام ی به هوس ها

 

را هم در   شیبود که بچه ها یخودخواه م  دیآدم چقدر با کی

. دستش را دراز کرد و از  ردی بگ دیاش ند یزندگ ماتیتصم

  .فرزاد را گرفت  یدست مشت شده  زیم یرو 
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 حیدهد ترج یبزند که فرزاد را دلدار یدانست چه حرف ینم

بسته شدن در خانه که آمد فرزاد  ی داد سکوت کند. صدا

  .دیشده اش را سر کش  خی یچا وانیل

 

چنبره زده بود را  شیکه در گلو  یکرد بغض یهم سع ماهور

قورت دهد. عمه اش که داخل آشپزخانه شد با لبخند رو به 

 آن ها کرد

 

 کاوه سالم رسوند -

 

 نلرزد ش یکرد صدا یتکان داد خودش اما سع یسر فرزاد

 

 سالمت باشه. خوب بود عمه؟-

 

 الناز یبابا یخونه  میبر میکردم برگشت  شیراض زمیآره عز-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



نشان   یشد چه عکس العمل یعمه اش اگر خبردار م چارهیب

 کرد ظاهرش را حفظ کند یداد. سع یم

 

  بازار  می. من برم لباس بپوشم بر یبه سالمت-

 

 ان؟ یپسرا نم-

 

 بودن بذار بخوابن عمه داری وقت ب  ریتا د  شبید-

 

 .را که به اتاق رساند بغضش را رها کرد  خودش

 

*** 

 

. جو شاد بازار دیچرخ یم یخوش بازار محل یبوها نیب

از   یقیدقا یگذرانده بود برا الیباعث شده بود آنچه که در و

 .خاطرش پاک شود
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 یبرنج چانه م دیخر یاش داشت با مرد فروشنده برا  عمه

 که دیزد. حنا دست فرزاد را کش
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از دستفروش ها را به او نشان بدهد. دلش  ی کی یها کاله

  .شکل گرفته بود قنج رفت نشانیکه ب یرابطه ا یبرا

 

گذاشت. خنده اش گرفت نو که  یبه او محل نم گرید دخترک

 .او را کساد کرده بود  یه بود کار و کاسببه بازار آمد

 

 یمزه کند. خانم  ندیب یرا که م یزیخواست هر چ یم دلش

  .را به او تعارف کرد شیلواشک ها  یشمال یبا لهجه 
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که به سمتش  یکه از آن ها تست کند. تکه ا امدی ن بدش

گرفته بود را در دهانش گذاشت. طعم فوق العاده اش را که 

  .مطمئن شد که نرگس آن را دوست دارد دیچش

 

بزاق  جاتیآن همه ترش دنیشد از د   کیغرفه اش نزد به

خانم  دهیفر یدهانش را قورت داد. فکر کرد بهتر است برا

  .ردیپرورده بگ تونیو ز یترش

 

بود.   مایچه بخرد از همه بدتر ن نی نسر یدانست برا ینم

  .بخرد یتک به تکشان سوغات  یداشت برا  میتصم

 

به  یلبخند دید دیخر یفروشنده که قصد او را برا خانم

  .به سمتش گرفت یترش یزد و قاشق کوچک شیرو 

 

دانست از کدام بخرد. کاش  یشده بود نم جیمغازه کامال گ در

 یبه کمکش م کرد و  یعمه اش مرد برنج فروش را رها م 

  .آمد
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بود. پشت سرش را  رینظ یب شی ها یترش ینظرش همه  از

را که به فرزاد  ییاز کاله ها یکیکه  دیکه نگاه کرد حنا را د

گذاشته بود دخترک بلد بود  شیموها ینشان داد بود رو 

 .کند که نه نشنود انیچطور خواسته اش را ب

 

*** 

 

اش زنگ خورد.  یکه خارج شد گوش جاتیترش یغرفه  از

اش را جواب  یتوانست گوش یهر دو دستش پر بود و نم

  .دهد

 

کنار گوشش بود به  یکه گوش  دیآن طرف تر فرزاد را د یکم

کرد. رو   ش یصدا دیسمتش حرکت کرد. پشت سرش که رس

 به او برگشت

 

 گردم  ی ساعت دارم دنبالت م هیتو ماهور   ییکجا-

 

 کرد  اشاره شی دست ها به
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 دمیخر نارو ی ا-

 

 را از او گرفت  شیها لونینا

 

تو  نیبرم دم انبار بذارمش تو ماش دی با دهیمامان برنج خر-

 ؟ یایبا من م

 

 عمه کجاست؟-

 

 دست عمه اش را نشان داد با

 

  میبگرد نجارو یمنو عمه ا نیبذار تو ماش نارو ینه تو ا -

 

 .زنم یکارم تموم شد بهتون زنگ م -
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 باشه -

 

 می آقا بر-

 

 .حنا را گرفت و به سمت عمه اش رفت دست

 

 ؟ی کنیو رو م ریز نارو ی ا یقربونت برم دو ساعته دار هیچ-

 

الناز   یبرا رهنیپ نی ا نیبب ا یب یا ماهور خوب شد اومد-

 خوبه؟
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را  غشیانداخت. رنگ شاد و ج یدستش را نگاه  راهنیپ

 دوست داشت
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 خوام یچقدر خوشکلن منم م  نایعمه ا یوا-

 

از  گرید  یکیبا دست به  دیماهور را شن فیاش که تعر عمه

  ها اشاره کرد راهنیپ

 

 تو خوشکل باشه یاون فکر کنم برا-

 

 را برداشت راهنیعمه اش تکان داد و پ یبرا یسر

 

 بخرم  خوامی هم م نینرگس و نسر  یبرا-

 

*** 

 

 ی شهیفرزاد که نشسته بود سرش را به ش نیماش در

داد. دو ساعت تمام با عمه اش تک به تک  هیکنارش تک
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 دهیغرفه ها را گشته بودند هر چه که دلش خواسته بود خر

  .بود

 

شده بود که اواخر دستش را به  اد یز شی دهایبس خر از

 یکرد عمه اش چپ چپ نگاهش م  یدراز م یزیسمت هر چ

  .کرد

 

کرده  دیهمه خر یبود. برا یراض شی دهایتک به تک خر از

که فروشنده اش  یحی هم تسب یخالد یآقا ی برا یبود حت

 .بود دهیاست خر تونیز یهسته   شیگفته بود دانه ها

  

برند که  یفرزاد آن ها را به چند مغازه  یاز بازار سنت بعد

در شمال شعبه زده  ستیجذب تور یجاده برا  ی هیدر حاش 

  .بودند برد

 

 ش ی دهایخر یکرده بود البه ال د یپسرها خر یآنجا هم برا  از

 شرتیت کیزد  یحرف م  یفرزاد تلفن  کهیزمان  ماین یهم برا 

  .برداشته بود
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نوجوان بود که از ترس  یاش گرفته بود انگار دخترک خنده

 .کرد  یم میدوست پسرش را قا یکادو دی خانواده اش با

 

فروشگاه را فرزاد حساب کرده  دیچند آخر سر پول خر هر

از  یمطمئن بود که حس خوب دیفهم یاگر م مایبود. ن

  .گرفت یکادواش نم

 

چه به فرزاد اصرار کرده بود اجازه نداده بود پولشان را  هر

که راجع به پول   نیخودش حساب کند. بعد هم داخل ماش

برنج حرف زده بود هر چه کرده بود فرزاد قبول نکرده بود  

  .ردی از او بگ یپول

 

اعث شده بود هم عمه اش هم از حد او هم ب شیب  اصرار

 .فرزاد از دستش دلخور شوند
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جا به جا  یبه خواب رفته بود را کم شی پا یحنا که رو سر

 ال یگرفته بودند که با پسرها در و  رونیکرد. نهار را هم از ب

  .بخورند

 

 یسرسبز نیا یگشت دلش برا  یشک اگر به تهران برم یب

 .شد  یو مردم خوش خلق تنگ م

 

کردند و شب به دل   یرا عصر جمع م لشانیوسا  دیبا اما

از  دیاش بود و با یروز مرخص نیزدند. فردا آخر یجاده م

 .رفت یپس فردا سرکار م

 

*** 

 

 شتریب یدر حال پخش بود را کم نیکه در ماش یت یال  آهنگ

ه  شد ادیز شانیدهایکرد که بابک خوابش نبرد. از بس خر

ها  یجا نداشت فرزاد مجبور شده بود با خط نیبود و ماش

 .برگردد
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فکر کرد. به  شیرا به جاده داد و به چند ساعت پ حواسش

 .بودند یاحسان یخانواده  زبانیکه م ییساعت ها

 

تشکر بابت نجات جان نوه  یبرا ینیریپاکت بزرگ ش  کی با

 .را مهمان آن ها بودند یاشان آمده بودند و ساعت

 

و دخترش سختش بود اما  یخانم احسان نینگاه پرتحس ریز

  .را خودش انجام داده بود یی رایپذ

 

حالش خوب بود که نشسته بود و   یکاف ی اش به اندازه  عمه

گذاشته بود و پزش را داده بود. تمام  شیپا یرا رو  شیپا

 عمرش
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را در نگاه عمه اش   نیبرق تحس نیکرده بود که ا تالش

از  یبعض گرانی. هر چند که دوست نداشت در حضور دندی بب

  .بود یبازگو شود اما راض شی کارها

 

رفته بودند عمه اش گفته  یاحسان یاز آن که خانواده  بعد

 یخواستگار یاجازه  یده برابود که روز قبل مادر خانوا

  .که آن ها در ساحل بودند یآمده بود همان وقت

 

اش گفته بود که شماره تماس و آدرس را به خانم  عمه

 امدهیداده است. خواسته بود اعتراض کند اما دلش ن ی احسان

کند  یاو بزرگتر یخواست برا یکه دلش م یبود به عمه ا

 .کند یاعتراض 

 

 یلحظه ا یبرا دیچیپ  شیگوش هادلچسب که در  یقیموس

خواست در سکوت  یهم گذاشت دلش م یرا رو  شیچشم ها

  .لحظه تا ابد بماند نیو آرامش ا
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تک به تکشان آرزوها   یکه برا یخواست عمه ا ینم  دلش

خبر زن گرفتن شوهرش سرخورده و   دنیداشت با شن

  .افسرده شود

 

کارها را   یکارها را درست کرد. بعض یشد بعض یم  سخت

 .قابل اصالح نبود یزد یهر چقدر هم که زور م

 

 یرا باز کرد گوش  شیاش چشم ها یگوش ی برهیو  یصدا  با

فرستاده بود   ش یبرا ما یکه ن ی امیدرآورد و به پ فشی را از ک

  .نگاه کرد

 

که  ی بماند و در صورت رانیخودش فکر کرد اگر بخواهد ا با

  .است نهیگز نیبهتر مایدواج کردن شود نبه از یراض

 

کند. با  دایتوانست پ  ینم مای تر و مهربان تر از ن بامحبت 

مثل  یهم بشود مرد دوستداشتن ریخودش تصور کرد اگر پ

چت.   ا ینوشت ب ماین  امیخواهد شد. در جواب پ یخالد یآقا

 رفت مایچتش با ن یبه صفحه 
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  وقته؟ رید یدار یساعت ب نیسالم چرا تا ا -

 

 ن؟ی سالم راه افتاد-

 

 ؟ یبخواب یخوای. نمشهیم یساعت هیآره -

 

 نیتا برگرد دارمیب-

 

 ؟ یری. صبح مگه سرکار نممیتا ما برس شهینصفه شب م-

 

خبر  نیدیتونم بخوابم. فقط رس یاشکال نداره. ماهور نم-

 بده لطفا 

 

 یش یم تیاذ ینطوریباشه اما ا-
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 زمیراحت ترم عز ینطوری ا-

 

اش  یگفت. گوش ریزد و شب بخ یجواب لبخندش لبخند در

بودند  دهیمرحله رس نیبه ا یانداخت. از ک  فشیرا داخل ک

  .دانست ینم

 

شب   کی یمدت حت نیدانست که در تمام ا یرا م نیا فقط

 نیبخواب رود و صبح ها اول  ماین ریشب بخ ینشده بود ب

 .او بود ریصبح بخ دید یاش م یگوش  یکه رو  یزیچ

  

دانست چطور   یچشم دوخت. نم شیرو   شیپ یاه یس به

  مایبا ن دیحتما با دیرا به عمه اش بگو  لیموضوع آقا اسماع

 .کرد یمشورت م

 

خواست عمه اش ضربه بخورد. با توجه به مشکل  ینم  دلش

  .فتدیب  شیبرا یکه اتفاق  دیترس یکه داشت م یقلب
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 یرا برا ل یاتفاقات عمه اش آقا اسماع نیقبل از ا کاش

 .کرد یاش حذف م  یاز زندگ شهیهم

 

پسرها را آورده  یبا او حرف زده بود عمه اش بهانه   بارها

وابسته است و تمام  ل یدانست که به آقا اسماع یبود اما او م

و سر  دی ا یبوده که دنبالش ب نیگذشته را منتظر ا یروزها

  .اش برگردد یخانه و زندگ

 

انسان را نابود   ی شهی ها ر ی از عادت ها و وابستگ یعضب

 .از عادت ها امان یکرد امان از بعض  یم

 

*** 
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  ییشده بود. تابستان کم کم داشت خودنما ادیهوا ز یگرما

  .شد نیرا زد و سوار ماش ریکرد. دزدگ یم

 

 شبید یخواب یکه کرد روشن کردن کولر بود. ب یکار نیاول

به  دنیخلقش را تنگ کرده بود. فکر کرد بعد از رس یکم

  .است دنیکه بکند خواب یکار نیخانه اول

 

اش دستش  یکنار نی. ماشدیچ یپ شیجلو  اطیاحت  یب ی نیماش

. اعصابش دیچیبوق در سرش پ یبوق گذاشت صدا یرا رو 

  یم تیرعا یخورد شد. کاش کم یو کنار ییاز راننده جلو 

 .کردند

 

بود را چگونه سر   فتیکرد چند سال قبل که شب ها ش فکر

را  یخوابیشده بود که تحمل چند ساعت ب ریکرد. انگار پ یم

  .نداشت
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شمش خودش نبود ماهور که در جاده بود خواب به چ دست

ماهور تنگ   یدلش برا  یچند روز حساب نیآمد. در ا ینم

کرده بود و با سفر  یشده بود. دخترک در حقش کم لطف

 .بود ختهیاو را بهم ر یاش حساب ییهو ی

 

دانست اسم حال االنش  یبود نم یحالش با ساغر عاشق اگر

رفت.  ی لحظه از خاطرش نم کیرا چه بگذارد. دخترک 

 .چند سالش ارزشش را داشت که با ماهور پر شود  ییتنها

 

 دیبود. به بن بستشان که رس  شی دخترک قابل ستا تیشخص

 نیا  ریکرد که دوباره پاگ ی فکر نم چوقتیزد. ه ی لبخند

او را ناخواسته  زیکوچه شود ماهور که آمده بود همه چ

 .داده بود رییتغ

 

را پارک کرد و با  نیخانه که شد در را زد. ماش  کینزد

  .شد ادهی عقب پ  یاز صندل فشیبرداشتن ک
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 یزیحتما دوباره از چ دینرگس را شن غیج یصدا اطیح در

عصر  کی انداخت نزد یذوق زده شده بود. ساعتش را نگاه 

  .بود یهوا همچنان به قوت خودش باق یبود اما گرما

 

. در را باز کرد  دیرا د  ییآشنانا یصورت یها  ییدر دمپا دم

کند و خودش را در  یانداخت. خواست سالم  نییسرش را پا

 .اندازدیاتاقش ب 

 

داد و خواست راه اتاقش را در   یسالم دیهال خانه که رس به

و سرش  ستادیدر لحظه ا دیکه شن یکه با جواب ردیبگ  شیپ

  .را بلند کرد

 

قرار گرفت و  یبانج یسکو  یلحظه حس کرد قلبش رو  کی

شوک شده بود که احساس کرد  دنشیاز د  یبه حد د؟یپر

 .از هم فاصله گرفتند  شیلب ها یکم

 

نرگس به خودش آمد و سرش را  یاز چند لحظه با صدا بعد

 ی شربت ی نیآشپزخانه س یانداخت. مادرش در آستانه  نییپا

 دستش اشاره کرد ینیه سدر دست داشت ب ییرایپذ ی را برا
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 شربت بخور خنکه ایجان ب ماین-

 

 یوانیخدا خواسته راهش را به طرف مادرش کج کرد و ل از

از آن  یکی یبرداشت سمت مبل ها رفت و رو  ینیاز داخل س

  .ماهور بود نشست یها که روبرو 

 

حرکت او گرد شد  نیچشمانشان از ا ش یکرد خواهرها حس

شربت پنهان کند. رو به  وانی کرد لبخندش را پشت ل یسع

 ماهور کرد

 

 ؟ یشما خوب-

 

سرش را به خوردن شربت  د یکه از دخترک شن یممنونم

بزرگ و کوچک بود.   یها شهیپر از ش زیم ی گرم کرد. رو 

 .خانواده اش است یماهور برا  یها یفکر کرد حتما سوغات 
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ل او را برنز شده بود که در نگاه او  یبه حد دخترک

 شتریشده اش ب  رهیروشنش در پوست ت ینشناخت. چشم ها

 کرد. دستش را که دراز کرد یم ییخودنما
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دستش نظرش را  یمادرش را بردارد الک ها یتعارف شربت

 ی  رهیت ی  نهیدست در زم کی دیبه خودش جلب کردند. سف

 .کرده بود جادیا  یپوستش تضاد قشنگ

 

تضاد را با پوستش  نیکرم روشن تنش هم هم یها  لباس

 .داشت و به تنش خوش نشسته بود

  .خودش را به آفتاب سپرده بود یسفر حساب نیدر ا ظاهرا
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ماندن  یبرا ی دانست چه بهانه ا یکه تمام شد نم شربتش 

زد نه تنها   یم دیماهور را د یرچشمی ز نکهیجور کند. از ا

  .برد یبلکه لذت هم م دیکش یخجالت نم

 

 ؟ یاستراحت کن یبر یخوا یداداش نم-

 

 یبلند شد. چهره   شینرگس تکان داد و از جا  یبرا یسر

ه زور خنده اش آخر از نظر گذراند که ب یماهور را لحظه 

  .خورد یرا م

 

 با اجازه تون -

 

 کنم یخواهش م-

 

توانست همانجا  یرسما او را دک کرده بود. کاش م نرگس

خوب است و   شیکه جا دیو بگو  ندازدی پا ب یرا رو  شیپا

  .رود ینم
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که نرگس گفت داداش  دیرفت شن  یاز پله ها باال م یوقت

را داشت که خودش  نینبود؟! کاش قدرت ا یجور  هیامروز 

 دیجد ی  افهیق ن یماهور با ا دنید دیجوابش را بدهد و بگو 

 یرا ب  فشیک دیعقل و هوشش را برده است. به اتاق که رس

  .حوصله رها کرد

 

را   شیرا باز کرد و شلوارش را درآورد. لباس ها کمربندش

 شی اما فکر ماهور رها دیتخت دراز کش یکه عوض کرد رو 

  .نکرد

 

اش را از  یرد نتوانست بخوابد. بلند شد گوشک یکار هر

  .فرستاد ش یبرا ی امیبرداشت و پ فشیک

 

خواست که رابطه اشان را پنهان کند  یماهور از او نم اگر

و   دیکش یاز سر کالفگ یاالن مجبور نبود که تظاهر کند. پوف

 .نفسش را رها کرد

 

*** 
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هر کدام از  دنیکه آمده بود نرگس مدام با د ی وقت از

از  شتریخانم هم ب دهیکرد. فر یم غ یج غیها ج یسوغات 

  .کرد یم ییرایبار تشکر کرده بود و مدام از او پذ ستیب

 

احوال خاص خودش را داشت. در و   شهی اشان، هم خانه

 نیبودند که مرتب ب انی پا یب یانرژ کیاز  یمنبع وارید

غم ها،  ر،یرسوب گ کی  هیو شب دندیچرخ  یم  شیسلول ها

  .دیکش یدردها، حسرت ها را به کام خودش م

 

خانم  دهیپرو لباسشان به اتاق رفته بودند و فر یبرا  دخترها

خانه اشان را نگاه  واری هم در آشپزخانه بود. با لذت در و د

 .کرد یم

 

بود. از او گرد شده  دنیبا د  شیکه آمده بود چشم ها ماین

 یدور خودش م  جیو و   جیحرکاتش خنده اش گرفته بود. گ

 .ماندن بهانه کند ی را برا یزیدانست که چه چ یو نم  دیچرخ
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 یآقا یسر هم مجبور شده بود به اتاقش برود. با صدا آخر

 .بلند شد و سالم داد شیاز جا یخالد

 

 ؟یسالم باباجان خوب-

 

 ن؟یممنونم شما خوب-

 

 دهیدخترا و فر ؟ی. چرا تنها نشستستمیبه لطف شما بد ن-

 کجان؟

 

  .االن انیم-

 

آورد   رونیرا ب حیکرد و تسب راهنشیپ بیرا در ج  دستش

 باز کرد یخالد یچشم آقا  شیمشتش را جلو برد و پ

 

 نیاومد شما بود ادمیکه  یزیچ  نیاول دمشید  یوقت-
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برداشت. را از کف دست او  حیرا بلند کرد و تسب دستش

 را دوست داشت شی زد. برق چشم ها شیبه رو  ی لبخند

 

 باباجان یدیچرا زحمت کش-

 

 نبود اصال قابل شما رو نداره ی زحمت-

 

آن را  زیم یاش که بلند شد خم شد و از رو یگوش  یصدا

 .برداشت

 

*** 
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پاسخ  یو چند تماس ب  ام یانداخت چند پ یاش را نگاه یگوش

همه کم  نی ا  مایاز ن دیباال پر شیداشت. با تعجب ابرو   مایاز ن

 .بود دیبع یطاقت

 

  قهیزده بود چند دق رونیب یخالد یآقا یاز خانه  ی وقت از

که فرزاد را قانع کرده بود  یا  قهیگذشت. چند دق ینم شتریب

  .برود رونیخواهد ب یم ییکه تنها

 

رود بابک او را برساند. که در  یداشت هر جا که م  اصرار

 .اش کرده بود یراض  تینها

 

آن اصال  یکاغذ کادو گرفته بود طرح رو  یتکه ا  نیآر از

  .بود یچی بهتر از ه ینبود ول مایمناسب سن ن

 

گرفته بود را تا زد و مشغول کادو   ماین یکه برا ی شرتیت

اش که دوباره بلند شد به دست  یگوش یکردن شد. صدا

 .سرعت داد  شیها
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  نیرا نگاه کرد نوشته بود سر کوچه در ماش ما ین امیپ نیآخر

 ل یرا برداشت موبا فش یمنتظرش است. لباسش مناسب بود ک

  .زد رونیرا در آن انداخت و از در اتاق ب  ماین یو کادو

 

ندهد. عمه   یتی کرد اهم ینگاهش کرد اما سع یچپ چپ فرزاد

شد. با هم از در هال  ک یبلند شد و به او نزد شیاش از جا

  .آمدند رونیب

 

خوشکلش را که سوغات شمال بودند   یها وهیراهرو گ در

ره اش به پابند ماه و ستا یدست دنشانیپوش ن یبرداشت و ح

  .دیبود کش دیخر یکه به تازگ

 

  ییخوردند و صدا یبهم م ش یزهایرفت آو  یراه م یوقت

صدا را دوست داشت. سرش را  نیکردند و چقدر ا یم دیتول

 کرد یبلند کرد عمه اش همچنان در سکوت داشت نگاهش م

 

 شده؟ یزیجانم عمه چ-
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 ؟ یکن  یماهور چرا شلورا پات نم-

 

شد  ینم شیکه فرزاد رو  یزی. چ دیکش یاز سر کالفگ یپوف

  .آورده بود شیرا عمه اش به رو  اوردیب شیبه رو   میمستق

 

هوا حجاب کنم  نیگرمه منم عادت ندارم تو ا یلیعمه هوا خ-

. بعدم عمه جون شما چرا هیلیکه شال سرم گذاشتم خ نیهم

شلوار  ایلیخ  دمید ابونیخودم تو خ د یریگ یسخت م   نقدریا

  .پوشن ینم

 

لباسش انداخت  نییبه پا یو نگاه دیکش راهنشیبه پ یدست

 بود  دایپ شی باالتر از مچ پا یکم

 

 ستیمعلوم ن مییلباسم بلند که جا-

 

 دیاش که در فکر بود را بوس عمه
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قرار  یقربونت برم دوستم سرکوچه منتظرمه کس خاص-

 گردم یبرم  یزود نه یمنو بب ستین

 

زد هرم گرما در صورتش زد. محال   رونیدر خانه که ب  از

  رونی بخواهد ب یکار یوقت از روز برا نیممکن بود که ا 

از بس اصرار کرده بود نتوانسته بود او را قانع   مایبرود ن

 . در ندازدی ب قیکند که چند ساعت قرارشان را به تعو 
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اش را به چشمش زد. دلش  یآفتاب  نکیرا که بست ع اطیح

  .بابت آفتاب و گرما بزند مایسر ن ی غر مفصل خواستیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



درخت کنار  ی هیرا در سا نش یماش دیکوچه که رس سر

  نیرفت و درش را باز کرد ح نی. به سمت ماشدید ابانیخ

 نشستن گفت

 

 اومدن بود؟ رونیساعت ب نیپختم از گرما آخه ا مای ن یوا-

 

با تعجب  امدین  مایاز سمت ن  ییرا که بست صدا نیماش در

کرد. دستش را  یکه با لبخند نگاهش م دیبرگشت و او را د

 به سمت او دراز کرد

 

 سالم-

 

بستن کمربند از دست او   یرا کوتاه فشرد و برا دستش

 درآورد 

 

تو نبود صد سال   یاگه بخاطر اصرارها ایعنیگرممه  یلیخ-

 اومدم  ینم رونیموقع ب نیا
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کولر را  ی چهیدر مایبستن کمربند حواسش بود که ن نیح

 کرد میرو به او تنظ

 

 نمت یبب -

 

 را به سمت او کرد شیرو 

 

 ؟ یاریرو درب  نکتیع شهیم-

 

نوک  یکرد، به آرام یرا درآورد با محبت نگاهش م نکش یع

 دماغش زد

 

 سوخته ینوک دماغت کم-

 

 زد شیبه رو  ی لبخند

 

 کنه ی نگام نم یکس گهیزشت شدم د گهیبابک م-
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 عمق گرفت لبخندش 

 

 کاش واقعا اونطور بود-

 

 ختیته قلبش فرو ر یز یچ ماین یرپوستیز فی تعر از

 

 ستیتاب گرفتن هم خوب نآف ادیکه ز یدونیخوب م یول-

 

 ی که هنوز او را نگاه م ینیح مایتکان داد و ن شیبرا یسر

 کرد از پارک درآمد

 

 دلم برات تنگ شده بود -

 

گرفته  شی بود. قلبش انگار باز یرگذاریساده اما تاث  ی جمله

نثار خودش کرد  یجنبه ا ی. در دل بد یتپ یبود که نامنظم م

  .نگاه کرد شیرا دوباره به چشم زد و به روبرو  نکش یع
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کرد. آهنگ   ادیرا ز نیپخش ماش یدست برد و صدا ماین

 شی برا یادیز نیماش یکه گذاشته بود در خنکا یت یال

  .دلچسب بود

 

بود که تا چند ساعت  یگرفت به قدر  یم مایکه از ن یآرامش

 .بعد از جدا شدن هم هنوز با او بود

 

 یرا بست. نفس ش یداد و چشم ها هیتک  یرا به صندل سرش

  ییایبو  یبه سلول ها  مایکه گرفت عطر خنک و دلچسب ن

  .دیاش چسب

 

از آن ها  یزیشد اما انگار گر ی داشت خطرناک م افکارش

اعتراف کرده بود که با  دی و یبار به د نیاول ینبود. صبح برا

کار او استقبال  نیاز ا دیو یارتباط گرفته است و چقدر د ماین

  .کرده بود
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 یارتباط فکر نکند و سع  نیا یو چگونگ ییبود به چرا گفته

خوش بگذراند و از الک  ماستیکه با ن یکند در تمام لحظات

  .دیای اش درب  ییتنها

 

نباشد. گفته بود  مایو بند شناختن ن دیهم در ق ادیبود ز گفته

فقط و فقط  رابطه به او توجه کند نیکه قرار است در ا یکس

 .خودش است و بس

 

*** 
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  دنیشاپ نشسته بودند و منتظر رس یهم در کاف یروبرو

 شانیکنار زیم ی بودند. چند پسر جوان رو  شانیسفارش ها

  .کنند ی کرد ماهور را نگاه م یس مبودند که احسا

 

  رونیو از آنجا ب ردیخواست دست ماهور را بگ  یم دلش

کار  نیقطعا هم دیترس یبزند. اگر از عکس العمل ماهور نم

 یخواست به ماهور هم تشر بزند برا یکرد. دلش م یرا م

  .دنشیطرز لباس پوش

 

 رونیتمام ب یرا با دست و دلباز شی بود که پاها  حواسش

دورش  شهیسرش هم که مثل هم یانداخته بود و موها

  .بود شانیپر

 

 یها باعث جلب توجه م نیاز چهره اش از نظرش هم یسوا

  .ها نبود ی واد نیشدند. هر چند دخترک اصال در ا

 

 زیعز شی آنقدر برا یاش اصال دلخواه او نبود ول پوششش

با تذکر دادن خاطر او را مکدر  خواست یبود که دلش نم 

  .کند
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درآمد و با  ال یاز فکر و خ زیم یرو  ییقرار گرفتن کادو  با

 .تعجب به ماهور نگاه کرد

 

 !!برا منه؟-

 

 تکان داد شیبرا یلبخند سر با

 

 نبودم  یاصال راض ؟یدیچرا زحمت کش-

 

  نمیا ، یلیخ می . راستش بازار نرفتستین یقابل دار زهیچ-

 ...دمیخر یهول هولک

 

 یاما تمام حواسش پ دی شن یماهور را م یحرف ها گوشش 

 .آورده بود شی بود که برا یسوغات 
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 یلبخند  ست؟یبتمن چ یداخل آن کاغذ کادو ندی بود بب کنجکاو 

 دیکش شیزد و انگشتش را رو  شیبه کاغذ کادو 

 

  .شد یعجله ا دیگرفتم. ببخش نیکاغذ کادوش رو از آر-

 

 خوشکله دستت درد نکنه   میلیخ-

 

 برد تا بازش کند دست

 

 بذار بعدا بازش کن  یخوایم... م-

 

نظر  ریرا بلند کرد و با دقت صورت دخترک را ز سرش

 یرنگ گرفته بود و چشمانش را از او م شیگرفت. گونه ها

 .دیدزد

  

 ؟ یکشیخجالت م-
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شد.   مانیکه پش دیبگو  یزیرا بلند کرد و خواست چ سرش

 دیخواست بگو  یدخترک چه م ندی کنجکاو شد بب

 

 بگو؟ -

 

 حواس گفت  یو ب جیگ

 

 !هان؟-

 

 ؟ یبگ  یخواست یم یچ-
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طرف    یرو متوجه بشه و به رو  یزیبده که آدم چ یلیخ-

به نظرم  کنمی جور کارا م نی باره از ا نی. خوب اولارهیب

 حس نیا  هیعیطب

 

خودش  شی پ یرا قبول داشت و شرمنده شد ول حرفش

 یبار حس خنک نیاول یواژه  دنیاعتراف کرد که از شن

  .قلبش شد زیسرر

 

 یرا تجربه م  شیها ن یخوب بود که ماهور با او اول چقدر

بود گذاشت و   زیم  یدست ماهور که رو  ی. دستش را رو کرد

 با محبت گفت 

 

 تکرار نشه گهید دمیخوام قول م یمعذرت م-

 

به دستش داد تا حواس او را به خودش جلب کند.  یفشار

بود دستش را  یکاف  دییتا نیتکان داد هم شیبرا یسر

را دوباره برداشت ماهور انگشتانش را  شیبرداشت و کادو

 در هم گره کرده بود
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 ...زهیچ-

 

 کرد نگاهش 

 

 ؟ یاالن بازش نکن  شهیم-

 

 هیاز کنجکاو  شهینه نم یکه برات قائلم ول یبا تمام احترام-

 رم یمیهست دارم م یتوش چ   نکهیا

 

زد. کاغذ کادو را که باز  تشیال یبه شوخ یلبخند دخترک

  .تعجب کرد یداخل آن کم شرتیت دنیکرد از د

 

آمد در عمرش  ی نم ادشی چوقتیاما ه دیپوش یم  شرتیت

که سنش کمتر بود   ییرنگ را تن زده باشد. آن موقع ها نیا

  .غلط زنانه و مردانه بود ی گرفتار کهن الگوها
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اصله گرفت خواند و از آن افکار غلط ف یکه روانپزشک بعدها

 .خورد یرنگ ها به سن و سال او نم نیا گریکرد د یفکر م

 

 ومد؟ یخوشت ن-

 

 ؟ی کنیفکرو م نی چرا ا-

 

 آخه یکنینگاش م یجور هی-

 

کردم من   یخوبه دستت درد نکنه داشتم فکر م  یلیخ-

 دمینپوش یرنگ نیهمچ چوقتیه

 

 د یحرف او باال پر نی ماهور از ا یابروها 

 

 هست اتفاقا  یرنگ مردانه ا  یلیچرک خ یصورت -
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که  نیکردم. هم یفکر م دنینپوش  نی ا ل یمنم داشتم به دل-

تو ذهنمون به مردانه و زنانه به   میکرد یرنگارو دسته بند

 غلطه  نینظرم ا

 

 اش انداخت  ینیبه ب ینیچ

 

  تیروانپزشک به سوغات هی دیخواهش کنم از د شهی حاال م-

 ی نگاه نکن

 

خلوت  یخنده زد. متوجه شد که در فضا  ریحرفش بلند ز از

اطرافش را جلب کرد اما واقعا دست  یزهایکافه توجه م

 یبانمک شده بود. با سرفه ا یادیاش ز افهیخودش نبود ق

 خنده اش را خاتمه داد

 

شدم از کارت دستت درد  زیواقعا انتظارشو نداشتم سورپرا-

 نکنه 

 

 تقابلت رو نداش کنمیخواهش م-
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 نگاهش کرد یرا برداشت. ماهور سوال شرتیشد و ت بلند

 

 برم بپوشمش  خوامیم-

 

 دیاز تعجب باز ماند بعد از چند لحظه پلک زد و پرس  دهانش

 

 کجا؟ -

 

 سیسرو -

 

*** 
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 گریبه خودش نگاه کرد. بار د یبهداشت سیسرو ی نهیآ در

  دنیپوش یکه گفته بود برا یماهور وقت ی  افهیاز تصور ق

  .خنده اش گرفت دیآ یم یبهداشت سی لباس به سرو 

 

خودش را گرفته بود تا دست نبرد و لپش را    یزور جلو  به

داد زودتر از  حیتعجبش با مزه بود که ترج ینکشد. به حد

  .او دور شود

 

به او داده بود. رنگش   یا هیعجب هد قهیخوش سل دخترک

آمد و باعث شده بود رنگ پوستش باز شود.  ی به پوستش م

خودش را نگاه  نهیزد و در آ یتنش بود. چرخ  تیلباس هم ف

  .کرد

 

 غیرا از خودش در ییزهایتفکرات غلط چه چ یکسری بخاطر

لبش ناخواسته کش  یها چهی روزها ماه  نی کرده بود اما ا
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اش مثل سابق عبوس  افهیق گرید ی آمدند. به قول عل یم

 .نبود

 

 یبهداشت سیخودش در دستش بود که از سرو   شرتیت

او لبش را به  دنیزد. حواسش بود که ماهور با د رونیب

  .انداخت ریو سرش را ز دیدندان گز

 

 نیکرد تا ا یحرکت او پررنگ تر شد. فکر نم  نیبا ا لبخندش 

 ستادیا دیکه رس  زیباشد. سر م ی اندازه خجالت

 

 اد؟ ی بهم م-

 

  شیبرا دیشب ع یپدرش برا کسال یکه بعد از  یکودک مثل 

  .لباس نو بخرد ذوق داشت

 

 ...حاال نیبش ای... بادیبهت م یلیآره... آره... خ-
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اطرافش کرد. قشنگ مشخص بود تا چه  یحواله  ینگاه  و 

 یدانست چرا دلش م یکار او معذب است اما نم  نیحد از ا

گل  یلپ ها شتریسر به سرش بگذارد و ب  شتریخواست ب

 .ندیگرد شده اش را بب یانداخته و چشم ها

 

گذاشت که  زیم یرا رو  شرتشیکه نشست ت  یصندل یرو 

گذاشت.   فشیبالفاصله ماهور دست دراز کرد و آن را در ک

 جوابش را داد دهیاو بلند کرد نپرس دنید یسرش را که برا

 

 دمیپست م نیتو ماش-

 

 او دوباره لبش را به دندان گرفت دنید با

  

 !!؟یچرا تگش رو نکند یوا  یا-

 

 ستادیبلند شد. به سمت او آمد و پشت سرش ا شیجا از

که   یصندل  یلباسش برد و تگش را کند. رو  ی قهیدست در 

 نشست روبه او با خنده گفت
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 مونده بود رونینصفش ب-

 

 گیدر د  میماهور دوباره به خنده افتاد از هول حل یخنده  از

 .افتاده بود

 

 نی. آخه اکننی کنم همه دارن نگامون م ینخند احساس م-

  یدیپوش یخونه م یذاشت یبود م یچه کار

 

تونستم تا خونه  یداره؟ واقعا نم   یت یخوب نگاه کنن چه اهم-

 دمشیپوشیاالن م نیبود هم نیصبر کنم. لذتش به ا 
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جمله اش تعجب کرد چه رسد به  دنیهم از شن  خودش

ها   ی زیناپره نیشناخت. او از ا یکه او را کامل نم یماهور

 .اما حالش بهتر بود دیجد یما ین نی کرد. با ا ینم

 

*** 

 

اش  یدنیانداخته بود و مشغول نوش نییسرش را پا ماین

  .بود

 

االن لباسش را عوض  نیخواهد هم یگفت م نکهیاز ا بعد

از  نکهیبعد از ا یگفته باشد ول  یشد که جد یکند باورش نم

 یآمد کامال باور کرد که هر حرف رونی ب یبهداشت سیدر سرو

 .خواهد کرد یبزند را عمل

 

 شهیاش استقبال کرده بود. هم ه یاز هد  مایخوشحال بود که ن 

گرفتن دوست داشت. حس  هیاز هد شتریدادن را ب هیهد

گرفتنش   یاندازه  چوقتیگرفت ه یم هیکه از دادن هد یخوب

 .نبود
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 ما ین ی راست-

 

  جان-

 

 مارستانیبه بعد منو اون ببره ب نیفرزاد به بابک گفته از ا-

 ارهیو ب

 

 حرف دستش را بند چانه اش کرد نیا دنیشن از

 

 ؟ی کنیم یشوخ-

 

 گمیدارم م ینه جد-

 

و با انگشت شست و اشاره چشم  دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 د یرا مال  شیها
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 !کنم ماهور؟ کاریتو چ یپسر عمه ها نیمن از دست ا-

 

 حرفش زد نیبه ا ی لبخند

 

ما سرک  یتو زندگ  نقدینداره ا یفرزاد مگه کار و زندگ-

 کشهیم

 

 اسمش را صدا زد متعجب

 

 ما ین-

 

بردت سفر  خبریهفته ده روز ب هی گهید گمیجانم راست م-

 داره؟ نیداده اصال مگه بابک ماش گهیارد د هیاالنم برگشته 

 

 گهیفرزاد هست د نیماش  نه-

 

 شازده؟  کنهیم کاریچ نیخودش بدون ماش-
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  تونهیما تا سرکارش با مترو راحت تر م یاز خونه  گهیم-

 بره

 

 شما بمونه یقراره خونه   یتا ک-

 

 فعال هست حاال-

 

 ؟ یگینم قیماهور چرا دق ؟یتا ک  یعنیفعال -

 

 گمی اش مفصله حاال بعدا برات م هیقض -

 

دلت  نکهی مگه ا م یدار یکاف یاالن بگو وقت که به اندازه -

 ی کن فینخواد برام تعر

 

*** 
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ماجرا را  ازیتا پ ریمن که از س یحرف ها دنیاز شن بعد

کرده بودم و او با صبر و حوصله گوش داده  فیتعر  شیبرا

شد که ساکت بود و خودش را مشغول   یم یا  قهیبود چند دق

  .اش کرده بود یدنینوش

 

برطرف کردن   یو برا  دمیام را نفس کش یلیوان یالته  عطر

 رتریاز آن خوردم طعمش از عطرش دلپذ یکم میگلو  یخشک

 .بود

 

که آدما  دمیرس جهینت نی سال ها که طبابت کردم به ا ن یتو ا-

از  یبگ یهر چ گن یم ایمی. قدستین دیازشون بع  یکار چیه

کار شوهر  یدونی. مگنیواقعا راست م  ادیبشر دو پا برم نیا

 ری حال عمه ات االن تقص یول ستیعمه ات ن ر یعمه ات تقص

 یآدم  چیرو نسبت به ه یحد از وابستگ نیتا ا دیشه باخود

آدم درست چه  هی  یداشت. حت ی نم یآدم چیکنم ه یم  دیتاک
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 هی رو نسبت به  ی حجم از وابستگ نیعمه ات ا  نکهیرسد به ا

 آدم نادرست داره

 

 می دیراستش ترس هیچ یدونیم ی عنیعمه ام هنوز خبر نداره -

 میبهش بگ یزیکه داره چ یبخاطر مشکل فشار

 

در  عتریبهتره هر چه سر نیکه بهش نگفت دیشما اشتباه کرد-

  یمتوجه بشه اونطور یاگه خودش اتفاق  رهیقرار بگ  انیجر

 دتره یو قطعا عکس العملش شد شترهیبراش ب هیشوک قض

 

 ستیعمه ام اصال خوب ن طیبگم شرا یچطور دونمینم-

 

که با سر  یاردستم گذاشت و اندک فش یرو رو دستش

انگشتاش به دستم آورد باعث شد سرم رو بلند کنم و بهش 

 نگاه کنم

 

موارد سر و کار  نیمن روزانه با ا یبد  حیتوض ستی الزم ن -

عمه  یشده  فیخف ینره نمونه   ادتی نکهیدارم ضمن ا
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 نطوریا یخودم دارم. مادرم تا حد یخانمت رو من در زندگ

 یآدم یکه وابسته  نهیکه آورده ا  یهست البته مامانم شانس

مهمه مامانم   یلیکه خ یزیچ هیو  ستین یشده که اشتباه 

که  یاالنم همون چند ساعت نیرو داره و هم ش یمال استقالل 

روزانه اش   نیشه از روت یباعث م دهیدرس م یرانتفاعیغ

 رهیفاصله بگ  یکم

 

اش حلقه کرد.   یدنینوش وانیو دور ل  دیرو پس کش دستش

 .تنها مانده بود زیم  یبه دستش نگاه کرد که رو 

 

انسان   یاما کار کردن به ذات برا ادیبه نظرت شعار ب دیشا-

تو   نکهیداره. ا تی که اهم ستین  شیمهمه. فقط بعد مال

کال حالت خوب  شهیباعث م یباش  هیاجتماع و تو تعامل با بق

از ابعاد  یسر هیهست که  گهیباشه. آدم ها در تعامل با همد 

  .شناسن یخودشون رو م تیشخص

 

 کنه؟  کاریچ دیعمه ام االن با -
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  دیداشته باشن. با یفعالتر  یاجتماع یزندگ  دیعمه خانم با-

 یکارها یسر کی برن. خونه نشستن و  رونیورزش کنن. ب

خوره. حاال  یثابت رو انجام دادن جسم و روح آدم رو م

 یکیرو...  نیده ا یشما با فشار خون باال نشون م یعمه 

 ...یو روان یروح بیو غر بیعج یها  یبا وابستگ گهید

 

و   یروح یاضافه کند که عمه اش هم کم وابستگ خواست 

نشد و زبان به کام گرفت از نظرش  شیندارد اما رو  یروان

مثل شوهر عمه اش از ارتکاب جرم هم  یبه آدم یوابستگ 

  .بدتر بود

 

 یمشکل آنچنان یمن از لحاظ روان دیعمه ات از د نیبب -

به روانپزشک و دارو داشته باشه البته که  اجینداره که احت

تونم باهاش حرف بزنم اما  یمن هستم و م یهر وقت بخوا

  اجیمشاور و روانشناس خوب احت هی به شدت به به نظرم 

 ادمیسخت رو پشت سر بذاره.  یمرحله  نی داره تا بتونه ا

  .کنم یروانشناس خوب بهت معرف هیبعدا  بنداز
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را برداشت و   فشیبلند شد ک زیحساب کردن م یکه برا ماین

 .زد رونیاز کافه ب
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*** 

 

کمرش حرکت  یمهرها یآرام و بدون وقفه رو  انگشتانش

و   قیعم  ک،یتمیساز... آرام...ر کیکردند. مثل نواختن  یم

 .محصور کننده

 

 قیعم یرا به نفس ها شی جا کی ستریکه آن حال ه یقدر به

را  قشیعم ینفس ها  یداده بود. سکوت کرده بود اما وقت

 .نامش را صدا زد یگوشش چند بار  یآرام کنار الله  دیشن

  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پر نوازش تر بود. ناخواسته اما با   یاز هر کلمه ا نیهم

  .کرد از او فاصله گرفت یکه ته ذهنش احساس م ی اجبار

 

صورتش برداشت  یرا آرام از رو  سشیهر دو دست خ کف

اش را با کف هر دو دستش همراه با   ختهیبهم ر یموهاو 

 .در صورتش کنار زد شیاشک ها

  

شده بود. حاال کف  رهیبه صورت ماهور خ میمستق همانطور

 .بود شی گوش ها یرو  شیدست ها

 

 دی ببخش-

 

 دهیشان به ذهنش رس  تیوضع یبود که برا یزیتنها چ نیا

او از پس   ایکرد  یطور نگاهش م  نیدانست ا یبود. نم

  .دید یم  شیها یرا در مشک قیعم ی خواستن شیاشک ها

 

 یآمده بود و جلو مارستانیبه ب ل یآقا اسماع ی وقت از

راه انداخته بود که به پسرش چشم   دادیهمکارانش داد و ب
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 یدارد و زندگ یبر نم شیدارد و چرا دست از سر زندگ

است و او باعث شده است دو برادر  ختهیپسرانش را بهم ر

 ماین نیاالن که در ماش نیتا هم ستند؛یهم با یرو در رو 

 .نگذشته بود شتریب  قهیبود چند دق هنشست

 

ر از ترس و استرس که تلخ گذشته بود و پ  یا قهیچند دق  

را کات کند و   شی قسمت از زندگ نیتوانست ا یبود. کاش م

 .حذف کند شیاز زندگ

 

بماند و با  مارستانیب نی خواست در ا یم ییبا چه آبرو  گرید

پرسنل چشم در چشم شود؛ اگر قرار بود همه به او به  نیا

  .خراب نگاه کنند یچشم دختر

 

رفته بود  شیغرا یشوهر عمه اش بعد از سخنران یوقت

زنگ زده بود و    مایچکار کند فقط به ن  دیدانست با یاصال نم 

 .نشسته بودند ما ین نیبعد هر دو در ماش قهیچند دق

 

 بکش گهید قینفس عم هیماهور... آروم باش  -
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 آبروم رو برد-

 

 :را به صورتش فشار داد شی دست ها یکم

 

 ؟ی زن یحرف م ی. کدوم آبرو؟ تو از چنمینگام کن بب-

 

دونم االن همه  ی. من مل ی فام شی همکارام، پ ش یتو، پ شی پ-

چون به عموم گفته، عمو هم صد در صد به زن عمو   دنیشن

 ...یگفته... وا

 

 .بود ل یهم که آنتن فام شیعمو  زن

 

 تو هم رهیناجور م یلیکالهمون خ  یکن ینطوریا ی بخوا-

 

 ی ول-
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من بره؟ چرا بره؟ بارها   شینداره ماهور... آبروت پ یول-

رو  تیواقع یوقت ستنیبرام حرف ها مهم ن یبهت گفتم ذره ا

 دونم یم
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 یاو شد. بوسه  کی که سرش نزد دیبگو  یزیچ خواست 

  شیدست ها رییزد و بدون تغ شیدو ابرو  انی م قایدق یآرام

 :اش زمزمه کرد یشانیپ یرو 

 

کاش  یکه ا نه یکنم ا یکه االن دارم فکر م یزیبه تنها چ-

گفت  یها رو بهت م شوهر عمه ات داشت اون حرف یوقت

 .گرفتم یگوش هات رو م

 

*** 
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که در پنج  یکند. کار یرا م  شیکنار ناخن ها یها  گوشت

  .گذشته بدون وقفه انجام داده بود ی  قهیدق

 

باغچه خنک و خلوت آورده بود و  نی که او را به ا ی وقت از

  . ردیبگ یرفته بود تا چا

 

آب به خاطر وزش  یاز تخت ها پر بود و قطره ها یک ی فقط

 یکوچک حوض به صورتش م یباد از فواره  فیخف

  .خورد

 

اش  نهیس یدر قفسه  یسوزش  دیکه کش یقیعم نفس

 .باشد ختهینداشت آنقدر بهم ر  ادیوقت به  چیاحساس کرد. ه

 

 ؟ یخور  ینم  یزیچ ییجز چا یمطمئن -

 

فقط سرش را  دییتا ینگاهش کند به نشانه  نکهیا بدون

نشست.   شیرا درآورد و رو به رو   شیتکان داد. کفش ها

 :رنگ گذاشت دیاز نبات ها را داخل فنجان سف یکی
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 .اد یرو بخور رنگ و روت سر جاش ب نیا-

 

 کو؟ فمیک-

 

جلب شد که فنجان را  شی را گفت و توجهش به دست ها نیا

  کیکه حضورشان در  ییبه سمتش گرفته بود. دست ها

  .برابر بهتر کرده بود  نیساعت گذشته حالش را چند

 

. ردیبندازد فنجان را بگ  ادشیداد تا  یرا تکان کوچک  دستش

  .انگشتانش قرار گرفت انیفنجان که م

 

صورتش بود انگار  یرو  ینیرا بلند کرد لبخند دلنش سرش

که آنچه در ذهن ماهور بود را خوانده باشد. با همان لبخند 

 :گفت

 

 ؟ یالزم دار ی زیکار؟ چ یچ یخوایم نیتو ماش-
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 خوام یکش موهام رو م-

 

داد. حرکت  هیتک  یو آرام به پشت دیرا به سمتش کش  خودش

مخدر بود... مست  کیمثل   شیموها نیآرام انگشتانش ب

 ...کننده و سکر آور

 

 خوشکلن  یجور  نیهم-

 

 هیکنم خوشکل  یکه االن فکر نم یزیبه تنها چ-

 

 ...وقته یلیکنم. خ یفکر م تیبه خوشکل یمن ول-

 

ذهن او  یخاک نیآب در زم یتک کلماتش مثل قطره ها تک

شد...   یم یاریکه ته ذهنش آب ییرفتند . بذرها یفرو م

عجله  شتریسبز شدن از او ب یکه انگار برا  ییبذرها

 ...داشتند
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 کنه یحالت رو بهتر م نشیریرو بخور ش  تییچا-

 

 کنه یحالم رو بهتر م یز یواقعا چه چ دونمینم-

 

اش حالش را  ین یریرفت. ش نیی پا شیکه از گلو  یا  جرعه

  :بهتر کرد

 

  نهیهست که حالم رو خوب کنه. اونم ا یزیچ هیالبته چرا -

 بزنم تو دهنش کی نزد برم و از نباریکه ا
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 ش یبه اخم ها یچشم ریکرد... سرش را چرخاند و ز سکوت

  .متوقف شده بود شیموها ینگاه کرد. دستش رو 
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 یکرد یم شی پ قهیچند دق یکه داشت یبه کار دیشد بگو  یم

 یم  نکهیادامه بده؟ اشتباه کرده بود که فکر کرده بود ا

 .کند یحالش را خوب م  ردیخواهد انتقام بگ 

 

 یب وانیقطره رنگ در ل کیکه مثل پخش شدن  حضورش

 .رنگ آب بود حالش را بهتر کرده بود

  

هم بهتر بود... شانه  ی چا ینیریآرامشش از ش نیهم اصال

 ی گفت و کم یلب ریز یدونمی انداخت و نماش را باال

  .تر کرد کی ناخواسته سرش را به سمتش نزد

 

که حرکت انگشتانش دوباره آغاز شد.   دیطول کش هی ثان چند

 :گوشش زمزمه کرد ریکه ز شیبار واضح تر و صدا نیا

 

 ...نجای ا میخانم ناز و ملوس دار هی-

 

*** 
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  ییدر راه برگشت به خانه بود که کاوه طومار بلند باال  ماین با

 .کرده بود امکیپ  شیبرا

 

را لو  ییزهایبود که در بحث با پدرش ناخواسته چ نوشته

 ندهیداده است و گفته بود ممکن است پدرش در چند روز آ

  .کرده بود یمانیو بابتش ابراز پش دیا یبه سراغش ب

 

با پدرش کل کل نکند که بود که مواظب خودش باشد و  گفته

نوشدارو بعد مرگ   امکشی دعوا نشود. خبر نداشت که پ

 .به نام صبر آشنا نبود یسهراب بود و پدرش با مقوله ا

 

 یبود و به اتاقش به بهانه  دهیبه خانه رس شهیاز هم زودتر

  ایدن  کیکاوه را با  امکیپناه برده بود. جواب پ یخستگ

  .زنگ زده بود  اش یداده بود که به گوش  یدلخور 
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بعدش  یشروع شده بود ول یکه اولش با دلخور  یا  مکالمه

حس خوب  شیبود را شسته بود و به جا یهر چه دلخور 

 .قلبش کرده بود  زیسرر

 

و   یریرا خورده بود که وسط درگ سیقسم جان مهد کاوه

است و پدرش از همه  دهیبحث با پدرش از دهانش اسم او پر

 .خبر ندارد زیچ

 

آنچه که در  یزده بود و همه  هیگر ریناخواسته ز ماهور

 .کرده بود فی گذشته بود را تعر مارستانیب

 

موضوع عذر   ن یاز ده بار در طول مکالمه اشان بابت ا شیب

شد  ینم ی آب رفته را به جو  دهیچه فا یکرده بود ول یخواه

  .برگرداند

 

آخر هم بحث را به خودشان کشانده بود و باز هم قسم   در

کردن او را نداشته  تی وجه قصد اذ  چیخورده بود که به ه

 یبا کار نکه یبوده و ا ادیاست و همه اش از دوست داشتن ز
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بزرگ بود  سیکه پدرش کرده است تازه متوجه شده اگر مهد

  .گرفت یرا از کار او م یبد ی چه حس ها

 

 دهیاش نرس یکه به عشق تمام دوران زندگبود حاال  گفته

مادرش  یباشد برا یدخترش پدر خوب یخواهد برا یدلش م

 .باشد یهمسر خوب زیزنش ن یکند و برا یتواند پسر یتا م

 

 نیا نکهیگفته بود و ا شیروزها نیاز حد ا  شیب ییتنها از

از حد شده است  ش یب یها  ال یباعث فکر و خ  یی حجم از تنها

  .زند یبه سرش م الیاز شدت فکر و خ یکه گاه  یطور

 

کرده و    ادیرا ز  شیها فتیش یی فرار از تنها یبود برا گفته

  ییتنها یخودش را با کار خفه کرده است؛ اما باز هم گاه

  .ندارد یآورد و شب ها اکثرا خواب درست یفشار م

 

 یو دلش برا  دنیرا بب سیکه زنش اجازه نداده مهد ماههاست

لک زده است. ماهور هم  شی دختر کوچولو  دنیو بوس دنید

 یبه او گفته بود که به عمه قول داده که همراهش به خانه 

 یآشت یالناز بروند و برا یپدر
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گفته بود که  شیقدم شوند. کاوه برا شی او با زنش پ دادن

حرف نزده هر که بوده را  یکس چیمدت هاست دوستانه با ه

طرف خودش از او دور   ایاز خودش رانده  یاو به نحو  ای

 .شده بود

 

کنترل خشمش به فکر  یکرده بود برا شنهادیبه او پ ماهور

  .راه چاره باشد

 

شود و هر  یهر روز از روز قبل بدتر م تشینه که وضع اگر

به مراتب بدتر و درمانش   تشیچه سنش باالتر رود وضع

 .سخت تر خواهد شد
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بود و کاوه   دهیساعت طول کش کیاز  شتریاشان ب  مکالمه

 مدتش از ماهور با خجالت و  نیا یدر انتها بخاطر رفتارها 

 نیهزار من و من عذرخواسته بود و قول گرفته بود که ا

  .بازگو نکند ییموضوع را جا 

 

خودشان مسکوت خواهد  نی ب  هیقول داده بود قض ماهور

 یحس بهتر ادیز یماند. بعد از مکالمه اشان با وجود گربه 

  .داشت

 

در اتاق باعث شد چشم   یکه صدا دیتخت دراز کش یرو 

  یشود. عمه اش از ال رهیر اتاق خرا باز کند و به د  شیها

 :دیبازش پرس یچشم ها دنیدر سرش را داخل آورد و با د

 

 ؟ی داریب-

 

جمله بود که  نیتکان داد. انگار منتظر هم شیبرا یسر

  .ماهور نشست یتخت کنار پاها یداخل آمد و رو
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دامنش را با دست مرتب کرد و در فکر بود.  یها نیچ

 دلخور است یزیقشنگ مشخص بود عمه اش از چ

 

 شده عمه؟ یچ-

 

قطره اشک از  نیحرفش همزمان شد با افتادن اول نیهم

 ینشست و دست ها شیعمه اش. نگران در جا یچشم ها

 .عمه اش را گرفت

 

 ؟ یحرف بزن  یخوا ینم-

 

  .به دخترش حرف زدمخانم راجع  دهیبا فر شیچند روز پ-

 

 خب؟ -

 

 دهیبهم خبر م کنهیگفت با خونواده اش مشورت م-
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اش آن   یو با پر روسر دیاز چشمش چک یگریاشک د قطره

 را پاک کرد

 

 خانم زنگ زده بود دهیامروز فر-

 

نداده  یداشت که خبر خوب نی اش نشان از ا دهیبرچ ی ها لب

 است

 

 ه یگفت جوابشون منف-

 

 هیانگار شکست و شروع به گر  شیک هاجمله سد اش  نیا با

کرد. دستش را پشت کتف عمه اش گذاشت و او را به 

  .دیآغوش کش

 

نثار   یزودرنج شده بود در دلش لعنت یاد یاش ز عمه

شوهرش کرد. بعد از چند لحظه که آرامتر شد کنار گوشش 

 :پچ زد
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... اصال دهیکه به آخر نرس   اینداره عمه دن هیکه گر نیا-

 حرف بزنم؟   نیمن خودم با نسر یخوایم

 

را   شیو اشک ها  دیکش رونیرا از آغوش ماهور ب   خودش

 پاک کرد

 

 بشه کی بچه ام کوچ ینطوریا ترسمیآخه م-

 

علت  می بدون میما حق دار ؟یکن یفکر م ینه چرا اونطور-

 هیجوابشون چ

 

 ...... خبزهیچ-

 

 جان-

 

نگو  یزیتوام چ یخوای من راستش هنوز به فرزاد نگفتم م-

 روشن شه  فمونیفعال تا تکل
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 گه یچشم د -

 

 یسالمت  گهید-

 

 یبه رو  یبود که لبخند شی اشک هنوز در چشم ها برق

 .ماهور زد

 

*** 
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*** 

 

بود که آرش برگشته بود از بس اخم و تخم کرده   یوقت چند

بود که فرزاد دست عمه اش و بابک را گرفته بود و به خانه 

 .خودش برده بود ی

 

به مراتب بدتر  یشده بود که حت دیشد  یبه حد  شیها  یبدخلق

 یم یهم با او بدرفتار  هیکه در حضور بق یاز قبل بود طور 

  .کرد

 

مرتکب   یکرد که انگار او گناه یبا ماهور رفتار م  یطور

 .مجازات شود  دی شده است و با

 

 یبزند م یهم حرف  مایاز آرش به ن دیترس  یم یحت گرید

 یکه حرف م یاواخر با هر کس نیبا هم دعوا کنند. ا دیترس

  .کرد یزد دعوا م
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کرده بود فرزاد  تیچشم همه اذ یکه ماهور را جلو  کباری

پرخاش کرده بود که    یاعتراض کرده بود و آرش طور

 کیتحر یحرکتش برا  نی آرش بلند شده بود؛ هم یفرزاد برا

شود. به زور و خواهش و   زیبود تا با فرزاد گالو  یآرش کاف

  .کرده بودند شانیالتماس جدا

 

کند خودش و عمه   شانیتوانست جدا  ینم ییبه تنها بابک

. فرزاد قصد کتک زدن آرش دیرس یاش هم که زورشان نم

را نداشت اما آرش ول کن ماجرا نبود و مدام مشت و لگد 

  .انداخت یم

 

دانست  ی نمکرد از خودش دفاع کند.  یرا هم مجبور م فرزاد

گرفت که  یآرش از کجا نشات م ی ختهیخشم لجام گس نیا

  .شد یگذشت بدتر م یهر چه م

 

کرد  یفروکش نم تشیشد اصال عصبان  یم یکه عصبان یوقت

خشمش را داشت  نیهم ا شهیو تا ساعت ها ادامه داشت. هم

کرد اما  یم ی سر ماهور و بچه ها خال یو با هر بهانه ا 

 .نداشت یانگار تمام
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بعد از دعوا با فرزاد و رفتن آن ها دوازده تا قرص خواب   

 نیگفت اما ا  یم ان یشده بود که هذ جیگ  یخورده بود و طور

قبل هول نکرده بود و به اوژانس هم  یبار ماهور مثل دفعه 

  .زنگ نزده بود 

 

و   ندیگو  یحالتش مست قرص م نیگفت به ا یکه م  خودش

شده بود که  یرود. طور  یم رونیبعد از چند روز از بدنش ب

هم  دیو ی د یآرش را برا یحالت ها نیشد ا ینم  شیرو  یحت

  .کند ف یتوص

 

خواهد  یگفت م ی شده بود. م ریهم از جان خودش س  خودش

 .گذارد یچرا او را به حال خودش نم ردیبم

 

 دهیگفته بود کارش به استنشاق رس شی ها انیهذ یا یدن در

  .بل کرده بوداست و ماهور را نگران تر از ق
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هم گفته  یگرفته بود به خانم احمد یرا مرخص یروز چند

 یآرش تابلوتر از آن شده بود که کس ی افهی . ق دیایبود که ن

  .نشود ادشیمتوجه اعت دنشیبا د

 

آمد.   ینم رونیرفت دو ساعت ب یکه م ییدستشو  داخل 

  .بست  یکردند آن ها را به فوش م یهم که م ش یصدا

 

کرده بود که عاقبتش   یدانست به درگاه خدا چه گناه  ینم

ولش  دیو با ستیشده بود. فرزاد گفته بود که آرش آدم ن نیا

از محبتش   یکرد ذره ا یهم که م یآرش هر کار یکند ول

  .شد ینسبت به او کم نم

 

رساند که از او   ی اوقات آنقدر کارد را به استخوانش م یگاه

 ی اوقات باق یتنفر فقط در حد همان گاه نیشد اما ا یمتنفر م 
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ر هم شد نفرت ماهو  یتمام م نکهیماند و به محض ا یم

کرد به  یکه فکر م یمختلف یکرد. کتاب ها یفروکش م

  .استفاده یاز ذره ا غ یخواند اما در یرا م ند یآ یکارش م

 

ها در مورد  ین یب  شیپ یکرد که همه   یرفتار م یطور آرش

در  یبود حت ییآمد. آرش آدم تندرو  یاو غلط از آب درم

کرده بود که صفر تا   یتندرو  یمصرف مواد هم به حد

  .نبرده بود یصدش زمان آنچنان

 

شده است فقط در دلش  کیکرد به ته خط نزد  یم احساس

 .دی ا یسرش ن ییکرد بال  یدعا م

 

حرف   نیگفت جان سخت تر از ا یکه به ماهور م  خودش

حرفش  نیو هر بار اشک ماهور را با ا ردیهاست که بم

 .آورد یدرم
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در  یرییکرد تغ ی م ازیا و نذر و نچه هم به درگاه خدا دع هر

  .شد ینم جادیآرش ا تیوضع

 

 ی ناتمام  یناآشنا وقت گرفته بود و سوال ها ی روانپزشک از

  .که داشت را مطرح کرده بود 

 

شده است که  اد یبه او گفته بود از بس مصرفش ز دکتر

کند. گفته بود  یمواد مصرف م یقرص خواب را به جا

بدن   یرو  ری تاث یذارد به اندازه گ یبدنش م یکه رو  یر یتاث

  .و به مراتب کمتر است ستین یفرد عاد کی

 

که با فرزاد دعوا کرده بود و بعد از رفتن آن ها  یروز

بود ماهور   ییرفته بود دو ساعت تمام دستشو  ییدستشو 

  .کند ش یجرات نداشت صدا

 

داشتند هر  ییو حنا هر دو دستشو  نیاز دو ساعت که آر بعد

  .نگرفته بود یزده بود جواب شیچه صدا
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خمار   یزده بود صدا ییسر با مشت به در دستشو  آخر

 یکاسه  یشد رو  یبود. باورش نم دهیاش را شن یتودماغ

 .توالت خوابش برده بود

 

وقت گذاشته بود و خواهش التماس کرده بود تا  یکل

ر زور و  داده بود و با هزا نییرا پا ییدستشو  ی رهیدستگ

 .آورده بود رونیاو را ب ییزحمت فقط تا دم دستشو 

 

توانست از بچه ها   یشده بود. نم نیراهرو پهن زم کف

 یبست ول یداشت چشمشان را م یی پنهانش کند اگر توانا

داشتند و به نوبت با تعجب به آرش نگاه   ییبچه ها دستشو 

  .رفته بودند ییکرده بودند و دستشو 

 

از آن بود که بچه ها هم کمکش کرده بودند و با زور   بعد

  .تا هال خانه کشانده بودنش نیزم یرو 

 

کرده بود که خودش  یو زار هیسر آرش گر یرو  آنقدر

مدت   نی داده بود که قرص خورده که تمام ا حیتوض  شیبرا
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کرده که پول مصرفش را از  یبعد از کمپ را مصرف م

 .گرفته است یآورده که از او پول نم یفروش مواد م

  

 یآرش انگار تمام یها انیکرده بود و هذ هیگر ماهور

 یجهنم خدا رو  یگفتند جهنم وجود ندارد ول ینداشت. م

 .دید یرا به چشم م نیزم

 

بود تا تار و  ی کاف ییخانواده به تنها کهی ی معتاد برا کی

 شی ها ی. حنا دوباره شب ادرا زدیخانواده را بهم برپود آن  

  .خورد یرا م شیناخن ها نیرا از سر گرفته بود و آر

 

 یزیتجو  یاسترس داشت که قرص ها یهم به حد  خودش

 یر یاو دو برابر کرده بود اما آن تاث یرا بدون اجازه  دیو ید

خدا استرس  ی شهیرا که انتظار داشت نگذاشته بود و هم

 .داشت

 

از آن در هال خانه آرش به خواب رفته بود. بعد از چند  عدب

کرده بود   دارشیساعت به زور و هزار زحمت از خواب ب

  .ردیاز حد بم شیب یدر خواب به خاطر خمار دیترس یم
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که  یکشدار و تودماغ  یکه کرده بود با همان صدا دارش یب

رفت التماسش  یم ادشیگفت و  یجمله ها را تا نصفه م 

به او بدهد تا از   گریکرده بود که فقط دوتا قرص خواب د 

  .راحت شود یکوفت یزندگ نیشر ا

 

 یم هیکرد حنا را هم به گر یم هیسرش گر یکه رو ماهور

کرد و کمک  یم یشتری ب تیاحساس مسئول نیانداخت اما آر

 .ستادیا یدست ماهور م

 

و زور نشانده  نداشت. او را به ضرب ی فیتعر چ یآرش ه حال 

شد  یخم م  نیزم یبود که غذا به خوردش بدهد سرش تا رو 

 یکردند نم ینگه داشتنش م یبرا نیهم با آر یهر کار

 .توانستند

 

شد و   یداد از دستش کج م یآب را که به دستش م وانیل

داد آب  ی. خودش هم که به خوردش مختیر یم نیزم یرو 

شد باز  یکه م  ال یخیکرد. ب یدهانش شره م   یاز کناره ها

 .خواهد یگفت تشنه است و آب م یم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

*** 
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ماند  یتا صبح زنده نم یکرد از شدت گرسنگ یم حس

است که چهل و هشت ساعت  قای گفت دق یخودش که م

 .نخورده است یزیچ

 

نوشته بود که از  شیبرا  یخبر کرده بود و نسخه ا آژانس

سرم   ش یبود؛ برا دهی. نسخه که دستش رسرد یداروخانه بگ

به خوردش  یوصل کرده بود و به هزار زحمت قرص متادون

بود  دهیداده بود آن شب را همراه بچه ها کنار آرش خواب

 .شده بود آرش رفته بود داریصبح که ب یول
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گذشت  یسه روز م  یآمد گاه یشب ها هم به خانه نم  دایجد

زد   یشد. هر چه هم که به او زنگ م ی از آرش نم یو خبر 

  .داد ی جوابش را نم

 

زده است. دعا  رونیاز خانه ب یکرد از شدت خمار یم حس

  ییبال  ایبه او نزند  ینیماش ابانیکرد در کوچه و خ  یم

 .. در آخر خودش مانده بود و بچه هادیایسرش ن

 

فکرت قلبت   یبه جا یگفته بود وقت دیو یروز قبل د چند

. ین یب یحرف بزنه، نگاه کنه، فقط صدمه م  ره،یبگ  میتصم

 رونیب نهیقلبش را از س اندازدیگ بتوانست چن یکاش م

  .بکشد

 

توانست بدون در نظر گرفتن عواطفش فکر کند دست  ینم

کرد ته ته تمام  یخودش نبود. هر چه هم که فکر م

  .دیرس یبه بن بست م شی فکرها
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صبحانه   زیرا نداشت. به م یکار چیانجام دادن ه ی حوصله

 ینم نیی پا شیاز گلو  یزینگاه کرد. بغضش را قورت داد چ

 .رفت

 

 یداد و رو یسالم دیآشپزخانه د یرا در آستانه  نیآر

حرف شروع به خوردن صبجانه اش  ینشست. ب  یصندل

  .کرد

 

به رنگ و    یکمک کرده بود. نگاه شی را پا به پا  شبی د تمام

نبود. دستش را دراز  دهیآن پسرک رنگ پر گریکرد د شیرو 

 ختیرا بهم ر شی بایفر ز یکرد و موها

 

 ی کوتاهش کن یبر  دیموهات بلند شده با-

دانست ناراحت است و   یتکان داد. م یجوابش فقط سر در

 یبرا یحرف زدن ندارد اما خودش هم جان یحوصله 

 .درآوردنش از آن حال نداشت

 

 ؟ یامروز کالس دار-
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 آره-

 

 ؟ یگردیبرم یک-

 

 کالس زبان رمیدارم بعدش هم م کی کالس ربات ازدهی تا -

 

 میما خونه نباش  دیبردار شا دیکل-

 

 اد؟ینم یمگه خانم احمد-

 

 ساعت بلند کرد  دنید ی را برا سرش

 

  ادیم نمی زنم بب  یبهش زنگ م گهی د کمی-

 یاش بلند شود که دستش را رو  یصندل  یاز رو خواست 

 نگاهش کرد یشانه اش گذاشت سوال
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 رو بخور بعد برو رتیش  وانیل-

 

 یآبج رمیس-

 

 یشیکه گشنه م ینخورد   یزیچ-

 

 یکه برا نیراحت شد.. آر  الش یرا که سر گرفت خ وانیل

گرفت و   رینان پن یلقمه  شیرفت برا  شیلباس ها دنیپوش

  .گذاشت  شیبرا وهیاز م یظرف
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 یمدت به بچه ها هم وقت نکرده بود درست و حساب نیا

 دیرا که حاضر و آماده د نیبرسد و عذاب وجدان داشت. آر

  .را در کوله اش گذاشت ل یجلو رفت و وسا

 

اعتراض کردن نداشت. خم شد لپش  یحوصله  یحت پسرک

بدرقه اش داخل راهرو  یگرفت برا ش یدر را برا دیرا بوس

بدرقه  اطیبا نگاهش تا در ح دیرا که پوش شی د، کفش هاش

  .اش کرد

 

*** 

 

را  یمدت نکهیا یفر زنگ زده بود برا یعیدکتر رف به

 یکرد حس خوب ینرود. هر چند اگر کار نم مارستانیب

اش پا در هواتر از آن بود که به حس  یزندگ ینداشت ول

 .بها دهد  شیها

 

ساعت  میدر انتها بعد از ن فر قبول نکرده بود و  یعیرف دکتر

روز را فقط  کی  یشده بود که هفته ا  یمکالمه ماهور راض

  .برود یجراح یبرا
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تماس گرفته بود. گفته بود پسرش از  یخانم احمد با

تواند   ینم یداربست افتاده و لگنش شکسته و تا اطالع ثانو 

  .بگذارد تا پسرش سر پا شود ش یتنها

 

او را به شش ماه بعد حواله کرده بود. بعد از قطع  رسما

نشست و سرش را  زیپشت م یکردن تماس خانم احمد

د زندان... ش ی... آشپزخانه هم مشی دست ها یگذاشت رو 

حنا به خودش آمد و   ی... با صدا دنینرفتن و ند رونی ب  یبرا

  .به هال رفت

 

او لب  دنیکرده بود. با د سیباز هم لباسش را خ دخترک

  .زد هیگر ریو ز دیلرز  شیها

 

 یپرزدار حنا را نوازش کرد... بوسه  یرفت گونه  جلو 

  ...گردش زد  ینیبه ب یآرام
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گذاشت   ییدمپا  شیکرد. برا یم  یشده بود و نحس بدخواب

 یکه رو  ییکه او را به حمام ببرد. بعد از رفتن حنا پتو 

 ییلباسشو  نیتشکش انداخته بود را جمع کرد و داخل ماش

 .انداخت

 

کرد  یرا درآورده بود. سع شیحمام که رفت حنا لباس ها  به

  .اش را کنترل کند یوسواس لعنت 

 

 سیو روز قبل ترش هم حنا خودش را خ روزیو پر روزید

کرده بود و چون چند روز پشت هم حمامش کرده بود و  

  .پوستش به شدت خشک بود

 

 یرفع خشک یبود برا دهیقرمز د ی رهیشکمش چند دا یرو 

بزند اما باز   ون یپوستش  مجبور شده بود کل تنش را لوس

سوخت. بچه بود و   یزبان م  یدخترک ب یهم دلش برا 

 .عیمط

 

کرد اما او که خودش هم پوستش خشک بود   ینم یاعتراض 

 .از حد پوست چقدر درد دارد شی ب یخشک دیفهم یم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

*** 

 

. هنوز دل  دیاش کش ینرم و مخمل  یگونه  یرا رو  دستش

 :شانه اش گذاشت و نازش داد یزد. سرش را رو  یم

 

 ...دلم زی... عزشی ه-

 

 یرا رو  سشوار یرا از خودش جدا کرد. از فاصله گرما او 

 :گرفت شی موها

 

 ...شهیاالن تموم م-
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شده بود جز همان صدا کردن اول صبحش  داریصبح که ب از

...  شدیبدخواب م یکلمه با او حرف نزده بود... گاه کی

بچه  کی فقط  ی... گاهی لجباز  یکرد... گاه یم  یبدقلق یگاه

کرد...   یکوچک پنج سال و چند ماهه بود و فراموش م ی

بلند بخندد و   دی رفت دخترک با  یم ادشیبود که  یخواهر

  .کند یباز

 

داشته باشد...   یداشته باشد که نازش دهد و پدر یمادر

دستان  انیکه دوستش داشته باشد... دستش را م یپدر

 .به پارک ببردش  یباز یو برا  ردیبزرگش بگ

 

صبحانه   یدرآورده بود... برا زریتست را از فر یها  نان

  یجوشاند و چا ریکرد و دوباره ش یاشان تخم مرغ عسل

 یزندگ ی... بو دیرا نفس کش تازه یگالب دم داد. عطر چا 

 .داد یم

 

 یصبحانه  سی سرو  ک یرا پر کرد. دلش  دیسف  یها فنجان

 .... گرم و خاصدی پررنگ شا یخواست... نارنج  یرنگ
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آمد  یحنا گذاشت. وروجک خوشش م یمرغ را جلو  تخم

نوا و تکه تکه اش  یتخم مرغ ب یقاشق را مرتب بکوبد رو 

  .دخترک سوخت یخال  یها یکودک  یکند... دلش برا 

 

 زیپارک را به حنا داده بود که حاضر شده بود سر م قول 

داد.  یرا داشت و قورتش م ی. هنوز بغض لعنت دیایصبحانه ب

  .شد یبچه ها چه م فیشکست تکل یاگر او م

 

  کردن هیداد. گر یباش را به او م  یقو  امیمدام پ مغزش

 .داشت یا  دهیکه مرده بود چه فا یزیچ یبرا

 

را جابجا  زیم یرو  ل یرا باز کرد و وسا خچال یشد در  بلند

را همانطور ترک  ز یم دیعادت مزخرف... با نیکرد... ا 

  ینبود. اما بعض یزیروم  دنی... االن وقت دستمال کشکردیم

 یکشت... ب یو تو را م شدیشد و ترک نم یعادت م  زهایچ

 ...ی... باورش کنی... حس کنیآنکه بفهم

 

*** 
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 یزد. حنا رو  یخلوت بود و پرنده پر نم یسر صبح  پارک

... کردیم یخودش باز یو برا دیدو  یپارک م یچمن ها

  ...خودش را سرگرم کند ییگرفته بود تنها ادیطفل معصوم 

 

 میکرد نس یپارک نشسته بود و حنا را نگاه م مکتین یرو 

بود دم  شیو هوا  وریعاشق شهر شهیهم. دیوز یخنک

  .گرفت  یقیعم

 

 یزمستانش را جمع م یآذوقه  ورهایشهر  نتیکه بود ز بچه

و   یکرد. ترش یخشک م یپخت. سبز یکرد. رب گوجه م

پخت و چقدر دوست داشت  یانداخت. مربا م یم ارشوریخ

 .کرد یم دارشیکار کردن ب یرا که برا یخنک  یصبح ها

  

آمدند کنج دلش خانه  یشدند م یتمام نم یلعنت یها  خاطره

رفتند که  یکردند و نم یدلتنگ م یکردند او را حساب یم

  .رفتند ینم
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  یهم بود حاضر بود باشد و غرغرها نتیدلتنگ ز یحت االن

فقط باشد و او به  یاش را به جانش ببندد ول یتمام نشدن

  .اش برود یکودک یالیخیب یروزها

 

که تمام روز را منتظر بود که پدرش از در تو  ییروزها به

 شی برا یز یچه چ ندی نگاه کند که بب شی و او به دست ها دیایب

 ینم  دشیپدرش ناام  چوقتیاست و چقدر خوب که ه دهیخر

  .کرد

 

چرا پول    نکهیسر ا نتیپر بود و چقدر ز شیدست ها شهیهم

کند به جانش  یکند و پس انداز نم  یم  ل یو م فیرا ح  شیها

 .زد یغر م

 

 یخانه م وانیبا پدرش داخل ا وریغروب شهر  یخنکا

خوردند و چقدر خودش  یتازه و گرم م ینشستند و هندوانه 

 یگرم حرف م یبابت خوردن هندوانه  نتیو پدرش از ز

اما عادتشان بود هندوانه را گرم و آبدار دوست   دندیشن

  .داشتند
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االن هم داشت که هندوانه را دوست  نیرا هم عادت نیا

 تابستان نیبگذارد. ا خچال ینداشت در 
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مختلف آرش باعث  ی ها تیچطور گذشت. اذ دینفهم اصال

عمر را به کل فراموش کند. شده بود که لذت بردن از گذر 

 :برگ خشک بود کیحنا به سمتش آمد در دستش 

 

 ...... چه نازهنیبب یآبج-

 

به گونه اش زد که باعث شد حنا با   یمحکم ی بوسه  ماهور

 :اعتراض بلند بخندد

 

  ...یی... عروسک تو ییناز تو -
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و خودش را تکان تکان داد. رقص  دی خند یبا ناز خاص حنا

 .دامنش را دوست داشت

 

 ...یآبج-

 

 ...یجان آبج-

 

 ...خوام ی م یمن بستن-

 

  یو رو  دیدرهم کش یرا مصنوع شی اخم ها ماهور

 :ندینشست تا بتواند صورت دخترک را بهتر بب شی زانوها

 

 .ستیهوا سرد ن کمی-

 

اش را به هم  یدوستداشنت یکرد و ابروها ینچ دخترک

  .ضعف رفت شیکمان ابرو  یرساند. دلش برا
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*** 

 

شده بود   داریصبحانه بود. از صبح که ب زیم  دنیچ مشغول

  .کرده بود روز را خوب شروع کند یسع

 

کرده بود همراه خودش به  یکرده بود و سع دار یها را ب بچه

 یدهد. هر چند حرکاتش را درست انجام نم ادی وگایآن ها 

  .بودند دهیتا توانسته بودند خند یولدادند 

 

کرده  یباشک باز  میقا یساعت میهم به اصرار حنا ن  بعد

خودش را در   یبود. طور یباز  نیبودند. دخترک عاشق ا

 .شد ینم دایکرد که اصال پ یم  میخانه قا یسوراخ سنبه ها

 

  یداد. نگران یم یزندگ یبو  دیتازه را نفس کش یچا یبو 

  .دندیکش یکم نبودند مدام از پس ذهنش سرک م شیها
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بود. مدام شماره  امدهیهفته بود که خانه ن  کی  قایدق آرش

هم جوابش را   کباریخدا  یگرفت محض رضا یاش را م

  .نداده بود

 

اش را بروز ندهد که بچه ها را   یکرد نگران یم یسع اما

 رانیبود که ا  یبچه ها بهتر از وقت  تینگران نکند. وضع

  .آمده بود

 

دکتر برده  شیچکاپ پ   یرا برا شانیهر دو   شیروز پ چند

  .بود یراض شانیهر دو   یجسم  تیبود. دکتر از وضع

 

تپل تر شده    ییلو یبود و حنا چند ک دهیقد کش یچند سانت نیآر

هنوز از همساالنش کوتاهتر بود اما باز   نیبود. هر چند آر 

  .اندک دلخوش بود راتییتغ نیهم به هم

 

  چی خوردن نباشد. که در ه یبرا یگفت که اجبار یم دکترش

که  شدیمگر م یاجبار نباشد. فکر کرد چه دکتر دلشاد یزیچ

 .هم بود یخواست یاگر نم یاجبار نباشد؟! گاه
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لبخند بزند.  شانیرو کرد به  یآمدند سع زیها که سر م بچه

بود فکر کرد   یبزرگ کردن همزمان دو تا بچه کار مشکل

هم قد  شی بچه ها دیکرد االن شا یازدواج م شی اگر سال ها پ

بودند نسبت به بچه ها محبت داشت اما احساس  نیحنا و آر

  .مادرانه نداشت

 

بچه ها را دوست  نکهیمادر بزرگ شده بود. با ا یب یبچگ از

  ینم چوقتیکرد که ه یخودش فکر م شیپ شهیداشت هم

 ادشیکه  یباشد. از وقت یبچه ا چیه ی برا یتواند مادر خوب 

 .نبود تا مادرانه خرجش کند یبود مادر
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گفت خرج کردن محبت را بلد است. گفته بود الزم  یم دیو ید

تا  میداشته باش ی ت یخوب و با کفا نیما والد یکه همه  ستین

  .میباش یخوب نیوالد م یخودمان بتوان
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  نی که ا یخوب کس  یاست ول نی اش هم یبود روال عاد گفته

خاطر خودش را از  نیتواند به هم  یداشته که نمرا ن طیشرا

 .نعمت محروم کند نیا

 

تواند با آموزش  یبود اگر بخواهد و وقت بگذارد م گفته

بود  نیا دیو یجوابش به د شهی. ماهور اما هم رد یبگ ادی دنید

خواهد خودش را در آن  یاست که نم یکه مادر شدن چالش

 .ندازدیب

 

گالب حال دلش   ری. طعم دلپذدینوش شیاز چا گر ید یا  جرعه

 ز ییپا یخنکا  دیکه از پنجره وز  یخنک میکرد. نس یرا بهتر م

  .را با خودش آورد

 

 وانیباشد. ل یلحظه اشان ابد نیدلش آرزو کرد آرامش ا در

 .را دم دستش گذاشت نیآر ریش
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آغشته به شکالت صبحانه آماده کرد و به  ی حنا تست یبرا

  .واسطه مادر شده بود  یاالن بدستش داد. فکر کرد 

 

کرد. تا چه   یم نینداشته اش را خرج حنا و آر یها مادرانه 

بود بچه ها از او   دواری دانست فقط ام  یحد موفق بود را نم

بلند شد و به اتاق   لشیموبا  یصدا دنیباشند. با شن یراض

 .رفت

 

*** 

 

. بار  دندیلرز یحرف برداشت. دستانش م  یرا ب  ریپن ظرف

خواست خودش را  یآمد و برگشت م زیبه سمت م گرید

 .شد یکنترل کند اما نم

 

 یگرفته بود. نم ی سوختند. استرس بد ی م شیها چشم

  چه کار کند؟ دیدانست با
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اش کوتاهند.   یخوش یکرد چه قدر لحظه ها یم احساس

  .باشد یمششان ابدآرزو کرده بود آرا شیپ قه یچند دق نیهم

 

مستجاب  شیدعا یبه خودش زده بود. ک یدلش پوزخند در

  .دیرا دستمال کش زیدوم باشد؟! م یشده بود که االن دفعه  

 

. ظرف دینگاه کرد. دستکش ها را پوش فیکث ی ظرف ها به

  .گذاشت نکیکف زده شده را کنار س یها

 

اما مگر  فتدین  ادشیداشت به  ی. سعدندیلرز یم ش یپاها 

رها    یصندل یخودش را رو  اوردی! دستکش ها را درنشد؟یم

  .کرد

 

اما مگر  دیآشپزخانه چک کیسرام یدستکش ها کف رو از

 نیشده بود آنوقت ا ده یبه گند کش شانیمهم بود؟ تمام زندگ

  .شدن کف آشپزخانه بود فیاش به فکر کث یوسواس لعنت 
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کرد باعث شد   یکه هر لحظه مغزش صادر م یباش یقو  امیپ

  .د یایکرد اشکش درن ی و سع دیرا آب کش وانیبلند شود. ل

 

قورت داد و قورت داد. مگر نه  یکه داشت را ه   یبغض

بود پس چرا او آرام  ییفنگ شو  یظرف شستن نوع نکهیا

  شد؟ ینم

 

کف  یکرد کف آشپزخانه زانو زد. لکه ها سیرا خ یا پارچه

ها افتاد با پشت   کیسرام ی. اشکش که رو دیو ساب  دی را ساب

 .گرفت یبه او راحت تر م یدست پاکش کرد. کاش خدا کم 

 

*** 

 

به چراغ روشن هال   یشد. نگاه  اطیانداخت و وارد ح دیکل

انداخت خودش گفته بود چراغ را خاموش نکنند از صبح 

  .مجبور شده بود بچه ها را تنها بگذارد
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ش را دور گردنش انداخت. سر  یخانه که شد شال رو  وارد

از دردها و  یهم نتوانسته بود ذره ا ختنیهمه اشک ر نیا

 .احساسات تلخش کم کند

 

مبل انداخت. شالش را هم. ناخنش   یرا کند و رو شی مانتو 

 کرد؟؟ یچه کار م دیرا به دندان گرفت. حاال با

 یبود ضربان نبضش باال رفته بود. تمام تنش درد م  یعصب

  .ه خورده بود. به اتاق رفتکرد انگار ضرب 

 

 یبرا  نیزم یهم رو  نیتخت به خواب رفته بود. آر یرو  حنا

  شیکارها یهمه  نیریخودش جا انداخته بود. پسرک ش

  .عاقالنه بود

 

آرام  ینفس ها یتخت نشست. سکوت مطلق بود. صدا یرو 

  .رونیاز ب یگربه ا یصدا  یآمد و گه گاه یم نیحنا و آر

 

شد؟؟ حالش داشت  یآرام نم یاش کم یزندگ یقیموس چرا

 .خورده بود  یچا وانیل کی. تمام روز فقط خوردیبهم م
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*** 
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 لشیکه تا کمر در موبا دیرا د یشاپ که شد عل یکاف داخل 

کتف او   یشد دستش را رو  کیکه نزد  زیفرو رفته بود. به م

 .ردیکه خورد باعث شد خنده اش بگ یگذاشت تکان سخت

 

 میترسوند سیدهنت سرو -

 

 را به سمتش دراز کرد دستش

 

 سالم-
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 ؟ یسالم عشقم چطور -

 

جمع  یلوس عل ی نشست و صورتش را از ادا  یصندل یرو 

شد؛ منو را باز کرد و سرگرم  یعل یده کرد که باعث خن

 .خواندن منو شد

 

 گما یم-

 

 د یکش رونیرا از منو ب سرش

 

 ؟یبپوش یندار یا گهیتو لباس د-

 

  انداخت یلباس تنش نگاه به

 

 چطور؟-
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کل تابستون رو   نمتیب یلباس م نیباره که با ا نیدهم نیا-

  ای دهیحاجت م هیچ یگذروند  شرتیال ت هی نی فکر کنم با هم

  پوالت کپک زدن؟

 

 داد نیرا چ صورتش

 

تنت بود نکنه بخاطر  نیهم روزمی! د؟یشوری م نو یاصال ا -

 ؟یعطر به خودت زد نهمهیبو گند عرقت بلند نشه ا  نکهیا

 

 زد یبه عل ییدندان نما لبخند

 

 کادو ماهوره-

 

 کرد ینچ

 

 یوا یهست  ینطوریبکنن از االن ا لت یخاک بر سر زن ذل-

 به حال فردا
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 تکان داد شیبرا یدست

 

  یبه تو بود که توام از دست رفت دمیام  هی-

 

 نگاهش را دوباره به منو داد یعل یبه حرف ها تی اهم  یب

 

 تحفه؟ نیبوده ا یحاال مناسبتش چ-

 

 .دوباره شل شد  ششین
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 هیسوغات-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 نگاهش کرد هیاندر سف عاقل 

 

ببند به رسم   شتو ین ؟ ی کنیذوق م نقدری ا یسوغات هی   یبرا-

 ادب برات کادو آورده. فکر نکن از رو عشق و عالقه بوده

 

 ه یبوده برام کاف ادمیکه به   نیهم-

 

 کادو داد بهت؟ یتولدت چ-

 

 دونست یتولدم رو نم خیتار -

 

  خاک بر سرت-

 

 سمت که براق شد حرفش را عوض کرد به
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 د؟ یزنیاصال حرف م  د؟یزنیحرف م یپس شما راجع به چ-

 

دماغت رو نکن تو  نقدریا ستیبه تو مربوط ن گهید  نشی ا-

 نجا؟ یا  امیب یگفت  یما. کارم داشت یرابطه 

 

 هیکنم اما داداشه گلم  یخوام فضول یمن که نم شعوریب-

  ییزایچ هیآدم محکم تر بشه  یرابطه  شهیباعث م  ییزایچ

 نهیزم نیرابطه کم کم سرد شه. تو که تو ا شهیهم باعث م

 یندار  یتجربه ا 

 

 او گرفت یکه دستش را جلو  دیبگو  یزیچ خواست 

 

 هیاما بازم  ی دونیخودت م یروانپزشک یکه بگ م یهزار -

  .شهیرو تا آدم تجربه نکنه متوجه نم  ییزایچ

 

 بود یاز نظرش منطق حرفش
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 می کم گپ بزن هی ی ایامروزم دلم برات تنگ شده بود گفتم ب-

 

  یبرا شهیبود که هم یعل نیا یدوست یسال ها نیتمام ا در

 یلبخند غشیدر  یداشت. از محبتش ب یشان قدم برم یدوست

 زد

 

 قیدمت گرم رف-

 

 ماهور چطوره؟ خوبه؟-

 

 اونم خوبه سالم داره -

  

دکتر  شیچند روز پ ؟یدیجواب م ینطوریکه ا دمینپرس یکل-

رو کم کرده  شی کار یگفت ساعت ها  دمید یفر رو اتفاق عیرف

 افتاده؟ یچرا؟ اتفاق
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رو کم   شیهمون ساعت کار یبرا ادهیز  شیشخص یمشغله -

 کرده

 

چه  ما؟ین یدیبابا چرا تو حرف زدن خصت به خرج م  یا-

 ره؟ یم مارستانیروز ب هی یداره که هفته ا یمشغله ا

 

 بدونن هی ماهور دوست نداشته باشه بق دیشا-

 ام؟ هیمن مگه بق-

 

 .دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 

*** 

 

, [12/20/2021 2:05 PM] 

 

 304پست_ #

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



باشه. من فکر  یدختر قو  نیاومد همچ یاصال بهش نم-

 ینطوریاش که ا  افهیبه ق یعنیده پر قو بزرگ ش یکردم ال

  .خوره یم

 

 شانیها یدنیساکت شد. نوش یشدن گارسون عل  کی نزد با

 قرار گرفت زیم یکه رو

 

 داداش دمت گرم-

 

 نوش جان -

 

 .حرفش را گرفت ی دوباره پ یکه دور شد عل گارسون

 

 سرکار؟  ادیتونست ب یبچه ها کجا بودن که م نیقبل از ا-

 

تونه  ینم گهیکه االن د ومدیکار خونشون م یبرا  یخانم هی-

 انگار ادیب
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نکرده بود هنوز مردد   فیآرش را تعر ی هی قض یعل یبرا

 یداشت ول مانیکه کرده بود ا یکار یبود. هر چند به درست

 .ردی مشورت بگ یبهتر بود از کس 

 

 مونه؟ یخودمون م  نیبگم ب یزیچ هی  یعل-

 

 بوده داداش؟  نی از ا ریمگه تا حاال غ-

 

حرف  چوقتیرغم شوخ طبع بودنش ه یبود عل یبا عل حق

گفت و چقدر  یهم نم دی به مهش یشان را حت ی خصوص یها

 .بابت ممنون او بود نیاز ا

 

  جدهی داداش بزرگتر هم داره هفده ه هیماهور  یدون یم-

 دمیبه نود درصد احتمال م کیداره و نزد ادیسالشه اعت

 ضداجتماع داشته باشه تیشخص

 

 خب-
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مواد و دعوا و   کمیبه جرم حمل  شیداداشش چند روز پ-

 با مامورا زندان افتاد یفحاش

 

 خب-

 

ماهور ازم خواست سند بذارم براش. من قبول نکردم به -

 کردم؟ ینظرت کار درست

 

 :کرد و متفکر او را نگاه کرد زیرا ر شیها چشم

 

 اونوقت؟ یچرا قبول نکرد-

 

رو   تیقدر عاف شهی اون تو باشه براش بد نم کمی  نیبب -

بهتر رفتار کنه ماهور  ادیب رونیادب بشه و ب دیشا دونهیم

 ی. البته همه کنهیم  تشیرو جون به سر کرده از بس اذ

  به ماهور گفتم نارو یا
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 حرفش آمد انیم یعل

 

 گفت؟  یماهور چ-

 

 کنه ی درک م هینگفت اما ماهور آدم منطق  یزیچ-

 

 ؟ یمئن مط-

 

 ؟ی از چ-

 

 کنه یدرک م  نکهی ا-

 

 چطور؟-
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حرف زدم  یبا فالن یتو فالن مهمون ش یواال من ده سال پ-

گفتم اما بازم هر  یدادم که چ حیتوض دیمهش یده بارم برا

 گذرونهیم  غیمنو بخاطرش از دم ت فتهیم  ادشیدفعه که 

. چطور  ینرفته با فالن خانم گرم گرفت ادمیهنوز  گهیم

نه بعد ازش  یبهش گفت یتو صورت دختره نگاه کرد  میمستق

 !!درک کنه و از اون مهم تر فراموش کنه؟ یدار  نتظارا

 

 ؟یچ یعن ی-

 

 چیکه ه یرابطه رو بزن نیا دیق یخوایداداشم اگه م یعن ی-

 اگه نه که براش سند بذار

 

آرش االن  یکردن برا یدلسوز ستین یکاره درست نی ا یول-

 ادیبه خودش ب دی سمه با
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 زیبه کار درست و غلطش ندارم من حرفم چ یمن کار نیبب -

 دیرابطه به سرانجام برسه با نیا یخوایاس. اگه م گهید

 زیبه هزار چ نو ی. االن ماهور تو ذهن خودش ایسند بذار

 هی یخودش فکر کنه برات اندازه  شی . ممکنه پکنهیم  ریتعب

 یبراش سند بذار  یسند ارزش نداره که حاضر نشد

 

 زدم؟ یحرف نیمگه من همچ یزن یآخه م هیچه حرف نی ا یعل-

 

 دهیرو م یمعن نیکارت ا یکه حتما بگ ستی الزم ن -

 

 فکر فرو رفت به

 

 یبود؟ چ ینه عکس العملش چ یبهش گفت  نکهید از ابع-

 گفت بهت؟ 

 

 دیکش وانشیل ی به لبه  یدست
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 نگفت  یخاص زیچ-

 

 ه؟یبعد اون روز رابطه تون چطور-

 

 مثل قبله-

 

 دی حرفش باال پر   نیبا ا یعل یابروها 

 

 !!واقعا؟-

 

 کمیچند روز ماهور جوابم رو بده  نیخب فرصت نشده تو ا-

اومده بود که چند  شیقبال هم پ یروزا ول نیسرش شلوغه ا

 روز جواب نده

 

 دهیجوابت رو نم  یزنیتو زنگ م یعن ی-

 

 آره-
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 .داداشم ی بزن دیرابطه رو با نی ا دیپس همون که من گفتم ق-

 

 ؟یچ یعن ی-

 

 یگور خودت رو خودت کند یعن ی-

 

*** 

 

  نی دانست تا ا یساعتش را نگاه کرد. نم گریبار د  ینگران  با

 یماند بچه ها در خانه نم یم مارستانیساعت که ب

  !!دند؟یترس

 

اش  یجدا شده بود هر لحظه نگران یکه از عل ی وقت از

خواست با پدرش راجع به ماهور  یشده بود. تازه م  شتریب

  .کند یرا جد هیقض نیحرف بزند و ا
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آرش  یمدت برا  نیدر ا یگفته بود که دعا کند کس یعل یول

رابطه را  نیا دیبه کل ق دیسند نگذاشته باشد اگر نه که با

  .بزند

 

آورد. او از کجا   یم شیبه رو  یزیماهور آن شب چ  کاش

  .دانست که ماهور از دستش ناراحت شده است ی م دیبا

 

 نیاز بس در ا دی را مال ش یانگشت شست و اشاره چشم ها با

 شی را نگاه کرده بود چشم ها مارستانیب یچند ساعت ورود

  .خشک شده بودند

 

شد.   یم شی دا یپ دیبا گرینگاه کرد د گریرا بار د ساعتش

که با عجله از در  دیسرش را که بلند کرد ماهور را د

  یجلو   یها یخارج شد و به سمت تاکس مارستانیب

  .رفت مارستانیب

 

و  ستادیا شیشد و به سمتش رفت. جلو اده یسرعت پ به

است سرش  دهیسالم کرد اما ماهور انگار که اصال او را ند

  .انداخت و به راهش ادامه داد نییرا پا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

دراز کرد و خواست او را به  شی گرفتن بازو  ی را برا دستش

 شیکه دستش به بازو  نیطرف خودش برگرداند اما هم 

 :زد یغیخورد برگشت و چنان ج

 

-Don’t touch me * 

 

که آنجا بودند به سمتشان   ییها یتمام راننده تاکس که

 .برگشتند 

 

 به من دست نزن*

 

*** 
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به ماهور انداخت که  ینشسته بودند و او نگاه  نیماش در

هم گذاشته بود و راه هرگونه حرف  یرا رو  شیچشم ها

به مقصد   دنیخواست تا رس یزدن را بسته بود هر چند نم

نشان  مارستانیب یکه جلو  یبا عکس العمل یبزند ول یحرف

 .دیترس یداده بود از باز کردن بحث م

 

فکر کرد مطمئن بود  رستانمای ب یقبلشان جلو  قهیچند دق به

شد  یآمد و با آن ها مشغول گفتگو نم  یفر نم  عیاگر دکتر رف

نگاه دکتر  ریشد؛ اما ز ی نم نشیسوار ماش چوقتیماهور ه

  .مجبور شده بود  ییجورها کی

 

اما در دلش آرزو   دیفهم یزیشد چ یحاالت صورتش نم از

  یآرش سند نگذاشته باشد اگر نه که نم ی برا یکرد کاش کس

  یاثبات درست یرابطه را چطور درست کند و برا نیدانست ا

  .حرفش چه کار بکند
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را نگه داشت  نیماش دیشاپ مورد نظرش که رس ی کاف به

  .کمربندش را باز کرد و به طرف ماهور برگشت

 

را باز کرد مطمئن شد که  ش یچشم ها نیماش  ستادنیا با

را بسته است. به  شیده و از عمد چشم هاخواب نبو 

 :گفت یگرفته ا یاطرافش که نگاه کرد با صدا 

 

 !کجاست؟ نجای ا-

 

 مارستانیکه دم ب یغی رفت. با آن ج شیزخم گلو  یبرا دلش

کرد  یخراش بردارد. سع شیبود که گلو  یعیزده بود طب

بسپارد. کمربندش را  یرا به فراموش مارستانی ب یاتفاق جلو 

 :باز کرد

 

هم با هم حرف   میخوریم یزیچ هیهم  زمیشو عز  ادهی پ-

 م یزنیم

 

 :دیبه هم رس شی ها اخم
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وقت شب باهاتون   نیدارم که ا یمگه من با شما صنم -

 قهوه بخورم و گپ بزنم؟ نمیبش

 

بود   دهیتمام در صورتش کوب یرحم یکه با ب یجمله ا از

کرد  یهم گذاشت و سع یرا رو   شیپلک ها یلحظه ا  یبرا

  .آرامش خودش را حفظ کند

 

را خراب کرده بود  زیخودش بود خودش همه چ ریتقص 

 .کرد یدرستش م  دیخودش هم با

 

 ...ماه نیبب -
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! تو ه؟یخبر یفکر کرد دمیچهار بار به روت خند نینه تو بب-

 !!هان؟؟ ؟یفرض کرد یمنو چ ؟یفکر کرد یخودت چ  شیپ

 

جرات نداشت لب از  یزده بود حت ادیرا در صورتش فر هان

  .لب باز کند

 

 هی دی. با دهیعکس م ی جهی مناعت طبع داشتن نت  یگاه-

تا متوجه بشه.   یاریطرفت ب یبه رو  میرو مستق  ییزایچ

 یتورو م  یمحترم ساعت دست من کل خونه زندگ یآقا  نیبب

 متی از ق شتریب متشیق پوشمیکه من م ییارزه. بوت ها

 نته یماش

 

 :در هوا تکان داد و گفت یدست

 

متوجه   زارو یچ نیتو که ا گم یم یبه ک ارو یدارم چ نیبب -

 اصال  یشینم

 

 :تکان داد شیبرا یسر
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  ...نه یبخاطر چندرغاز به من گفت شهیباورم نم-

 :سمتش براق شد به

 

رو  تیتومن خونه زندگ ونیلیبخاطر صد و پنجاه م ید یترس-

 حراج کنن؟؟ 

 

 .... گوش کن ماهورستین نی بحث اصال ا-

 

بگم  تونمیهر وقت من بخوام م  ینه تو گوش کن مگه نگفت -

و  ینه برو به زندگ گمی االنم م یپرس  ینم یزینه شما هم چ

  .مال و اموالت بچسب

را دوست   شیته چشم ها یشما شده بود. سرد دوباره

دانست چطور متقاعدش  ینداشت کامال مستاصل شده بود نم

 .کند

 

 ...ستین نی اصال ا هیقض یول-
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ما بوده  نیکه ب ی. هر چستیکه هست برام مهم ن  یهر چ -

 .تموم شده

 

 :لب زمزمه کرد  ریرا برگرداند و ز شیرو  بعد

 

 ما نبوده نیب یزیهر چند خدارو شکر اصال چ-

 مایدر برد که قبل از آن ن ی  رهیرا به سمت دستگ دستش

 :را زد. با تعجب به سمتش برگشت یقفل مرکز

  

با    نجایا نمیبش کارمیمگه من ب ؟ یاریدرم هیچ  ایبچه باز نیا-

 رم؟؟ یتو دل بدم و قلوه بگ

 

 ...هنوزمن حرف هام رو نزدم  یول-

 

نشستم دلم  نیداخل ماش ی. نکنه فکر کردنمیصبر کن بب-

فر نبود که  عیبه حرف هات گوش کنم؟؟ اگه دکتر رف خوادیم
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هر چند فکر کردم  شدمینم  نتیسوار ماش  اهیصد سال س

 شدمیم  ادهیخونه اگه نه که همونجا پ یریم یدار

 :در برد ی  رهیرا دوباره سمت دستگ دستش

 

رو  یدر لعنت نیخورد نشده ا نیاز ا شتر یم باالنم تا اعصاب -

 باز کن

 

همان ماهور  نیشد ا ی زده بود. باورش نم ادیفر دوباره

ماهور را عوض کرده بود و  یساکت و آرام باشد انگار کس

در جسم ماهور ظهور کرده بود. با خشم  یگریاالن شخص د

 :که به سمتش برگشت هر دو دستش را باال برد

  

خواهش   زنمیحرف هام رو م قهیخوب فقط چند دق  هیلیخ-

 شو  ادهیپ  کنمیم

 

 .باال انداخت شیبرا یسر
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 زنم یجا حرف هام رو م نیباشه هم-

 

 برو سمت خونه تو راه حرف بزن-

 

 زنم یحرف نم یلیخ ی رانندگ  نیآخه من ح-

 

 محترم یمشکل خودته آقا گهی د نیا-

 

محترم کرد دلش به درد آمد اما  یآقا یکه رو  ید یتاک از

 ردی بگ کیماهور را به فال ن ین یکرد عقب نش یسع

 

 شم؟؟  ادهیجا پ نیهم ای  یفتی راه م-
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 .بود متیهم غن نی را روشن کرد و راه افتاد هم نیماش

 

 ...مد نظرم نبود یگیکه تو م ییزایچ نیمن اصال ا نیبب -

 

 هی حرف االن من  ستیکه مد نظرت بود برام مهم ن  یهر چ -

 اس  گهید زیچ

 

 ه؟یحرفت چ-

 

 کات شه  نجایرابطه هم ن یکه ا-

 

  متش انداختبه س یتند  نگاه

 

 ندادم  یرخواهیسند که من از رو خ  هیفقط به خاطر -

 

 یستیمحترم شما اصال در حد من ن یآقا ریخ-
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اش راننده   یترمز زد. از ترمز ناگهان ی را ناگهان رو  شیپا

  .زد و از کنارش رد شد یپشت سرش بوق کشدار ی

 

کشاند دلش از حرف ماهور  ابانیخ ی را به گوشه  نیماش

  تشیتوانست عنوان کند. االن موقع   ینم یشکسته بود ول 

 .نبود

 

 ؟ یچ یعنیحرفت  نیا-

 

 دیبگو  شیدر رو  میمستق نقدرینداشت تفاوتشان را ا انتظار

 

 ی دیکه شن نیهم یعن ی-

 

را گرفت که با  شی به سمت ماهور برگشت و دست ها دوباره

  .دی کش رونیبرا از دستش  شی دست ها یحرکت تند
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به  یکه اعتراض  نیکرد به خودش مسلط شود هم یسع

 .نکرد خوب بود نیماش یدوباره  ستادن یا

 

 ؟ ی کنیم  ینطوریمن آخه چرا ا زیعز-

 

ماهور   یلب ها یرو  یکه گفته بود پوزخند یجمله ا از

 یرا رو   شینشست که باعث شد حرص بخورد و دندان ها

 نداد  یتی اما اهم دی. سفت شدن فکش را ماهور ددی هم بسا

 

 ی ذاریبخاطر پول گفتم نه؟ چرا حرف تو دهن من م یمن ک-

 آخه؟

 

 نداره نیجز ا یکارت معن-

 

بلندش به سرفه افتاد از بس که داد زده بود.   یصدا  از

آب  ابانیشد از سوپر کنار خ ادهیرا خاموش کرد و پ نیماش

  .دیخر یمعدن
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را باز کرد و سمت ماهور گرفت. دخترک  یآب معدن یوقت

 .نشان نداد یعکس العمل چیه

 

 تهیگلوت اذ یبخور از بس داد زد کمی-
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از نفس   یول دید یچهره اش را خوب نم ابانینور خ در

  .از موضعش کوتاه آمده است یمشخص بود که کم   شیها

 

داد که باعث شد دخترک  یصورتش تکان یرا جلو  دستش

  .از آب بنوشد ی. صبر کرد که کم ردیرا از دستش بگ یبطر

 

که ماهور کرده بود خشمش به  یزی بود با برون ر  مطمئن

 .مراتب کمتر از قبل شده است
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 یرو. االن برا  لمیدادم دال حیمن که همون شب برات توض-

سم   نیبراش ع یدلسوز دهی کردن جواب نم  یآرش دلسوز

من   یبه تو و ارزش هات برا یربط  چی ه  نمیا مونهیم

  .نداشت

 

در  از صورتش ی میبود االن ن ده یبه سمت ماهور چرخ کامال

 روشن بود  ابانینور خ

 

 بهت اعتماد ندارم ایکه من مال دوستم  نی به ا ای-

 

 :گرفت ینفس

 

اومده رو   شیکه سوء تفاهم پ  یچرا همون شب بهم نگفت -

 رفع کنم؟

 

 :برگشت سمتش
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 من گفتم قانع شدم االن؟؟-

 

بکنم؟ به جون مامانم که  دیبا کاریقانع شدنت چ یبرا-

 گمیرو م تیواقع نباشه دارم  اشیدن خوامیم

 

به  دیمطمئن بود هر چه بگو  ینداشت قسم بخورد ول   دوست

را از او گرفت و   شی. رو ستین رگذار یجمله تاث نیا یاندازه  

 .کنارش برگشت  یسمت پنجره 

 

 من دشمنتم آخه؟ یچرا فکر کرد-

 

 مسلما یست یدوست ن یدشمن هم نباش -

 

قانع شده است اما  ی لحن نرمش مشخص بود که تا حدود از

  .در حال مقاومت است

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بپرسم چرا با من   یا گهیاصال بذار سوالم رو طور د-

  ؟ی مخالف

 

  ستیکه بلد ن یکه اون تو باشه هر چ  یچون آرش هر روز-

 .رهیگی م ادیرو هم از اونجا 

 

 .پس هنوز آرش آزاد نشده بود دیکش ال یخ یاز راحت ینفس

 

 ؟ یبراش سند نذاشت-

 

 نکردم دایرو پ یکس-

 

گردنش را کج کرد  ی. کمدیرس ما یبه زور به گوش ن ش یصدا

خوش  یگونه  یکه رو یاما قطره اشک ندی که صورتش را بب

  .فرمش افتاد دلش را به درد آورد
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بار را به   کی نیلعنت کرد ا مشی را بخاطر تصم  خودش

  یبرا  یو تراپ یمنطق میتصم ال یخیب  دیخاطر دل ماهور با

 :را به حرکت انداخت و گفت نیشد. ماش یآرش م

 

 ذارمیفردا اول وقت براش سند م-

 

 خوادینم-

 

 سمت ماهور انداخت  ینگاه 

 

 !؟یخواستیرو نم نیمگه تو هم-

 

 .ستی الزم ن گه ید یچرا ول-

 

 چطور؟-

 

 را بدهد  بود دخترک جوابش دواریام
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فر صحبت کردم قبول کرد براش سند  عیامروز با دکتر رف-

 بذاره

 

 :تعجب به سمتش برگشت با

 

 ؟ یرو گفت ه یبه دکتر قض-

 

 هنوز نه-

 

 برات ممکنه بد بشه هیچ هی قض نهی بب  ادی ب-

 

 :تکان داد شی برا یکه سر   دیچشم د یگوشه  از

 

 ستیمهم ن  گهید-
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 یدیبشه و ضمانت نکنه. رس مونیاما ممکنه دکتر پش-

زحمت  خوادینم یکرد دایبهش بده بگو سند پ امیپ هیخونه 

 بکشه

 

 گرید دینگفت اما معلوم بود قانع شده است. بهتر د یزیچ

برد و   نیبحث را کش ندهد دستش را سمت پخش ماش

 :کرد ادیز یرا کم ش یصدا

 

 و تو من  وانیدر ا می نیخنک آن دم که نش-

 جان من و تو یکیدو نقش و به دو صورت به  به

 از سر ذوق میمن و تو جمع شو  یو تو ب من

 من و تو شانیو فارغ ز خرافات پر  خوش

 

*** 
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گذشت. در  یدعوا گرفته بود م مایکه با ن یروز از شب چند

کرده  یرا ط قهیگذاشتن وث  یچند روز سلسله مراتب ادار نیا

  .بودند

 

  یداده بود که امروز کارشناس برا امیبه او پ مای ن صبح

 .دیآ یارزش خانه م نییتع

 

او  یراحت شده بود ول یآرش تا حد یاز بابت آزاد  الشیخ

که به  ییاز بابت حرف ها یشرمندگ  ایدن کی مانده بود و 

  .زده بود ماین

 

 یادار یکارها یچند روز هم اجازه نداده بود که برا نیا

گرفته بود و کارها را  یکند. خودش مرخص شی همراه 

 .داد یشخصا انجام م
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  مایچند روز هم ن نیدر ا دیکش یخجالت م مایاز ن واقعا

داد  یرا که انجام م ینگرفته بود هر کاربا او   یتماس تلفن

  .گذاشت ی م امیدر واتس آپ پ  شیبرا

 

 ینم شیکند اما رو  یمعذرت خواه مایخواست از ن یم دلش

 .اوردیداد که از دلش درب یدست م یشد. کاش فرصت

 

عمه اش صبح زود با او تماس گرفته بود   ریو و  ریه نیا در

نه؟ از بس در  ایراجع به فرزاد حرف زده   نیبا نسر ند یکه بب

را فراموش   هیقض ن یبود که به کل ا ریچند روز درگ نیا

 .کرده بود

 

 قیگذاشتن سند از طر یبرا مایبعد از جواب رد فرزاد و ن 

ه  اقدام کرد کایاز اموالش در امر یفروش کم یبرا لشیوک

  .بود
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بخرد که سندش را به نام  رانیدر ا  یخواست آپارتمان یم

 یبزند و بتواند با آن آرش را از زندان آزاد کند هر چند که م

حاال که سند  یحت یکارها زمانبر است ول نیا  یدانست تمام

 .کند  یآپارتمان را عمل دیداشت خر میجور شده بود هم تصم
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از جواب نه  شتری. بدیتوانست به خودش دروغ بگو  ینم

  .اش زده بود نهیاز فرزاد دلخور بود که دست رد به س ماین

 

آدم  چوقتی وساطت کند. ه شیعمه اش انتظار داشت برا االن

به دل نداشت فقط از  یا نه ینبود از فرزاد هم ک ی ا نهیک

  .دستش ناراحت بود
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داد رفتار آرش  یوجود ته دلش به فرزاد حق م  نیا با

باشد. عمال آن ها را از خانه  هینبود که قابل توج  یطور

  .انداخته بود رونیب

 

کرد اما  یم رونیهزار بار هم ماهور را ب  یچند روز هر

 .آورد ی خودش نم یماهور پوست کلفت شده بود و به رو 

 

*** 

 

 :تاب خورد یحلقه کرد و کم شی زانوها یرا رو  شیها دست

 

  یراه چیه ده؟ینکش یسخت شیتو زندگ یعن یکس  چیه-

کس تو  چی... هنی نسر ستین یقلیو ص م یصاف و مستق

 ...نخورده بره جلو   زیل تیاسک یرو  شی زندگ

 

تو  ایبراشون فراهمه...  زیها هستن که همه چ یلیچرا خ-

فقط بر حسب قانون   ایاومدن و  ایبه دن  یکشور آسوده ا 

 ...شده بشونینص یخاص یاحتمال خونواده 
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 :لبش آمد یرو  ی لبخند

 

 ...یعاطف ای  م؟یکن ی م میدار یاالن بحث اجتماع-

 

 :گذاشت شیزانو  یاش را رو  چانه

 

 شهی که نم  میکن یرو م  نی بحث ا-

 

از  ی گفت یاگه از همون اول م ستمین یرمنطقیمن آدم غ نیبب -

که به  یاوردیم یلی دل هی دونمیچه م ای ادیفرزاد خوشم نم 

 یگرفتم ول یبحث رو نم یمن پ گهیخود فرزاد ربط داشت د

کدومش به شخص فرزاد   چیه یگیکه تو م ییزایچ نیا

 شه؟ی نداره. اصال برام بگو چرا نم یربط

 

  :خورد یتاب م  ش یچشم ها یتو  اشک
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آدم  یو خوشحال یبده که ناراحت گهیبهم م شهیمامان هم-

 یشیم  ،یصورتش معلوم شه. مخصوصا اگر زن باش یتو 

 ی ورود آدم ها ی برا یکن یچراغ چشمک زن و راه رو باز م

 یمن نه که بخوام با مامان لجباز ی. ولتیبه زندگ رمجازیغ

که   یکه همون جور نیباشه ا ی جور راحت طلب هی دیکنم. شا

 .دمیهستم نشون م 

 

اما  دیبود که ماهور پرس یربط به سوال یکه داد ب یجواب

 باشد یخوب یکرد شنونده  یماهور سع

 

عاشق شدن، قاعده داشتم  یخودم قاعده داشتم برا  یبرا-

حق  یگریمن رو انتخاب کرد د یفارق شدن. اگه کس یبرا

رفت من حق نداشتم  ینفر م هینداشت دخالت کنه و اگه اون  

است.  گهید زیچ ه ی هیبق یبدوم دنبالش. اما انگار فرمول برا

دوند تا به   یاگر شده دنبالش م یرو خواستند حت یاگه کس

ماهور؟ بهشون   هیچ هیبق نی من با ا  فی. تکلارنیچنگش ب

 .ختمیچنگ و دندون نشون ندادم و محترمانه تو خودم فرو ر
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 یلیبه درد آمد زن بودن سخت بود خ نینسر یبرا دلش

 ...سخت

 

اگه  یحت یریرو بپذ  بشیعج یزهایچ دیبا  نهیهم  یزندگ-

که  رسهیم یروز هی یر یپذ یکه م یسخت باشه. همونطور 

 نارو ی. ارنیم یم  زانتیکه عز رسهیم یروز  هی ؛یر یم یم

 .یدرکشون کن یبدون اونکه بتون یر یپذیم
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از  یچ  یلعنت یزنا نیخواست ازش بپرسم ا یدلم م یلیخ-

ظاهر  هیمغرور فقط  نی. از اون نسرخوان یما م یجون زندگ

جونم رو   ی رهیش دیمونده. عشق سع  یباق یخشک و خال

به خودش وصل کرده بود که انگار  ی. من رو جوردیکش

من در   تیپاکت نامه و حاال هو  کی  یباشم رو  یتمبر پست

 .مونده بود ونگرو مقصد ا
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 :به تکان دادن خودش کرد  شروع

 

که منو  ینشستم و به اوهامها  هی سا یایتو دن یانگار -

 .شدم  رهیدربرگرفتن خ

 

کردن   یگرفت. نقش باز  دهیها رو ناد تیواقع شهینم  یگاه-

 زنه یم بیبه خود آدم آس یزیاز هر چ شتریب

 

  یکه بتون هینعمت  نمیا دمیفهم دیماهور بعد سع یدون یم-

 اد یب شی و مدام از اونچه قراره پ یکار خودت رو بکن  ال یخیب

 !!چقدر بدبختم؟؟ ینیبیتن و بدنت نلرزه. م

 

تخت خودش را  یماهور رو  دیکه چک شیاز چشم ها اشک

بچه گربه در آغوش  نیبه سمتش سر داد و بغلش کرد. ع

  .ماهور جمع شد و هق هقش بلند شد
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که آرام شد از ماهور جدا شد و اشک  قهیاز چند دق بعد

 :ا با پشت دست پاک کردر  شیها

 

مدت از بس که راجع  نیخواستم ناراحتت کنم ا ینم دی ببخش-

حرف نزدم غمبادگرفتم. همه اش  یبا کس هیقض نیبه ا

 ستم یواقعا خوب ن یول  کنمیتظاهر به خوب بودن م

 

 دیدوباره اشکش چک و 

 

 دارم وقته ادیروزا ز نیکه ا یزینه راحت باش چ-

 

 برداشت و دماغش را گرفت زیم یاز رو  یدستمال

 

 دی که نبا نیکشف کردم. ا یزیچ هیاتفاقات  نیبعد از تموم ا-

 دیاز وجودت بشه. سع یاونقدر دل بست که جزئ یبه کس

به  یکردم زخم بد یاز من شده بود که اگر جداش م یبخش

 کارو کردم  نیمن ا یول ذاشتیجا م
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 :قلبش اشاره کرد و گفت به

 

 ...زخمه نجامی االن ا-

 

 ؟ یباهاش حرف بزن ینخواست چوقتیه-

 

دنم  یخوبه که دو نفر هم رو بفهمن. نم یحرف زدن وقت-

 ییکسا یتفکر است ول ن یکجا و چه وقت خوندم که زبان ع

در  اریفکر است بس انیکنند زبان ابزار ب یکه گمان م

با   میتونست یما م  یاشتباهند. زبان خود فکر است و چطور

حرف  تی. نهامیکه هم فکر نبود یتوق میهم هم زبان باش

 یمتضاد غرق م یکه تو گرداب فکرها شدی م نیا  ازدن م

 ای میاومد یمقابل هم کوتاه م دیبا  ایو دست آخر  میشد

 حیسکوت رو ترج نیهم  یبرا م،یکرد یم یرو نف گه یهمد

 .دادم

 

 :زد شیبه رو  یلبخند ماهور
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که دائما در حال فکر  یباهوش یما زنا گهیروانپزشکم م-

بهتر از فکر کردن   ی راهکار چیکردن هستند براشون ه

 میخودشون ندار

 

خشم اون قدر تو وجودم به  یماهور دلت خوشه... گاه یه-

از  یک یشدم به  ل یکنم تبد  ی که احساس م ادیگردش درم

 ...ترسناک  یاتورهایگالد
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 :به آن داد یرا لمس کرد و فشار کوچک دستش

 

مزخرف رو پراکنده کن.   یچشم ببند و فکرها زایچ نیرو ا-

 ...یدرماندگ ی مارگونهیب یتو چرخه   یفتیب  دینبا
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رفته فکر کردن   ادمیمن اونقدر تو فکرهام غرق شدم که -

 ...اس ده یفا یب  یخال

 

به دستش داد تا توجه اش رو به خودش جلب  یگرید فشار

 :کنه

 

با ورزش  یکن ورزش کن ی... سع دهیکه به آخر نرس ای دن-

... آرامش شهیکردن عزت نفس و اعتماد نفست شارژ م

 ...خودت رو حفظ کن

 

آرامش دستمزد رفتار  نیحداقل ا  کنمیآرومم و فکر م-

اتفاقات خوددار بودم  نیاواخرم بوده که به ا نی ا یمعقوالنه 

 فیترد و لط یو آرامشم رو حفظ کردم درست مثل ساقه 

. آرومم و به شکنهینم یول شهیکه در مقابل باد خم م یدرخت

 .جی همون اندازه گ

 

 :پشت دستش را با سرانگشنانش نوازش کرد و گفت ستپو 
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هم نکن. به فکر حرف مردم هم نباش   ال یفکر و خ  نقدری ا-

  دایاعتماد به نفس پ یاحترام بذار  یادیمردم ز نیبه ا یوقت

 لتیتحو  کیش ی لفافه   یکنن و حرف مفتشون رو تو  یم

 گه یبار د هیکاش  یهمه دوسش داشت نیا ی . اما وقتدنیم

 ...یدادیبهش فرصت م

 

بهش فرصت بده  ای یبهم گفت دو راه دار مایاون اواخر ن-

  یدونیم یول ریات رو ببخش و طالق بگ هیمهر ایجبران کنه 

رو جبران  یزیماهور من بارها بهش فرصت دادم اون چ

 .کردیکرد فقط کارش رو مدام تکرار م ینم

 

هش کرد نگا یشد. ماهور سع ریسراز شیاشک ها دوباره

 کند هی نکند که خودش را تخل

 

بعد از مرگ پدرم احساس  رانیکه برگشتم ا یاون وقت-

 ی دیو ناام یاز قلبم کم شده تو اوج خستگ یزیچ هی کردمیم

مطمئنم  یدوباره رفتم سراغ کار. تو اگه مشغول به کار بش

 رهیم نیحاالتت از ب  نیا  شتریب
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 :زد یماهور لبخند یبه رو  انیگر  یچشم ها با

 

 ه یکار یفکرا از سر ب نی ا شتری ب کنمیخودمم فکر م-

 

 :زد یحرف برق نی ماهور از ا یها چشم

 

 کار جور کنم  هیبتونم تو شرکت فرزاد برات  دیشا-

 

 ...نه اونجا نه-

 

 ه ی ؟یدی نم شتری شناخت ب یفرصت به خودتون برا ه یچرا -

 ؟ یگیرو رک بهم م یزیچ

 

 :ماهور تکان داد یبرا یسر

 

  حرف ها بود؟ نی علت نه گفتنت هم-
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 هم مخالفن  نایمامان ا یآره ول-

 

را  نیبا دهان باز نسر  دیماهور باال پر یتعجب ابروها از

 .چرا خارج شد یبه معنا یزینگاه کرد و از ته حلقش چ

 

مخالف نبود که   نیتعجب نکن مامان به خاطر ا یلیخ نیبب -

داره. مخالف  یبد تیموقع اینکرده بگه آقا فرزاد بده  یخدا

مشترک ده  یزندگ یمن تجربه  یوقت کردیبود چون فکر م

 .که مجرده ازدواج نکنم  یبا پسر دیساله رو دارم با

 

 نگران بود؟ ی از چ-

 

که  یپتک شهیها م  نیشوهر هم یبعدا تو خونواده   نکهی ا-

 یزندگ یتو تجربه  گهیست هم مرو سرم. را کوبنشیم

 ...یمشترک ندار
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و انتخاب  دیفرزاد پسند یباور کن عمه خودش تورو برا-

راحت باشه. مطمئن باش عمه   التیجهت خ نیکرد از ا

 ؟ یچ گهیپشتته. د شهیهم

 

 ریرا در هم چالند و سر به ز شیانگشت ها یکم نینسر

 :گفت

 

 هم مخالف بود ماین-

 

 باال رفتن نداشتند یبرا ییجا گریماهور د یابروها 

 

 نگفتن چرا؟-

 

 خوره ینه فقط گفت به درد تو نم-

 

 دکتر حرف بزنم ی پس واجب شد با آقا-
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*** 
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 نیاش را برداشت و شماره را گرفت اما بعد از اول یگوش

بود که با  یبوق خواست قطع کند. از عصر منتظر فرصت 

  .حرف بزند ماین

 

که بچه ها خواب بودند. با  دید ی فرصت را االن  نیبهتر

 :به خودش آمد ماین  یصدا

 

 جانم -
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نوک  زیتند و ت یصد بار کلمه ها د یبار، ده بار و شا کی

خواست مثل دفعه   ینم یبود ول  یرت داد. عصبزبانش را قو 

 .با کلماتش او را ببرد ش یپ ی

 

 سالم-

 

 زدلمیسالم عز-

 

براق  یبا چشم ها یحرف مرد نیدانست چرا با گفتن ا ینم

 .چشمش جان گرفت یرنگ جلو  یمشک

 

 ؟ یزنگ زد یداشت یکار یچرا ساکت-

 

 :گرفت و ادامه داد ینفس

 

  میگوش یکه اسمت رو  شمیهر چند من واقعا خوشحال م -

 فته یم
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کلمات متوجه نبود که حرف زدن را   نیمرد با گفتن ا نیا

  .کردیسخت تر م  شیبرا

 

 ...ماهور یبود شمیکاش االن پ-

 

  دیحرفش پر انیم

 

 اممم زنگ زدم راجع به فرزاد حرف بزنم -

 

 !فرزاد؟ -

 

را دوست نداشت. اما انگار او هم به   شیته صدا ی خنده

 بود یموضوع راض ی  کبارهیعوض کردن 

 

صحبت کردم گفت عالوه بر  نیآره فرزاد. امروز با نسر-

خاص خودش رو داره توام  یها  ل یمادرت که اونم دل
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تا االن مدام  یبدونم چرا؟ از عصر خوامیم  یهست ی ناراض 

 ؟ یاومده که چرا با من ارتباط دار شیسوال پ نی برام ا
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 یمن وسط اومد عکس العملت طور انیاطراف  یوقت پا هر

 یسوال بزرگ تو ذهنم حک شده که علت رابطه  نیبود که ا

 ه یمن منف انیرت اونقدر نسبت به اطرافکه فک ییتو  ه؟ یما چ

 ؟ یدیچرا ادامه م

 

 :دیچیپ یدر گوش ش یکه صدا دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 

آخه؟! چرا هر  ی کنیزود قضاوت م نقدریمن تو چرا ا زیعز-

ما از  یوسط؟ رابطه  ی کشیرابطمون رو م یپا شهیم یچ

که   یکنیهست که تو فکرش رو م یز یاون چ ینظر من فرا

 اصال ربطش بدم زایچ نیبخوام به ا
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 !!؟یپس چ -

 

 یتو فرزاد رو دوست دار ؟یبرخورد کن یمنطق یدیقول م-

 ممکنه نظر من در موردش ناراحتت کنه

 

 بداند خواستیشده بود اما م جیگ

 

 باشه قول-

 

 باشه مثل پدرش یکیفرزاد  ترسمیم-

 

 نیا شهیمنطقت م یهمه ادعا نیکه ا ییتو  شهیباورم نم-

!! اصال از کجا معلوم که مثل پدرش باشه؟؟  ی حرف رو بزن

 بود  دیطرز فکر کامال از تو بع نی ا یتو روانپزشک ماین
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منکر  نی که باشه. بب ترسمیمنم نگفتم که هست فقط گفتم م-

 تیموقع هیخواهر من  یبرا  تونهیشم که فرزاد م ی نم نیا

بار شکست  هیماهور جان خواهر من  یخوب باشه، ول

 هیکردن نداره. ازدواج با فرزاد  سکی ر یبرا یخورده توان

ممکن هم هست که  ادیکه ممکنه خوب از آب درن سکهیر

 هی که بتونه  ستی ن یآدم نینسر یول ستیمعلوم ن هخوب باش

متوجه شده   دوارمیتجربه کنه. ام گهیبار د هیشکست رو 

 شکننده اس  نهیزم نیکه چقدر در ا یباش

 

از  یبود اگر دفاع یانصاف یب یبود ول یمنطق شیها حرف

 .کرد یفرزاد نم

 

چند بار مگه  تی . نهایاز فرزاد ندار  ی شناخت چیتو ه نیبب -

بد. من فکر  تیدو برخورد بوده اونم تو موقع یکی  شیدید

برخورد آخرتونه. فرزاد  ریحرف هات تحت تاث نیا  کنمیم

. باور کن فرق دارن تو  ستی به شوهرعمه ام ن هیواقعا شب

  یان ول هیشب  ییجاها هیآره  گفتمیم  یگفتیاگه کاوه رو م

 ست ین  یفرزاد واقعا اونطور
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  یلیکه تو برخورد با من داشت که خ  یاون خشم مهار نشدن-

 تو چشم بود

 

باورت بشه  عمر من و فرزاد بود چه تیموقع نیاون بدتر-

 واقعا بود  یچه باورت نشه ول

 

 ؟ یچرا بغض کرد هینطوریاالن چرا صدات ا-

 

راجع به   شتیکه من پ ییبخاطر حرف ها شهیباورم نم-

شد  یکه من کردم و فرزاد عصبان یکار ایشوهرعمه ام زدم 

مثل  یناراحتم که دختر خوب نی. از ایفرزاد رو رد کرد

 ریتقص   نایا یبده. همه  از دست یراحت نیرو به هم نینسر

 شدینم ینطوریاالن ا کردمینم نکارارو یمنه اگه من ا

 

 ؟ یدونیم یخودت رو مقصر همه چ  نقدریمن چرا ا زیعز-

 

  .گمیطوره که م  نیهم-
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 دیبه ذهنش رس یفکر

 

  ستیاگه من قول بدم که فرزاد مثل شوهر عمه ام ن ماین-

 ؟ یدیفرصت م هیبهش 
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بهش وابسته بشه بعدش  نیاگه نسر ؟؟ ی آخه به چه ضمانت-

 .دل کندنش شهیبدتر م یلیکه خ

 

فرصت بده  هیبهشون   کنمی. خواهش مکنمی من ضمانت م-

اصال حالش  نینسر نی. ببشنیم یمن مطمئنم زوج خوب

 ؟ یدیفرصت کوتاه چند ماهه بهشون نم هیچرا  ستیخوب ن

 

 آخه؟ یچه فرصت-
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چند ماه بره شرکت فرزاد کار  نیمن فکرشو کردم نسر نیبب -

رفت که بعدش  ش یخوب پ یچند ماه همه چ نیکنه اگه تو ا

اگر هم نه که  میکشیم شیو ازدواج رو پ یحرف خواستگار

 زده نشده. باشه؟؟  یانگار اصال از اول حرف

 

 ...آخه-

 

چقدر حالش  یخبر ندار نیآخه تو که از درون نسر یآخه ب-

 وونهیکرده داره د  ال یبده از بس تو خونه نشسته و فکر و خ

نه همشو   زنهیحرف م نهیشیبا تو م ی. فکر کردشهیم

 تو خودش زهیریم

 

 شرط داره هیباشه فقط  یول رمیگیم م یتصم یدارم احساس-

 

 :کرد کنترل کند یرا سع شیصدا ذوق

 

 ؟یچه شرط-
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برن   دیبا  یرفت قبل از خواستگار شیخوب پ یاگه همه چ-

 توننیکرد بعدش م دییاگه تا گمیکه من م یروانشناس شیپ

 یخواستگار انیب

 

 باشه قبول-

 

 ؟یخودت خوب-

 

 ممنون-

 

 روزت چطور بود؟-

 

 گفتن نداشت ی برا یشد حرف  ساکت

 

 اد یم شیکم پ یلیما دوتا راجع به خودمون خ یدقت کرد-

 من از روزم بگم ی . مثال تو از روزت بگمیحرف بزن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ه؟ یحرف ها چ نیا ی  دهیفا-

 

... ماهور دقت کردم یزن یکه تو برام حرف م نه یاش ا دهیفا-

 شهیمانع م ییزهایچ هیاما هنوز  یستی ن یتو دختر کم حرف

 گم؟ یدرست م یباهام راحت باش

 

که اشاره کرده بود دردناک بود... آنقدر  ینقطه ا آنقدر

  .گفتن نداشت یبرا یزیبود که چ یواقع

 

شده است که  یئیفکر کرد احساس کرد مثل ش  یا هی ثان چند

 .ندیب یدرونش را م یبراحت ماین

 

برد.   یگفت لذت نم یشده بود اما دروغ بود اگر م معذب

  .جمع کرد نهیرا در س ش یپاها 

 

 یاش که رو  هیروشن حاصل از نور آباژور به سا کی تار در

 .افتاده بود نگاه کرد نیزم
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 ؟ی کنیفکر م نطوریمن باهات راحتم... چرا ا-

 

 تیست واقعدان  یکه خودش هم م یزیکرده بود چ انکار

لحظه محال بود خودش را لو  نیمحض است اما االن و ا

 انیکه در درونش جر ییزهایصحبت از چ شهیدهد. هم

 ..سخت بود  شیداشت برا

 

اتفاقات اطرافت برام   یاز همه  یعادت کن میعقد کن  دیشا-

 ی حرف بزن

 

راحت حرف  یلیسال تنها بودم و باعث شده نتونم خ  یلیخ-

 بزنم 

 

شد منکر  یکه بحث ازدواجش م شهیدانست چرا مثل هم ینم

 خواهد ازدواج کند ینشده بود که نم

 

 ؟یمن اگه ازت خواهش کنم چ-
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 :جمله بغض کرد ن یدانست چرا با ا ینم

 

 باشه -

 

اما انگار زبانش به  دینبود که بخواهد بگو  یزی چ دییتا

 .نبود ارشیاخت

 

*** 
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به ساعت  ینگاه مایو منتظر ن دیبندش رو باال کش مین شال 

کرد. امروز را خودش سرقرار آمده بود. گفته بود کافه 

  .کند یرو  ادهیپ یخواهد کم یاست و م  کینزد

 

و فکر کرده بود. به  یو شلوغ تیجمع یشده بود ال گم

دو ساعت تمام به حرفش گرفته بود و آخر   شبیکه د  ییماین

  .ندی قطع کرده بود که امروز او را بب  یسر هم فقط به شرط

 

  مایرابطه از روز قبل به ن  نیخودش که هر روز در ا به

 .شد یوابسته تر م

 

 ی ندهیرابطه حرف زده بود گفته بود به آ نیکه در ا د یو ید با

است و در جواب سوال ماهور که  نیرابطه خوشب نیا

 بود چطور؟ دهیپرس

 

 ی داند که چکار م یبود صبر کند دکتر جوان خودش م گفته

  .شد یم ریدرگ شی کرد حس ها یکه فکر م مایکند. به ن
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دانست که در درونش  یاصال نم نیکه تا قبل از ا ییها  حس

االن پا به جفت در مقابل ماهور قد علم   یوجود دارند ول

 .رابطه بودند نیا ی کرده بودند و خواستار ادامه 

 

 ما یرا سر ن تشی کرد آن شب که تمام خشم و عصبان  یم فکر

با    مایا نشود ام ی تمام م شهیهم  یکرد رابطه اشان برا یخال

کرده بود  یکار تیاز کنار آن گذشته بود و در نها یبزرگوار

  .ماهور بود یکه خواسته 

 

رابطه   نیتمام کردن ا یجهت ناراحت بود که برا  کی از

خواست  ی ته دلش نم گرینداشت و از جهت د ی بهانه ا گرید

  .تمام شود

 

نه؟ اما   ایرابطه تموم بشه  نیا خواستیم دانست ینم  قایدق

شده باشه اما... ته  تیاذ  مایخواست ن ی دونست دلش نم یم

  ...ته دلش یدختربچه  یدلش... امان از پچ پچ ها
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 یبود. صندل  ضیکامال ضد و نق مایدر رابطه با ن شیها  حس

شد سرش را بلند کرد  دهیکش نیزم یکنارش که با صدا رو 

 مواجه شد  مای خندان ن یو با چهره 

 

 سالم-

 

 ر یدلم عصرت بخ زیسالم عز-

 

و   یبرد... دم دست یفکر به کار م یو جانم را ب زمیعز دایجد

... ونیزی تلو  یبعد از ظهر جلو یچا وانیل هیساده... مثل 

 ...و دلچسب فات یتشر  یب ،یخودمون 

 

 ؟یصدات چرا گرفته؟ سرما خورد-

 

 نه خوبم-

 

 حواله اش کرد یاخم
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 از صدات معلومه-

 

رفت  ادمیپنجره رو باز گذاشتم  یبا تو صحبت کردن  شبید-

 ستین یصدام گرفته طور کمیببندم دم صبح سرد بود 
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گرفتن  ی اراده دستش را دراز کرد و مچ دستش را برا یب

لب  یحرکت بر رو  نیاز ا ینبضش در دست گرفت. لبخند

گوشش آورد و آرام پچ    کینشست. سرش را نزد مای ن  یها

 :زد

 

 نمی به سر بال ییایب  بانهی گر طب-

 را ی ماریدو عالم ندهم لذت ب به
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تصورش هم تو قلبش   یود که حتاشاره کرده ب یزیچ به

که  یاحساس یجور سونام هیکرد...  یم جادیبلند ا  یموج ها

  ...بود عتیاز طب یحال بخش  نیکرد و در ع یم  بیتخر

 

رو اجرا کنه مثل  یآدم بلد بود با کلمات رقص قشنگ  نیا اما

 نیو هم نیآتش یتانگو  هیمثل  دیشا ا یوالس پرشور و  هی

 یدست ها  نیب ریخم هیشد دلش مثل  یباعث م دیخصلت شا

  .باشه و بتونه بهش شکل بده ماین

 

گفت. بعد از گرفتن   سسیکرد و ه یجوابش تنها اخم در

 یلیانگشتش رو خ  مایاما ن دینبضش دستش رو کنار کش

 .دست هاش گرفت نیآروم ب

 

  یلیمشتش بود که باال آورد و خ  یدو انگشتش تو  هر

هوا... مثل نم بارون   ی.... آروم و بدتشونیبوس کیکوچ

 ...یصبح بهار
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گرفتن انگشت هاش  یبرا مای. ندیرو عقب کش دستش

پاهاش    یبرد و رو  زیم رینکرد. دست هاش رو ز یمقاومت 

  .مشت کرد

 

خودش نبود.  یبرا گرینداشت انگشت هاش انگار د یتمرکز

هنش ته ذ ی دهیچیخودش شرم آور بود... اون لذت پ دیاز د

انکارش به محبتش شرم آور  رقابل یغ  اجیشرم آور بود. احت

 .بود

 

 .نرفت یبره ول رونیداد تا از ذهنش ب یرو تکون سرش

 

مهم   ی  هیقض هیراجع به  نجا یا یا یماهور امروز گفتم ب-

 باهات صحبت کنم

 

رنگش   اهیدرشت و س یرا باال آورد و به چشم ها نگاهش 

 .دوخت یطب  نکیپشت ع

 

 م یکن  یارتباطمون رو جد خوامیم-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

در دلش نشست. خواست  یبود که به آن یزی تنها چ  وحشت

 را باال آورد شی دست ها مایکند که ن یلب باز کند و اعتراض 

 

رو بسازم که خودت   یزیخوام چ ی... م زمی ر یبهمت نم-

من... من   رفتن ی... با آرامش پذیدیبهم فرصتش رو م یدار

و   ن ی... تو اولرمی گ ینم شانس بزرگ رو از خودم  نیا

 ...یکردن یقدر عاشق نیا یشانس من برا  نیآخر

 

 نقدری ا شیدهانش را قورت داد. چرا گلو ینداشته  آب

 را با زبان تر کرد شیخشک شده بود. لب ها

 

 یذاریمنو تحت فشار م ینجوریا  یدار-

 

 چیکه ه یرو به بعد زیچون اگه تحت فشار نذارمت همه چ-

. من از بودنت در کنارم اونقدر یکنیموکول م ادیوقت نم

 له یدل یلوس و ب ی هیحاش ه یبرام  زیخوشحالم که همه چ
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 حس هامون مشترک باشه؟ دیمگه با -

 

پچ پچ بود تا  هیشب  شتریمکث کرد... صداش ب هی ثان چند

 :ششون یگفتمان چند لحظه پ

 

از  شتریب یلیمن تو رو خ دونمیخوب م یلینه... من خ-

 دوست دارم یکه تو به من کشش دار یاندازه ا 

 

 :کرد و با دقت او را نگاه کرد زیرا ر شیها چشم

 

 نی.... از نظر خودم همیباشه... ول یالبته اگر که کشش-

 ...هر دوتامون بسه یکه من دوست دارم برا یاندازه ا 

 

, [12/20/2021 2:05 PM] 

 

 319پست_ #

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 :زد ین یریش لبخند

 

 ست؟ ین نطوری ا-

 

. پرکشش تر و  شدیقدم جمالتش نرم تر م کیروز  هر

 یتو گرما ی توت فرنگ یتر... مثل گاز زدن بستن نیریش

 .و پرلذت یتابستان لحظه ا

 

 نهیبه سمتش خم کرد تا بهتر صورتش رو بب یرو کم سرش

 

 خانم دکتر؟   یدیچرا جوابم رو نم-

 

با کلماتش لبش رو بهم   یگفتن نداشت. طور یبرا یحرف

  .دوخته بود که ماهور فرصت فکر کردن هم نداشت
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اش،   ندهیکنه؟ آ کاریچ نی قراره بعد از ا نکهیبه ا فکر

انگار از  مهمش و... ی هدف ها کا،یتو امر یکارش، زندگ

 :مشخص بود که گفت زیصورت ماهور همه چ یاخم رو

 

 و راز دهر کمتر جو یگو  یسخن از مطرب و م-

 معما را نیبه حکمت ا دیکس نگشود و نگشا که

 

 دیمنطق هم با  یگاه رهیما جلو نم یکه با حس ها زیهمه چ -

 .وارد بشه

 

 :براش تکون داد دییتا یبه معنا یسر

 

 ...هست که تو عمرم گرفتم فقط یمیتصم  نیتر  یمنطق نیا-

 

پشت  یزیرو فشار داد... ماهور احساس کرد چ شی شونیپ

به  یبه سکوت. کم کنهیاست که مجبورش م هیقض  نیا

 :سمتش خم شد
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 ما ین-

 

 :زد یجی رو بلند کرد و لبخند گ سرش

 

 !گه؟یتو نم یاسمم رو به قشنگ  ایکس تو دن چی ه یدونستیم-

 

بود و هر لحظه   یمرتفع یره سرس یانگار رو  قلبش

خورد به  یم ز یو ترس ل میحال پر از ب نیپرنشاط و در ع

 ...نییسمت پا

 

  شونیبا مادرم صحبت کردم به محض برگشتن عمه ات با ا-

 .کنم  یهم صحبت م

 

 تعجب اسم او را به زبان آورد  با

 

 ما ین-
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نه...   یخواستگار ی گفت دونمیخوشکلم م دونمیجانم... م-

و    زتری. برام عزادیخوشم نم یپنهان  یاز رابطه  یول

دختر  هیکه بخوام باهات مثل  یهست نیباارزش تر از ا 

وقته  یلیرابطه داشته باشم... هر چند پدر و مادرم خ  یپنهان

 .هستن انیکه در جر

 

*** 
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شده بود استرس داشت. امروز قرار بود  داریصبح که ب از

 .آرش را بدهند یآزاد  ینامه 
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برد و   یرا به زندان م یآزاد  یگفته بود خودش نامه  ماین

 .خواهد ماهور همراهش شود ینم

 

شده بود.   شتری صبح ب یهوا ید و خنکبو  وریشهر اواخر

شده بود   داریاو صبح زود ب یبچه ها هنوز خواب بودند ول

دست گرفته بود که بخواند اما ذهنش همه  یکتاب وگای بعد از 

 .د یجا بود جز آنجا که با

 

الناز   یپدر یعصر همراه عمه اش و کاوه خانه  روزید

را بعد از مدت ها بغل کرده   سیکاوه مهد یرفته بودند. وقت

که خودش  ی الناز یانداخته بود حت هیبود همه را به گر

  .شده بود یدور  نی ا  یباعث و بان

 

برگشتن الناز سخت تر از آنچه  یکرد کارشان برا یم حس

را  لشیآمد باشد اما الناز کوتاه آمد و قرار شد وسا  ش یکه پ

اش   یدگسر خانه زن ندهیدو روز آ ی کیجمع کند و ظرف 

پسرش از  یزندگ نکهیبرگردد. عمه اش خوشحال بود از ا

 .است دهیهم نپاش 
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به صورت حسابدار  نیبعد هم نسر یبود از اول هفته   قرار

  .پاره وقت در شرکت فرزاد مشغول به کار شود

 

و دوختن   دنیبر نیعمه و ا یبه خواستگار یاعتراض  فرزاد

است  یراض تیوضع  نیماهور نکرده بود. مشخص بود از ا

خوشحال بود که شانسش را با   شیو چقدر ماهور برا

کند که هم خانواده دار است و هم قدر  یامتحان م یدختر

 .را یداند خصوصا قدر وفادار یم یرا به خوب زیهمه چ

 

پدر و   نکهیو گفتن از ا  مایدو روز قبلش با ن  داریاز د بعد

شد با  ی نم شیآن ها هستند رو  یرابطه  انیمادرش در جر

  .روبرو شود یخالد یخانواده 

 

از آن  ی. هر چند شناخت کافدی ترس یعکس العملشان م از

  .ترسد یدانست چرا م ینم یها داشت ول
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بابت خوشحال هم  نیندارند و از ا یگفته بود که مشکل ماین

 نیبهتر از ماهور. ا یهستند. گفته بود مادرش گفته چه کس 

 .بود ی دلگرم  ی هیما  شیبرا

  

مصر  ما ینه؟! اما ن ایخواهد  ی را م مایدانست ن ینم هنوز

 .کند یبود که رابطه اشان را علن

 

رابطه دارد  نیکردن ا یبه علن ی اصرار مایدانست چرا ن ینم

رابطه ناراحت  نیاما به او قول داده بود که هر زمان از ا

  .دیاست فقط بگو  یباشد کاف

 

که او در  ستین ن یا یکردن به معنا یعلن نیبود ا گفته

کار  گرید نکهیا یبه معنا ای  ردیقرار بگ یمعذورات اخالق

  .تمام است

 

دهد که ارزش  یرابطه نشان م نیکردن ا یبود با علن  گفته

با او رابطه   یاست که پنهان نیاز ا شتریب  شیماهور برا

 .داشته باشد
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و  مای ن نیقرار باشد ب که دی ترس یم یاما از روز ماهور

  نیرا انتخاب کند. دوست نداشت رابطه اشان به ا یکیرفتن 

هم  ی اوصاف ناراض  نیکند اما االن با ا دایسمت سوق پ

  .نبود

 

اش رخنه  یذره ذره در تار و پود زندگ  یطور  مایمدت ن نیا

  .اش سخت بود یجدا کردنش از زندگ قتایکرده بود که حق 

 

  گاهشیگاه و ب یگفت به محبت ها یبود اگر م یانصاف یب

  .رفت عادت نکرده است یم نیشد و نه از ب یکه نه کم م

 

را  یگر یمدت لذت دوست داشته شدن از سمت د نیا در

 ی گرید ی اش با وجود او رنگ و بو  یحس کرده بود و زندگ

  .گرفته بود

 

 شی برا  مایاش تا قبل از ورود ن  یکه تصور زندگ  یطور

کار خودش را کرده  مای ن یرپوستیز ی ها تید. حما سخت بو 
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 یکرده بود فقط ماهور نم ریبود و کم کم قلب ماهور را تسخ

دوست داشتن  نیخودش به ا شیخواست پ  ینم ایدانست 

 .اعتراف کند

 

که در قصه ها خوانده بود را در  یجانیطپش قلب و ه آن

  .نداشت مایمواجه با ن

 

ت. حال دلش خوب بود و از اما آرامش معنا داش ماین با

  .بود یرابطه کاف کی  یبرا نینظرش هم

 

بود. در  اوردهین انیبه م یوقت از کم بودن ماهور حرف چیه

 یسرد و ب یادیمحمد بارها به ماهور گفته بود که ز  کهیحال

  یرا به رو  یاحساس  یاحساس است و راه هرگونه رابطه 

  .بندد یپارتنرش م

 

نکرده بود   یابراز محبت کالم مایبه ن چوقتی ه نکهی با ا  اما

 ینکرده بود. حس خوب نهیزم نی در ا یاعتراض  چوقتی ه  ماین

 .دادن او نبود رییدر صدد تغ ماین نکه یداشت از ا
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 زیم یساز کتاب دستش را رو  یچا یه دکم یصدا  با

  .به آشپزخانه رفت  یدم دادن چا یگذاشت و برا

 

آوردن آرش از زندان   رونیب یمدت برا  نیدر تمام ا نکه ی ا با

  .نداشت یبه آب و آتش زده بود اما االن حس خوب

 

بدون آرش.  یچند روز عادت کرده بود به زندگ نیا در

 ی بود که دلش نم یچند روز طور نیدر ا شانیآرامش زندگ

 .آرامش را بر هم بزند نیا زیچ چیخواست ه

 

که  یزد. گاه یرا برهم م زیآمد قطعا هم چ یکه م آرش

 یزد که مغز ماهور و بچه ها را م  یخوب بود آنقدر حرف م
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گذاشت آب خوش  ینم گریشد که د یهم که بد م یخورد وقت

  .برود نییپا شانیلو از گ

 

خاص خودش را داشت و  یها  تیکه بود اذ یهر حالت به

 یچا  یکردن در کنارش راحت نبود. آب جوش را رو  یزندگ

 یکردن بچه ها راه  داریب یو برا ختیر یخشک داخل قور

 .اتاق شد

 

*** 

 

به ساعت  گر ید یقابلمه گذاشت و نگاه  یرا رو   یدمکن

 یحرف زده بود جلو  مایکه با ن شی ساعت پ کیانداخت  

 .زندان منتظر آرش بود

 

از  یخانه هستند اما هنوز خبر گریساعت د ک یبود تا  گفته

محبوب آرش را درست کرده  ینهار غذا یآنها نبود. برا

  .بود
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بود.  دهیکش یکرده بود. جارو برق یریصبح خانه را گردگ از

ه بود که  را شسته بود. خودش را با کار سرگرم کرد اطیح

  .کمتر به برگشتن آرش فکر کند

 

  یقابل کنترل نبود در آخر مجبور شده بود که قرص استرسش

  .حالش بهتر شود  یبخورد تا کم

 

درآورد و مشغول خورد کردن شد.   خچال یساالد را از   ل یوسا

نرم تر از قبل شده باشد، هرچند  یبود که آرش کم دواریام

  .وش نبوددلخ یلیخ دشیام نیخودش هم به ا 

 

که  یشناخت هر اتفاق  یبود و م دهیکه آرش را د ی وقت از

انداخت و اکثر مواقع  یم گرانیافتاده بود را گردن د  شیبرا

  .ماهور بود گرانید نیا

 

کرد و   یم دایدادن به ماهور پ ریگ ی برا یبهانه ا  شهیهم

و  دیایکرده باشد منتظر بود آرش ب ییماهور انگار که خطا

  .مجازاتش کند
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. بلند شد  دی از ترس باال پر   شیشانه ها فونیآ یصدا  با

آب گرفت. در را زد و منتظر ورود آرش  ریش ریدستش را ز

  .شد

 

بود که  ی امیاش بلند شد. چشمش به پ یگوش  یصدا همزمان

 :ارسال کرده بود شیبرا  ماین

 

 یساعت یشما... منم مرخص  ل یو سالم تحو  حیآرش صح-

 میزن یبعدا با هم حرف م زمیعز  کیبرم کلن دیگرفتم با 

 

 واریدر دستش بود که در هال با صدا به د یگوش هنوز

  .برخورد کرد و برگشت که آرش آن را گرفت

 

به جان ماهور انداخت. به ماهور  یحرکتش لرز نیهم

 یرا از دستش گرفت هنوز در صفحه  یشد گوش  کینزد

  .بود مای ن  یها امکیپ
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آشپزخانه  واریرا با تمام توان به د  یرا خواند و گوش امیپ

کرد بچه ها که هر کدام  جادیکه ا یبد ی. از صدادیکوب

سرگرم کار خودشان بودند به هال آمدند. با ترس ماهور و  

 .بود نگاه کردند ستادهیاو ا کیرا که نزد یآرش

  

شد و با مشت و لگد به جانش افتاد در   کی ماهور نزد به

آبرو" "چند وقته  ی"ب گفت یکه م دیشن یم شی کتک ها انیم

کشمت" "آبرو   ی!" "م ؟یدوست شد یبچه قرت نیبا ا

خواست در  ی" "پدر سگ کره خر" دلش می برامون نذاشت

  .آرش از خودش دفاع کند یجواب حرف ها

 

آرش بود   ن یشود. ا ییآبرو  یبنکرده بود که باعث  یکار او 

  یآن ها را سر چوب حراج زده بود و االن طور یکه آبرو

  .است ریتقص یکرد که انگار ب یوانمود م

 

مشت و لگد به جان ماهور افتاده بود و ماهور کف   با

  .شد یدر خودش مچاله م شتریآشپزخانه هر لحظه ب
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 یکه التماس م دیشن یرا م  نیحنا و آر یها  هیگر  یصدا

که از کتک  یدانست تا وقت یاو م یکردند ولش کند ول

  .ست ینشود دست بردار ن ریزدنش س

 

 یکه به سمت سرش زد ماهور دستش را رو  یلگد محکم با

به استخوان دست ماهور  شیسرش گرفت که با برخورد پا

داد که حس کرد استخوان دستش خورد شده   ییچنان صدا

 .است

 

از دهانش خارج شد که خودش از  یغین جچنا ناخودآگاه

 .تعجب کرد ش یصدا دنیشن

 

*** 
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چشمش گذاشت.  یو دستش را رو  دیتخت دراز کش یرو 

تاده بود را باور اف ریچند ساعت اخ نیکه در ا ی اتفاقات

  .نداشت

 

که مادرش به او زنگ زده بود و خواسته بود که هر  یوقت

چه زودتر به خانه برگردد دلش گواه بد داده بود اما 

  .حد باشد نیکرد عمق فاجعه تا ا یفکر نم چوقتیه

 

بود و ماهور را با سر و   دهیساعت بعد که به خانه رس دو 

بود  دهیشده بود د  زانی که از گردن آو  یصورت کبود و دست

 .زند ی لحظه حس کرده بود که قلبش نم کی  یبرا

 

به او گفته بود بهتر است که آرش فعال از رابطه  دخترک

 ی خودش ماجرا را علن صینداند اما او به تشخ یزیاشان چ 

 یمورد خشم آرش  کرده بود و به خاطر دل خودش ماهور را

اش باخبر  ی ضیقرار داده بود که خودش هم از عمق مر

  .بود
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او   دیبخش یخودش را نم چوقتیاش ه یفکر یب نیا بخاطر

اشتباه کرده بود و ماهور تقاصش را پس داده بود. در تمام 

 .نگاهش هم نکرده بود یبود ماهور حت ن ییکه پا یمدت

 

ور افتاده بود و  محض رفتن او ظاهرا آرش به جان ماه به

آن  یبود در خانه  امدهیاز دست شان برن یبچه ها که کار

رفته  یگر یانجیم یها را زده بودند. پدر و مادرش برا 

 .بودند

 

آرش ماهور را  یدست و پا ریگفت به زور از ز  یم مادرش

جمع کرده اند. بعد هم که ماهور همراه پدرش رفته بود و 

  .دستش را گچ گرفته بود

 

خودشان   ینگذاشته بود ماهور و بچه ها خانه  پدرش

که البته   فتدیبود دوباره آرش به جان ماهور ب دهیبروند. ترس

 .ترسش دور از ذهن نبود

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دیایبا اصرار نگه شان داشته بود تا فرزاد دنبالشان ب پدرش

  .جو و فضا دور شوند نیهر چند کوتاه از ا یو مدت

 

که ماهور از  یود اما آن خجالتکرده ب یکار عاقالنه ا پدرش

  .نبود یوصف شدن دیکش یپدر و مادرش م

 

خانه نبودند اگر نه که   شیآورده بود که خواهرها شانس

 نکهیشد. به محض ا یدخترک معصوم خجالتش چند برابر م

فرزاد دنبالشان آمده بود و ماهور و بچه ها رفته بودند دم 

 .خانه اشان رفته بود

 

خواست با آرش صحبت کند و   یته بود مقصد دعوا نرف به

او  یها ییدر جواب تمام سخن فرسا ی او را آرام کند اما وقت

رسد زور  یکه زورش به ما نم یبه کس دینبا نکهیبر ا یمبن

که کم توان تر از ماست کار  یبا کس ییو زورآزما  مییبگو 

 .ستین یدرست

 

که  وقاحت در چشمان او زل زده بود و گفته بود  تینها در

بود که  دهیزنم" نفهم یدوباره م فتهی"خوب کردم زدم پاش ب
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را  یبوکس صورت کس سهیکه مشتش جز ک ییچطور او 

  .صورت آرش فرود آمده بود یلمس نکرده بود رو

 

که خواسته بود او را بزند هم مجبور   یجواب مشتش وقت در

با آرش  یحساب یبه دفاع شده بود و در آخر بعد از کشمکش

  .که نفس کم آورده بودند از هم جدا شده بودند یوقت

 

ها شده بود و قسم خورده بود   یتمام تراپ ال ی خیآخر هم ب در

بفهمد که انگشتش به ماهور خورده است  گریاگر بار د

 شود. هر چند مانیشکند که پ یم یکار
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حرف ها بدهکار نبود اما  نیگستاخ اصال گوشش به ا پسرک

که  ردیگ ی کرده بود که ضمانتش را پس م دشیکه تهد یوقت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



چشمانش  ین یدوباره مجبور شود زندان برود ترس را در ن

 .بود دهید

 

نبود چه رسد  ادشیکه دعوا کرده بود را اصال  یبار نیآخر

  .هم بوده باشد یکیز یف شییدعوا نکهیبه ا

 

تخت با آن مردک  یرو  تیساغر را در آن وضع یوقت یحت

  .خودش را گرفته بود که دعوا نکند ی بود جلو  دهید

 

از  یگرفت ول یدعوا م دیدانست که نبا یچند االن م هر

  .نبود مانیکه زده بود اصال پش یمشت

 

ماهور و بچه ها کباب بود. بچه ها از  تیمظلوم یبرا دلش

بود هر  دای بودند که پ دهیچسب یبودند به ماهور دهیبس ترس

به  یما ماهور اعتراض حرکتش چقدر با درد همراه است ا

 .کرد یبچه ها نم
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از اشک شده بود با نوک  سیخودش که آمد صورتش خ به

چشمانش   یصورتش را لمس کرد و جلو  یسیانگشتانش خ

  .کرده باشد هیشد گر یگرفت باورش نم

 

 یوقت یبود حت ختهیاشک نر گریساغر د ی  هیاز قض بعد

  .از جانش را از دست داده بود زتریمادربزرگ عز

 

بود که انگار  ختهیساغر اشک ر ی  هیقض یبس برا از

  .اشکش خشک شده بود یچشمه  

 

گوش  نینشست آهنگ غمگ یشده بود که روزها م عادتش

 یکرد و با مرور خاطرات مشترکشان خودش را آزار م یم

را در رابطه  یز یکه چه چ دیپرس یداد و بارها از خودش م

 .داده است حیرا به او ترج یگریکم گذاشته است که ساغر د

 

که متحمل شده بود اما لب باز نکرده بود و   یتمام فشار با

نگفته بود. ساغر با وقاحت تمام درصدد  یبه کس یزیچ

  .برآمده بود حیتوض
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تلخ زده بود. از  یتنها پوزخند شیجواب تمام حرف ها در

  حیقابل توج یحرف چ یبود با ه دهیدکه  ینظرش صحنه ا 

  .نبود

 

عشقشان باشد. بعد هم  عادگاهیکه قرار بود م ی هم در تخت آن

را به نفع خودش  زیکه ساغر با هوش و ذکاوت تمام همه چ

 ...ا یقضا یبرگردانده بود و باق

 

تخت  یفقط فکر ساغر را کم داشت از رو  تیموقع نیا در

 نی. سرش را بدیکتر یبلند شد و نشست. سرش داشت م

  .شد رهیخ شی پا ریز نیدستانش گرفت و به زم

 

آمده  شی با ماهور عقد کرده بودند آن وقت با اتفاق پ کاش

 یگرفت و به آپارتمانش م  یدست ماهور و بچه ها را م

  .برد
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شد هر چند به ادب  یماند تا ادب م ی هم آنقدر تنها م آرش

اوضاع که ماهور   نیبا ا ینداشت ول یدیشدن آرش اصال ام

کمک کردن به او  یتوانست برا یمحرمش هم نبود نم یحت

 .که تمام حرکاتش با درد همراه بود ییدست بزند. به او  یحت

 

*** 
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را که در آغوشش گوله شده بود    نیجابجا شد و آر یکم

نفسش  دیکش  ریراستش ت ی هیبه خودش فشرد. کل شتریب

 .لحظه رفت کی  یبرا
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 دار یگفت و لبش را گاز گرفت که بچه ها را ب یکم جان آخ

 نکند. امشب به خانه برگشته بودند به بچه ها گفته بود در 

  .نشده بودند یاتاق خودشان بخوابند اما راض

 

 دنیکه از د دندیچسب یبه ماهور م یچند روزه طور  نیا در

 یم شانیشد. ترس را در چشمها یم شیدلش ر تیوضع نیا

  .آمد یهم از دستش برنم یاما کار دید

 

 یلیبهتر بود. البته که حنا بچه بود و خ نیبه نسبت آر حنا

شد و  یکامال متوجه م  نیآر یکرد ول   یاز مسائل را درک نم

اش   یروانپزشکش گفته بود که سن عقل  نکهیبا توجه به ا

را  زیاش است معلوم بود که همه چ یقیاز سن حق شتریب

بر  یلیزد دل یحرف نم  نکهیفهمد ا یتمام و کمال م

 .نبود دنشیمنفه 

 

ازدواج  مایبا عمو ن یخوا یشب به ماهور گفته بود م سر

تعجب کرده بود و تا خودش  نیسوال آر نی! ماهور از ا؟یکن

دوباره به   نیجواب دادن جمع و جور کرده بود آر ی را برا
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 یرا دوست دارد و آدم خوب مایحرف آمده بود که عمو ن

  .است

 

ماهور نشست بود.  یلب ها یرو نیحرف آر نیاز ا ی لبخند

خودش را  مایجلسات استخر کار خودشان را کرده بودند ن

 .جا کرده بود  نی کامل در دل آر

 

 یها یخودخواه ادیکرد.  یداغ دلش را تازه م ما ین ادی

افتاد که چطور بدون در نظر گرفتن  یم شیزندگ ی مردها

و دوخته بودند و در آخر تن  دهیخودشان بر ینظر او برا

بودند که لباس تنت اندازه  دهینپرس یه بودند و حتماهور کرد

اش بدش  یزندگ ی! چقدر از مردها؟ یهست  یاست؟! راض

مثل آنها  مایبود حداقل ن دواریدانست. ام یفقط خدا م مدآ یم

 .نباشد

 

 کیبخاطر  نکهی فرزاد بودند با ا یچند روز که خانه  نیا در

 ی بد هم نم یبودند ول ت یاذ یخوابه بودن آپارتمان فرزاد کم

  .گذشت
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به آن خانه برنگردد و   گریبه ماهور گفته بود که د فرزاد

 یبزرگتر یکند خانه  یخانه را خال دیخودش سر سال که با

چهار راه  هیکند که راحت تر باشند. گفته بود  یرا اجاره م

  .ندارد شیاو و زندگ یبرا یتر چندان فرق نییپا ا یباالتر 

 

بهتر و  یتر خانه  نییپا یپول کم نیبود با هم  گفته

  .سازند یبا هم م ادیو کم ز ردیگ یم یبزرگتر 

 

 یفرزاد دلگرم شده بود هر چند م یحرف ها دنیاز شن چقدر

با طعنه و  دیفهم ی. اگر پدرش مستین یدانست که شدن

  .کرد یم چارهیماهور را ب هیکنا

 

به عمه   یحت یقتکرد. و  یحاال هم کم بار ماهور نم نیهم

به حال  یوا گریپسرانش است د یزندگ زانیگفت آو  ی اش م

 !او 

 

که  یرفت اگر داد یم شیچند روز خوب پ نیدر ا زیچ همه

 دیرا ند شیباز  یخراب کردن دسته  یبرا  نیبابک سر آر

  .گرفت یم
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بر  یحنا مبن یحرف عمه اش بعد از شب ادرار ال یخیب اگر

  .شد یپسرش م ینجس کردن خانه و زندگ

 

خواهر و برادر   یسر و صدا  یفرزاد را برا یاخم ها اگر

 یتشرش برا ایکرد  ینم ی با منظور تلق ش یصدا یمظلوم و ب

 .هر چند کوچکشان  یسر و صدا

 

خودشان   یدر خانه  یحت ییجا چیکه ه یو برادر خواهر

 .کردند یمراعات م دیبا شهی کنند. هم یتوانستند بچگ ینم

 

  نیکردن آن هم در ا یخوددار  نیدانست ا یخوب م   خودش

به دنبال خواهد داشت اما   ندهیرا در آ  ییسن کم چه تروماها

  .آمد یاز دستش برنم طیعوض کردن شرا یهم برا یکار

 

  شیو حرف ها  دیایفرزاد ب یآرش به خانه  نکه یقبل از ا تا

بد نبود اما بعد از  انطشیکه نه اما شرا زیرا بزند همه چ

ارتباط دارد و بعد از  مای آرش گفته بود که ماهور با ن نکهیا
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شده و ماهور را زده   یعصبان  دهیرا فهم انیجر نی ا  نکهیا

  .است

 

را بهم برساند  شی کرد که فرزاد اخم ها  یفکرش را نم اصال

و   دیایآنکه آرش را بازخواست کند سراغ ماهور ب یو به جا

 .واخذه قرار دهداو را مورد م

 

به ساعات  یخواست حت یبود از فرزاد و دلش نم  ریدلگ

فرزاد   یبعدش فکر کند که مجبور شده بود خودش را برا

فرزاد بود که حق به جانب   نیا تیدهد و در نها حیتوض

تکان   شی گفته ها  دییتا ی برا یسر ینگاهش کرده بود و حت

 .نداده بود

 

راه انداخته بود که هر چه ماهور  یگر یاز بس هوچ آرش

شده بود و   یآرش عصب  یبود. به حد ر یتاث  یزد ب یحرف م 

گفت حالت تهوع دارد و   یبه خودش فشار آورده بود که م

 کاسه آورده  شی عمه اش برا
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 یبرود و ادامه  سیوسط حاضر نبود تا سرو  نیباز ا بود

همان چند  دی با نکهیبر ا  یمبن دادیرا م شیها  یگر یهوچ

بابک و  نکهی کشت و بدتر ا یرا م شان یهر دو  شیروز پ

  .بودند رهیفرزاد در سکوت به آرش خ

 

باشد  یدوره و زمانه کس نیشد که در ا یباورش نم ماهور

  .او فکر کند یکه مثل خانواده 

 

بود  یعاد  شانیطور روابط برا نیدوره که همه ا  نیا در

 یخورد از رابطه  یو خون خونش را م دیلرز یکه م یآرش

زد و آنقدر حالش بد شد موقع رفتن  یحرف م مایاو و ن

دستش را به ستون گرفت تا   یسمت آشپزخانه در درگاه

صورتش  یاز رو  یا ه یثان  یبرا  یحت  شیکه اخم ها یفرزاد

 .کنار نرفت
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 یکه در جمع خوشحال بود عمه اش بود که با برق یکس تنها

  .ندی را در آن بب دیتوانست ام یکه در نگاهش بود ماهور م

 

هم حکمش  مای با ن یصحبت کردن عاد  یآرش حت دید از

همه  نیبخواهد به ا نکهی گرفت از ا یاعدام بود خنده اش م

  .بگذارد رتینام غ ی انه حتتعصب کورکور 

 

 یک یمعتقد بود که آدم فنات شیکه تا چند روز پ یفرزاد  تا

صرف داشت نه در  شی بود که برا یفقط وقت  نیا یول ستین

  .حکم صادر کنند شیکه قرار بود برا یمقابل ماهور

 

گرفته بود و   نیرا از نسر ماین یسر هم فرزاد شماره  آخر

  یبود راض دهیساعت طول کش میاز ن شتریکه ب یتماس یط

 .شده بود

 

گفته بود  مایشده بود و که ن  یراض یآنکه فقط وقت بدتر

است و با همان جمله  یو قصدش جد ردیگ یماهور را م

  .آرش را هم آرام کرده بود
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گرفت از آخر و عاقبت کارش که از عاقبت  یاش م خنده

ادند که د یشوهرش م  یبدتر شده بود. داشتند طور دیزی

شده بود  یکرد که راض یتشکر م مایرفت از ن یم دیانگار با 

 .ردیو ماهور را بگ د یایکه ب

 

نبود انگار ازدواجش هم  زادیاش مثل آدم  یزندگ زیچ چیه

از حد تصور از دست  شتریخورد. ب یرقم نم زادیمثل آدم دیبا

 .دلخور بود ماین

 

رابطه را  نیشدن ا یعلن یبود هنوز زود است و آمادگ گفته

  .ندارد اما حرف به گوشش نرفته بود که نرفته بود

 

 یتمام نشدن یها  یکه از آرش داشت و دلخور یخشم تمام

اش از فرزاد و سکوت بابک در مقابل تمام اتفاقات را دلش 

  .کند یخال  مایسر ن کجایخواست  یم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یم  دیاز کجا با ما یکه ن دید یکرد م یتر که فکر م یمنطق اما

 !دارد؟ یخانواده ا نیکه همچ دیفهم

 

 ییجا کی همان پدر بود و  یفرزاد دست پرورده   باالخره 

  .داد یو نقصش را نشان م بیع  یب تیترب  دیبا

 

 دیکش ی بود که االن خجالت م یخانواده اش به حد جهالت

آمده  شیسر مسائل پ نکهینگاه کند چه رسد به ا مایبه ن یحت

 .ردیبخواهد دعوا بگ

 

خانوده اش را که  یفرهنگ یحجم از ب نیشد ا ینم باورش

 دهیبر یحکم نیهمچ  شیحرف زدن ساده برا کیتنها با  

  .باشند

 

شده بود و   یکه اعتراض کرده بود چنان آرش عصبان اولش

گفتن کرده بود و بلند شده بود که  راهیشروع به بد و ب

 .ساکت شده بود گریدوباره او را کتک بزند که د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



آرش داشت اما  یاز ترس را از رفتارها  یحد متوسط شهیهم

فرزاد با وجود فرزاد و بابک  یامروز عصر در خانه 

گرفته بود فعال سکوت  میشده بود که تصم یترسش به حد

شده بود که مقدمات رفتن  کدل یاتفاقات  نید اما با وجود اکن

  .خودش و بچه ها را فراهم کند

 

را در او  یزندگ ی  زهیو حنا انگ ن یخدا با دادن آر انگار

 ری حجم از تحق نیبود قطعا ا یگریبود. اگر هر زمان د دهیدم

  .کرد یرا تحمل نم نیو توه

 

گردن  یحنا کم دنید یمرتب کرد و برا نیآر  یرا رو  پتو 

شد مادر شد   ینم دنییگفت بدون زا یم ی. چه کس دیکش

کرد انگار از روز ازل مادر  یبه بچه ها محبت م  یطور

 .شده بود دهیآفر

 

*** 
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 ...ما یز سخت جان ریزمانه شد متح -

 

 .از محبت داشت یاش رنگ  رهیچشمان ت نیغمگ نگاه

 

همون   یهست اما نه برا گرید یسزاوار فرصت یهر کس-

بشه که ارزش تو رو   یوقتت که صرف افراد فیاشتباه... ح

اشتباه مجدد   یدونند... فرصت به خودت دادن برا ینم

 ...ستیجز سقوط ن یزیچ

 

  یها ی. کبوددندید یرو م گه یبعد از مدت ها همد امروز

حال و   یشده بودند که حت یصورتش زرد بدرنگ  یرو 

 یا گه ید زیچ ایپوشاندنشون رو با کرم پودر  یحوصله 

  .نداشت
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از قبل شد   شتریب مایاحساس کرد عذاب وجدان ن دنشونید با

  .خواست یرو نم نیاما ماهور ا

 

نفر  ه ی نکهیاون نداشت جز ا یبرا  یسود  ماین یمونیپش

  .شد ی م تیهم بخاطر اون اذ گهید

 

اومده بود. گفت و  نجا یا یمهمتر ی حرف ها یبرا امروز

که تو ذهنش بود و اون رو   ییزهایگفت و گفت تموم اون چ

  .کرده بود  ریدرگ

 

 یکه فرزاد و آرش برا  یقاطع  میخواست اصال به تصم ینم

 یذره ا یگرفته بودن فکر کنه و حت  مای با ن شیسرانجام زندگ

  .کنه ریموضوع خودش رو درگ  نیخواست بخاطر ا ی هم نم

 

  نجایداشت و باعث شده بود ا تیکه االن براش اهم یزیچ

رو  ییزهایچ  هی مایبه ن  دیکرد با یبود که حس م نیا  ادیب
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 ال یخیشد ب ینم یفر بود ولکار مت نیداد. از ا یم حیتوض

  .رابطه اشان شود

 

اگر که حرف هاش  یداده بود حرف بزنه حت ادشی دیو ید

نباشه. سال ها سکوت کرده بود در   انشیاطراف ندیخوشا

اما االن از اون ماهور قبل فاصله گرفته  زیمقابل همه چ

  .بود

 

 ی گفته بود انتخاب خوب مثل پرواز است. بخش ها دیو ید

از خودت رو   گرید یتا کم یریو م یدار یمهم خودت رو برم

  .یو به خودت اضافه کن یبساز

 

بار هم که شده در عمرش   کی یخواست برا یم دلش

  .داشته باشه یو نقص بی ع یخودش انتخاب ب

 

نواده خو  نی شانس آورده بود که با ا یل یخ شیزندگ ینجا ی ا تا

عمق فاجعه بودنش رو درک  رانیکه بعد از برگشتن به ا یا

 یتو رشته  یکرده بود تونسته بود درس بخونه و آدم موفق

  .خودش بشه
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موند همون سال ها مجبور به  یم رانیبود اگر ا  مطمئن

بود و   ی شد و االن معلوم نبود زن ک یازدواج تو سن کم م

 .به خودش اومد ماین  یبود. با صدا  یچه جور شی زندگ

 

 افتضاح ندارم یکه اسمش رو گذاشت یزیبه چ یمن کار-

 

دستش  یداد و کف دستش رو آرام رو  رونیرو ب نفسش

 .گذاشت

 

کرده بودم... من  نییباال پا ینقشه داشتم تو ذهنم... کل یکل-

... انتخاب من  میازدواج کن خوامیدوست دارم ماهور... م

 .انتخاب تو هم من باشم دوارمیو از ته دل ام ییتو 

 

قطره آب  کیاز نگاهش که مثل سرخوردن  یاما وا نگاهش 

حس کنه که با  تونستی... مفیبود... نرم و لط شهیش  یرو 

انگار. لبخندش  کردیمژه هاش وجب به وجبش رو نوازش م

 :اش شکفت اما لب زد نهیس انی م ییجا
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 .ازهسیروزگار به من نم یآب و هوا-
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 :و ادامه داد دیکش یآه

 

... جنگ  یجنگ داخل شهی... مرهیکه با خودش درگ یآدم-

 ...دو سر باخته یهم باز  یداخل

 

 یتو زندگ د یماهور اون دقت و وسواس سرکار رو نبا-

 میداشته باش یخصوص

 

 زیرا بست و از ته دل آرزو کرد همه چ شیپلک ها   دلبرانه

بگذرد و هر چه صالح است همان بشود اما خبر  ریبه خ
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که همه سر چشم   ییمایسر ن ییکار چه بال نینداشت با ا

 .او آورد دنید یشده بود برا

 

. ستین نی فقط ا ی اما دلتنگ یگفت یماهور تو از دلتنگ -

که  یکس یو برا میبود یبندازه ک ادمونیحسه که  هی یدلتنگ 

به خاطر تمام اون   میی نجایاگر االن ا م؟یگذشت یاز چ میشد

 ی... دلتنگم یستادیهمشون ا  یهست که پا ییهای فداکار

در آغوشش  یریگ یم ادیفقط  ره،ینم نی از ب چوقتیه

که  یی انتخاب ها یو پا یادامه بد ،یدلتنگ بش ، ی ریبگ

 ...ی کن یو خودت بودن رو زندگ  یستیبا یکرد

 

 :کرد و ادامه داد یمکث

 

تو  نکهیخود سخت هست چه ا  یبه ازدواج به خود م یتصم -

سخت تر هم   میتصم نیا شهیباعث م یکه قرار گرفت یطیشرا

... هیعیت کامال طبترس نیکنم ا یبشه... ترست رو درک م

قدرت  ی گاه یبودنش الزمه ول ی... گاههیبیترس حس غر

 ی م بتیذلت آشکار نص   هیو  رهیگ یعملکرد رو از انسان م

 ...کنه
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 را نوازش کرد  شیسر انگشتانش پشت دست ها با

 

رسان اما  بیکه برات افتادن هر چند تلخ و آس یاتفاقات نیا-

الزمند... الزمند تا  یزندگ  یبهش نگاه کن که برا دید نیاز ا

 .ادیدرب یکنواختیاز  یزندگ

 

من! چه  یرا باال آورد و پشت دستش گرم شد. "خدا دستش

  "!دستش یرو  یگرما نیبود ا یبیحس غر

 

 دهیضربان قلبش شن  یصدا دیبود که ترس کینزد  نقدریا

رو  که دستش رو بکشه  نیتوان ا دیشا  ایبشه. اما جسارت 

  .نداشت

 

از  یی نوا هیدر کمال ادب دستش رو رها کرد.  ماین خود

 "زد که "خودت رو جمع کن ماهور ی م ادیدرون سرش فر
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 هیخواست به اونها فکر کنه.  یبود که م  زهایچ یلیخ امروز

  .کرد یم  لشونیتحل دی عالمه حس بود که با

 

که قدمتش به  فیحس لط ه یپر درد تا  یم یحس قد هی از

 یلیچشم ها رو خ نینگاه و ا نیبود. ا دهیساعت هم نکش 

 .دید یوقت بود که م 

 

نگاه مضطرب داغون که  نیخوند اما ا یوقت بود که م یلیخ

 !جدا ی لیشعر جدا بود، خ هیبود  شیرو  یاالن جلو 

 

کوتاه هم که شده احساساتش  یچند لحظه   یکرد برا یسع

اومده   نجا ی گفتنش تا ا  یکه برا یحرف  یو رو   رهیبگ دیرو ند

 .بود تمرکز کنه

 

 یاما برا   رهیبگ دیرو ند  مایکوره نبود که محبت نگاه ن گربه

احتمال   نطوریکرد ا یفکر م یمنطق دیبا یمهم نیبه ا  میتصم

  .شد یاشتباهش کم م
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رو نگاه کنه اال   ییکرد هر جا یو سع دیکش یقیعم نفس

 .رو  مایصورت ن

 

که  یزیاون چ کنمیازت دارم خواهش م یسوال هیمن  نیبب -

 واقعا ته دلت هست رو بگو 

 

 ؟ یدیشن نی از ا ریغ یزیمگه تا حاال چ-
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که داده بود حس  یازدواج شنهادیبه پ  مشیمستق یاشاره  از

 به نظر برسه یشد اما تالش کرد که عاد  دیکرد سرخ و سف 

 

 ؟ی ایهمراهم م ؟ ی کنیم کاریمن اگه بخوام برگردم چ-
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 شی ابروها انیدانست چرا اخم م یرا نگاه کرد نم صورتش

از   یبود که جواب مثبت نیا حشیرا دوست نداشت او که ترج

 سکوت به حرف آمد  ی. بعد از لختردیاو نگ یسو 

 

اگر  یفکر نکردم ول دیبه مهاجرت اون طور که با چوقتیه-

که داره و با  ییها یتو باشه با تمام سخت یخواسته  نیا

حاضرم که انجامش  رانیهام به خانواده ام و ا یتمام وابستگ

 .دمب

 

 ریاو را ز یتمام قد آمده بود که باورها مای. نختیدلش ر ته

 .سوال ببرد

 

 !؟ینبود نیاز اول دنبال هم-

 

 ماهوووور -

 

انداخت  نییکامال مشهود بود. سرش را پا ش یصدا تعجب

  .خواست با او چشم در چشم شود ینم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را کنار گذاشته بود و هر چه را که در لحظه به   انصاف

 .بود به زبان آورده بود دهیذهنش رس

 

. لبش را گاز گرفت و دیکش ی خجالت م شیفکر  یاز ب االن

 یسرش داد م ایشد  یم  یدر خودش جمع شد. اگر عصبان

 .زد هم حق داشت

 

 لطفا منو نگاه کن -

 

 باعث شد سرش را بلند کند  ش یصدا تحکم

 

 یدونم ول ینم  رهیگینشات م یحرفت از چ نیمن ا زیعز-

و   نیکه به ازدواج که بزرگتر ستمی ن یبدون من کس نو یا

 یهست مثل پله نگاه نم  یهر آدم یانتخاب زندگ نیمهمتر

  .کنم که از طرف مقابلم بخوام باال برم

 

 که زده بود لعنت کرد یحرف ی را برا  خودش
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اگه به فرض غلط   یحرفت حت نیکه ا یدونیدت هم مخو -

 ی دارم که التار ی. من دوستستیدرست هم باشه ممکن ن

متخصص  رانی. تو اکایبرنده شدن با خانواده اش رفتن امر

  کاره؟ی ب  کایماهور االن تو امر شهیپوست بود اما باورت م

رو   یکشور چی ه یمدرک پزشک کایکه امر ی دونیمطمئنم م

 یکه گذاشته قبول نش   یتو آزمون خاص یتا وقت رهقبول ندا

که   ییاونا یبرا یحت دمیاون آزمون هم اونطور که من شن

کنن سخته چه برسه به اونکه  یخودشون رو براش آماده م

اگر  یحساب من حت  نیبخواد نخونده امتحانش کنه. با ا یکس

و    کایورودم به امر یبرا یباشم و مشکل نیکه خوشب

 نیچند سال بدوام تا به هم دیباشم با  ه سکونتم نداشت

کاره   نیدارم برسم. به نظرت ا رانیکه االن تو ا یگاه یجا

  امیهست؟ من فقط و فقط بخاطر تو گفتم که باهات م  یمنطق

 که قصدت رفتن نباشه دوارمیکه البته ام

 

و درست   یدونست که تمام حرف هاش منطق یهم م  خودش

 .بود

 

*** 
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کنه؟ تمام  ریگ یتیموقع نیزه داده بود تو همچاجا چرا

  بود؟ رفتهیرو پذ حاتشیتوض

 

خوردن شام رو    یبچه ها شام داده بود اما اشتهاش برا به

  .نبود کینزد نقدریا یوقت با مرد چیاز دست داده بود. ه

 

دونست چرا  یکه نم ،یخاطرات زجرآور نوجوان یکسری جز

  نیرو با ا یمرد چیه قیعم ی افته. نفس ها یداره اتفاق م

 یالتهاب رو 
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و  دیبه چشم هاش کش یاش احساس نکرده بود. دست گونه

شدن به  رهیحس شدن از خ ی. پاهاش که بستادیکنار پنجره ا

 .دیدست کش رونیب
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 ی . گوشدیتخت دراز کش یهاش رو عوض کرد و رو   لباس

 غام یپ یتلفنش رو دست گرفت بعد از چندتا بوق رفت رو 

 .ریگ

 

زنم به نظرت؟ قبال  ی م ی. دارم به جاده خاکدیو یخستم د-

  یبرام مهم نبود. کم آوردم، حساس شدم؛ حت زایچ یلیخ

 زارو یچ یلیخ  دیکه با ینگاه آدما! نگرانم از روز یرو 

  ایبدم  حیتوض ستیکردم قرار ن یکه فکر م یبدم؛ من  حیتوض

بخوام. کاش االن بوستون بودم. اون جا انگار  حیتوض

غرق شدم.  تینها یب یفانتز  هیجا انگار تو  نیترم. ا یواقع

 !عوض بشم؟ دیشم به نظرت؟! به نظرت با یدارم عوض م 

 

پوست تنش خانه  ری ز شیها   یمهربان یزن با همه  کی

توانست  یمرد م کیکه فقط دستان  یساخته بود... خانه ا

 ...کند شی رها ییاز تنها

 

را  یزن حس زندگ نیپوستش عاشق بود... ا ریزن ز انگار

  ...شیشانه ها یرو دیشد... دستش را کش یآبستن م
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شانه اش را لمس کرد... آنجا  کیاستخوان بار انگشتانش

  شیباشد... نه که دردها یتوانست بستر آرامش مرد یم

 ...فراموش شده باشند

 

 یکم  دیاما با  شیزخم ها یکه قلبش درد نشده باشد برا نه

کرد...  یفراموش م دیرا با شی ها یشد... دلمردگ یزنده م

که  یدور نبود روز یلیزد... خ یوانه مشد و ج  یزن م دیبا

  ...نشست یبه گل م

 

*** 
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تا ساعت  دی گردن کش یکتاب برداشت و کم یرا از رو  سرش

  شیش را بست و چشم هاساعت کتاب دنی. با دندی سالن را بب

  .را با دو انگشت دست سالمش فشرد

 

انداخت. گچ دستش را بچه   یکه در گچ بود نگاه یدست به

 ریبه تصاو  یکرده بودند. لبخند یها تا توانسته بودند نقاش

 نکهی ا یبود که عمه اش برا یکج و معوج زد. چند روز

 .دست تنها نماند به خانه اشان آمده بود

 

 یزندگ یعاد یماه روزها کی یچند روز به اندازه  نیا در

بابت از عمه اش  نی اش وقت اضافه داشت و چقدر از ا

  .ممنون بود

 

اش به کتاب ها پناه برده بود  ییمثل دوران دانشجو  دوباره

  .اوقات فراغت ناخواسته نیبرد از ا یو چقدر لذت م
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را به  شی ها یخمار شهی دوباره در ترک بود و مثل هم آرش

  یراض تیوضع نیگذراند. هر چند از ا یکمک قرص خواب م

  .بود متی هم غن ن یهم ینبود ول

 

 یگفته بود م  یشوخ  یچاقو درآورده بود و شوخ  شبیپر

مزه اش را  یب یرا ببرد بعد آنقدر شوخ نیواهد سر آرخ

  .شده بود یخودش هم جد یادامه داده بود که حت

 

  نیجدا کردن آرش از آر یبود که برا دهیبس ماهور ترس از

  .آرش فرو کرده بود یرا در بازو  شیتمام ناخن ها

 

آرش را از  یماساژ آرش رفته بود بازو  یکه برا امروز

که کرده بود خجالت  یبود از خودش بابت کار دهید  کینزد

کتک زدن   یدر تمام عمرش دستش برا چوقتیبود. ه دهیکش

 .باال نرفته بود یکس

 

 ی آرش زخم شده بودند. گاه یبازو  یرو  شیناحن ها یجا

  .زد که ماساژش دهد یشد ماهور را صدا م یم داریکه ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

مورد  یبچه ها بخاطر مسائل ب  کرد و به یهم بهانه م یگاه

بود که بچه ها از  یکار وقت نی داد. سخت تر یم ریگ

و ماهور جرات نداشت آن ها را روانه  دند یترس یحرکاتش م

راه  دادیشد و داد و ب یم  یاتاقشان کند چون آرش عصبان ی

ش یگرفته بود هر چه که صدا  ادی دایانداخت. حنا که جد  یم

  .داد یکرد جوابش را نم یم

 

بود که با آن بدون سر  دهیخر ی هدفون صورت  شیبرا ماهور

 .و صدا از تبلتش کارتون نگاه کند

 

را تا   ش یگذاشت و صدا یهدفون را در گوشش م دخترک

  یاطرافش را نم یسرو صداها گری کرد و د یم ادیآخر ز

  .دیشن

 

که  یشد که اعصاب ماهور وقت یباعث م نیچند ا هر

باز هم  یگرفت خورد شود ول ی نم یکرد و جواب یم ش یصدا

  .ندیبود که حنا آن لحظات آرش را نب نیخودش ا حیترج
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شد  یباعث م نیاما مظلوم بود و حرف گوش کن و هم نیآر

 .ردیآرش قرار بگ تیمورد آزار و اذ شتریکه ب

 

چاقو درآوردن آرش تب کرده بود  یسر ماجرا ش یشب پ چند

 یخواست به آرش تذکر جد  یبود. مگفته  انیو تا صبح هذ

  .دهد

 

 ایچند بارها تذکر داده بود اما گوش آرش بدهکار نبود  هر

 یدرم یباز یهوچ ایکند  یدارد لوسشان م یاد یگفت ز یم

من چطور است و من دارم  طیشرا یدان یآورد که تو نم

 شانیمثل من کشتن آدم برا ییکنم و کسا یقرص مصرف م

 .آب خوردن است  یبراحت

 

مهم  شی بود و آرش اصال برا ضیدو روز کامل مر نیآر

  کی یبرا  یحت دیترس یشده بود که ماهور م ینبود. طور

  .لحظه بچه ها را با آرش تنها بگذارد 

 

آمده بود به مراتب اخالق   رانیکه ماهور ا یل یبه اوا نسبت

از بابت بچه ها راحت  الشیهم خ دیآرش بدتر شده بود. شا 
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داد. با   یرا از خودش نشان م ی شده بود که هر نوع رفتار

 .آمد رونی ب ال یآرش از فکر و خ یصدا

 

 ماهور -

 

را در سرش  ش ینه انگار نصف شب بود چنان صدا انگار

 یم داریعمه اش ب ای کرد بچه ها  یانداخته بود که فکر نم 

  .ستیدانست مراعات کردن چ یبشر اصال نم  نیشوند ا

 

 یها  کیسرام یاش را آهسته جابجا کرد که رو   یصندل

 دهیآشپزخانه صدا ندهد. عمه اش و بچه ها در اتاق خواب

  .فوتبال بود یبودند و آرش خان هم در هال در حال تماشا

 

بود.  دهیه دآشپزخان زیمطالعه پشت م یجا را برا نیبهتر

را باز گذاشته بود  اطیآشپزخانه به ح یخصوصا که در پشت

گذشت و پوستش را  ینازک م  یپرده  یهوا از ال یو خنکا

 .کرد ینوازش م
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 یکرده بود و فوتبال م ادیرا ز ونیزیتلو  یصدا یطور آرش

  نیکرد اگر در ورزشگاه هم بود هم یکه ماهور حس م دید

  .دیشن یم ها را  یتماشاچ یاندازه صدا

 

به کمکش  وگایو  شنیتیبود ساعت ها مد نیاش ا یخوب

  .توانست تمرکز کند یآمده بود و راحت م

 

آن ها را  یکند که صدا یخواست کار یهم که دلش م آرش

  یبچه ها قهر کند و دوباره سراغ مواد کوفت نیدرآورد بعد ع

  .برود

 

 یشماست که من مواد م ری شد که تقص یم یهم شاک بعد

 .شد یتسلسل از نو تکرار م ریس نیکشم و ا 

 

است که لب نزده است.  یگفت چند روز یدروغ م ای راست

 یکرد چون آرش از کس یالبته ماهور حرفش را باور م

بود که هر  ایح یو آن قدر ب دینداشت که دروغ بگو  یترس

 کرد یم  حیبچه ها قشنگ تشر یجلو  یکرد حت یرا م یکار

 .آورد  یموضوع داد ماهور را درم نی که هم
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شد و سر   یم ریدو ساله بهانه گ یبچه   نیکه ع یگاه

  ای یرا تو خورد  پسمیکرد که چ یبا حنا کل کل م یخوراک

  .یرا برداشت میزهای اسمارت

 

در خانه تمام شود   یزیکرد قبل از آنکه چ یم یسع ماهور

اگر  یکند اگر نه که آرش حت نی گزیدوباره بخرد و جا

انداخت. با   یخودش هم آن را خورده بود سرش دعوا راه م

آشپزخانه را بست و به هال  یآرش در پشت یدوباره   یصدا

 .رفت

 

 ...... بچه ها خوابنی... چته نصف شبسس یه-
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 ...خوب یده بار صدات کردم جواب نداد-
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 ؟ یدار کارمیحواسم نبود حاال چ-

 

 ماساژم بده رگ پشتم گرفته  کمی-

 

همه اش  گاهیگاه و ب  یماساژها نیکرد ا یحس م ماهور

 .جلب توجه است ی برا یبهانه ا 

 

 دراز بکش ن یباشه رو زم-

 

 شه؟یرو مبل نم-

 

اونقدر خودمو کش دادم کل جونم  شهیآرش مثل اون روز م-

 رمیمن م ایدراز بکش  نیزم یرو   ایبعدش  کردیدرد م

 بخوابم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



فرش که دراز  یبه زور بلند شد. رو  شیکرد و از جا ینچ

  دنی ماهور کنارش زانو زد و با دست شروع به مال دیکش

 کرد شیکتف ها 

 

 ...تر ن ییاونجا نه پا-

 

 آخ آرش را درآورد  یتر رفت که صدا نییپا

 

 !بگم؟ دیرو با زیچ هیآرش چند بار بهت  سی ه-

 

 ...یغذا نخورد یمحکم تر بابا انگار کمیماهور -

 

 .کرد  ینم یبه حرف او توجه اصال

 

داد  یده بار منو ماساژ م یبود روز یکس هیزندان که بودم -

 بکشم یذاشت خمار یاصال نم 
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شد که راه به راه  یخاطرات مزخرف زندانش تمام م کاش

آرش گرد  یرا برا شی نکند. چشم ها فیبچه ها تعر یجلو 

 .دیکش  یکرد و پوف

 

خودش رو کشته  یاونجا بود زده بود بچه  ییآقا هیماهور -

نقطه اصال نه حرف  هیزد به  یگوشه زل م هی شستیبود. م

 ...یچیکرد نه ه  یزد نه حرکت م یم

 

دانست  یکه م نیبا ا ردیاش را بگ یکنجکاو  یجلو  نتوانست

را دارد تا خود صبح  نیا  ییاگر از آرش سوال بپرسد توانا

 .حرف بزند  شیبرا

 

 چرا بچه اش رو کشته بود؟-

 

دست خود آدم   زایچ نی کرد... ماهور ا یم مصرف شهیش-

فهمه چه   یکنه بعدش تازه م یم یکار هیکه طرف  ستین

 ...کرده یغلط
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 به جانش نشست لرز

 

 هی ونیلیم هیبخاطر  شهیاونجا بود باورت م رمردهیپ  هی-

 سال بود که تو حبس بود؟

 

 کرده بود؟ یدزد-

 

بود  ختهیر ونیلی م هی یبه کارتش اشتباه  ه؟یچ ینه بابا دزد-

پول همه رو خرج کرده بود. بعدش  یبدبخت ب نمیخانمه ا هی

کرده بود انداخته بودش زندان. باورت  تیخانمه ازش شکا

نخ   هیسن داشت مجبور بود بخاطر  یهفتاد و خورده ا شهیم

 ...و اون رو بشوره نی ا ریتو زندان لباس ز گاریس

 

 .خون شد طشیو شرا مردریآن پ یبرا دلش

 

*** 
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  آرش-

 

 هاان-

 

 گناه داره م؟یمن پولو بدم از زندان آزادش کن شهیم  گمیم-

 

  ؟یآزاد کن ینفر دو نفرن که بخوا هیبابا مگه  یگی م یچ-

تو اخبار اعالم  ی بود تازگ رهیگ یکشت هیاون تو پر بدبخته... 

بود که مارو هم اونجا  یکردن مرده. قبال تو همون بند

از صبح حالش  نیکرد که ا یم فیتعر ای از زندان یکیبردن. 

ن طور  یبد بوده باورش نکردن نگهبانا دو روز تمام هم
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 ریز اطیحالش بد بوده روز سوم از صبح تا غروب تو ح

 بارون جون داده تا مرده

 

کرد و دستانش از حرکت  ی دهان باز به آرش نگاه م با

 ستاد یا

 

 چرا باورش نکردن؟-

 

ژ از ماسا شتری ماهور ب یکه انگار توجه جلب شده  آرش

به متوقف شدن دستان ماهور  یمهم بود اعتراض  شیبرا

 نکرد

 

اصال باور  یچ یراجع به ه یزندان  یتو زندان به حرف ها-

 یباورش م یحالم بده فقط وقت گهیم  یکی یکنن. وقت  ینم

 یارزش چی. جون آدم ها اون تو براشون هرهیکنن که بم

 نداره
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است.  یوحشتناک یا یداخل زندان دن یایکرد چقدر دن فکر

 به درد آمد  یعدالت یب نهمهیدلش از ا

 

به حساب زندان ها  زنی ریروزانه سرانه م یهر زندان  یبرا-

 !کنه که یها خرج نم یزندان یزندان که اونارو برا یول

 

 کنه؟ یم  کارشی پس چ-

 

 دزدنشیم-

 

 ا؟ یک-

 

 گهیمسئوالش د-

 

 شهیبرات زهر م یزندگ یتو زندان پول نداشته باش-
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آرش آزاد شده بود دلش  یته ذهنش بود که از وقت یسوال

خواست بپرسد اما دو به شک بود. االن که بچه ها   یم

 .بپرسد دینبودند و بحث زندان بود بهتر د

 

 آرش اون تو مواد هم هست؟ -

 

 رونهیاز ب  شتریاووفف تا دلت بخواد. ب-

 

 مواد بکشن؟ توننیم  ای زندان یعن ی-

 

اختالس  گفتن یاز شهرها م یکی ر بابا... فرماندا یکار یکجا-

  زیشسته رفته و تم گفتن یکرده قبل ما تو اون بند بوده م

بابا احترام منو نگه   گفتهیم  اشیبوده همه اش به هم بند

 نیمن نکش یحداقل جلو رو نیدار

 

اونجا که پول   شه؟یو فروش م دیخر  یخب چجور-

 .ستیهمراهتون ن
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پول   نقدیبه فالن کارت ا گفتمیبهت م زدمیمن زنگ م نیبب -

طرف  یخت یریتو پولو سر ساعت م نکهیبعد از ا ادته؟ی زیبر

فالن   دی پرسیکارتش دستش بود م میبه اونکه س زدی زنگ م

نه؟ بعد به من جنس  ای ختنی ساعت فالن مقدار پول برام ر

 دادیرو م

 

 کرد یخرج م ییزهایچه چ  یزبانش را برا یب یها پول 

 

تونن  ینم  یزندان کار رونیکارشونه ب ایبعض شهیباورت م-

زندان اونجا  فتنیشن که ب یمرتکب م کیجرم کوچ هی بکنن 

 کنن یم یکاسب

 

 کردن؟ یم یکاسب یچجور -
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تو  اوردنیقرص همراهشون م  ای یاونطور ایگفتم برات که -

 ا ی به زندان فروختنیم

 

برنتون داخل  یم یتو؟ مگه وقت اوردنیقرص م یچجور -

 گردنتون؟ینم

 

کنن که  یم  مشیمگه داخل لباس قا  یول گردنی چرا م-

 کنن؟  داشیپ

 

 ؟ یپس چ -

 

 خورنش یم-

 

 ارن؟ یدرش م  یبعد چطور-

 

 به او انداخت یه یبه ماهور برگشت و نگاه عاقل اندر سف رو 
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درآورد   شهیم یچجور یرو که خورد  یزیچ یچقدر تو خنگ-

  آخه؟

 

صورتش را جمع  دیفکر کرد و بعد که به ذهنش رس یکم

 کرد

 

  ی. بعد اون قرصارو کخورهیحالم از تصورش هم بهم م-

 مونه؟ یحاضره بخوره؟ اصال سالم م

 

  .ستی ن  یکنی که فکر م یماهور اونطور-

 

مبل  ی پا لشیکنار وسا یرا دراز کرد و از جعبه  دستش

 را به سمتش گرفت یبسته ا 

 

 دنیقورتش م ینطوری ا-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  یرا از دست آرش گرفت و نگاهش کرد. قرص ها بسته

  لونی بودند و بعد با نا دهیهم مرتب چ یبدون کاور را رو 

دور   لونینا  هیچند ال که یمحکم کرده بودن طور  زریفر

 نبود دا یاز قرص پ یزیقرص ها بود و چ

 

اگه که قرص با بدنشون تماس داشته باشه که بخاطر قورت -

 ن ی. هر چند با ارنیبم دی قرص قاعدتا با یحجم باال نیدادن ا

 و مردن دهیکه بسته تو معده شون ترک ییروش هم بوده کسا

 

مرگ آن عده  یبرا  ایدانست از حرف آرش تعجب کند  ینم

کرد ناراحت شود. سرش  یکه آرش صحبت شان را م یا

 شده بود قرص را به سمت آرش گرفت نیسنگ

 

 !کنن؟ یم شینطوریا یچجور -

 

کرد. بعدم  شینطوری ا شهیم یبه راحت لونی با فندک و نا-

 فروشنشیو م شورنشیم ارنیدرش م
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 ؟ یقورتش بد  یخوایمگه م ؟یکرد شینطوریتو چرا ا-

 

اش  هیبق دمیمتادون خر ادیز ینه اون روز که بهم پول داد -

کردم خراب نشه. در معرض هوا باشه خراب  ینطوریرو ا

 مونهی قرص تازه م ینطوری ا شهیم

 

برات من گرفتم با کاور  ش یپ یدفعه  نا؟یچرا بدون کاورن ا-

 بود

 

گرون   ی لیخ یکه تو گرفت ییبدون کاور ارزونتره بابا اونا-

 بودن 

 

*** 
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برات من گرفتم با کاور  ش یپ یدفعه  نا؟یچرا بدون کاورن ا-

 بود

 

گرون   ی لیخ یکه تو گرفت ییبدون کاور ارزونتره بابا اونا-

 بودن 

 

آرش کج کند. اصال عاشق  یخواست دهانش را برا یم دلش

آرش بود اما نخواست در  یمسخره   ییصرفه جو  نیهم

 .ذوقش بزند

  

نشون   ون یزیهست که تو تلو   یینا یفکر نکن زندان مثل ا-

که توش تخت هست و هر  زیشسته رفته و تم یجا هی. دنیم

. ما ستیخبرا ن نیخودش داره. نه از ا یبرا یتخت هی یکس

 یاندازه  یسالن به هر کس هیتو  مید چهارصد نفر بودحدو 
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وقتا که جا تنگ   یدراز بکشه تازه بعض دیرس یقدش جا م

 یکردیپات رو جمع م دیشد با یم

 

 ن؟ یخواب نداشت یجا یحت یعن ی-

 

. یدعوا کن دیبا یبابا؟ تو زندان سر همه چ هیجا خواب چ-

 .زیسر پتو سر غذا سر همه چ

  

 ؟ یغذاهاش چطور بود راست-

 

  یکیپالست یقاشق ها ه یمزه... با  یافتضاح... بد طعم ب-

 خورد یبدتر حالت بهم م یخوردیم دیمزخرف هم با

 

 ؟ی کیچرا قاشق پالست-

 

به عنوان سالح سرد   توننیرو تو دعوا م یخوب قاشق عاد-

 استفاده کنن

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ن؟یشست یم یچجور رو  ناتونی آرش لباس ا-

 

براش   داد یپول داشت م ی. هر کسمیشست یم  دیبا دست با-

که باهاش گرفتنم اون   یبه اون پسر دادمیبشورن. من م

 برام شستیم

 

 ن؟یآورد یاز کجا م نایپودر ا -

 

 .میدیخر ی م دیاون تو فروشگاه داره از فروشگاه با-

 

 ؟ یدادیبه اون پسره پول م-

 

خودم  یآره من وضعم خوب بود اون تو پول داشتم برا-

براش  رونینبود ب چکسیکردم. اون بدبخت ه یم یسرور 

بکنه.  یپول بفرسته مجبور بود اونجا بخاطر پول هر کار

اون بود گرفتنمون هر روز بهش  ری تقص نکهیمنم بخاطر ا
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  ای. زندانیچطور کردیم هیگر شستیم دادمیفوش م یکل

 .به کارش نداشته باشم یکار کردنیوساطت م

 

 آن پسر بدبخت هم سوخت  یبرا دلش

 

جمع  ارو ی زندان ری . لباس زسوختیدلم براش م یخودمم گاه-

 هر روز شستیم کردیم

 

 رو نداره؟ یکس رونیب-

 

 نیخرجشون رو بده ا ستین یداره اما کس ری مادر پ ه یچرا -

خونه  هیآورد.  یخرجشونو درم فروختیخودش مواد م

کرد فروخت االنم مستاجرن.   ادشیخرج اعت نیداشتن که ا

 دونم  ینم قیداره دق نامیفکر کنم خواهر ا

 

 ؟ یاون بود تو که خودت دعوا کرد ریتقص یگی چرا م-
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دادن منم  ریمواد اون بود سر همون مواد مامورا بهمون گ-

کرد گفت  یاعصاب نداشتم دعوا گرفتم با ماموره. اونم تالف

ام تو بازداشتگاه بهش گفتم  یمال هر دو تاشونه. هر چ

اعتراف کن بگو مواد برا من نبوده نگفت. جرم مارو هم 

 با مامورا یریزدن حمل مواد و درگ
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 اگه اونطوره چرا اعتراف نکرد؟-

 

ناموسا   یول گمیدارم دروغ م یکنی ماهور فکر م دونم یم-

بار  هی. دای اون سرش ناپ  هیبدبخت هیاونم  گمیدارم راستشو م

 دهیسر مواد ده سال حبس کش گهید

 

  !اوه ده سال... مگه چند سالشه؟-
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مواد   کمی. اونموقع سنش کمتر بوده با هیرده او خو  یس-

بگو مواد مال   کنیبدبختم ساده دوستاش م نی ا رنشونیگیم

نبوده ها.  نمیحاال مواده برا ا رونیب  متیاریمنه از زندان م

دوستاشم که  برنیده سال زندان براش م رهیگیگردن م نمیا

 زادآ شهیم یمکه. چند سال یحاج یحاج  رنیم شنیآزاد م

 دی ترسیم  نیهم داشت برا هم یزیشده هشت سال حبس تعر

دو سال   نمی باال برا ا ومدیاعتراف کنه اگه اون پرونده اش م

رو هم بکشه ده سال   یریحبس تعز شدیمجبور م دن یبریم

 گفت یبود. م دهیترس نی برا هم  نمیاون تو ا رفتیم دیبا  گهید

رو   تحمل زندان گفتی. م کشمیبشه خودمو م  یاگه اونطور

مرگه  هیسخته. هر روزش  یلیندارم. سخته ماهور خ

 شن یاصال تموم نم انیروزاش کش م

 

از دستش  یآن پسر واقعا کباب شد. کاش کار یبرا دلش

 .داد یانجام م شی آمد برا یبرم

 

 شه؟یم یچ یاالن به نظرت حکم قاض-

 

 دونمینم-
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 ؟ یبود چ  یاون مواد برا مصرف شخص نیگفت یآرش اگه م-

 

 ری همه گ نیبهمون ا گهی. دکردیکال فرق م گهید یطوراون-

 دادن یهم م  فیبهمون تخف یدادن حت ینم

 

 ن؟ یچرا نگفت-

 

نگفتم االن   شترهینگفت منم گفتم اون تجربه اش ب  روسیس-

 یول گفتمیبهتر بود م نمیب یکنم م یخودمم فکرش رو م

کال اگه   روسیشه عوض کرد. س  یاعترافات رو نم گهید

 ینبود. هر روز زنگ م  نیعقل داشت االن حال و روزش ا

برام بکن وگرنه خودم رو   یکار هیگفت  یزد به مادرش م

 کشم یم

 

 بکنه بنده خدا؟ تونه یم کاریخوب مادرش چ-

 

 دیرس یاونم زورش به مادرش م دونمیچه م-
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  یسوخت. نصف شب طشیپناه و شرا یآن زن ب یبرا دلش

  .ب رو به کل از سرش پرانده بودآرش خوا یحرف ها

 

گفت و سمت اتاقش رفت. فکر کردن به  یریشد شب بخ بلند

  .کرد یم فیاعصابش را ضع شتریآدم ها ب نیا

 

کمک به آن ها انجام دهد بدتر  یتوانست برا یهم نم یکار

 طیکه شرا دید یرا م یکس یشد. قبل ترها وقت  یحالش بد م

  .اش نامناسب بود یزندگ

 

شد که   یاش م یآن شخص نشخوار ذهن یس زندگب از

گرفت و تا چند روز حالش بد  یخواب و خوراک را از او م

  .بود

 

را انجام داد  یآشنا شد و جلسات روانکاو  دیو یکه با د بعدها

  .عادتش را اصالح کند نیتا ا  دیطول کش
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اگر  ندیب یبد م طی را با شرا یکس یبه او گفته بود وقت دیو ید

 یزندگ طیمقدرو است و شرا  شیکه برا ییتواند تا آنجا یم

تواند کال  یشود به او کمک کند و اگر نم یخودش مختل نم

  .فکر نکند سیبه آن ک 

 

کند  یآن آدم را عوض نم طیفکر کردن نه تنها شرا نی ا چون

  .شود یم زیبلکه باعث حال بد خود او ن 

 

 نگونهیکه ا کرد یبودن اما ماهور تالش م نطوریبود ا سخت

  یتفاوت از کنار بدبخت ی باشد. البته که اصال دوست نداشت ب

  .مردم بگذرد یها

 

وجود   یزندگ نیاصال در ا یواقع ینظرش خوشبخت از

و هزار   ادیو اعت یتوانست فقر و تنگدست ینداشت. چطور م

عبور   یو از کنارش به راحت ندی را بب گریدرمان د یدرد ب

 !کند؟ یخودش احساس خوشبخت یکند و برا
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شده بود.   یغلت زد خواب از چشمش فرار شیدر جا یکم

 .نشست و پتو را کنار زد شیدر جا

 

خواب به اتاقش   یاز اتاق خارج شد آرش هم برا نیپاورچ

  .را چک کرد سازیرفته بود. به آشپزخانه رفت. چا

 

  وانیل کی  یآب داخلش بود دکمه اش را زد. همان برا یکم

 یپا و آن پا شد تا دکمه  نیا یبود. کم ی سبز کاف یچا

  .صدا داد سازیچا

 

سبز داخل   یچا یمخصوص دمنوشش را برداشت کم وانیل

. از ختیآن ر یو آب جوش را رو  ختی حفظه اش رم

دماغش  ریخوشش ز یسبز بو  یبرخورد آب جوش با چا

  .نشست
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 یرا از دسته اش گرفت. چا وانیرا گذاشت و ل وانیل در

  .داشته باشد  یشتریسبز دم کرده بود که آرامش ب 

 

و   شدندیزود تمام م یلیبحران ها خ نیثابت کرده بود ا خیتار

بود که آدم ها از خودشان   یتیماند شخص یم  یکه باق یزیچ

  .دادند  ینشان م

 

بود برداشت و در را  زانیآو  یرا که به چوب رخت اشارپش

  .باز کرد

 

شد وارد راهرو که شد  یسرد م یوقت از شب هوا کم نیا

سرد راهرو لرز به تنش   کیبا سرام شی از برخورد کف پاها 

  .نشست

 

اش  یروفرش یها   یینکند دمپا  داریبعمه اش را  نکهی ا یبرا

  .را همان اتاق خواب جا گذاشته بود
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سرد به صورتش برخورد کرد  یرا که باز کرد هوا اطیح در

  .چدیباعث شد که اشارپش را محکم تر دور خودش بپ

 

 ی شد که نه ماه یهوا باعث م یبه آسمان کرد آلودگ  ینگاه 

  .یباشد نه ستاره ا دایدر آسمان پ

 

 ینبود حت داریب ینگاه کرد کس شانیروبرو  یخانه ها به

  یکه آرش گوش یهم خاموش بود. از وقت ما یچراغ اتاق ن

  .ارتباط داشت مای اش را شکسته بود کمتر با ن 

 

با آن   مایرا داشت اما انگار ن شی کایخط امر ی شماره

ده بود که  هم به او فرصت دا د یشا ایکرد  یم  یبیشماره غر

 .را بکند شی خوب فکرها

 

ارتباطشان پا   یهنوز دلخور بود که برا مایاما از ن   خودش

  .گذاشت ینم  شیپ
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که از آرش  ینبود اما کتک مفصل  یا نهیآدم ک  چوقتیه

درد داشت که بخواهد فراموش کند  شیخورده بود هنوز جا

رود و   یاما مطمئن بود با گذشت زمان از خاطرش م

 .شود ی فع ماش ر یدلخور 

 

بود  بیخودش هم عج یاتاقش کرد برا یبه پنجره   ینگاه 

  .حرف بزند مایخواست با ن یوقت شب دلش م نیدر ا

 

ها بود که با خودش خلوت نکرده بود. وقتش را داشت  مدت

  ینم ریخلوت کردن با خودش گ  یبرا  یاما مکان مناسب

  .آورد

 

 یم قیمورد را عمدا به تعو  نیهم فکر کردن به ا دیشا

  .که ته ذهنش بود فکر کند یز یبه آن چ دیترس یانداخت. م

 

  نیکرد دل باختن آخر یفکر م دیایب  رانیبه ا نکهیاز ا قبل 

 ...خواهد تجربه اش کند اما االن یم  ایکه در دن ستیزیچ
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  یثابت نم شهی آدم ها هم  تیهدف و شخص  گفتیم دیو ید

رو   راتییتغ نیا د ی... فقط باییغذا یماند... مثل ذائقه 

  .م یریبپذ

 

 یحرف م یکم  یستیبود که با خودش بدون رودربا وقتش

درخت مو گذاشته بود را  ریعمه اش ز یکه برا یزد. صندل

 .دیکش اطیتا وسط ح

 

سبزش را لمس کرد.    یچا وانیل یآن نشست بدنه   یرو 

 .کرد یداشت. ته دلش را گرم م یاش حس خوب یداغ
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ماهور  یزندگ طیتوانست شرا ی نم نکهی با ا مایمثل ن درست

 شی برا یبزرگ یروزها دلگرم ن یرا عوض کند اما بودنش ا

  .بود
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کرده بود فقط  رییاش تغ یزندگ ی د که هدف هاوقت بو  یلیخ

  .با خودش روراست نبود

 

به  عیشد سر یم دهیبه طرفش کش یکه ذهنش کم یزمان  هر

  .کرد یم  تیهدا  یگریزد و آن را به سمت د ی ذهنش لگام م

 

اتفاق ها   نیا  دیخواست خودش را به جهالت بزند تا شا یم

بود او فقط  یفراموش شوند اما همچنان به قوت خودش باق

 .صورت مسئله را پاک کرده بود

 

بود که  دهیکرده بود. فهم دایپ قایدرد را دق یاما نقطه  دیو ید

  .کرده بود دای . غلط را پستی وسط درست ن نیا یزی چ کی

 

  یکیکرده بود  دیتاک نکه یبود. ضمن ا دهیخط کش رشیز به

آرامش داشتن است راهکار را  یدر زندگ شرفتیول پاز اص

 ی کس چی ه دیو یخود ماهور گذاشته بود. از نظر د یبه عهده 

 .توانست بهتر از خودش به ماهورکمک کند ینم
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از عطرش گرفت.  قیعم یرا برداشت. دم شیچا وانیل در

به  یحس خوب شی. گرمادینوش شیاز چا یهنوز داغ بود. کم

  .داد یاو م

 

را  یعیآمد ما ی نم شی پ چوقتیبود ه کایتر ها که امر قبل 

قهوه و نسکافه اش را ولرم   شهیداغ بنوشد. هم نقدریا

  .خورد یم

 

 یادیکردند که ز یدوستانش مسخره اش م یگاه یحت

کرده   ریی تغ شی اما االن عادت ها ردیگ  یم ل یخودش را تحو 

 .بودند

 

آرامشش  یکه حوصله داشت برا یو گاه دینوش یم یچا 

 .داد یسبز دم م یچا
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کند.  ی خط حرکت نم کی یرو  شهیکه هم یکرد زندگ فکر

شدند که انسان احساس  یبودند که باعث م  راتییتغ نیهم

 .زنده بودن بکند

  

به بعد دوست داشتن آدم ها را متوقف کرده  یی جا هیاز  یحت

 یبعض یرو  ادیدانست که تمرکز ز یبود. خودش خوب م

  .کندتیدور م هیبق یحس ها، آدم راذ از تجربه 

 

 یلیکرد... خ یخودش را تجربه م یروزمره   یزندگ داشت

  یم یهم بد نبود... کاش سرش را از تمام خاطرات بد خال

را   شیاش تمام غم ها یلعنت  یشد حافظه  یکرد... کاش م

 ...و تمام یفراموش کیکرد...  یاز ذهنش پاک م

 

 یبه او گفته بود متوجه است ظرف مدت کوتاه بارها دیو ید

  یبداند آدم ها  دیرا از دست داده است اما با  زهایاز چ یلیخ

  .مثل او هستند  یادیز

 

آدم ها وجود دارد که بتوانند   یدر درون همه  تیقابل  نیا

 یکنند، نه ربط ینم  یاقدام نهیدر اون زم نکهی جبران کنند. ا
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به نتونستن، مشکل از جرات  یداره، نه ربط ری به تقد

 .نداشتنه 

 

 ره،ی بگ میبه جات تصم ید یو ناام  یحوصلگ یب  یبذار  نکهیا

  .ستیدرست ن  ،یدست رو دست بذار نکهیا

 

  یفیخواهر وظا کی پزشک،  کیبود او به عنوان   گفته

رو به  ای. حرکت دنشنیغم ها کهنه م یدارد... همه 

به دست آورد، چه  یتو هر سن شهیرو م زیجلوئه... همه چ

  ت،یبرسه به او که هنوز جوان است! پول، شغل، موقع

  ...دوست، همسر

 

که  یگردد. هر چ یبرنم یزیگذشته را نخورد! چ افسوس

  .یادامه بد دیرسانده با نجایبوده تو را به ا 

 

. دید یم  یرا منطق دیو ی د یکرد حرف ها یکه فکر م خوب

رفت...  ینم  شیپ یت داشتکه دوس   یآنطور یزندگ یگاه

 هم مهم نبود... بود؟ یلیخ
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بود  رفتهیکه حاال پذ نی دهد. هم رییتوانست تغ  یرا نم گذشته

 نیهم یخوب بود... زندگ یلیافتاده از نظرش خ یچه اتفاق

کنند.  یآدم ها اشتباه م یکرد که همه  یقبول م دیبود... با

 .جبران کرد شهی ها رو هم نم  یبعض
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! با خودش فکر کرد اشک ها  ادیبرنم یاز دست کس یکار

 ی خاطر عزادار نیبه هم دی... شاندیشو  یانگار غم ها رو م

  .م یکن یم

 

که  یزیچ  ها به  یبود، بعض نیا  اینظرش قانون دن از

 یرو که م  ییزها یچ  دیها با یرسند، بعض یم خواهندیم

  !رسند، نخواهند یدونند بهش نم
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 م، یکن یکه تجربه م یزیکرده بود که "هر چ دیتاک دی و ید اما

  هیاصل نی. " گفته بود تالش مهمترست ین ایقانون مسلم دن

اما از نظرش ماهور   کندی م هیتوص نشیبه مراجع شهی که هم

 .نداشت هیتوص نیبه ا  یازین

 

احمقانه بود  دیکش قیعم ی. دمدینوش شیاز چا گرید یکم

اما واقعا دوست داشت که در آغوشش فرو برود و تمام 

آغوشش بگذارد و به آنها  یرا پشت در بسته  شیترس ها

 .بخندد

 

باخت و در نبودش  ی که در حضور او رنگ م ییها ترس

. دیرا سر کش وانشی ته ل یشد. چا  ی م زیهم انگو  یی والیه

 .درش را گذاشت

 

به خودش فشرد. از نظرش وقت آن   شتریرا ب  اشارپش

 .ندی بب  گرید دید ی هیزاو   کیرا از  ایبود که دن دهیرس

 

 دواریرفت. ام ی گذاشت و باال م یپا م  شیترس ها یرو  دیبا

  .بود که انتخابش اشتباه نباشد
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اگر که انتخابش هم  یکرده بود حت دیبه او تاک دی و ید اما

 یشود چرا که فرصت عاشق مانیپش  دیاشتباه باشد او نبا

  .کردن را از خودش نگرفته است

 

تا آخر عمر    ردیفرصت را از خودش بگ نیبود اگر ا گفته

را  یبلند شد صندل شیحسرتش را خواهد خورد. از جا

  .همانجا گذاشت و به سمت خانه رفت

 

 اطیکف ح یها کیی موزا یرو  شیها  ییلخ لخ دمپا یصدا

 .شکست یبود که سکوت شب را م ییتنها صدا

 

*** 

 

را   شیزد چشم ها  یپشت ی که راننده  یبوق کشدار یصدا  با

  .لحظه بست کی  یبرا
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مرکز سروکله زده   مارانیاز حد توانش با ب ادتریز امروز

  .بود و سردرد داشت

 

را   ادیکرد بهتر است رفتن به مرکز ترک اعت یفکر م یگاه

 .برود مارستانیرها کند و فقط ب

 

کرد که بهتر است  یشد فکر م یم نی بدب  یلیهم که خ یگاه

  .کال طبابت را رها کند

 

کنند   یم  دایهم که بهبود پ یاندک مارانیکرد که ب یم حس

 .کنند  یم  یفقط تظاهر به بهبود

 

خندان  دیگاز گذاشت. از س یرا رو  شیکه سبز شد پا چراغ

 ریمس ادیز یچراغ قرمزها  شهیآمد هم یکه سمت ونک م

از همه اشان   دانیبه م دهینرس  یآخر ن یکرد اما ا یم  تشیاذ

 .بدتر بود
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هم  یرانندگ  ی مضاعفش باعث شده بود حوصله  یخستگ

رها کند.   ییرا جا نشیتوانست ماش ی کاش م نداشته باشد.

  .ندهد  یتی نامعقول دلش اهم یکرد به خواسته ها یسع

 

 ک یرسد با  یبه خانه م یفکر کند که وقت نیعوض به ا در

با ماهور  ادیبود که ز ی دوش آب گرم سرحال شود. چند وقت

  .ارتباط نداشت

 

کرده  یکه به ماهور داده بود سع  یازدواج شنهادیاز پ  بعد

را  شی تا دخترک خوب فکرها ردیبود که از او فاصله بگ 

  .بکند

 

 ینم یهست یدر آغوش مرد یگفت وقت یم شهی هم استادش

  .ی درست قضاوتش کن یتوان

 

ممکن را از او گرفته بود هر  ی حدکثر فاصله  نیهم یبرا

 یتالش چیارتباط ه نیا  یبرقرار یماهور برا نکهیچند از ا

ماهور  میکرد که به حر ینکرده بود دلخور بود اما تالش م

  .احترام بگذارد
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نبود.  یازدواج کاف یبرا یینظرش فاکتور عالقه به تنها از

او واقعا به ماهور عالقه داشت اما ماهور را با   نکه ی با ا

خواست  یازدواج انتخاب کرده بود. دلش م یعقلش برا

 نیهم  یاو را انتخاب کند برا نگونهیماهور هم متقابال ا
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تاب    یب نکهی. با ااوردیب یفشار چیخواست به او ه ینم

بودند اما روزها کشدار شده  نیبود و از نظرش ا  دنشید

باعث شده بود که تحمل  کینزد ی ندهیتنها فکر کردن به آ

 .آسان شود شیروزها برا  نیا

 

راهنما زد و داخل کوچه شد. سرک  دیبن بستشان که رس به

شده بود اما  شیروزها ن یا نیاتاقش روت یاز پنجره   دنیکش
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پا به  یاو هم که شده لحظه ا   یدلخوش یبرا یدخترک حت

  .گذاشت ینم اطیح

 

داشت امشب به   میکرد. تصم یگچ دستش را باز م  دی با فردا

  .اش کند   یاو زنگ بزند تا فردا همراه

 

چند روزه باعث شده بود عمق عالقه و محبتش   یدور نیا

 .درک کند شتری را به ماهور ب

 

نگه  نگشانیدر پارک یجلو  ینیخانه اشان که شد ماش   کینزد

  .بود نیشدن از پشت ماش اده یدر حال پ یداشته بود و زن 

 

اگر  شی شدن مسافرها  ادهینگه داشت تا بعد از پ نیماش پشت

  .آنجا نگه داشت به او تذکر دهد

 

شد از بوق استفاده  یبوق زدن متنفر بود و تا مجبور نم از

در   نیریجوان که گل و ش یشدن دختر ادهیکرد. با پ ینم

  .دست داشت توجه اش جلب شد
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 نیشد. ماش ادهی پ نیماش یجلو   یاز صندلهم  یسن دار مرد

به راننده نداشت اما  یدی بود و د ستادهیرو به ته بن بست ا

 .آمده بودند یخواستگار یبود که برا  داینگفته هم پ

 

شد. کت و  ادهیهمانجا خاموش شد و راننده هم پ نیماش

در  یداماد است دست یکه آقا زدیشلوار مرتبش از دور داد م

 یو گل را از دست زن جوان گرفت و لبخند دیکش شی موها

  .زد شیبه رو 

 

ماهور جمع شده بودند. دست مرد  یخانه   یجلو   یهمگ

آدرس را  دیزدن زنگ بلند شد. فکر کرد شا یمسن برا

 اطیاشتباه آمده باشند اما با باز شدن در و ورودشان به ح

  .ماتش برد

 

ت. اس ی داریاست در ب دهیکه د یشد صحنه ا ینم باورش

هم بود که بخواهند   یگریمگر جز ماهور در آن خانه دختر د

  بروند؟ شیخواستگار یبرا
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  ییشده بود؟ تا آنجا شانیدایخواستگارها از کجا پ نی ا اصال

  انشانیبا اطراف یادیدانست خانواده اشان ارتباط ز یکه م

  .نداشتند 

 

آورد پس  یداماد را به خاطر نم یچقدر فکر کرد چهره  هر

خورده ها را    یبود. حس باز  یمنتف مارستانیب ی  هنیگز

  .داشت

 

که بعد از چند ماه ارتباط و با  ی. ماهوردیکش ریت سرش

بار  ریازدواج با او هنوز ز یوجود فشار خانواده اش برا 

به خانه راه  یگری نرفته بود چطور خواستگار د یخواستگار

 .داده بود

 

ببرد همانجا  اطیرا داخل ح نیحوصله نداشت ماش یحت

 .را خاموش کرد و وارد خانه شد نیماش

 

 شهیبود و مادرش مثل هم ونی زیتلو  ی در حال تماشا پدرش

  .در آشپزخانه مشغول بود
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  یبر خوردن نهار بله ا یکرد در جواب مادرش مبن  یسالم

حرف  یخواست با کس ی گفت و پله ها را باال رفت. دلش نم

  .بزند

 

را از تنش  شرتشیاتاق که شد در را قفل کرد و ت داخل 

 .دیتخت دراز کش یانداخت. رو  یدرآورد و گوشه ا

 

لخت بود اما در خانه  یخودش اکثرا با باال تنه  یخانه  در

  یکرد. االن اما حس خفگ یمراعات م شهی هم شی پدر ی

  .داشت

 

کرد از ماهور رودست خورده است. اما هر چه  یم احساس

  .دیرس یم جهی کرد کمتر به نت یفکر م شتریب

 

 یکار نینداشت که بخواهد همچ یت یشخص نیهمچ ماهور

آمده بود که   ش یبار پ نیکند. قبل ترها با ساغر که بود چند

  .زده بود دنیبه او شک کند اما خودش را به ند
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 یشوکه شده بود اما وقت نکهیکه آن اتفاق افتاد با ا یوقت

 دهیرس جهینت نی به ا کردیرا مرور مرفتار ساغر  ینو یدوم

نبوده است اما   دیهم از او بع یلیخ ی رفتار نیبود که همچ

 .رفتار ماهور واقعا کم آورده بود ل یتحل هیتجز یاالن برا 

 

گذشته بود. بلند شد و   قهیرا نگاه کرد چهل دق ساعت

 یم وانهیگرفت. داشت د شیدست ها نینشست. سرش را ب

  .شد

 

اش را برداشت و  ی توانست ادامه دهد. گوش ینم نطوریا

 .ماهور را گرفت یشماره 
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و جواب ندادن ماهور   یمتوال یاز خوردن بوق ها بعد

به ماهور  دیدانست با ی آورد. خودش هم نم نییرا پا  یگوش

  د؟یچه بگو 

 

  حیرا به او ترج  یگریگفت که ماهور د یمغزش م نیبدب ور

کرد. کاش حداقل خانواده اش را در  یم تشیاذ نیداده و ا

گفت که هنوز  یمغزش م نیگذاشت اما ور خوشب ینم انیجر

ندانسته ماهور را قضاوت   دیو نبا ستیمعلوم ن زیچ چیه

  .کند

 

خودش  ش یدهد. پ یستگارش ماست که به خوا یجواب مهم

است االن که مهمان دارند نتواند جواب  یعیفکر کرد طب

  .تلفنش را بدهد 

 

افکار مثبت باعث  نیاصال متوجه تماسش نشده است. ا دیشا

 .د یایشد نفسش باال ب

 

*** 
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  وانیشلوغ را نگاه کرد و ل ابانیاتاقش خ یپنجره  از

بود که  ینسکافه ا  نیچهارم نی. ادینسکافه اش را سر کش

  .خورد یاز صبح م

 

خواب را از   نکهیا یبود و االن برا دهیرا بد خواب شبید

  .بود نیخودش دور کند مجبور به مصرف کافئ

 

سر  یو ب شانیپر  یبود. خواب ها دهیرا کابوس د شبید کل 

  .که به شدت خسته اش کرده بود یو ته 

 

حساس شده بود ا دار یصبح از خواب ب یکه وقت  یطور

 .کرد یم دیشد یو کوفتگ یخستگ

 

شب را منتظر زنگ ماهور بود اما تماس نگرفته بود.  تمام

  .نکرده بود شی داشت هنوز رها شبیکه از د یدلشوره ا
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 یحاال در خانه اشان م نی توانست هم یخواست م یم دلش

  .زد یبا او حرف م یرفت و حضور

 

دو نفره اشان   ی ندهیآ ینقشه ها که در سرش برا  چه

 .اش نشست ی صندل ی و رو  دیکش قی عم یبود. آه دهینکش
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تلفن  ینداشت. گوش ضیمر دنید یوقت بود و حوصله  آخر

را داخل   یبعد ضیاش گفت که مر یو به منش را برداشت

  .بفرستد

 

و  دیکش یاست نفس راحت یآخر ضیاش که گفت مر یمنش

داشت که از او مراقبت   یمار یدخترک را مرخص کرد. مادر ب

  .کرد یم
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در سرش   ی. با صدارندیدرگ یکرد هر کدامشان به نوع فکر

 .گفت یدییرا به سمت در چرخاند و بفرما

 

 .دیدکتر خسته نباش یسالم آقا-

 

 ماریب نی. روز بدش قطعا با آمدن ادیکش یاز سر کالفگ یپوف

  .شد ل یتکم

 

داشت و مدام  یمرز تیشخص التیکه تما ییدانشجو  دخترک

  نقدریشما مردها چرا ا دیپرس یجلسات درمانش م یدر ط

 یگذاشت و رو  زشیم یرا رو ی نامه ا ن؟یهست فیکث

 .نشست  یصندل

 

 ه؟ی چ نیا-

 

جواب گروه مشاوره است. گفتن بازش نکنم تا شما بازش -

 د یکن
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کرده بود   زمشیپنوتیکه ه ش یپ یافتاد جلسه   ادشی تازه

 نیا ل یمتوجه شده بود تمام خشم و نفرتش از مردها به دل 

دارد که اگر لخت  یتوپر و زشت یکند پاها یاست که فکر م

  .خوردیاو بهم م  کل یاش حالش از ه یعاطف کیشود شر

 

 یعالقه دارد و دلش م دشیاز اسات  ی کیبود که به  دهیفهم

 هیقض  نیمسئله مانع ا نی خواهد عالقه اش را ابراز کند اما ا

 .شده است

 

 یمشکل چ یه شی داده بود که پاها  نانیبه دخترک اطم  خودش

لباس  یندارد اما دخترک قبول نکرده بود و گفته بود از رو

  .ستیخص نمش شی توپر بودن پاها زانیم

 

بعدا  نکهی ا یشود که خودش برا نهیخواسته بود معا دخترک

  .کار را نکرده بود ن یبروز نکند ا یمشکل

 

فرستاده بود که   مارستانیمشاوران خانم ب ئت یرا به ه او 

  .شده بود ل ی تشک ینیچن نی ا یکارها یبرا
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برداشت و باز کرد. با خواندن آن   زیم یرا از رو  نامه

داده بود درست  صیکه او تشخ یز ین چمتوجه شد هما

حساس   یادیاست. از اول هم مشخص بود که دخترک ز

  .است

 

 یمشکل چی شما ه ی نامه پاها نیطبق ا یمیخب خانم کر-

. گروه  ستنیتوپر هستن اما اصال بد منظر ن نکه ی ندارند. با ا

رو گفته   شینظر شخص میکه بگ ستینفر ن هیمشاوره هم 

  ششونیخاطر شما رو پ نیچند نفر هستن و من به هم

 .فرستادم

 

دخترک  قیکاغذ که برداشت با لبخند عم یرا از رو  سرش

  .تمام شده بود گرید ماریب نی روبرو شد. کارش با ا

 

 یبود که دغدغه ا  یخوش یالک  ینظرش دخترک دانشجو  از

 .دادن به خودش نداشت ریبجز گ
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 هستن؟ یپاهام سکس یعن ی-

 

 یراحت نم  الشیگرفت خ ی شخص او را نم دییتا تا انگار

 .شد

 

 ...بله-

 

  ...خب خدارو شکر-

 

 دیتون یمورد بود. االن م یب نیکه داشت  یخوشبختانه نگران-

 ...دیابراز عالقه کن نیخواست یکه م یبه اون آدم

 

 .شد انینما شتریدخترک ب یشل شده   شین

 

 برم بهش بگم؟  دیکن یاالن شما فکر م یعن یدکتر  یآقا-
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با  یداره و چه برخورد یت یاون آدم چه شخص دونمی من نم-

 ینگران  نیشتریب نیکه شد یزمیپنوت یتو ه  یول کنهیشما م

شما رو   نی دیترس  یبدنتون م کی زیه بخاطر فبود ک  نیشما ا

... از هیمنتف هیقص نیا ن یکه شد یا نهیپس بزنه... طبق معا

 درسته؟ دیابراز عالقه کن نیخواستیاول هم م

 

 بله -

 

 زیزده به م هیاو تک یرا که بلند کرد دخترک روبرو سرش

اش بلند شده    یصندل  یاز رو  یک نیبود. ا ستادهیکارش ا

 .بود دهیبود که او نفهم

 

 یتنه  میافتاد ن زشیباز شوم یکه به دکمه ها نگاهش 

  .کرد یم یی خودنما یاش بدجور یخوشرنگ سرخاب
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قبل بود  یمشت کرد. اگر سال ها شی پاها  یرا رو  دستش

که  ینه االن یآمد ول  ی راحت تر کنار م هیقض نیمطمئنا با ا

  .شده بود داری چند ماه ب نیامردانه اش در  ی تمام حس ها

 

 دنید ی دهانش را قورت داد و سرش را برا ینداشته  آب

 .باال گرفت شیچشم ها

 

 !خانم محترم؟؟ دهیم یکارا چه معن نیا-

 

 ست؟ یمعلوم ن-

 

 .را دوست نداشت شیکشدار صدا لحن

 

 ...ریخ-

 

گذاشت با  شیران پا یبه جلو خم شد و دستش را رو یکم

 :گفت  یخاص یلوند
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 ...دکتر جان یخنگ نبود-

 

بود. تمام  ختهیر رونیب شن یپوز نیو ندارش در ا دار

 .کرد به خودش مسلط شود ی . سعزدیوجودش نبض م

 

به  یگفتن چه جور نی ف یکث یل یاز اون همه شما مردها خ-

 !!د؟؟ یدیرس نجایا

 

کرد.  شتریب شی ران پا یزد و فشار دستش رو رو  ی لبخند

خوشرنگ  ینگاهش سمت انگشتان دستش و الک ها

نشاند  شی به لب ها یشد. دخترک لبخند دهیاش کش یی آلبالو 

 :و ابرو باال داد

 

انکار بودم که اون حرف  یدکترم بهم گفت که تو مرحله -

 ...دیخودتون ببخش یهارو زدم... شما به بزرگوار
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 شیبرا ورنطیکرد که ا یم یدخترک راجع به او چه فکر نیا

و دستش را از  دیکش یاز سر کالفگ ی کرد؟! پوف یم  یدلبر

 .پس زد ش یران پا یرو 

 

 ...دیببر فیتشر دیتون یکار ما با هم تموم شده م-

 

  یرا برا شیداد و پلک ها رونیبلند ب یرا با صدا نفسش

دخترک  یرا که باز کرد چشم ها  شیبست. چشم ها یا   هیثان

  .قرار داشت از صورتش یکینزد یبه فاصله 

 

به صورتش هجوم آورد  یشتریکرد خون با سرعت ب حس

سرخش که به دندان گرفته بود ماند.   یلب ها ینگاهش رو 

 یسر او م ییدانست با حرکاتش چه بال یم  قایدختر دق نیا

 .آورد

 

*** 
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پنجره را   یبلند شد. ال شیدستش او را پس زد و از جا با

بدش آمد که تحت  یلحظه ا  یباز گذاشت. از خودش برا

 .دخترک قرار گرفته بود ریتاث

 

کرد افکارش را  یفرستاد و سع شیبه هورمون ها  یلعنت

توانست  یخواست نم یمتمرکز کند. هر چند اگر هم م

  .با دخترک داشته باشد یبرخورد تند

 

اش  یماریاز عالئم ب یک ی یجانیروابط ه نیبود و ا ماریب او 

 .به شدت سرزنشش کند  هیقض نیتوانست بخاطر ا یبود نم

 

فهمم؟! شما که   یواقعا نم هیچ  یکارها برا نی ا یمیخانم کر-

 دیعالقه دار دتونی از اسات یکیبه  نیگفت
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 گمیاالنم م-

 

 ده؟یم یکارا چه معن نی پس ا -

 

 زد یجوابش فقط لبخند در

 

 دوست دارم یل یمن نامزد دارم و نامزدم رو هم خ-

 

 خوره  یبرنم ییشب که به جا هی-

 

 نیحرف. من اهل همچ نیا ستیهم قشنگ ن شیشوخ یحت-

 ستم ین یروابط

 

 :گرفت ینفس
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 تیشخص التیهم به شما گفتم که تما گهیبار د هیمن -

 گهیمشکل د هی  یکه برا دی. شما عنوان کرددیرو دار یمرز

 نیاز ا گه ید یک یشبه هم  کی ی... رابطه دیمراجعه کرد

. من پزشک شما د یریاش نگ دهیناد  دیهست که با میعال

نداره  یمن مورد  یشما خواهم بود. برا نیهستم و قطعا ام

اگر که   یاتفاق افتاده ول نجایحرکات ا نیحرف و ا نیکه ا

 نیکه قصد سوءاستفاده از شما رو داشت ا یشما به آدم

شد؟ شما  یم یاش چ جهینت دیدون یم نیداد یرو م شنهاد یپ

 نیهمچ یمن برا دیاما از د دیهست بایجوان و ز  اریبس

  نی. بهتره با دارو ادیتجربه ا یو ب خام  اریبس یروابط

 ست یسکس جزء رابطه ن گمی . نمدیعالئمتون رو کنترل کن

علت که باهاش  نیاستادتون رو فقط به هم نکهیا یول

 هیهست. سکس فقط  یتفکر خطرناک یلیخ دیخوایم د یبخواب

 ...بخش از رابطه اس نه همه اش

 

 ستادهیکارش با اخم ا زیداده به م هیهمانطور تک دخترک

 .بود

 

 شیکامال پ نیدیکه م یشنهادیپ  نیعزت نفستون با ا-

اگر که به شما عالقه نداشته   یو حت رهیم نیپارتنرتون از ب
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 شهیباعث م نی رو ممکنه قبول کنه. ا شنهادتونیباشه هم پ

که دلش بخواد باهاتون رفتار کنه و  یموقع سکس هر طور 

  یچه زخم ها دیشیتوجه م بعد از اون رابطه هست که م

علم به  شرفتیمونه. پ یم  یروح و روانتون باق یرو   یقیعم

  نکهی. امیداشته باش یراحت تر یما کمک کرده که زندگ

ما تابو هستن کامال از  یتو جامعه  ی روانپزشک یداروها

کرده  ل یآدم تحص هی. شما رهیگیما نشات م یفقر فرهنگ

 یاول تو زندگ یدر درجه   التی تحص نیا  دیبا نیهست

 .داشته باشه  یثبتم ر یخودتون تاث

 

 ستادی شد و کنار دخترک ا  کینزد  زیم به

 

من براتون  نیو اگر اجازه بد  دیلطفا لباستون رو مرتب کن-

 سم یدارو بنو 

 

اش   یصندل  یو او رو  دیحرفش دخترک کنار کش  نیا با

 نشست
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 یهم نداره. فقط کم یهست عالئم آنچنان  یدو تا قرص گچ-

 .کشهیطول م یدو سه هفته ا ذارهیم ری تاث  رید

 

نسخه بلند کرد دخترک لباسش را   یرا که از رو  سرش

 .بود ستاده یوسط اتاق ا فی بالتکل یمرتب کرده بود ول

 

که   نیهست نی ا  قیال یمیخانم کر نی هست  بای ز اریشما بس-

 التیتما نی. انیداشته باش یخوب یو زندگ نیعاشق بش

 نی. با مصرف ارنی گیفرصت عاشق شدن رو از شما م

 که عالقه تون به دیش یقرص ها متوجه م
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عالقه  واقعا بهش  ایصرفا به خاطر سکس بوده  استادتون

رو متعادل    تونیجنس التیتما  یقرص ها کم نی. ادیدار
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عشق شما  قی ال ینره هر کس ادتونی  نو یا چوقتی. هکنهیم

 .ستین

 

عشق پاک او  قیخودش بود. از نظرش ساغر ال یقلب اعتقاد

گند زده بود. نسخه را به طرفش  زینبود که آنطور به همه چ

 .کرد به صورت دخترک لبخند بزند یگرفت و سع

 

رو کمک من  دیتون یاومد م شیبراتون پ یهر وقت مشکل-

ماهتون   هی مصرف  ی. داروهارو هم اندازه دیحساب کن

 دی اریب فیتموم بشه دوباره تشر نکهی نوشتم قبل از ا

 

در اتاق را به  کرد و نسخه را گرفت. بلند شد ی لب ریز تشکر

باز کرد و بعد از خروج دخترک از اتاق او را مخاطب  شیرو 

 :قرار داد

 

 از طرفتون هستم یخوب یمنتظر خبرها -
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به راه  یانداخت و به طرف خروج نییسرش را پا دخترک

که   ییبه خاطر حس ها دیخواست به او بگو  یافتاد. دلش م

بد  دخترک دیترس یاز خودت شرمنده نباش اما م یدار

  .برداشت کند

 

توانست عکس العمل نشان  یم نیخودش بهتر از ا دید از

باعث شده   شیروزها نی ا طیدانست شرا یدهد اما خودش م

 وانیباشد. ل شهیتر از هم نییپا  کشیتحر یآستانه  یبود کم

 .دینفس آن را سر کش کیو  ختیر زیم یاز پارچ رو  یآب

 

*** 

 

داشت با   یگچ دستش را باز کرده بود و حال خوب امروز

که از  نیهم یتکان دهد ول یلیدستش را خ دی ترس یم  نکهیا

  .بود یلیدست گچ راحت شده بود خودش خ

 

به  یکند مدت طوالن یدوباره بتواند جراح نکهی ا یبرا

امروز رفته  نیاول را هم یداشت. جلسه  اجیاحت  یوتراپیزیف

  .بود
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مدت  مارستانیب یباعث شود از فضا  هیقض نی خواست ا ینم

  .دور شود یادیز

 

داشت   میناراحت بود. تصم هیقض نی از ا یلیمدت خ نیا در

درمان   یبرود که زودتر به فضا یوتراپیزیهر روز ف

  .برگردد

 

 دی با یوتراپیزیگفته بود عالوه بر ف وتراپشیزیچند دکتر ف هر

  .هد تا بتواند مثل روز اول شودزمان د

 

که دو ساعت طولش داده بود حس  یاز حمام مفصل بعد

  .بود دهیپوستش خز ریز یزندگ

 

شده بودند که چون   زانی کواال از گردن او آو  نیها هم ع بچه

 .ببرد رونیحالش خوب است آنها را ب
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  نکهیعمه اش بچه ها را به کوروش مال آورده بود با ا با

  یها لهیتک به تک وس یصبح سر پا بود اما پا امروز از

  .کرده بود  یبود و با بچه ها باز ستادهی ا یباز

 

بگذارد اما عمه اش همان اول   شانیخواست تنها ینم  دلش

اطراف  یزها یاز م یکی  یکار پا درد را بهانه کرده بود و رو 

  .نشسته بود یباز  یمحوطه 

 

اش  یکرد و گوش فشیاش دستش را در ک یگوش  یصدا  با

. دیاز تعجب باال پر ش یشماره ابروها دنیرا درآورد. با د

را سرحال   یفاصله گرفت و گوش  یباز  یاز محوطه  یکم

 :جواب داد

 

 ریسالم عصرت بخ-

 

 ؟ ییسالم کجا-
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خودش  یاش تعجب کرد اما به رو  یخشک و جد یصدا  از

 .اوردین

 

 رونم یب-
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  آدرس بده-

 

 افتاده؟   یاتفاق-

 

 نمت ی بب  دیبا -

 

 بچه ها و عمه هم هستن ستمیآخه تنها ن-
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 یخبردار بشن عمه خانم هم که ب دیبچه ها که باالخره با-

 هست؟ ست،ی خبر ن

 

 ؟ی بگ  یتلفن شهی. نمستمی من راحت ن ی نه ول-

 

و  شبی. کل دیبگم جواب نداد یزنگ زدم تلفن   شبید-

  امروز رو منتظر زنگت بودم

 

افتاد که  ادشینداشت بعد  مایاز ن  یکال سیکرد او که م فکر

ارتون نگاه اش را برداشته بود و با آن ک یحنا گوش شبید

 .کرده بود

 

دست حنا بود   شبید می. گوشیزنگ زد دمیمن ند دی ببخش-

 کاریکالت رو پاک کرده حاال چ سیحتما دستش خورده م

 ؟ یداشت
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از   شیب یرها کرد نشان از کالفگ  یکه داخل گوش ینفس

 .حدش داشت

 

که  ستیواقعا حالم مساعد ن نمت ی بب ام یماهور آدرس بده ب-

 بگم  یبخوام تلفن

 

*** 

 

 دی ببخش-

 

 گرید شی سرش را باال آورد. چشم ها  مایحرف ن نیگفتن ا با

  .زد  یموقع نگاه کردن به او برق نم شهیمثل هم

 

اما  ندی او را بب یطور ناراحت و عصب نیخواست ا ینم  دلش

توانست  یبود که م یزیتنها چ شیحرف ها دنیبعد از شن

 .وارد شود  یکرد از در شوخ یبود. سع  دیهمان ببخش دیبگو 
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قراره بچه هارو  شی نیریامروز گچ دستم رو باز کردم ش-

 یخوب شد توام اومد  بی ببرم نا 

 

  .در هم رفت شتریب شی حرف اخم ها  نیا با

 

 ؟ ینگفت کیاصال من گچ دستم رو باز کردم چرا بهم تبر-

 

درهم   زیم یرا رو  شی به لحن لوسش زد و دست ها ی لبخند

 گره کرد 

 

 ی کن یحرف ها فکر نم نیاما قبل از ا زمیمبارکت باشه عز-

رو که مدت  ی من ؟یبد  حیرو توض  ییزایچ هیبه من  دیبا

 نیعمه خانمت تا هم یاز همه حت میهاست با هم ارتباط دار

رو به عنوان  گهید یکی اونوقت  یامروز پنهان کرد

 ...یدیخواستگار خونه راه م

 

. خانواده ستین  یکنیکه تو فکر م یباور کن اونطور  نیبب -

عمه هم   انیب یخواستگار  یاصرار داشتن که برا یاحسان ی
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کنه  یمن بزرگتر یبرا خواست ی دلش م یلیاز خدا خواسته خ

 ...انیگفتم اشکال نداره بذار ب

 

 ماهورر-

 

 طور صدا کردنش را دوست نداشت نیا

 

 بود که گفتم ن یهم یباور کن همه چ ماین-
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 یخواستگار امیب خوامیرو که مدت هاست م یماهور تو من-

از کجا  هوی دونمیرو که نم ییآقا نیاونوقت ا  یرفتیهنوز نپذ

 ؟ یسبز شد راحت تو خونه راه داد
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اش گرفته بود مگر درخت بود که سبز شود؟ اما لبش  خنده

 را به دندان گرفت

 

 ؟ یخندی چرا م-

 

 .نداشت یانعطاف چیامروز ه یمای ن رینخ

 

با عمه بحث کردم.   یکل  انیبخوان ب نکه یمن قبل از ا نیبب -

ش. من  خاص خود دیبا عقا هیزن کامال سنت هیمن  یعمه 

خواد عمه ام رو از خودم ناراحت کنم.  یدلم نم چوقتیه

  دیبا دهیم شنهادیعمه ام اعتقاد داره هر کس به آدم پ یوقت

 نم یبفهمن خواهان دار هیخونه که در و همسا یراهش بد

رو    دشیتونم عقا یآخه؟ من که نم ادیاز دستم برم یچه کار

 تونم؟  یشبه عوض کنم م هی

 

 ؟ ی چرا به من نگفت یول یتون ی نه نم -
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کالس  یو ب پیچ یلیخ دمید یاتفاقا بهش فکر کردم ول-

 ؟ یمن خواستگار دارم خب که چ  ما یبگم ن امیکه ب شمیم

 

تا االن   شبیمن مهم بود که از د زیمن مهم بود عز  یبرا-

 زنمیدارم جز م

 

فکر  یمن بهش حت ستیقرار ن یمهم باشه وقت دی چرا با-

 از قبل از اومدن مشخص بودبکنم و جوابشون هم 

 

 پنهان نماند  دشیاز د دیکش مایکه ن یراحت نفس

 

 بود؟ کارهیچ پیخوشت یآقا نی حاال ا-

 

 ؟ یپرس یم یچ  یبرا-

 

 اون؟ ایمن سرم   نمی بب خوامیم-
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  یت ینداشتم. چه اهم یکیحرف رو الاقل از تو  نیانتظار ا-

 تی پول و موقع زانیداره واقعا؟ مگه خوب بودن آدم ها به م

 داره؟ ی شون بستگ یاجتماع

 

بدونم از کجا   خوادیواقعا دلم م یکردم ول یاونو که شوخ -

 شد؟  داشیپ

 

ما بود مادرش با  یالیکنار و  الشون یو  میسفر شمال که رفت-

 ...ماجرا یعمه ام شماره رد و بدل کردن و باق

 

را که در صورتش بود به دست گرفت   شیدسته از موها هی

  .زد یآن بوسه ا  یو رو 

 

 ی نیریمسئله حس ش نیا یادآوریانداخت با  نییرا پا سرش

 ...حس گرم کیبه او دست داد 
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محال بود پا  گریآمد د یدانست عشق که م یچه م یکس

را   مایکرد ن یوقت بود که فکر م یلیبگذارد... خ رونیب

 .داشت انیپا  یب یدوست دارد چون محبت

 

  دیبا زیبا عمه ات صحبت کنه... همه چ ادیمادرم قرار ب-

  میبر یک  نکهی... امیزود عقد کن یلیخ خوامیبشه... م یرسم

  ادیاسمت ب یکه ک  نی کن اما... ا نییسقف رو تو تع هی ریز

رو اجازه بده من   یمن و حلقه دستت کن یتو شناسنامه 

 .کنم نییتع

 

 .رو ندارم شیآخه من واقعا آمادگ ماین-

 

 .آن صالبت الزم را ندارد ش یصدا دانستیهم م  خودش

 

از  شتریرو؟ عقد کردن رو؟ امکان نداره بذارم ب  یچ ی آمادگ-

چشمم   ی جلو  دی چند نفر با  گهیطول بکشه... د نیا

 کنن؟  تیخواستگار
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به سمت ازدواج کردن او   یکس دیبا کردیهم فکر م  خودش

گرفته بود  شیدر پ مایکه ن یکردیرو  نیرا سوق دهد و از ا

نگفت و به بچه ها  یزیبود که در جوابش چ یکامال راض

بودند و با  ستادهیا یباز  ی لهیوس ینگاه کرد که همچنان پا

 .زدند یم داشتند با آن سر و کله  جانیه
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با عمه حرف زده بود و قرار   ماین یخانم طبق گفته  دهیفر

 یخواستگار یپنج شنبه عصر برا یگذاشته بودند برا

  .ندی ایب

 

 ز یمام خانه را تماز شنبه با وسواس خاص خودش ت عمه

 یکه انگار به جا دیکش یاز او کار م یکرده بود. طور 

  .دیایخواستگار قرار بود مامور بهداشت به خانه اشان ب
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  مانیکه گرفته بود پش یم یمانده بود که ماهور را از تصم کم

ماهور را  یزیچ دیخر یکند. از اول هفته هر روز به بهانه 

  .برده بود  رونیب

 

 غیهمه وسواس ج  نیخواست از دست عمه اش با ا یم دلش

 یساعته را چنان برا  کی یساده  یمهمان کیبکشد. 

خودش بزرگ کرده بود که استرسش را هم به ماهور منتقل 

 .کرده بود

 

روشن بود   یادیرنگش ز  نکهیا یخانه را به بهانه  یها  مبل 

 .و دوده گرفته بود عوض کرده بود

 

ست کارد و چنگال  یبود. حت دهیخر دیجد  یخوریچا سیسرو 

 یمشکل چینو بودن و ه نکهیها را هم با ا  یخور ینیریو ش

 .نداشتن دوباره گرفته بود

 

همه وسواس به خرج  نیا ی احسان یآمدن خانواده  یبرا

که  گفتیم دیپرس یهم که علت را از او م ینداده بود. وقت
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 یجلوشون آبرودار دیآشنا هستند و با یخالد یخانواده 

  .میکن

 

 کی  یاز دخترها هفته ا یخودش فکر کرد اگر مثل بعض با

 .ماند ی نم یاز او باق یزیخواستگار داشت تا آخر سال چ

  

فرستاده بود که   شگاهیصرار به آراقبل هم ماهور را با ا روز

  .کند کوریرا رنگ بگذارد و مان شی موها

 

از   یلیبود و از خ یرا شکر کرد که عمه اش زن ساده ا خدا

اطالع بود وگرنه  یدادند ب یارائه م شگاهیکه در آرا ی خدمات

کرد تک به تکشان را انجام  یشک نداشت که او را مجبور م

 .دهد

  

 یه شدت دل نازک شده بود تا کسروزها عمه اش ب  نیا

  .اشکش دم مشکش بود عیزد سر یم یحرف
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برد حرف زده بود و   یم ششیکه عمه اش را پ  یمشاور با

و  یخانه و زندگ  قراریشده بود گفته بود ب ایعلت را جو 

 .همسرش است

 

که  یهم دلش خوش بود کدام همسر؟ همان مرد مشاورش

بود و   امدهیکه کرده بودند دنبالش ن ییهم بعد از دعوا  کباری

  .کرده بود  غهیاز خدا خواسته رفته بود زن جوان ص

 

 ل یداشت که شامل آقا اسماع یفراتر ینظرش همسر معنا از

  .شد ینم

 

شده بود حال  داریپنج شنبه بود و از صبح که ب امروز

داشت. عمه اش که طبق معمول دستمال به دست   یبیغر

روزها انگار پا دردش را فراموش کرده بود که  نیداشت و ا

 .کرد  یو ناله نم دیساب یخانه را م  یطوالن یساعت ها

 

  نکهیرا با اصرار و زور به حمام فرستاده بود. با ا ماهور

 فیاست اما حر زیحمام کرده و تم شبیهر چه گفته بود که د

  .عمه اش نشده بود
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خبر   شیتنها نباشند به عموها نکهیا یاش گفته بود برا عمه

  حیدهند که در مراسم حضور داشته باشند اما خودش ترج

 یخالد یخانواده  یبخواهد برا نکهیداد تنها باشند تا ا  یم

 یروزها یخالد یکند. خانواده  ینقش باز
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 چیدانستند که ه یبودند و م دهیشان را د یی و تنها سخت

به  یاز ین گرینبودند. د دیکدام از اقوامشان آن موقع که با

  .کارها نبود  نیا

 

نداشت که  اقتیآدم نبود ل یغم ها کیکه شر ینظرش کس از

  .باشد شیهایشاد کیشر
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و مراسمات  یعروس   یمه که دوست داشتند براه وگرنه

 .مربوط به آن دعوت شوند

 

  نیوقت تا ا چیشده بود گرفته بود. ه  داریاز صبح که ب دلش

پدر و بخصوص مادرش را حس نکرده  یخال یاندازه جا

  .بود

 

مادرش را  یخال یجا ی چقدر هم عمه اش خوب بود ول هر

کرد احترام عمه اش را تا حد  یم یسع شهیکرد. هم  یپر نم

 نیفرق بود ب ی امکان نگه دارد و قدردان عمه اش بود ول

  نیلطف ا یکه از رو  یاش بود با عمه ا فهی که وظ یمادر

 .کرد یکارها را م

 

 یسر سوزن ه  یزیکه مثل ت یکوچک  ی... چه حسرت هاآخ

پناه برد تا اشک  یبهداشت سی رفت. به سرو  یبه قلبش م

  .ندی نب یرا کساش   یلعنت یها
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توانست شاد باشد.   یامشب آرام تمام شود. کاش م کاش

داد.  یبغض به او امان م ییکاش وقت سالم و خوش آمدگو 

 .زد رونیب سی و از سرو  دیآب به صورتش پاش یکم

 

  رونیرا از کمد درآورد. حنا را ب  شیاتاق رفت و لباس ها به

  .را عوض کند  شیفرستاد تا لباس ها

 

با وجود بابک و فرزاد هر گوشه از خانه اشان  روزها نیا

  .توانست با خودش خلوت کند یبود و نم یکس

 

  شیکرده بود که چشم ها هیدوش آب از بس گر ریز صبح

  ینشده بود. دلش برا یپف داشت اما باز هم خال یکم

 .با او بود سوخت شهیکه هم یمیعظ  یکس یخودش و ب

 

نگاهش کرد. دلش  یزد عمه اش سوال رونیدر اتاق که ب از

  .رود یدهد که کجا م حیخواست توض ینم
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خودش باشد.  یدو ساعت برا یکیخواست حداقل  یم دلش

  .زد  رونی کار را بهانه کرد و از خانه ب

 

را باال   شیپالتو  ی قهیهوا که به صورتش خورد  یسرما

  .شد که برگشته بود یسال م کی گر ی. چند وقت ددیکش

 

 نیاگر ا یکرد ول   یاو را از رفتن منع نم ماین نکه ی ا با

سخت تر  شیگرفت رفتن به مراتب برا یازدواج صورت م

  .شدیم

 

 ادیرو راه افتاد.  ادهیکرد و از کنار پ بشیرا در ج  دستش

  ابانیبه دل خ ییافتاد که در بوستون از شدت تنها ییروزها

  .شدند یخسته م شی رفت که پاها  یزد و آنقدر راه م یم

 

  یطوالن یها فت یتا توانسته بود خودش را با ش بعدترها 

  .خفه کرده بود تا کمتر تنها بماند مارستانیب
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  یکردند که او سخت کوش است اما در واقع نم یفکر م همه

  .ندارد یحیتفر چیدانستند که او ه

 

پا کند خودش دست و  ی برا یکرده بود دوستان یسع بعدترها 

جذاب نبود  ادیز یکس یبرا یاما دخترک کم حرف و منزو 

 .کنند قیاشان را با او عم یکه بخواهند دوست

 

 تی کار و موقع یکه داشت به واسطه   ی دوستان شتریب

اش با او دوست شده بودند همان ها هم مدام به او   یاجتماع

  .قدر در خودش است نیزدند که چرا ا یغر م

 

سرد گرفت و راهش را به سمت  یاز هوا قیعم یدم

نرگس گرفت و به سمت آژانس  یکج کرد. دسته ا یگلفروش

  .را کج کرد رشیمس ابانیسر خ

 

از  شتریکرده بود ب یط یکه در زندگ یریکردن به مس فکر

 .کرد یاش م یباشد عصب  نشیمورد تحس نکهیا
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 یزندگ تیفیاش آمده بود ک یه زندگب ما یچند ماه که ن نیا در

  .نبود سهیاش با قبل از آن قابل مقا

 

ممکن را گرفته بود اما  یحداکثر فاصله   ما یاز ن نکه ی ا با

  .او مهم بود یاش برا  یغم و درد و ناراحت یوقت

 

در عوض کردن   یکرد و سع یبدش او را بد حال م حال 

 یارزشمند بود و حس خوب ایدن ک ی شی داشت برا طشیشرا

  .کرد یرا به او القا م

 

مدت که به  نیخواه نبود در ا اد یاش ز یوقت در زندگ چیه

 فکر کرده بود از پارتنرش یازدواج به طور جد
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است که  یکس مایکرد ن یطلب مهر داشت و حس م فقط

  .او را برآورده کند یبتواند خواسته 

 

وجود   نیبود و با ا دهیاز حد او را د شی ب  تیکه عصبان یکس

از  ینبود که بخواهد به راحت یبا او مانده بود از نظرش کس

 .او بگذرد

 

را داشت که چرا قبل ترها شروع به  نیحسرت ا االن

نس مخالف نکرده است و خودش را از داشتن  معاشرت با ج

که او را درک کند و به او محبت کند محروم کرده   ی پارتنر 

  .است

 

کرد  یبود و االن فکر م دهیخواب هی که با گر ییشب ها چه

کرد چه بسا  یم می تقس یاش را با کس یی تنها م یاگر حجم عظ

  .گذشت یراحت تر از قبل م  شیکه روزها

 

با صبر و تحمل   مایداشت ن هیقض نیبه ا را که نسبت یگارد

بابت ممنون او   نیخاص خودش شکسته بود و چقدر از ا

  .بود
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 یجسارت نم چوقتیآمد ه یاش نم یبه زندگ مایاگر ن دیشا

 .فکر کند یمسئله به طور جد  نیکرد به ا

 

  یبرا ی مناسب  ی نهیبارها گفته بود از نظرش گز دی و ید به

چه رسد به آنکه بخواهد  ستی ن یشخص چیپارتنر بودن ه

 .باشد یهمسر کس

 

اطرافش دقت   یبارها به او گفته بود که به زوج ها دیو ید

  .همه اشان گل و بلبل است یکند. مگر زندگ

 

افکار  نیو نقص هستند. گفته بود ا بیع یهمه اشان ب مگر

 .او دارد یدر کمال طلب شهیر

 

 یو روان یمشکالت روح نکهیرغم ا یها هستند عل یلیخ

 یزندگ ستندی ازدواج مناسب ن یدارند و اصال برا ی اریبس

به  دی . گفته بود بارندیگ یم  یبه باز زیرا ن  یگریشخص د

 .اش خاتمه دهد  یکمال طلب نیا
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به آژانس داخل مغازه رفت. مسئول آژانس با   دنیرس با

  .کرد یبرخواست و با او خوش و بش  دنشید

 

 ینیشناخت. ماش یبچه ها او را م سیسرو  یواسطه  به

گذاشت و چقدر ممنون بود   ارشیدرخواست کرد که در اخت

  .بود دهیکه مقصد را از او نپرس

 

باعث شد  نیسرد ماش یها ی که نشست صندل نیماش داخل 

 نیماش ی شهیجمع شود. سرش را به ش یدر خودش کم

 .را نگاه کرد رونیداد و ب هیتک

 

 ینداشته. امروز اما م یعاد یزندگ چوقتیکرد ه فکر

رفتار  یعاد یخاک یکره  نیا یخواست مثل تمام انسان ها

  .کند

 

و در  اوردیب یچا  شانی را به خانه راه دهد. برا خواستگار

  .لبخند بزند شانی جواب نگاه ها
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لباس  غیتبل  شینستایدر ا یبه طور کامال اتفاق  ش یوقت پ چند

شات گرفته  نی اسکر شانیبود و از چند تا دهیعروس را د

فکر  یبه لباس عروس حت چوقتی اش ه یبود. در زندگ

  .نکرده بود

 

حاضر به ازدواج شود نخواهد  یکرد اگر روز یفکر م یحت

اش سوت و کور باشد اما با   یلباس عروس بپوشد و عروس 

  .آنها رفته بود یعروس دلش برا  ی لباس ها دنید

 

 نیبود که دلش ا یگوشیباز یدرونش انگار دختر بچه  در

 .کرد یم بیو غر بیعج یروزها هوس ها

 

 ینازش را بخرد. دلش م مایخواست ناز کند و ن یم دلش

جمع شود  مایملوس در آغوش ن یبچه گربه ا نیخواست ع

  .کند دا یندارد در آغوش او پ ییجا چیرا که ه یو آن قرار
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 دیرس یبه ذهنش م  یبیو غر بیعج ی روزها هوس ها نیا

کردند  یخطور م شی ایح یبه ذهن ب نکهیکه خودش از ا 

 یبابت که کس نیو خدا را شاکر بود از ا دیکش یخجالت م

 .تواند افکارش را بخواند ینم

 

را حساب کرد و در جواب راننده   هیکرا دیمقصد که رس به

تکان داد و   ینه؟ سر  ایخواهد منتظرش شود  یه گفت مک

  .شد ادهیپ

 

ها قبرها را  فیکرد. با دقت رد  دایمورد نظرش را پ ی قطعه

 قسمت از قبرستان نیکرد. ا ینگاه م 
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پر شده بود و سوت و کورتر از  شی بود که قبرها  سالها

آمد در کدام قسمت  ینم ادشی قیبود. دق گری د یقسمت ها

  .قطعه را درست آمده بود یبود ول

 

خاک گرفته بود معلوم بود که مدت  یقبرها را حساب سنگ

 نیقبرها گذرش به ا  نیه اسر زدن ب یبرا یهاست کس

  .است افتادهیقسمت ن

 

 ریکنارش زانو زد. نصف اسمش از ز ییقبر آشنا دنید با

سنگ  یوسواسش با دست خاک رو  ال یخ یبود ب دای خاک پ

 ختیسنگ ر یمطمئن شد گالب را رو  یقبر را کنار زد وقت

  .آن شد یو مشغول شستشو 

 

دن نرگس از آنکه کارش تمام شد شروع به پرپر کر بعد

 .که آورده بود شد ییها

 

به   یدلش هزاران حرف نگفته تلنبار شده بود اما راه در

  .کردند  ینم دای سمت زبانش پ
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سنگ قبر افتاد. در  یو رو  دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک

انگشتان دستش گذرش به  یسال ها به اندازه  نی تمام ا

 .بود افتادهی ن  نجایا

 

نبوده اما  یهقش اوج گرفت. فکر کرد او هم فرزند خوب هق

به  یرا نداشته که سر تشیموقع چوقتیه نکهیبا فکر به ا

را   شیآرام گرفت. با پشت دست اشک ها یمادرش بزند کم

 .پاک کرد

 

 یسع شهیهم یکه نبود ییساال نیسالم مامان. در تمام ا -

اها کم ج یلی. خیباشم که بهم افتخار کن یکردم دختر خوب

کردم راه درست رو انتخاب کنم که  یسع  شهی هم یآوردم ول

و   دنید یوقتا دلم برا  یلیشمارو سرشکسته نکنم. خ

  یایاز تمام دلتنگ شتریزد. امروز اما ب یبودنتون لک م

 ودیکه پر یروز نیاز اول شتری ب یم دلتنگتون بودم. حتیکودک

قراره  کردمیازش نداشتم و فکر م ی درک چی ه  یشدم. وقت

رو ترک کنم و  رانیکه قرار بود ا یاز وقت شتری. برمیبم

 ریکه ز ییاز وقتا شتر یغربت بشم. ب یراه شهیهم یبرا

آغوش پرمحبت رو   هیو حسرت  خوردمیکتک م نتیدست ز

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یکیامروز  نیبود سهیقد هیشما  شهیمن هم ذهنداشتم. تو 

امان. قراره برام خواستگار م مهیزندگ یروزا نیاز مهمتر

 زیعالمه ترس و دلشوره دارم. برام دعا کن همه چ ه ی. ادیب

  .بره ش یاونطور که صالح هست پ

 

  ینرگس ها را برداشت و راه ی ماندهیخواند باق یا  فاتحه

 نیهم مثل او بود که در ا یآرامگاه پدرش شد. فکر کرد کس

  !نه پدرش همراهش باشد و نه مادرش؟ تیموقع

 

نکند. هر چه که  یباز هم به خودش تلنگر زد که ناشکر اما

ها حسرت  یلیخانم دکتر موفق بود که خ ک یبود او االن 

 .او را داشتند  گاهیجا

 

تک و تنها نبود. عمه اش و  گریو برادر داشت و د خواهر

  .ارزش قائل بودند شیپشتش بودند و برا شی پسرها

 

را به خودش  نهایمدام ا  یدیگفت مواقع ناام یبه او م دیو ید

 .کمک کننده بود یادآوری نیکند و چقدر ا یادآوری
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قبر او را هم با گالب شست و   دیسر خاک پدرش که رس به

 .آن گذاشت یگل ها را رو 

 

 قایدق نتی ز یها  یتاز کهیعلت  دیبود. شا یمرد آرام پدرش

بود اما در ناخودآگاه ذهنش  زبان بودن پدرش  یبه علت ب

  .مثل پدرش را دوست داشت ییمردها شهیهم

 

 ی او را در دستش م فی نح یدست ها  کهیاوقات یبرا دلش

  .رفتند لک زده بود یم  رونیدر گذر ب دیخر  یگرفت و برا

 

را که در آن   یدانست که سالها بعد هر بچه ا یخدا م فقط

  .بود چقدر به حالش حسرت خورده بود  دهید تیموقع

 

  بشینص یاز گذر اگر تابستان بود بستن دیموقع خر شهیهم

 .دیخر یم شی برا  یشد و اگر زمستان بود باقال یم
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شده  یعصبان   دیآن طور که با چوقتی نداشت پدرش ه ادیب

گذشت هم تحملش  یاز حد م نت یز یغرها  یوقت  یباشد. حت

  .کرد یم

 

هم مثل پدرش آرام باشد. از خشم مردها   مایکرد کاش ن آرزو 

 بود. از زاریاز آنکه بترسد ب  شتریب
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 گریزد د یکه با زور بازو با زنش حرف م یمرد نظرش

 .او گذاشت یشد اسم مرد را رو  ینم

 

 یخوشبخت یاز درد دل با پدرش از او خواست که برا پس

خواند و خاک پشت لباسش را  یکند. فاتحه ا ریخ یاش دعا

 .بلند شد شیگرفت و از جا
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*** 

 

سرد  یکرد. هوا یرو  اده یپ یبه خانه برود کم  نکهیاز ا قبل 

 .را از صورتش پاک کرد هیآثار گر یتا حد

 

  نکهیعمه اش نهار را آماده کرده بود با ا دیخانه که رس  به

  .نشست زیبه غذا نداشت سر م یلیم

 

  یاز چند قاشق غذا نخورد و به اتاقش پناه برد. صدا شتریب

  .داد یکه به فرزاد ارد م د یشن یعمه اش را م

 

عمه اش نگذاشته بود فرزاد سرکار برود و از او قول   امروز

اش  یتازه همراه ی وهیو م ین یریش دیخر یگرفته بود برا

 .کند

 

نبود.  ایخواست مزاحمشان شود اما عمه کوتاه ب ینم  دلش

اش نم  یبا پر روسر یاز صبح او را نگاه کرده بود و ه
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او رفته  یقربان قد و باال یرا گرفته بود و ه شی چشمها

  .بود

 

  یب یتواند جواب محبت ها  یدانست تا عمر دارد نم یم

عمه اش را بدهد تنها در دلش خدا را بابت داشتنش   انیپا

 .شکر کرد

 

آمد که مدام به عمه اش  یپسرها م یسر و صدا رونیب از

آورده بود که به آن ها  ریزدند و عمه انگار وقت گ  ینق م

  .بگذراند دیگو یکه او م ییجا قایگفت مبل ها را دق  یم

 

وار در خودش جمع شد. از  نیو جن دیشتخت دراز ک یرو 

  رییگفت االن وقت تغ یفکرش گذشت کاش به عمه اش م

در باز  یبود که ال یداریخواب و ب نی. بستین ونیدکوراس 

 .کرد شی آرام صدا نیشد و آر

 

 تی فیخوابش ک شبینا نداشت جوابش را بدهد. د یحت

 ختهینداشت. از صبح هم تا توانسته بود اشک ر ی آنچنان

  .بود
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 دیخواب یشناخت اگر نم یبود و خودش را م نیسنگ سرش

  شانیسر و صدا یشد. در دلش آرزو کرد کاش کم یبدخلق م

افکار بود که  نیکه او بتواند بخوابد. در هم ردیآرام بگ

 .چشمش گرم شد یک دینفهم

 

*** 

 

 ی . دلش نمدیکش یدست م شیموها یداشت رو یکس

  .خواب نشده بود ر یشود هنوز س  داریخواست ب

 

کرد  یم هیباز کرد. هر وقت گر یرا به سخت شیها چشم

  .شدند یچسبنده و متورم م شی بود پلک ها  نطوریهم

 

 یخاص خودش نوازشش م  یاش بود که با مهربان عمه

شانه اش  یاما عمه اش دستش را رو  ند یکرد بنش یکرد. سع

  .گذاشت و مانعش شد
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 چرا ماهور؟  یستیراحت باش عمه جان. خوب ن-

 

لب گفت. عمه اش  ریز یجمع کرد و خوبم شتریرا ب  خودش

 پلکش را لمس کرد  یبا انگشت اشاره رو 

 

 گن؟یم یچ نایپس ا -

 

خواست  ی نداشت که به حرف عمه اش بدهد دلش نم یجواب

 لش خوب بود او را ناراحت کندامروز که حا

 

 غم داره نهمهی دلت که ا یبرا  رمیبم-

 

 .گفت یلب خدا نکنه ا ریز

  

  .تی کس یو ب ییتنها یبرا  رمیبم-

 

 :عمه اش اعتراض کرد به
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 .ستمی که من تنها ن نیتا شما هست یه نگو اونطوراا عم-

 

کرد که به پهلو شد   یاش داشت صورتش را نوازش م عمه

عمه  یو صورتش را به کف دستش چسباند. خودش را برا 

 :لوس کرد یاش کم

 

 دادشون دراومد؟ یکرد کاریپسرارو چ-

 

دامنش را  گرشینازک کرد و با دست د شیبرا یچشم پشت

 مرتب کرد شیپا یرو 
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 رسهیدارم از بس که تنبلن زورشون م  کارشونیمن چ-

 .چارتا مبل رو جابجا کنن

 

 :گفت یرا جمع کرد و حالت بامزه ا شی ها  لب

 

 ...راست گفتن شهیگفتن پسر اوالد نم م یاز قد-

 

 د یکرد و سرش را بلند کرد صورت عمه اش را بوس یا خنده

 

 ...اد؟ یاا گناه دارن عمه... چطور دلت م-

 

گنده  کل یگفتم مگه فقط بلدن بخورن و بخوابن و ه یچ-

... از رنیکار در م ری از ز یهم کارشون دار  یکنن... وقت

 ...ینیر یو ش وهیم دیبحث کردم سر خر  یصبح با فرزاد کل

 

 :دیپرس متعجب
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 چرا؟ -

 

  تیاذ یمادر من دار گهیکرده م نیی چارتا مغازه باال پا -

 ی کنیم

 

 :خورد کرد خنده اش را ب یسع

 

بخرم اما به دلم  ینیر یمنو مجبور کرد از مغازه پنجم ش-

 هاش خوب باشه ی نیریکاش ش دینچسب

 

 ی پدر فرزاد رو درآورد یپس حساب-

 

 :به صورتش زد و گفت یآرام یلیاش س عمه

 

  تهیانگار نه انگار که امروز خواستگار یپاشو پدر صلوات-

... کمم از رسنی خواستگارا م گهیکم د هیپاشو خوشکل کن 

 ...پسرا دفاع کن... پاشو 
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 انداخت یبرد و ساعت را نگاه شیموها یال  یدست

 

 ...زوده که-

 

 ...ماهور یکردیم گهیرنگ د هیکاش موهات رو -

 

 :تعجب عمه اش را نگاه کرد با

 

 چرا؟ رنگش خوب نشده؟-

 

که تهش  نایاز ا یذاشت یچرا اما دوست داشتم رنگ روشن م-

 شهیم رهیوهات روشنه بعد کم کم تم

 

 دیسرش را بوس  یشد عمه اش را سفت بغل کرد و رو  بلند
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 ؟ یگرفت ادیاز کجا  نارو ی ناقال ا -

 

 خوب نمیب ی م هیوا ماهور چشم دارم رو سر بق-

 

 یرنگ کن  نارو یا  یایاصرار کردم ب یپس چرا هر چ-

  

 اشاره کرد  شیموها  به

 

 ؟یومدیباهام ن--

 

عمره رنگ نکردم  هیگذشته قربونت برم...  زایچ نیاز من ا-

 ...گهید شهیاالن روم نم

 

 :چرخاند شی را برا  شیها مردمک

 

رنگ  میعروس  ی برا یقول داد  یداره عمه... ول یچه ربط-

 ی کن
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 :زد شی برا  ینیاش لبخند غمگ عمه

 

 رسمیدارم به آرزوم م شهیباورم نم-

 

 یشد. عروس  یس مشد داشت عرو  ی هم باورش نم  خودش

 !ها بود؟ یسادگ نیکردن مگر به ا 

 

*** 
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شد. دستش را  یشد داشت عروس م ی هم باورش نم  خودش

 .گذاشت و دوباره نوازشش را از سر گرفت ش یموها یرو 

 

اگه   ماین تیمن... تو زندگ یو دوست داشتن زیدخترک عز-

 ...اما خودت رو هرگز فراموش نکن یباشه محور زندگ

 

 :زد ی لبخند

 

من رو   یحرف ها کرده زندگ نیخودخواه تر از ا  کمی-

 ...عمه

 

اون پسر بهت  یعالقه  یکن یفکر م یهنوز گاه نمیب  یم-

 نیبهتر قی... تو الستین یول یهست  قشیکه ال یاز حد شیب

که  یزی چ کی... فقط  دونهیخوب م یلیرو خ نیا  مایو ن ییها

وقت از  چیگوشت کن... ه ی زهیهست که تا آخر عمرت آو 

به عالقه اش  یلیوقت خ چیعالقه اش سوءاستفاده نکن... ه

.... و تو با یکن شتریکن عالقه اش رو ب ینکن... سع هیتک

 ...یتونیو ظرافت م ییبا یز نیا
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 :زد یجان یو لبخند ب دیکش یآه

 

 زترمیعز نجوریناز کن براش ا  یاما از من بشنو، تا جا دار-

 یشیم

 

 .به خباثت عمه اش زد ی لبخند

 

*** 

 

 یبود و خودش را نگاه م ستادهی ا نهیآ  یو آماده جلو  حاضر

پنهان   شیمتورمش را با آرا ی ده بود پلک هاکر یکرد. سع

  .هم موفق نبود ادیکند اما ز

 

کند. به حد اضطرار بلد بود و همان را  شیبلد نبود آرا یلیخ

 .کرد یهم به ندرت استفاده م 
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برود اما مثل  ییخودآرا یخواست دوره  یدلش م شهیهم

وقتش را نداشت. االن کمبود  چوقتیه گر ید یاز کارها  یلیخ

 .کرد یرا در خودش کامل حس م یهنر نیهمچ

 

رفت. عمه اش که او را  رونیاز اتاق ب  فونیزنگ آ یصدا  با

  .لب زمزمه کرد و به او فوت کرد ریز یزیچ دید

 

عمه اش زد. در را فرزاد باز کرد  انیپا  یبه محبت ب ی لبخند

  .کرد شتری را به هم ب شی و گره ابروها

نفر  نیاشان بدتر از فرزاد بود. اول افهیو آرش هم ق ابکب

  .بود که وارد شد ماین یعمه 

 

 قیفاصله در عم نیکه از هم یخانم با لبخند دهیهم فر بعد

 .بودن آن شک نداشت داخل آمد

 

که چادر سرش بود و بعد هم  یسرش خانم محجبه ا پشت

  .دو نرگس وارد شدن ی نیریبزرگ ش یجعبه   کیبا  نینسر
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شناخت اما از  یرا نم چکدامیکه ه گرید یهم دو آقا بعد

 سخت یخالد ی از آن ها به آقا یکیشباهت  
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که از در  یخالد یبردارش است. آقا نکهیا دنیفهم نبود

 یبزرگ از الله  یکه دست گل دیرا پشت سرش د مایگذشت ن

 یم تیماهور در جمع دنید یدر دست داشت و برا دیسف

 .گشت

 

زد. بعد از  شیبه رو  یماهور که چشم در چشم شد لبخند با

 یو دست گل ب دیمقابل ماهور رس ماین یسالم و احوالپرس

  .را به سمت او گرفت ش ی بایز  تینها

 

آرش  ردی که ماهور خواست دست گل را از دستش بگ نیهم

 .خودش را وسط انداخت و گل را از دستش گرفت
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 ...دینی بش دییبفرما  دیی دستتون درد نکنه... بفرما-

 

 ی تا صدا دیگرد شد خودش هم لبش را گز شی چشم ها ماین

شلوغش  نقدریکرد ا  یخنده اش بلند نشود. فکرش را نم

  .کنند

 

که آرش  یآشپزخانه رفت گلدان را آب کرد و دست گل به

  .گذاشته بود را در گلدان گذاشت زیم یرو 

 

 ینهارخور زینشستن همه نبود و پسرها از م یبرا جا

  .دیبه هال کش یبه سالن بردند. سرک  یصندل

 

هم از  یلیدرهمش معلوم بود که خ یاش با آن اخم ها عمه

 .ندارد تیوصلت رضا نیا
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بخت النصر نشسته بودند و   نیابک و فرزاد هم عو ب آرش

با  یکردند که انگار پدرکشتگ ینگاه م   یرا طور مایهر سه ن

  .او دارند. خنده اش گرفت و به سمت سماور رفت

 

  ییرایپذ کجایآدم  نهمهیگرفت تا االن از ا یزیر استرس 

کرد و حداقل   ینکرده بود. کاش حرف عمه اش را گوش م

  .م حضور داشتنددر مراس شیعموها

 

. دندیرس یکس و کار و تنها به نظر م یب  یلیخ نطوریا

دستش را دستمال   ینیخوش و بششان که بلند شد س  یصدا

 .دیچ ینیو فنجان ها را داخل س دیکش

 

 یروزمره م نیکردند و از روت یبا هم معاشرت م داشتند

عروس را صدا  ستیرسم ن گریگفتند. عمه اش گفته بود د

  .اوردیب ییبزنند که چا

 

. همه ختیها را ر ی. چا اوردیب دیکه دم کش ییبود چا گفته

 .را آماده کرده بود که بابک به آشپزخانه آمد زیچ
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 ؟یخوایم  یزیچ-

 

 ...یاریب ییبهت بگم چا  امیمامان اشاره کرد ب-

 

 دیکش یقیبرد. نفس عم رونیها را ب  ی از صندل گرید یکی و 

را برداشت. بعد از ورودش به هال حس کرد که   ینیو س

  .نگاه ها به اوست یهمه 

 

 یعادت نداشت اما سع یجو  نیبه همچ چوقتیه نکه ی ا با

  .کرد به خودش مسلط باشد

 

 یصندل یتک به تک شان گرفت و در آخر رو   یرا جلو  یچا

ساکت بودند که نرگس با  یگرفت. همگ یکنار بابک جا یخال

 :تلبخند گف
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 لمی ف شی. چند روز پستی ن میمثل قد گهید هایاالن خواستگار-

. دختر پسره از همون  دم یخواهر دوستم رو د یخواستگار

 .تا آخر مراسم دنی رقصیاول وسط بودن داشتن م

 

به او کرد که باعث  یزیحرفش عمه اش نگاه تند و ت  نیا با

گوش او  کی شد لبخندش جمع شود . بابک سرش را نزد

 :گفتآورد و  

 

 مغزم خواهره داماده؟  نیریش یدختره  نیا-

 

دندان گرفت تا به حرف بابک نخندد. سرش را  ریرا ز لبش

 .چشم در چشم شد مایکه بلند کرد با ن 

 

گفت در جوابش  ییصدا یب ی زد و خوب شیبه رو  ی لبخند

را نگاه کرد.    شیها  ییدمپا ریتکان داد و سر به ز یسر

 یرو 
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مراسم هر چه  نیخواست ا ی راحت نبود و دلش م  یصندل

  .زودتر تمام شود

 

 ماستین یبود شوهر عمه  دهیکه فهم یجا افتاده ا  مرد

  .زد یحرف م   یبد اقتصاد طیداشت از شرا

 

هم  هیداد و بق یرا در دستش تکان م  حشیتسب یخالد یآقا

 :ساکت بودند که عمه اش حرف را کوتاه کرد

 

و   میاومد یچ ی ما برا دیدونیخب همونطور که خودتون م -

ما  یمایاز ن  یماهور خانم چه توقع میاول بدون نیبهتره هم

شده  ادیاز خانواده ها اونقدر ز  یداره؟ االن سطح توقع بعض

 .برآورده اش کرد شهیکه اصال نم
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 ادهیعمرش ز یهمه   ست؛ین ادیدختر من ز  یخواسته ها-

 ...نخواسته یزینکرده... جز احترام و عالقه چ یخواه

 

  ماین یبود که عمه اش از حرف عمه  دایهم پ دهی ند یحت

  .ناراحت شده

 

دور و برش و   یهاکه به حرف آمد فقط صدا یخالد یآقا

 د یشن یم ین یریو ش  وهیخوردن م یتعارفات عمه اش را برا

 یناراض  دی بود که چرا عمه اش با نیاما حواسش به ا

  !باشد؟

 

 یکرد سرش را بلند کرد و سوال ش یاش که صدا عمه

 :نگاهش کرد

 

حرف هاتون رو   مایپاشو برو تو اتاق با آقا ن زمیپاشو عز-

 ...دیبزن
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 یپسرها را با خودش داشت و بابک  یکه شد نگاه ناراض  بلند

  .کرد یلب غرغر م ریکه ز

 

سمت اتاقش رفت و فکر کرد کاش اتاقش را قبل از آمدن   به

  .کرد یمهمانها مرتب م

 

تا او  ستادیا مای گفت. ن  یدییباز کرد و بفرما ماین یرا برا در

  .کرد نگاه یوارد شود. قبل از او وارد شد و اتاق را سرسر

 

در را بست و تک  مای رختخواب نامرتب نشست که ن یرو 

  .نشست شیاو گذاشت و رو یاتاق را آورد؛ روبرو   یصندل

 

دانست  یگره کرده اش داد و نم یرا به دست ها  نگاهش 

 .دیکش ی خجالت م مایچرا از ن

 

 ماهور -
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 :نگاه کرد یرا بلند کرد و او را سوال سرش

 

. باور کن عمه ام از اوناست مخوایبابت حرف عمه ام عذرم-

 یا گهیهر دختر د یعنی هیناراض یکه کال نسبت به همه چ

 یهم رو  یکرد. کم یبرخورد م  یجور نیتو بود هم یهم جا

 ...حساسه یادیمن ز

 

 نیخواست فعال در ا ی تکان داد دلش نم ماین یبرا یسر

حرف دلش را به  دیبه او گفته بود با دیو یرابطه فکر کند. د

اش  ختهیکرد جمالت ذهن به هم ر یم یبزند و حاال سع ماین

 .کند شیرا پس و پ

 

آرزوم بود   یروز هی... مایم....من... کالف هزار گره ام ن-

گره هام رو باز کنه... اما االن   یکی یک یبا دستاش  ادیب  یکی

 ...تو بازه یدلم تو مشتمه، مشتم هم برا 

 

 ...گرفت انگار کوه کنده بود ینفس
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 .برات اعتراف کنم ستمی بلد ن نی ساده تر از ا-

 

. دیعطر حضورش را نفس کش قیعم ق،یبست و عم چشم

  .نشست چشمش را باز کرد  شیدست ها یدستش که رو

 

و   اهیس  یها یزانو زده بود. ماه شیو که روبر دیرا د ماین

زدند،  یچشم هاش بال بال م یحوضخانه  یتاب، تو  یب

 .دیبه گوشش رس یصداش نرمتر و آرامتر از هر زمان

 

حرف هارو ازت  نیکردم ا یتو خواب هم تصور نم یحت-

  ...بشنوم

 

را  ش یکه گرم شد چشم بست و صدا شی دست ها پشت

 :دیزمزمه وار شن

 

 هزار آفتاب خندان در خرام توست-
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 انیگر یستاره  هزار

 من یتمنا  در

 

 یکه همراه با بو   یژنی... انگار اکسدیکش یقیعم یلیخ نفس

 .کرد یهاش رو بهتر نوازش م هیبود ر ماین

 

*** 

 

را از  شی کرد چشم ها ی داد و سع هیرا به بالشت تک سرش

. رهیاومد بگ یدر اتاق تو م ریاز ز زیکه برنده و ت ینور

 .کتف و سرش گرفته بود نیرا ب  یگوش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود درست  ختهیبالشت ر یرو  دهیچیدرهم پ یکم شی موها

 یاد یز ییو در جاها کدستیصاف و  یی مثل خودش... جاها

 ...دهیچیدر هم پ

 

کرد   یسع دی چیکه در گوشش پ مای ماهور گفتن ن  یصدا

جمع شده بود را با دست کنار بزند و   رشیکه ز یروتخت

 .ندیتخت بش یرو 

 

  یسال ها یتر از همه  یبهت بگم... اتاقم بزرگتر و خال-

 !!به؟یعج ادیعمرم به نظر م

 

مرد...  نی عمق کلمات ا یبه اندازه  زیچ چینبود... ه بیعج

  ...نبود بیعج  شیازهایدر هنگام صحبت از ن یحت

 

  رونی از اتاق ب  یشد وقت دهیبه چند ساعت قبل کش فکرش

  .لبخند زده بود ماین هی رفتند و در جواب نگاه پرسش گر بق
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به  ین یریش یهمه دست زده بودند و نرگس با خوشحال یوقت

 .همه تعارف کرده بود

 

خانم با هزار سالم و   دهیفرکه   یبعدش انگشتر نشان یوقت

  .صلوات در انگشتش کرده بود 

 

او که   یانداخت. برا یرا در نور کم اتاق نگاه انگشترش

 یبود اما حس خوب نیسنگ یاد یعادت به انگشتر نداشت ز

  .اوردیگرفت باعث شده بود از انگشتش درن  یکه از آن م

 

 یم  یونانی  یاز اسطوره ها یکی خوانده بود در  شیها پ سال 

به قلب راه  میگذرد مستق یکه از انگشت حلقه م یرگ ندیگو 

اش را به  یدارد و با هر ضربان قلب انگشتر و وابستگ 

 نیدهد و امشب انگار ا یبه فرد نشان م  یگریشخص د

  .بود وستهیپ تیاو به واقع یافسانه برا

 

از محبت  یبود که ذره ا دهیرا در کنارش د یشب مرد تمام

  .نگاهش کم نشده بود
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آخر سر در گوشش کرده و گفته بود کاش  یکه لحظه  یمرد

بردم و او را سرخ و  ی با خودم م دادنیاالن تو رو م نیهم

 .کرده بود  دیسف

 

از راه دور  بود... شاهد   شیها یتاب  یکه االن شاهد ب  یمرد

  ...که مثل عسل بود  نشیریاحوال ش

 

داند چقدر  یکند و نم  یهول م ماین آخر  یجمله  دنیشن با

حضور چسبنده و گرم و   نی قرار است طول بکشد تا به ا 

 !!عادت کند؟  کینزد

 

*** 
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 یکه شب خواستگار ییزمزمه ها ما یبود که ن یروز چند

  .کرد یشدنشان بود، را در گوشش تکرار م غهیبر ص یمبن

 

که فرزاد همان شب به طور آشکارا مخالفت   ییها زمزمه

  .کرده و در نطفه خفه اش کرده بود

 

تو هست و چرا اجازه  یزندگ نیاعتراض کرده بود که ا ماین

که مطمئنا منظورش به فرزاد بود دخالت  یگران ید  یدهیم

  .کنند

 

دهد که خودش هم به  حیتوض  ماین یکه برا د ید ینم یلزوم

 .شدت با فرزاد همدل است

 

که  فتد یب یکوتاه مدت چه اتفاق  ی نامزد نیقرار بود در ا مگر

 ست؟ی گفت راحت ن ی م ماین

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ستی ن یهم کس مایدانست ن یکند. م تیخواست اذ ینم واقعا

 یم غهیص یکه از کلمه  یحس بد یبدهد ول  یو را بازکه ا

بود که حاضر نباشد به آن تن دهد. به نظرش   یگرفت به حد

 .دهد حیتوض ماین  یرا برا نیبهتر بود ا

 

 یگفت خانه  یخودش رفته بود م یبود که خانه  یروز چند

چند  یتواند شب  یپدرش از بس از محل کارش دور است نم

بهانه  نها یا یدانست همه  یبخوابد اما او م شتریساعت ب

  .کند هیاش را توج یدلخور نکهی ا یبود برا یا

 

کرده بود؟  یبا چند روز قبل چه فرق طشینه که شرا اگر

کامال گرفته  شی حرف زده بودند صدا یهم که تلفن شبید

 .سرما خورده است یبود. مشخص بود حساب

 

 یگوش یه بود. صدارا خواست مای ن یآدرس خانه  نی نسر از

اش که بلند شد آن را نگاه کرد. آدرس را فرستاده بود و  

  .تنگش گذاشته بود یچشمک 
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از  یزد. چند روز نیخام نسر  االتیبه خ یدلش پوزخند در

مدت از  نیگذشت و در تمام ا یاش م یمراسم خواستگار

  .اصرار بود و از او انکار  ماین

 

با خودش  خوردی اش زنگ م یگوش یشده بود که وقت  یطور

 یشینباشد که دوباره آن بحث فرسا ما یکرد کاش ن یفکر م

 .ردیرا از سر بگ

 

خواست  یداشت اما امروز را م یوتراپیزیها وقت ف صبح

بزند  مایبه ن یخواست سر یبرود. قبل از رفتن م رترید یکم

  .دیو رک و پوست کنده اصل مطلب را به او بگو 

 

مشورت  دیو یتوانست از د ینم نهیزم نیدر ا متاسفانه

داده  ادینداشت اما به او  غهی از ص یکه درک دیو ی. دردیبگ

الزم است حرفش را واضح و روشن بزند که  یبود که گاه

  .د یاین  شیسوتفاهم پ
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و تن زد. در اتاق باز شد و  دیکش  رنیرا از کمد ب شی پالتو 

پشت سر دخترک وارد   نی. آردیچسب ش یو به پاها  دیحنا دو 

 .حنا را نگاه کرد تیشد و با عصبان 

 

 شده؟ یچ-

 

تکان داد و به سمت حنا آمد دستش را باال برد  شیبرا یدست

که  دیکه حنا را بزند. دخترک در خودش جمع شد. نفهم

 .را در هوا گرفت نی چطور مچ آر

 

 ؟ یکنی م کاریچ یدار نیرآ-

 

دفترمو خراب کرده... هزار بار  یولم کن... همه  یآبج-

 ینزن بازم حرفمو گوش نم لمیدست به وسا گمیبهش م

 ...ادبش کنم دیکنه... با

 

 :شد و حنا را پشتش فرستاد خم
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بهش  یخوایم ینطوری ا یحق با توئه حنا اشتباه کرده ول-

 ؟ی بد ادی

 

  .ا بود اشاره کرددستش که هنوز در هو  به

 

آرش  یپا  یپاتو جا ی... توام دارستی راهش ن نیا-

 ؟ یمثل آرش بش یخوای... می ذاریم

 

 :انداخت  نییو سرش را پا دیدستش را پس کش نیآر

 

 ...ینه آبج -

 

 :دی کش رونیرا از پشتش ب حنا

 

 ...دست نزنه... حنا لتیبه وسا گهید  دهیحنا قول م-
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را   شیدست ها دهیژول یبا موها یو خواستن نیریش دخترک

 :به کمرش داد  یدر هم گره کرد و تاب

 

 ...دمیقول م-

 

 ...کن حنا یمعذرت خواه نی از آر-

 

او را نگاه کرد و   یکم شی با یز یبا آن چشم ها دخترک

 .دیو عقب کش دیرا بوس نیترسان جلو رفت لپ آر
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و صورتش را جمع کرد. جرات  دیبه لپش کش یدست نیآر

ماهور   دنشیدانست با اعتراض به نبوس یاعتراض نداشت م

  .که جا داشت اخم کرد  یی کند اما تا جا یم خشیتوب
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طور  نیمعلوم نبود ا یکه نخندد. دخترک قرت  دیرا گز لبش

  گرفته بود؟ ادیکردن ها را از کجا   یدلبر

 

با ابراز احساسات مشکل نداشتند.  نهمهیو آرش ا نیآر کاش

را با آرش جمع ببندد  نی عنوان آر چیخواست به ه یدلش نم 

به شدت او   نیهم بود و ا هیشب شانیتک به تک رفتارها یول

  .ترساند یرا م

 

  نیبود که دور و بر آر یخواه ناخواه آرش تنها مرد البته

 .کند دیرا تقل   شیبود که رفتارها یعیطب نیبود و ا 

 

 رونیجان... از ب نیآر زنمیتو برو من االن با حنا حرف م-

 هیدفتر نو بخرم مثل همون قبل ه یبرات   دمیهم برگشتم قول م

 ...با عکس بتمن

 

مشقام  یمشق نوشتم توش، رفته گوشه  یکل یآخه آبج-

 سمی همونارو دوباره بنو  دیکرده االن من با  ینقاش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یگوشش را م یحساب دیبا طان،ی ش شیگو یباز دخترک

 .چاندیپ

 

کارو کرد   نیاگه ا گهید یدفعه رو ببخش دفعه  نی حاال ا-

 ...دمیکنم قول م یم هشیخودم تنب

 

رفت.  رونیتاق بنشده اما از ا یهنوز راض ن یبود آر معلوم

 .دیحنا گرفت و او را به سمت خودش کش یاز بازو 

 

 تربچه نمتیبب نجای ا ای ب-

 

 دیخند زیر حنا

 

  یمگه خودت دفتر نقاش ؟یاون کارو کرد نیچرا با دفتر آر-

 ؟ یندار
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 :توجه به سوال او خودش را تکان تکان داد یب دخترک

 

  ...ام؟یمنم ب یری کجا م-

 

خواست  یتحکم خرجش کند. دلش م یتوانست کم یم کاش

حنا را ببوسد و تا جا داشت قلقلکش   یگل انداخته  ی لپ ها

 .باشد یکرد جد  یبه دلش زد و سع  یبیبزند اما نه 

 

هات رو پاره کنم؟   یمن لباس بارب یحنا تو دوس دار-

  موهاشون رو بکنم؟

 

دانست  یماهور هم م یتوجهش جلب شد. حت  یکم دخترک

 .به جانش بند هستند شیها  یبارب

 

 نه -

 

 به لب او آورد  یمحکمش لبخند نه
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خودش دست نزن...   یبدون اجازه  نیآر لیپس به وسا-

 ؟یمتوجه شد

 

 .کرد یدرشتش فقط او را نگاه م یبا چشم ها دخترک

 

 ار یهات رو برام ب یبارب  یاالنم برو همه -

 

چه تخت نشست برخورد با ب  یکرد و رو  یکه رفت پوف حنا

  .ها به نظرش به مراتب سخت تر از بزرگترها بود

 

در  یریرفتار اشتباه صدمات جبران ناپذ کیبودند و  حساس

که   شیها ی گذاشت. حنا با بارب یروح و روان آن ها م

  .برگشت

 

شد در کمد را باز کرد. به حنا اشاره کرد جلو برود.   بلند

را در  دیکرد و کل دیها را در کمد گذاشت درش را کل  یبارب

 .انداخت فشیته ک
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 ...مونن تا من برگردم یم نجای ا نای ا-

 

 :لرزاند یلب دخترک

 

 ...نکنم؟  یباز-

 

گرفته بود  ادیتوجه به احساساتش آنچه را که  یکرد ب یسع

 .دیخم شد حنا را بوس انجام دهد.

 

مونن... برگشتم بهت  یم  نجایها ا یچند ساعت بارب-

 .دمیپسشون م

 

*** 
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بود که  یی و یراد  ینشسته بود و گوشش به صدا یتاکس در

 مایکرد اما تمام حواسش به عکس العمل ن یگوش مراننده 

 .بود دنشیبعد از د

 

  مایدانست که ن ینه؟ م ایکند  یم یدانست کار درست ینم

 یداشته باشد اما بواسطه  ش یبرا ی که خطر ستی ن یآدم

رسم و رسوم و درست و   نیاالن ب کایدر امر یسال ها زندگ

  .مانده بود ش یغلط کارها

 

. ردیموارد از او مشورت بگ نیهم نداشت که در ا یدوست

بود  دای بود که نگفته پ  دیو مق یسنت  یعمه اش هم به حد

 یرا زشت و خالف رسوم م  یزی. هر چستینظرش چ

 .دانست
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گفته بود  دیویبود. د جیکامال گ تیوضع  نی هم از ا  خودش

از  شهی هم نکهی. اردی بگ یشتریکند با مردم ارتباط ب یسع

  .مثل سم است شیکند برا یم یمردم دور

 

کرده   دیبود و تاک یاش کامال ناراض یاز روند زندگ دیو ید

رفت و آمدش  یحق ندارد آژانس سوار شود و برا گریبود د

 .اتوبوس استفاده کند ایو مترو  یاز تاکس

  

را گوش داده بود و   دیو یبار حرف د  نیاول یبرا امروز

وحشت   یحت گر ید یها  نهیسوار شده بود. به گز یتاکس

  .داشت فکر کند

 

نشسته بود اما حوصله  یرا در تاکس یطوالن ریمس نکه ی ا با

 یکه سوار م یوجه سر نرفته بود. هر مسافر چیاش به ه

  .آورد یم یانرژ  یشد انگار با خودش کل
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کرد و در دلش شغل   یمسافران را نگاه م  یها  افهیق نهیآ از

  .زد یرا حدس مشان 

 

. جز دید یبود که بعد از مدت ها آدم م یدیآدم اسکزوئ انگار

 یارتباط یخانواده اش بودند با کس یچند نفر که اعضا

  .نداشت

 

  یمهمان یبرا یهوشیدستش بشکند دکتر ب نکهیاز ا قبل 

تشکر کرده و ردش کرده  یدعوتش کرده بود که با بهانه ا

  .بود

 

 دیفهم یپنهان کرده بود اگر م دیو یموضوع را از د نیا

 .شد یم  یمطمئنا از دستش عصبان

 

  رییتغ ایاش را به دن یزندگ ی چهیگفته بود االن که در دیو ید

  .کردنش را هم عوض کند یزندگ ینحوه   دی داده با
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 یند و زندگ ک تیرا درست هدا ر ییتغ نی تواند ا یکه نم اگرنه

 .شود یاش با شکست مواجه م

 

به برون گرا و درون گرا   یامر ربط نیکرده بود که ا دیتاک

درون گرا هم به معاشرت با آدم  یآدم ها یبودن ندارد و حت

 .دارند  ازین یها تا حد خاص

  

که داشت  یموافق بود اما حس بد دی و ید یتمام حرف ها با

  .را گوش کند دیو ی د یشد که حرف ها یم نیمانع از ا

 

چکار  ندیکنارش بنش  یآدم ناجور یکرد اگر در تاکس یم فکر

 ایکند  یبخواهد به او دست دراز یکه کس نیکند؟ از ا

بدتر از آن   ایوحشت داشت،  شهیخودش را به او بمالد هم

نشست؛   یبود و کنارش م فیکث  شیلباس ها یاگر کس 

  ی. ترس هادیجودش را بشو شد تمام و  یآنوقت مجبور م

 .دو تا نبود یکیاش که  یلعنت
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را در  نیهم  رینشسته بود اما تاث یتاکس یعلت جلو  نی هم به

  .کرد یاش به وضوح حس م  هیروح

 

تواند حال  ینم ما ین یحت یکس چیدانست ه یخوب م   خودش

  .تالش کند نهیزم نیخودش در ا دیاو را خوب کند و با

 

به مراتب بدتر از قبل   تشیکه در خانه بود وضع یمدت نیا در

تر و وسواسش  یسکوتش طوالن یهم شده بود. ساعت ها 

 .شده بود  شتریب

 

از بس توانست ورزش کند. در خانه هم  یدستش نم بخاطر

  ادیز یتحرک یبدنش از ب  ینشسته و کتاب خوانده بود گاه

شد  یدر روز خسته نم نکه یگرفت و شب ها بخاطر ا یدرد م

  .آمد یسراغش م یخواب یب
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پول  یشد. راننده باق  ادهیتشکر کرد و پ دانیبه م دنیرس با

بخواهد به آن پول  نکهیاز تصور ا یرا که طرفش گرفت حت

 ی. لعنت ردی چه رسد به آنکه آن را بگدست بزند چندشش شد 

 .ردیداد وسواسش دوباره شدت بگ یاجازه م  دینبا

 

 ...... مال خودتونخوامینم-

 

تکان  یخدا که تشکر کرد؛ در جوابش سر یبنده   ی  راننده

که  یاز راننده هم بخاطر افکار یداد و در را بست. حت

 .دیکش یداشت؛ خجالت م

 

به آدرس انداخت.  گر ید یاش را درآورد و نگاه  یگوش

راه  ی  هیداد بق حیترج نیهم یدور نبود برا دانیاز م یلیخ

  .برود اده یرا پ

 

شد استرسش کم کم    یم کیکه داشت به مقصد نزد االن

  .گرفت یشدت م
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گرفته بود سفت تر در  ماین  یرا که برا یشکالت ی  بسته

 .دستش فشرد

 

. مطمئن بود دماغش خوردیش مسرد که به صورت یهوا

بود، شالگردنش را تا چشم   یقرمز شده است. صبح سرد

  .دی باال کش  شیها

 

شد نگهبان   یپالک را چک کرد. داخل الب دیآدرس که رس به

خبر آمده االن هم  یکه ب نجایداد تا ا حینبود. ترج شیسرجا

 .را خبر دار نکند ماین

 

گرفت و زنگ در را فشرد. قلبش  ینفس دیدر که رس پشت

  .دیکوب یم یتندتر از حالت عاد

 

اگرنه که در سرزنش کردن   فتدی ن یخودش دعا کرد اتفاق با

  .خودش استاد بود
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 ه ینشد از تب و تاب اول مایاز ن یکه خبر قهیاز چند دق بعد

  .انداخت یافتاد؛ ساعت دستش را نگاه 

 

گفته بود امروز صبح خانه است. بار  شبید ما یبود ن  مطمئن

  .زنگ در را فشرد گرید

 

و بش رفتن و ماندن بود که در با سرعت به  شیش در

که اسمش را صدا  ماین یبهت زده  ی  افهیباز شد. ق شیرو 

 .نداشته است نجا یرا ا  دنشیداد اصال انتظار د یکرد نشان م

 

باال رفتن و صاف کردن   یخواست برا یم ییایح یب دستش

  .زد یگنجشک م نیشانه نزده اش. دلش ع یموها

 

جانش به تقال  یسرش آمده بود که آن طور همه  ییبال چه

  .نبود آن طور ماندن کنارش حیافتاده بود؟! صح

 

  یچشم ها اهیس یها یحال خودش و ماه یحواله  یاخم

 :کرد و با دست او را کنار زد ماین
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 ...ه؟یچه طرز مهمون نواز نیتو؟... ا امیب یکن  یتعارف نم-

 

بود.   جهینت  یب انشانیعوض کردن جو م  یاش برا  یسع

چشم هاش رقصان شد. خنده از چشم هاش  اهیس یجفت ماه

  .و کنار نرفت ختیلب هاش ر یرو 

 

 ...؟ یخوب-

 

 یمحبت بود که م یچشمه ها نیع  کیهاش از نزد چشم

 .در دلش تکان خورد یزی. چدندیجوش

 

 دیاش سر باز کرده بود. نگاه دزد نهیس انیگرم م یا  چشمه

 دیچی نفس بلندش که در گوشش پ  ینداد. صدا یو جواب 

 .خودش را بابت آمدنش لعنت کرد

 

*** 
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بود  ش یپا ریاز شهر را که ز ییو یپشت پنجره داشت و از

داشت اما او   یکرد. آپارتمان پر نور و دلباز ینگاه م 

  .در برج را دوست نداشت یزندگ چوقتیه

 

مبل نشست و   ی دار بود. رو  اطیح یعاشق خانه ها  شهیهم

بود   دهیپوش شیپالتو  ریکه ز یپا انداخت. بافت  یرا رو  شیپا

  یم رونیب شیاز شانه ها  یکیو مدام  شل بود یاش کم قهی

 .افتاد

 

االن  یآماده شدن به لباسش اصال فکر نکرده بود ول موقع

  .معذب بود ی از بابتش کل
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شد که او را تنها گذاشته بود تا حاضر   یم یا قهیچند دق ماین

  .شود

 

 یاو گفته بود که راحت باشد. تمام تالش ماهور برا  به

مرد  کی بود. خانه اش به نسبت  یراحت بودن دم دادن چا

خانه از نظرش  ل ی وسا دمانیدر چ یمجرد مرتب بود ول

  .زن را کم داشت  کی ی قهیسل

 

به  یآمد لبخند رونی اتاق خوابه ها ب یکه از راهرو  ماین

  .که دوش گرفته استداد  ینشان م شی زد. نم موها شیرو 

 

 ....ی نکرد یی رای... چرا از خودت پذدیطول کش دی ببخش-

 

 ...دم دادم ی... چاستینه مهم ن-

 

  .همانجا راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد از

  ...دستت درد نکنه... از خونه ام خوشت اومد؟-
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را نگشته که نظر دهد اما   شیاو که همه جا دیبگو  خواست 

برسد  مایبه گوش ن شی صدا نکهیا یفت. برا زبان به کام گر

 :را بلند کرد شیصدا یکم

 

 ...ستیخوبه بد ن-

 

حوصله  یبهم خوردن ظرف ها از آشپزخانه آمد. ب یصدا

 یقیموس یها ید یس نیتریبلند شد و پشت به آشپزخانه و 

 .را از نظر گذراند ماین

 

داشت از آثار  ایدن  یها یقیاز تمام موس یجالب نیتریو 

 ...و فولک جیا و یپاپ، راک، جاز و سولو تا ن ک،یکالس

 

بود که اصل هستند.   داینگفته پ شی ها ید یاز س یلیخ

نشده  چوقتیدوست داشت اما ه یقیموس  یل یخودش هم خ

 .فتدی بود که به فکر جمع کردن آلبوم ها ب
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 هم چشمت رو گرفته؟   یزیچ-

 

کرد استرسش را  یسع یتعجب کرد ول کشی نزد یصدا  از

 :دیجلدشان کش یپس بزند. انگشت اشاره اش را رو 

 

 یبرا  یوقت گذاشت ی... معلومه کلیدار یخوب یمجموعه -

 ...جمع کردنشون

 

 ...بودم یپزشک یدانشجو  یاز وقت -

 

بود  دهیبه سرشانه اش چسب  مای. نگاه ندیسمتش چرخ به

  .د رها کرداش حبس شده بو  نهینفسش را که در س

 

  یبرا  شیچشم ها مایبرخورد نفسش به پوست گردن ن از

به خودش داد و به سمت مبل ها   یبسته شد. تکان یلحظه ا

  .رفت
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 ستادیحرکت ا یکه چند لحظه ب  دیچشم د یرا از گوشه  ماین

 ید یاز س یک یو بعد نفسش را رها کرد، 
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  اتیبه محتو  یو در دستگاه گذاشت. نگاه دیکش رونی را ب  ها

  .انداخت زیم یرو 

 

 یقیموس  یبود. صدا ده یآن چ یصبحانه را رو  ل یوسا ماین

 .نشست ش یروبرو  ماین  دیچیکه در فضا پ تیال

 

 ...؟یدیمنه؟... چرا زحمت کش یبرا  نیا-

 

بود که ماهور با خودش  یشکالت یاش به بسته  اشاره

 .آورده بود
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 ...قابلت رو نداره-

 

حالت او   نیهم متوجه ا  مایکرد که ن یبود و احساس م معذب

و در حال گرفتن   دیجلو کش یکند. کم ی شده که نگاهش نم

 .به او تعارف زد ی لقمه ا

 

 ...من صبحونه خوردم یمرس-

 

که گرفته بود را به سمت ماهور گرفت. ته دلش از  ی ا لقمه

 .گرم شد ما یحرکت ن نیا

 

را برداشت و  یزد و لقمه را گرفت. قور شیبه رو  ی لبخند

 .ختیر یچا  شیبرا

 

 ...کنهینم رتیبخور... نترس نمک گ یحداقل چا-
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دانست  یخجالت زده اش کرد. نم یکم مشیمستق ی اشاره

 .را شروع کند شیچطور حرف ها

 

خواست  ی بلد نبود خوب سر صحبت را باز کند. نم چوقتیه

باشد. اسمش را ناخودآگاه صدا  نشانیب یو دلخور ی ناراحت

 .را به طرفش گرفت یفنجان چا ما یزد. ن

 

 جانم -

 

 دنیگرفتن فنجان دراز کرده بود با شن  یکه برا یدست

  یقسم رفتارها عادت نداشت. مردها نی. به ادیلرز جانمش 

 یرفت چه م ادشیکردند.   ینم یدلبر نطوریاو ا یزندگ

 .دیخواست بگو 

 

 فی بالتکل ی جنبه اش فرستاد و لقمه  یبه دل ب یلعنت 

 زیم یفنجانش را رو  مایدستش را در دهان گذاشت. ن

  .گذاشت
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فنجانش را  یانداخت و با انگشت اشاره لبه  نییرا پا سرش

 :لمس کرد. بعد از چند لحظه گفت

 

که  ستمی ن یاومده ناراض شیپ  تیمن واقعا بابت وضع ماین-

 ...بخوام بگم متاسفم بابتش

 

  شیقدر برا نیمورد ا  نیگرفت چرا حرف زدن در ا ینفس

 .سخت بود

 

 رمیگ یم یحس بد غهیمن از اسم ص هیچ یدونیم یعن ی-

 یبکنم... وقت  یکار نیهمچ چوقتیه خوادیدلم نم نیهم یبرا

 یگفت خودمم با حرفش موافق بودم برا یفرزاد اونطور 

 ...نکردم  یمخالفت نیهم

 

  .دیرا به خودش د مای را که بلند کرد نگاه پر فکر ن سرش

 

محرم  دیکه حتما با  فتهیب  یچه اتفاق  نمونیبعدم مگه قراره ب -

 ...!م؟یبش
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حرف را بزند. هرم گرما را  نی و زنده شد تا توانست ا مرد

  .کرد یدر صورتش حس م

 

شانه اش  یلباسش را رو  ی قهی را بلند کرد و  دستش

 ما یکرد. ن یرا نگاه م ما یبجز صورت ن ییبرگرداند. هر جا

 :انگشت اشاره اش را به سمت شانه اش گرفت و گفت

 

 ...یشد یمعذب نم نقدر یا میاگه محرم بود-

 

موضوع دوست نداشت اما   نیرا به ا مشیمستق ی اشاره

 :دیرا همانطور که بود بگو  تیواقع دیبهتر د

 

معذب بودن من به خاطر توئه وگرنه من که به   شتریب-

 عادت دارم ییلباسا نیهمچ دنیپوش

 

 :دیدرهم پرس یاخم ها با
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 ؟ یکه عادت دار یچ یعن ی-

 

 کردم؟ یم یرفته کجا زندگ ادتی نکنه -

 

*** 
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 (فصل پنجم)
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گذشته  ی نیسرد و پر برف و باران تهران در حس دلنش زییپا

توجهات عمه اش و   ما،ی ن  تیبود با هرم محبت و حما

  .هابه وجود بچه  ی دلگرم

 

پر  ی داشت شب یگرید یرنگ و بو  شیامسال برا یلدای

 ییو مهمان ها یخالد یبا حضور خانواده  نیریخاطره و ش

  .که با خودشان آورده بودند

 

گذشته  رانیسال از ورودش به ا کی  قایشد دق ینم باورش

 شی اواخر برا نیا  اریبس  یها یکه با وجود تلخ یکسالیبود. 

به  مایتر از عسل شده بود. حضور گرم و پرمهر ن نیریش

  .بود دهیاش رنگ بخش یزندگ

 

 شتریگذشت به درست بودن انتخابش ب یم شتریچه که ب هر

ماهور پا  ادیکه با وجود خواستن ز ییمایکرد. ن یم نان یاطم

به همان  شی ها  یکیگذاشت و نزد  یرا از حدش فراتر نم

 .شد یماهور ختم م  یشانیپ یرو  گاه یگاه و ب یبوسه ها
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نه؛ همان شده بود که  غهی که ماهور گفته بود ص یوقت 

  یرابطه برا نیکرده بود که ا  د یتاک مایخواست. ن یماهور م

 ی خوب شود و اگر حس بد شان یآن است که حال دل هر دو 

 ی رابطه اشان را بخوانند. احترام یفاتحه  دیبا رندیاز آن بگ

 .از حد تصورش بود شیگذاشت ب یکه به خواست او م

 

به زمان  ازیکنار آمدن با حضور او ن  یبود که برا دهیفهم

به ماهور  شتری ب  یاز حد خاص چگاهیخاطر ه نیدارد به هم

  .بود  مایبابت ممنون ن نی شد و چقدر از ا ینم  کینزد

 

 یماهور را منقلب م یهم گاه کشیچند همان حضور نزد هر

خواست دو    یکه بر پا یگفته بود که رابطه ا دیو یکرد. د

شود که او تصورش  یم یزیتر از آن چ  نیر یطرف باشد ش

خواست و   یرا م مایبه ن یکی نزد یرا دارد اما خودش گاه 

 .خواست ینم یگاه

 

اش عادت نکرده بود و در  یدر زندگ مایبه حضور ن هنوز

  .زد  یدست و پا م  شیتمام حس ها انیم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



  شیلمس دست ها ایدر کنارش   مایشستن نبا ن  یحت یگاه

 شی برا یکودک  یآمد و لمس ها  یسراغش م یبد یحس ها 

  .شد یم یتداع

 

کرد به  یم یگرفت و سع یتمام بدنش را فرا م یسرد عرق

  .رد یفاصله بگ مای از ن یواه  یبهانه ها

 

آمد تنها  یآرش به تنگ م  یهم که از دست کارها یگاه

 .بود مایکرد آغوش پرمهر ن یکه آرامش م ییجا

 

کرده   جیرا گ ما ین شی تمام خواستن ها و نخواستن ها نیب

باز آغوشش را  یبود با رو  ل ی که ماهور ما یبود اما هر وقت

به  نکهیکرد و چقدر ممنون او بود از ا یاو باز م یبه رو 

  .کرد ینم نهیزم نیدر ا یآورد و کنکاش ینم شیرو 

 

زد. از   یلنگ م یز همان دوران نوجواناحساسش ا یپا

غرق بود و گاه و  شیغم ها ی ایکه در دن ییها یهمان وقت

  .شد ینامردش لمس م یتوسط شوهر عمه  گاهیب
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نشده بود و هر  لشانی گاه موفق به تکم چیکه ه ییها  لمس

شد که از  یم یماهور یو ناج دیرس یسر م یدفعه کس

  .ترس روح از تنش رفته بود

 

در  شهیهم نگفته بود. هم دیو یبه د یحرف ها را حت نیا

کرده است که مورد   ییکرد خطا یخودش فکر م  یایدن

  .ردیگ یغضب شوهر عمه اش قرار م

 

کرد که تمام تنش آلوده به نجاست  یاز هر بار احساس م بعد

برد.  یپناه م کردن خودش به حمام  ز یتم یشده است و برا

که تمام پوست   دیساب  یو صابون م ف یآنقدر خودش را با ل

 تنش 
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 یحس خوب به او نم یکار هم ذره ا نی شد اما هم یم قرمز

معصوم و  گریکرد د یکودکانه اش حس م یایداد. در دن

  .و خدا دوستش ندارد ستی پاک ن 

 

 یو سربار بودن در خانه  یپدر یطرد شدن از خانه  حس

  .حس هم به آن اضافه شده بود  نیعمه اش کم بود ا

 

 شتریغصه خورده بود تا اطالعاتش ب هیقض نی ها بابت ا  سال 

 شهیاما هم کرده است  یبود که اشتباه م دهیشده بود و فهم 

  .د یلنگ یدر مقابل مردها م تشی کم یپا

 

بود گذشت   دواریچه کند اما ام  شیحس ها نیدانست با ا  ینم

هم  ی دیام ادیبروند هر چند ز نیزمان باعث شود که از ب

 .نداشت

 

بود.   یخالد یچند وقت غرق توجهات خانواده  نیا در

شناخت شده  یکه م یکه فراتر از چند نفر یخانواده ا

  .ودندب
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و خانواده اش فقط بخاطر مراسم  مایکوچک ن یعمه  شبید

و ماهور از اصفهان به تهران آمده بودند. عمه اش  لدایشب 

 .بود که تمام شب قربان صدقه اش رفته بود یزن پرمهر

  

بزرگش  یبود با عمه  دهیماهور فهم  دنشید یهمان ابتدا  از

  .دارد یمحبوبه خانم تفاوت آشکار

 

کرد و اخم و   یکه م یکه با وجود گوشت تلخ یخانم محبوبه

ماهور را به خانه اشان دعوت  یکه داشت چند بار ییتخم ها

 .کرده بود. هر بار کار را بهانه کرده بود و نرفته بود

  

اقوام  یقبل از عقد به خانه  ستی اش گفته بود درست ن عمه

  .رفت و آمد کند ماین

 

عمه اش موافق نبود اما از محبوبه خانم خوشش   د یعقا با

  .داد دعوتش را قبول نکند یم  حیترج نیهم  یآمد برا ینم
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بود و   یرسم  ل یفردا که تعط  یاما در حضور همه برا  شبید

داشت وعده گرفته بود و گفته بود که  هی حضرت رق یسفره 

 .اوردیبهانه بتواند  ی نم گریاست و د ل یروز تعط

  

رفته بود. با   ماین یعمو یبار خانه  کیمدت اما  نیا در

 یبودند اما شب ب یمذهب اریبس یخانواده  نکهیوجود ا

  .را در کنارشان گذرانده بود یرینظ

 

بود. از  انیع ارینسبت به او بس  ماین یپدر یخانواده  محبت

که  ی نبود چند بار یخبر ادیاش اما ز یمادر یخانواده 

او را  یشماره  شی خانم اشاره کرده بود خواهرها دهیفر

 .نگذاشته که شماره اش را بدهد مایخواسته اند اما ن

 

هر چه بود از نظرش خوب بود. خودش   مای مخالفت ن  ل یدل

  .شود ادیاطرافش ز یداد کم کم آدم ها یم حیکه ترج

 

 ر ییدچار تغ یامنش کم ی رهیدانست که دا یوجود م  نیا با

  .که خانواده اش بزرگتر از قبل است رد یبپذ دی شده است و با

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هوا ساعت از هشت  یکیبود و با وجود تار یسرد صبح

  .گذشته بود

 

کرده بود اما  داریاو را ب گریکدیبرخورد ظرف ها به  یصدا

  .چند روز کمبود خواب دارد یکرد به اندازه  یحس م

 

توانست  یکرد تا او م یعمه اش کمتر سر و صدا م کاش

 شهیباران به ش یبخوابد. از برخورد دانه ها ریدل س کی

 زیصبح دل انگ نیگرفت و دلش در ا یم یبیآرامش عج

در بوستون به شدت تنگ شده  رشی نظ یب یروزها یبرا

  .بود

 

آورده بودند  شیبرا شبیکه د ییها هیرا چرخاند و هد سرش

 .را از نظر گذراند
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از اتاق رها کرده  یباز گوشه ا مهیاشان را همانطور ن همه

  ینداشت اما حس ب ییکارآ ش یاز آنها اصال برا یلیبود. خ

  .انکار بود رقابل یکه  از گرفتنشان داشت غ یرینظ

 

استفاده کند اگر  ش یکادوها یاز همه  دی اش گفته بود با عمه

 ی اما خودش اصرار خورد؛یبرم یخالد ینه که به خانواده 

 .کار نداشت نیبه ا

 

*** 
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بود.  دهیچند روز عمه اش تا توانسته بود از او کار کش نیا

کرد و مجبور شده بود   یگز گز م شبید  یآخرها شیشانه ها 

  .صورتش از درد جمع نشود مسکن بخورد نکهی ا یبرا

 

همراهشان  شیبه او گفته بود که عمه ها و عمو مایقبل ن از

با عمه  یخودمان ی حرف ها نیو در ب  ند یآ یم  لدایشب  یبرا

 .بود دهیحرف از دهانش پر ن یاش ا

 

حرف بس بود تا عمه اش دوباره به جان خانه و  نیهم

جمعه شب مشغول   ی . از چهارشنبه برافتدیشان ب یزندگ

 یبود که انگار م  دهیخر وهیم یبود به حد دنیتدراک د

  .خواست سور دهد

 

پزد  یم ین یریو ش  کیبود ماهور ک دهیهم که فهم ی وقت از

 .بپزد ی نیریو ش کیخودش ک  یمهمان یاصرار داشت برا

 

ننداخته بود و   لدایشب  یکه به عمرش سفره برا  خودش

هم هست اما عمه اش  یرسم  نیدانست همچ یاصال نم 

  .نندیاصرار داشت که سفره بچ
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بزرگ  کیگرفته بود و دو تا ک ک یک یبرا  لدای تم  نترنتیا از

آن   ین یریپخته بود تا به همه برسد. درست کردن چند نوع ش 

 ادیز ستادنیعث شده بود تا شب از سرپا ابا ادیهم به تعداد ز

 .رد یزانو درد بگ

 

دون   یکرده بودند پا جیرا از صبح روز جمعه بس  پسرها

زد که از بس انار دون   یم یکردن انار. بابک به در شوخ 

  .خورد یبهم م ایدن ی انارها یکرده است حالش از همه 

 

 یخانواده  یشده بود اما وقت یاز نظرش عال زیچ همه

آه از نهادش بلند شده   دنشانیآمده بودند ماهور با د یخالد

  .بود

 

بودند  دهیزحمت کش ینیر یو ش وه یآماده کردن م یبرا نهمهیا

و   وهیپر از م ییبا خنچه ها یخالد یخانواده  کهیدر حال

  .و... آمده بودند ی نیریش
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 ر یاف بود. بابک زو بپاش اسر زیبر نهمهیخودش ا دید از

عمه اش لبخند زده بود و   یلب گفته بود "تو روحتون" ول 

  .رفته بود شوازشانیباز به پ یبا رو 

 

تخت  ی کش و قوس داد و رو  شیخودش را در جا یکم

را   شی و پاها دیکش شیموها یدستش را ال یحالینشست. با ب

  .کرد زان یاز تخت آو 

 

خواست  یدر تنش نشسته بود. دلش م یاول صبح رخوت

گذاشت که  یدر رختخواب بماند اما سر و صدا نم  شتریب

 یلبخند دنش یراحت بخوابد. عمه اش در را باز کرد و با د

 :زد

 

 ...صحت خواب-

 

را در حدقه چرخاند و جواب تا پشت لبش آمد  شیها چشم

  ." اما زبان به کام گرفتد؟یکه "مگر شما گذاشت
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کرد جواب عمه  یم ینحس یده بود و اول صبحخواب ش بد

شد تا  یطور م  نیکه بود هر وقت ا کا یاش را نداد. در امر

  .زد یکس حرف نم چیظهر با ه

 

اگر صبح ها  یچو افتاده بود که فالن مارستانیپرسنل ب نیب

 .دهد یبه او سالم دهند جواب نم

 .لبش نشست یآن روزها رو  یادآوریاز  ی لبخند

 

کرد اما هفته  یرفتار م   کایبه مراتب منعطف تر از امر االن

انداخته بود و   رونیدانشگاه را از کالس ب سیقبل پسر رئ ی

  .هم به او نمره ندهد نال ی فا یداشت برا  میتصم

 

 یکیرفت و شروع به باز کردن   شیاش سراغ کادوها عمه

و  دیکش رونیرا از آن ب یخوشرنگ یاز کادوها کرد. پارچه 

  .نشانش داد

 

 ...چه خوشکله نیبب -
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رفت  ی نم ادشیعمه اش جمع کرد.  یرا برا صورتش

 اط یبرده بود و خ اطیخ  یپارچه برا کایرا که در امر ی کباری

که به او نشان داده بود پارچه را دوخته بود  یمدل یاز رو 

 ینشده بود که ماهور م یزیاصال آن چ تیاما در نها
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کرد در   یهم اصال اشتباهش را قبول نم اطیو خ خواست 

چند صد دالر ضرر کرده بود و پشت دستش را داغ   تینها

که  یپارچه نخرد. آن هم وقت چوقتیه  گریگذاشته بود که د

 .شود یم دایپ یدر بازار به راحت زش یسا

 

 دیشما برش دار دیاگه دوست دار-

 

هزارتا حرف  ننیشوهرت رو تن من بب ل یوا چه حرفا... فام-

 ...ارنیپشت سرمون درم
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عمه اش تکان داد و   یافسوس برا یبه نشانه  یسر

بود که کل  دهیخواب ریاز بس د شبیمسواکش را برداشت. د

  .ده بوددر تنش مان روزید یخستگ

 

بخوابد  خواستیاز رفتن مهمان ها و مرتب کردن هال م بعد

 ی عمه اش پا دنیامروز بگذارد اما با د یو ظرف ها را برا

به ناچار راهش را به سمت آشپزخانه کج کرده  ییظرفشو

 .بود

 

گذاشتن   یخواست ظرف ها را با دست بشورد ول ینم  اصال

 یم پروسه  ه ییظرفشو  نیآن همه ظرف به نوبت در ماش

 یبرا  عیداد و سر یبود اما چون عمه اش مجال نم یزمانبر 

  .شد یظرف ها بلند م هیشستن بق

 

ظرف ها را با دست بشورد.    شتریشده بود نصف ب  مجبور

شده بودند که اگر  تیترب یپسرها هم که خدا را شکر طور

 یلطف م تیکردند انگار در حق آنها و کل بشر  یم یکار

 .کردند
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هم آفتاب نزده عمه اش بلند شده و ظرف ها را جابجا  االن

  دیخواب یساعت هم م کیکرده بود. عادتش بود شب اگر 

  .شد یم داریصبح زود ب

 

عادت  نی ا شهیکرد. هم یداد و صبحانه آماده م یدم م یچا

هم مثل امروز   یبود اما گاه یدوست داشتن شی عمه اش برا

  .اعصابش بود یواقعا رو 

 

داد آن هم در  یاستراحت نم دی به بدنش آن طور که با  نکهیا

بود  نیسن اشتباه محض بود. اشتباه بزرگتر عمه اش ا  نیا

  .کرد یم گرانید ی خودش را فدا شهیهم

 

ارائه کرد به او خدمات  یم یزندگ ل یبا آقا اسماع کهی زمان  تا

  .شیداد و االن به پسرها یم
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را تکرار کرده بود که لطف مسلم او را   شیکارها نیبس ا از

 یو نه کس دید یم یگذاشتند و نه کس یاش م فهیوظ  یبه پا

 .کرد یبخاطر انجام دادنشان از او تشکر م

 

خواست  ی. نمدیبگو  یزیچ نوا یآمد به زن ب یهم نم دلش

 یگرفته بود که زندگ ادی نطوریناراحتش کند او هم البد ا

  .کند

 

 نهیزم نیقصد داشت در اسرع وقت با مشاورش در ا اما

داشت و به  یاز مشاورش حرف شنو یلیحرف بزند. خ

 یجلسات م نیرفت ته ا یم شیخوب پ زینظرش اگر همه چ

ش را به عمه ا ل یکردن آقا اسماع غهیص یتوانستند ماجرا

پشت سر  یبحران را به خوب ن یو عمه اش ا  ندیبگو 

  .بگذارد

 

 یاز مسواک زدن به اتاق برگشت و عمه اش را رو  بعد

 .دیمختلف د ی ایپاره شده و هدا یکنار کاغذ کادوها نیزم

 

 ماهور؟-
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 هوووم-

 

 بود؟ یک یکادو  نیا-

 

 رنگ را باال گرفته بود یزرشک یجعبه -

 

 ...بزرگش بود یعمه   ی فکر کنم برا دونمینم-

 

 :عمه اش گرد شد یها چشم

 

 خانم گرفته دهیمن فکر کردم فر-

 

 دنیزد. با د دیرفت و داخل جعبه را د شی پ یکنجکاو  با

 یکه مشخص بود محبوبه خانم برا ین یسنگ یی دستبند النگو 

  .دیباال پر شیدر خرج افتاده است ابرو  یآن حساب  دنیخر
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زد  یم شی کرد با زبانش ن یرا درک نم ماین یعمه  ستمیس

  .شد یمهمان کردن او کم نم یبرا شیاز اصرارها یول

 

از  شیچند روز پ نیهم  کهیکرد در حال یاو اخم و تخم م به

سرش کرده که چرا دست  یبود که غرغر مفصل دهیشن  ماین

 !؟یدیطال نخر  شیاست و برا یو بال نامزدت خال

 

*** 
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بسته  یعمه اش مشغول باز کردن کادوها بودند که صدا با

مدرسه    نینشده بود و آر داریآمد. حنا هنوز ب  اطیشدن در ح

  .بود

 

که حرصش را سر در و   بود  یعصبان یزیالبد آرش از چ باز

لب  ریکرد. عمه اش در عالم خودش بود و ز  یم یخال وارید

  هیشباهت به مرث یکرد که ب یرا زمزمه م  یمیقد  یآهنگ

بود عمه اش  دهیکه به عمرش د یزن نینبود. خوش صداتر

  .بود

 

بود که  نیغمگ  یکرد به حد یلب زمزمه م ریکه ز یی نواها

  .آورد یهم اشک آدم را درم ل یبدون دل 

 

لب   ریبرخورد کرد عمه اش ز واریهال که با صدا به د در

 .آرش به آسمان رفت یعربده  یگفت. صدا  یاستغفراله 

 

. گند زد به همه ارم یپدرشو درب  دیپدر سگ مادر ج... ده با-

 !ت؟ یوضع نیکنم با ا کاریحرومزاده. االن من چ یچ
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ها هم   ه یمطمئن بود همسابلند بود که  یبه حد شی دادها

گرفت  نی شنوند. عمه اش دستش را به زم یاو را م یصدا

 :دیرا شن شی رفتن صدا رونیب نی و بلند شد. ح

 

 ؟ یدیفوش م یبه ک یشده آرش؟!... دار یچ-

 

که  ییپرسش بود که منفجر شد. فوش ها نیمنتظر هم انگار

از  یبود که حت کیرک یآمد به حد یاز دهانش در م

  .شرمش شد دنشانیشن

 

 یدانست اگر جلو برود همه  یآرش را نداشت. م ی حوصله

  .شکند یکاسه کوزه ها را سر او م

 

  نی که بود نشست و سرش را در دستش گرفت. ا ییجا همان

  .بود که از دست آرش داشت یچه زندگ
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را نخورده بود و مثل  شی دوباره قرص ها شیدو روز پ از

 .داد یم ریگ واریبه ترک د ی ها حت وانهید

 

  ...رهیآرش زشته... صدات تا هفت تا خونه اون ورتر م-

 

 ...ماهوووور.... ماهور-

 

... به چه ی... آبرو برامون نذاشتدنیاهل محل فهم  ی همه -

 ...رونیب می فردا پسفردا بر ییرو 

 

اون مادر ج....ده زنگ بزن به  ؟یهست یماهور کدوم گور-

حرومزاده  ی. الشارم یتا پدرشو درب ادیک...خل بگو ب ی

 .دهیجواب منو نم

 

 ؟ یک-
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حرومزاده... بدبختم کرده... پدرشو   یپسره  نیهم-

  ...ارمیدرم

 

 ....کرده؟ کاری... مگه چ؟یکنیم ینطوریزشته آرش چرا ا-

 

 .ردیبود تا دوباره آتش بگ یعمه اش کاف یجمله  نیهم

 

 ...نکرده؟!... بدبختم کرده کاریکرده؟؟... بگو چ کار یچ-

 

 .دیکوب یسرش م یزد رو یکه حرف م یهمزمان 

 

 ...ام کرده چاره یب-
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که  شی تکان نخورد. آرش بود و بامبول ها شیاز جا یحت

 .آورد یرا سر او درم یکیهر روز 

 

افتد  ی دانست اگر جلو برود و حرف بزند به جانش م یم

افسار  یاش وقت ی . هر چند خشم لعنتستدیداد عقب با حیترج

 یکردن آرام نم دادیداد و ب یحت یزیچ چیکرد با ه ی پاره م

  .شد

 

و  دیمال یرا م  شیکه چشم ها دیا را دچشم حن یگوشه  از

  .بود ستادهیوسط هال ا فی بالتکل

 

  تیترب ی کرد بچه ها را درست و اصول یم یچه او سع هر

شد و به هوا  یآرش تمام تالش او پودر م یکند. با رفتارها 

 .رفت یم

 

 ...بچه یشده؟... جون به سرم کرد یخوب بگو چ-
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 پرونده ام حکم اومد؟ یبرا  شی چند وقت پ ادتونهی-

 

 آره-

 

 ل یو وک وسیمردک د نیحکمه سه ماه زندان بود... ا-

اعتراض کن به   ایپام نشستن که ب ریتر از خودش ز وسید

 ...حکمت کمتر بشه

 

 خب-

 

 ...سال  هیمنم اعتراض کردم... االن شده -

 

 ادش ی. د یحنا باال پر یزد که شانه ها  ادیسال را چنان فر هی

 زانیدماغش آو  ی حکم قاض دنی بود که با د شی به چند وقت پ

بود تا اعتراض  ریچقدر درگ  لشیو وک مایشده بود و با ن

 .کرده بودند
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تا پنج سال زندان دارد و   کیگفته بود جرم او از  لشیوک

داده و به نظر او  یحکم  نیکرده که همچ ی مردانگ یقاض

 امدهیآرش کوتاه ن یول رند؛ی اش را نگ یپ گر یبهتر است د

 .اوردیتواند سه ماه در زندان دوام ب یبود و گفته بود نم

 

انداخت عجب  یم  ل یو وک مایرا گردن ن رهایتقص یهمه  االن

 آرش جلب شد یبود!؟ دوباره حواسش به حرف ها یآدم

 

پدرشو    یپدر از ترس من الل شد... پدر ب یرفتم دفترش ب -

  ...درآوردم

 

 گفت؟  ی خوب اون چ-

 

بارش   ی چیه هیخر هی... شهیم  ینطوریدونسته ا یگفت نم-

 یاز کدوم گور نو یا دونم ینم  ابو ی یبابا. اون پسره  ستین

  !آورده؟ ریگ
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کس را هم داخل آدم حساب  چیزد. آرش خان ه یپوزخند

 :که به عمه اش گفت  دیکرد. شن ینم

 

 !ماهور کجاست؟-

 

بلند شود اما آرش مهلت نداد. داخل اتاق  شیاز جا خواست 

 .را گرفت شرتشیشد و پشت گردن ت

 

 !!هان؟  ؟ی دیچرا جوابمو نم ستمیپدر مگه با تو ن  یب-

 

گرفته بود او را کشان   ش یزده بود که کامال صدا ادیفر آنقدر

  .کشان سمت آشپزخانه برد

 

 شرتیاز حد ت شیشدن ب دهیبغلش از کش ریگردن و ز  دور

 .بزند  کیوجود جرات نداشت ج نیا اسوخت ب

  

 ...ستمی!... آرش مگه با تو ن؟یدار کارشیولش کن چ-
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آشپزخانه شدند سر او را داخل سطل آشغال کرد و   داخل 

 .فشار داد

*** 
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آشپزخانه شدند سر او را داخل سطل آشغال کرد و   داخل 

که  ییچا  یمانده و تفاله ها یغذاها یفشار داد. حالش از بو 

 .بهم خورد د،یبه سر و صورتش چسب

 

 ...گمی... ولش کن بهت م؟یکرد نیآرش چرا همچ یوا  یا-
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تواند  یبا کتک زدن هم نم  یدانست حت یزد. م یپوزخند

  .بود دشیجد ی وه یش نی او را آزار دهد ا یلیخ

 

نقطه ضعف او   قایبود دق دهیتر از آرش به عمرش ند کثافت

  .کرد یکرده بود و از آن سوء استفاده م  دایرا پ

 

 ی هیو گر دیشن یجان عمه اش را م  یب یمشت ها  یصدا

 .شد یحنا که دور و دورتر م

 

 ...خدا ازت نگذره ولش کن-

 

و او سرش را از سطل آشغال درآورد  شد   دهیآرش کش دست

  .تازه کند یو توانست نفس

 

کرده بود و   سیکه وسط آشپزخانه خودش را خ دیرا د حنا

  .کرد یم هیگر
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نگاه هم نکرد پست تر از آن بود که   یسمت آرش حت به

حنا را بغل کرد و به  یمعطل یبخواهد با او حرف بزند. ب

 .سمت حمام رفت

 

*** 

 

که با  دیمبل هال د  یرا رو  مایآمد ن رونیحمام که ب از

  .و به او سالم کرد  ستادیا  دنشید

 

معذب شد و در   یکم دید یاو را با حوله م  ماین نکهیا از

  یجا نی خانه کرد که حمام را بدتر ینثار معمار یدلش لعنت

جواب سالمش را داد و به   یلب ریممکن گذاشته است. ز

  .اتاقش رفت

 

 ش یپا ریآن نشست و به ز یرو  یختکردن روت سیخ  ال یخیب

حوصله  یکرد حت یچکه م شینگاه کرد. آب از سر و رو 

  .را پشت گوشش بزند شی نداشت موها
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انگار داغ دلش تازه شد. در   دیقطره اشکش که چک نیاول

را دختر  شیکرد اشک ها  یکه حنا را حمام م یتمام مدت

 کوچکش پاک کرده بود و بغض کرده  یکوچولو با دست ها

 .او را نگاه کرده بود

 

را   شیاشک ها زشیر ی چه کرده بود نتوانسته بود جلو  هر

. دلش از عالم و آدم پر بود. صبر و تحملش سر آمده  ردیبگ

  .آرش شود ال یخیتوانست ب یبود، کاش م

 

اش را مثل زهر تلخ   یکه تمام زندگ یبه عذاب وجدان لعنت

 یزیاز چ دیگذاشت آن طور که با ینم چوقتیکرده بود. ه

  .لذت ببرد

 

 نیتر  نیریدر ش یکه حت ی داشت وقت یخودش چه انتظار  از

 ی آنچنان  ال یکه فکر و خ کایاش در امر یلحظات زندگ

  .نداشت

 

پسرک  ایفالن محله  یگدا ای ابانیدست فروش کنار خ فکر

 .گذاشت یمحبوبش راحتش نم  یکافه  یجیمو هو  ینوازنده 
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 یدل رحم باشد. از خودش بدش م نقدریخواست ا ینم  دلش

  .توانست آرش را کتک بزند  یخواست تا م یآمد. دلش م

 

 یآرام نم زیچ چیاش با ه  یکرد خشم درون یم احساس

  یتمام شکستن ایخواست خودش را بزند  یشود. دلش م

 .خانه را خورد کند  یها

 

 یمرگ آرش را کرده بود. از فکر یدر آن لحظه آرزو  واقعا

  .که دوباره به ذهنش خطور کرد لبش را گاز گرفت

 

شد نه  یزخم بود نه کامل خوب م یاستخوان ال  نیع  یلعنت

 .شد الشیخیشد ب یم

 

لباس  ینا  یخودش سوخت. حت  یدرماندگ یبرا دلش

از ماجرا   مایدانست ن یرفتن را نداشت. نم رونیو ب دنیپوش

 ه؟ ن ایباخبر است 
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نکرده  فیتعر  ماین یدلش آرزو کرد کاش عمه اش برا  در

 ما یشدنش را هم ن فیخواست خار و خف یباشد. دلش نم 

  .بفهمد

 

چکار   یآمد. اصال اول صبح یاصال امروز آنجا نم کاش

  !نداشت؟ یداشت که خانه اشان آمده بود؟ مگر کار و زندگ

 

در اتاق سرش را بلند    یافکارش غرق بود که با صدا در

  .را با پشت دست گرفت شی نم چشم ها ماین دنیکرد. با د

 

پشت در  نی... من همیدیفکر کردم لباس پوش دی ببخش-

 ...مونم یمنتظر م
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 مایبرو. ن دیتوانست بگو  یگفتن نداشت. کاش م یبرا یحرف

و نم   دیسرش کش یکاله حوله را رو  ل یم یکه در را بست ب

  .را گرفت شی موها

 

  رونیو شلوارش را از آن ب یکمد زانو زد و هود یجلو 

توانست خودش را  یهم نم شی لباس ها  دنیپوش نی. حدیکش

توانست ساکت  یکنترل کند. دخترک کوچک درونش را نم

  .کند

 

در بلند شد    یشده بود. دوباره که صدا ریبد تحق امروز

  .دیاشکش را با حوله پاک کرد و سمت در چرخ

 

 ینشان م شیبود. اخم ابروها  ستادهیدر ا یدر آستانه  ماین

  .ستیاطالع ن  یآمده ب شیپ ی  هیهم از قض یلیداد که خ

 

دهان باز کند و او با  نیخواست در آن لحظه زم یم دلش

  .روبرو نشود ماین

  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



حمام در   یحرف در را بست و جلو آمد هنوز حوله  یب

دستش را گرفت و  ی مانده بود. حوله  فی دستش بالتکل

  .انداخت  یصندل یرو 

 

آمد و دستش را پشت گردن ماهور انداخت و سرش را  شیپ

 .کرد  تیاش هدا نه یبه سمت س

 

قرار گرفت دوباره اشکش راه  مایکه در آغوش ن نیهم

 .باال آمد و پشتش را نوازش کرد گرشیگرفت. دست د

 

 ...زمی.... عزشششیش-

 

خوب بود که بدون سوال و جواب کردنش درمان شده  چقدر

  .بود

مشت کرد و هر چه بغض در  راهنشیپ یرا رو  دستانش

  .د را رها کردمانده بو  شیگلو 
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اجازه  ما یکه ن رد یخواست از او فاصله بگ قهیاز چند دق بعد

 :دینداد. آرام نال

 

 ...شد آخه سیخ رهنتیپ-

 

 ...مگه مهمه؟-

 

 قیجمله به گوشش چسباند و عم نیا یادا نیرا ح شی ها  لب

 .دیبوس یو طوالن 

 

*** 

 

  شیکرده بود که چشم ها هیگر مایدر آغوش ن یحد به

تخت دورتر  یخجالت رو  ی. آرام شده بود و با کمسوختیم

 .نشسته بود  مایاز ن
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دعوت   ما یبخواهد به آغوش ن نکهیبود بدون ا  یبار نیاول

  .نبود یشده بود اما اصال ناراض

 

. دلش دیکش ی گذشته بود خجالت م نشان یاز آنچه که ب فقط

را  دنشی پرس ید اما رو را بفهم مایخواست علت آمدن ن یم

 .نداشت

 

از دهنش دراومد بهم گفت... اگه  یبهم زنگ زد هر چ-

کردم  یم  تیازش شکا یبخاطر تو نبود به جرم فحاش

 ...من ماست چقدر کره داره هی دیفهم یاونوقت م

 

باعث شد  شی . حرف هاستینبود بپرسد منظورش ک الزم

مثل آرش تا ابد  یخم کند. از داشتن برادر شتریسرش را ب

 .سرشکسته بود

 

 شیمشت هم تو دهن منش هی ختهیرو بهم ر ل یرفته دفتر وک-

که  یآخر پول تا ایر  دیرو گرفته گفته با ل یوک ی قهیزده 

... درسته ماهور اون  ی رو پس بد یپرونده گرفت نی بابت ا 

پول   واقعا بحث یمن پولش رو بدم ول یموقع اجازه نداد
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سال سن   یچهل و خورده ا چارهیمهمه؟... مرد ب نهمهیا

 کیفوش رک یگفت کل یکرد م یم هیابر بهار گر نیع داره

 ستین ی کنم به آرش که حرج  هیخوام گال یبارش کرده... نم

 .ستی اصال درست ن یگرفت ش یکه پ  یراه نیا یول

 

*** 
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که به اشک  یسرش را باال گرفت و با چشمان مستاصل 

 :را نگاه کرد ما ینشسته بود ن

 

 ...که نکردم؟ کردمیم دی با کاریمن چ-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

آمد.  نییپاسوخت که از موضعش  شی هم برا مایدل ن انگار

 .و دستان ماهور را در دست گرفت د یتخت جلو کش یرو 

 

  یستیآرش تو ن یمقصر رفتارها دونمی... مزمیببخش عز-

 که رفتارهاش کنترل شه میکن یکار  دیما با یول

 

 :دیکش رونیب مایرا از دست ن دستش

 

 هم هست؟  یمگه کنترل شدن-

 

 یخوب م یلیتو رو نداشت خ تیحما نقدریماهور اگه ا-

... اصال یکنیم  تشیهر کار کنه تو حما دونهیشد... اون م

گفت؟ چند روز خوب بود  یکه م یشد اون ترک ترک یچ

 ...که

 

 .هم دلش خوش بود ماین
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هم  نوفنیاستام هیکجا خوب بود؟...ترک کجا بود بابا... -

که از صدتا مواد بدتره...  کنهی باهاش م یکار هی یبهش بد

  ییداره با قرصا گهیقرص د هی ایمست قرص بود  ای همش 

 ...خوبه نقدهیا زنمیتوهم م گفتیم  خوردی م یکه تو داد

 

 .کرد یبود که با تعجب نگاهش م ماین

 

 ...بود؟ ی... اسم قرصش چ؟یبهش نکرد یتو چرا اعتراض-

 

 ... چهه؟یاسمش چ نمی مگه به من نشون داد که بب-

 ....!رسه؟یدلت خوشه مگه من زورم بهش م یاعتراض 

 

 :تاسف تکان داد  یاز رو  یسر

 

رسن که هر  ی م ییمدت به جا هیمتاسفانه معتادا بعد از -

گردن..  یدنبال اون لذت مواد توش م یکه بهشون بد  یقرص

بشن. آرش صفر  یتا اونطور کشهیسال طول م یلیمنتها خ
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در  ی... اگه بخواکنهیم یتا صدش رو با سرعت نور داره ط

 ...کنمیمورد آرش با استادم صحبت م

 

 .باال انداخت شیبرا یسر

 

کرده...   گرمونیمدت خون به ج نی!... اناست؟یمگه هم-

 روسی ... مادر اون سمیسند آزاد کرد دیخودش رو که به ق

مه بهش داده بودن که  نا هیو اون   نو یبدبخت با التماس ا

از  دونمی نم نیاونم بتونه به حکم پسرش اعتراض کنه... ا

آورده نامه رو ازش گرفته که من   ر یرو گ چارهیکجا زن ب

امروز   یبرمش زندان... سه چهار هفته اس ه یم  ودمخ

دم در  ادیهر روز م چارهیزن ب  گفتی... عمه ام مکنهی فردا م

 گهیم زنهیکه پسرم از زندان زنگ م  کنهیم یزار هی گر یکل

 ...کشمیآزاد نشم خودمو م

 

 .دیکش شیدستش را به چشم ها دستمال 

 

کرده بود که حق نداره اون زنه  دیحاال آرش عمه رو تهد -

بهش من خونه   یگیپاشو بذاره داخل خونه. هر وقتم اومد م
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... دمی... اون روز اومدم خونه دم در دوتاشون رو دستمین

کردن دل   یم هیکرده بودن تو سرما گر خی شون هر دوتا

کنم آخه   کاریکردن... من از دستش چ یسنگ رو آب م 

 ....دوتاست؟ یکی... مگه دردم ما؟ین

 

 ...داره آخه؟ کاریچ روسی به س-
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  نی فالن فالن شده بوده منو انداخته تو ا ریتقص گهیم-

بنده  روسیس یمطمئنم اون موادم برا گهیهچل.... االن د

خدا نبوده برا خود آرش بوده.... اگه نه که همون تو زندان  

 ...کشتیبنده خدا رو م زدیم

 

 .شهیبدتر م یکن تیازش حما شتریب یهر چ -
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 کجا بود توام؟ تم یحما-

 

 ...ته یبره زندان خودش حما یذاریکه نم  نیهم-

 

 ادی ب رهیبگ ادیرو از اون تو  ستیکه بلد ن یبره زندان هر چ-

 ...!کردن؟ ت یبرا اذ رونیب

 

 ...بگم من آخه؟ یچ-

 

 ...ماین-

 

 ...جانم-

 

 دهیبه کشتن مخودشو  ا ی ارهیسال دوام نم کی آرش اون تو -

... اصال  ست؟ ین ی راه چی ه گهید  یعنی... کشهیرو م یکس ای

بدتر    تیدونست وضع یم یچرا اعتراض کرد وقت لهیوک

 ...شه؟یم
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 کنهیم فی که آرش تعر یاونطور هیبابا ماهور اصال قض-

قسم خورد به جوون بچه هاش که تا حاال   ل ی... وکستین

 اینظر  دیحکم دادگاه تجد شهیهم یعنی... دهیند یزیچ نیهمچ

 ...نه که بدتر بشه شهیبهتر م ایاس   هیهمون حکم قبل

 

 شده؟ ینطوریپس االن چرا ا-

 

دلش براشون   یقاض  ایگرفتن حاال  نارو ینگو اونموقع که ا-

رو کمتر از اونچه  حکم یهر چ ایکرده  یمردانگ ایسوخته  

 ...رو دارن یاراتیاخت نیکه بوده داده... همچ

  

 ی اش را با دستمال گرفت و حواسش را به حرف ها ین یب

 :داد  ماین

 

حکم با جرم   فهمهیپرونده بررس م ینگو موقع بررس-

آرش که تو   یبه شماره  زنهیمطابقت نداره... زنگ م
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 یانیجر نیهمچ ری رو پس بگ تتیشکا  ایب گهیپرونده بوده م

  ...هست

 

 خب-

 

 ...فوش از دهنش دراومده بهش داده یآرشم هر چ-

 

 ...؟یچ  یبرا-

 

... آخه روسهیاز طرف س دونمیگفته بود من که م لهی به وک-

کرده بود جواب  دی هم زنگ زده بودن... آرش تاک لشیبه وک

که نه واقعا بررس  ادینده... چند روز بعد کاشف به عمل م 

 یوقت یزنگ زده... ول یرخواهیپرونده بوده و از رو خ

تموم شده  تیپس گرفتن شکا یکه فرصتشون برا فهمنیم

 ...دهبو 

 

 ....گند زده نجامیپس آرش ا-
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کرده   کاریچ دونهیگند زده چه جورم گند زده... خودش م-

مواخذه اش نکنه...   یکه کس کنهیهارت و پورت م یول

 ...رهیم  شیآرش فقط داره با انکار پ

 

 کرد؟ یکار چ یبراش ه شهی نم یعنیاالن -

 

اعتراض  یپرونده رو برا تونهی حرف زدم گفت م لشیبا وک-

 ...یعدالت ادار  وانیبفرسته د

 

 چقدر احتمالش هست حکمش عوض بشه؟-

 

 ...پنجاه پنجاهه-

 

  .دستانش را در دست گرفت دوباره

 

 ...قربونت برم؟  ی نگران   نقدریتو چرا ا-
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 ...نباشم؟ -

 

 ....یغصه بخور ذارمینم ینباش... تا منو دار-

 

 ...طرف مقابلت قانونه یوقت  یبکن یتونیم کاریتو چ-

 

 ...ادهیراه دررو ز-

 

 :او را نگاه کرد جیگ

 

 ؟ یمثال چ-

 

 ...براش درستش کنن میکه پول بد نهیخونه آخرش ا-

 

 :تعجب او را نگاه کرد با
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 ...شه؟یمگه م -

 

بذار آرش  یها!!!... ول  رانهیا نجای ماهور ا یکار یکجا-

 ...که هست بشه  ینیپرروتر از ا ترسمینفهمه فعال... م 

 

*** 
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گرفته  جهیمختلف گشته بودند، گرگ ی غرفه ها نیبس ب از

 .توانست انتخاب کند یبود. نم
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از نهاد همه بلند شده بود. از صبح که آمده بودند قرار را  آه

  ل یوسا یهمه  یگذاشته بود که بعد از تماشا نیبر ا

 یاز بس بزرگ بود و غرفه ها  وانیانتخابش را بکند اما ا

از غرفه ها  یمی ن یمتنوع داشت تا ظهر نتوانسته بودند حت

 .را بگردند

 

جهاز اقدام  دیخر یعمه اش گفته بود برا شیوقت پ ی لیخ از

آرش اجازه  یها  یچند وقت و گرفتار نیا ی کند اما کارها

  .موضوع فکر کند نینداده بود که به ا

 

ه بود و چون دوست نداشتند قبل با عمه اش حرف زد شب

به  یناگهان  م یتصم کیجهاز بروند در  دیخر یبرا  ییدوتا

 دیخر  یخانم هم گفته بودند که آنها را برا دهینرگس و فر

  .کنند ی همراه 

 

خوشحال شده بود و   شنهادشی از پ یلیکه گفته بود خ  ماین به

را به هر  ما یکند اما ن یم شانیگفته بود که خودش هم همراه

  .که بود دک کرده بود یضرب و زور 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرد.  یدخالت نم  ماین دیجهاز زنانه بود و با  دینظرش خر از

 ادیکرد به  یکه بدرقه اشان م زانش یاش آو  افهی ق یهنوز وقت

  .گرفت ی آورد خنده اش م یم

 

  ماین یرا بهانه کرده بود وقت مایرفتن ن مارستانیکه ب اول 

ماهور   دیایخواهد ب یدلش م ردیگ یم یگفته بود که مرخص

نکرده بود و در کمال رک بودن گفته بود تو را  یهم نامرد

و به کار و   مارستانیب یبهتر است برو  میبر یبا خودمان نم

 .یبارت برس

 

شد  یکه مربوط به ازدواجشان م   یاز هر اقدام ماین کال

عقد   دیخر یکرد برا یم شنهادیکرد. هر روز پ یاستقبال م

انتخاب کنند اما   یعقد و عروس یرا برا یخ یتار ا یبروند 

  .انداخت یم قیماهور آن را به تعو 

 

درآمد.    ال یشدن دستش توسط نرگس از فکر و خ دهیکش با

  .صبح به زور خودش را همراه آن ها کرده بود

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یآدم عاقل چیانداخت که ه یم کهیهم به ماهور ت قهیبه دق دم

 .دی آ یجهاز نم دیخر یبا قوم شوهر برا

 

داد. اما  یو حق را به نرگس م دیخند ی م زیر زیهم ر نینسر

  .از آنها بود یخانم بحثش سوا دهیفر

 

بر لب   یدوخت و کالم یپرمهرش را به ماهور م چشمان 

بود   دهید مایکه ماهور را کنار ن یآورد مثل تمام دفعات ینم

جواب  اسپند دود کرده بود و در شانیصبح اول صبح برا

  .زده بود ینرگس فقط لبخند مهربان  یها  یتمام مسخره باز

 

در جسمش  یماهور انگار روح زندگ دنیهم با د یخالد یآقا

  .کرد یدوباره حلول م 

 

از حنا را بر عهده گرفته بود و اجازه  ینگهدار تیمسئول

  .نداده بود حنا را به مهد ببرند
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کامال مشخص بود که سال ها منتظر  چارهیو مرد ب زن

  .بودند دهیبودند و حسرت ها کش مایازدواج ن

 

 یکه نرگس نشانش داد نگاه کرد. رنگ زرشک یسیسرو به

. ردیبگ ی خواست مبل سلطنت ی را دوست نداشت و دلش نم

 .ست اسپورت و راحت بردارد کیداد  یم حیترج
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دادند  ینم دیخر  یبرا یشنهادی پ چیه  نیخانم و نسر دهیفر

 بیفکر ج ایرا معذب کنند کار او  نیخواستند با ا یانگار نم

  .ردیقرار نگ یکردند که در معذورات اخالق یاو را م

 

بار تماس گرفته  ستیاز ب  شی ب  مایصبح که آمده بودند ن از

بود و دست آخر ماهور اعتراض کرده بود و گفته بود  

  .حق ندارد زنگ بزند شتریب   کباری یساعت
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. با به دیخند ینوجوان بود م یپسربچه ها نیذوقش که ع به

درآورد و    فشیاش آن را از ک یگوش  یصدا درآمدن دوباره 

 :از جمع فاصله گرفت یکم

 

 الو سالم -

 

 ...یزنگ زد  شیپ قهید ستی ب نیهم ماین-

 

جواب سالم واجبه خانمه ماهور خانم... بعدم که اون برا -

 هی  یساعت یساعته... خودت گفت نیبرا ا نیساعت قبل بود ا

 ...تونم زنگ بزنم   یبار م

 

 اش را خورد  خنده

 

 ...یداشت یسالم... جانم کار  کیعل-
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 ن؟یدیماهور تخت خواب خر  گمایجونت سالمت م-

 

 ...نه هنوز-

 

 ن؟ینخر شهیم-

 

 چطور؟-

 

 میبخر ییبعدا دوتا-

 

 :کرد  کیرا بار شیها چشم

 

 داره اونوخ؟ یچه فرق-

 

راحت باشه...   دیاون تخت بخوابم با یرو  دیبابا خوب منم با-

 ...هم مناسب باشه زش یسا دیدر ضمن با
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 رمیگی بزرگ م زیباشه سا-

 

 ستمیبزرگ هم راحت ن یلیخ زینه با سا-

 

 ....مااااااین-

 

باشه که آدم موقع رابطه باهاش   یجور  هی دیخب بابا با هیچ-

 ...راحت باشه

 

غش غش ماهور را که درآورد به حرف خودش  غیج  یصدا

مگر قرار است با   دینبود بگو  ل یم یبود اما ب یی . پررو دیخند

  !؟ی تخت رابطه برقرار کن

 

 ی اش را برا یتماس را قطع کرد و گوش  یخداحافظ بدون

 .خاموش کرد مای ن هیتنب 
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*** 
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کرده بود دوباره از نو خواند. به  پیرا که تا  یصفحه ا چند

بر لبش نشست، صفحه  تی از رضا یلبخند دیکه رس شی انتها

خندان خودش و بچه ها پس   ریورد را که بست تصو  ی

 .بود نهیزم

 

چند هفته   ی. عکس برادیلبخند خودش کش یرا رو  دستش

اصرار کرده بود با  مایآمده بود و ن ینیقبل بود که برف سنگ

از شهر بروند. چقدر آن روز   رونیب یبرف باز یبچه ها برا

  .بودند دهیخوش گذشته بود و چقدر خند
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اش پررنگ تر  یدر زندگ  ماین یپا  یگذشت جا یچه که م هر

طراب نهفته شد اض یتر م  کیشد اما هر چه به او نزد یم

  .شد یم شتریدر درونش ب

 

طور هم  نیبکند. هم دیمورد چه کار با نیا یدانست برا ینم

افتاد اما  یم یاتفاق روز نیشد ادامه داد باالخره ا ینم

اوقات آنقدر بزرگ و  ی گاه هیقض نی ترس روبرو شدن با ا

احساسش بگذارد و   یشد که دوست داشت پا رو  یم دیشد

  .نوپا شود یرابطه  نیا  ال یخیب

 

شده بود   یطوالن شی از پ ش یاز نظر همه ب ینامزد نیا

هم در لفافه گفته بود که بهتر است  یخالد یکه آقا  یطور

 نیرابطه هم نیخواست تا ابد ا  یعقد کنند اما خودش دلش م

  .کرد یم  دایگونه ادامه پ

 

 یغر م یرآمده بود و گاههم س  مایشده بود که صبر ن  یطور

  .انگار که ندارم یزد که تو را دارم ول
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شد که  نیقرار بر ا  یجمع  میو تصم یمهمان کی با  تینها در

 .کنند  یو تابستان عروس رندیدر نوروز جشن عقد را بگ

 

 یتواند جشن عروس  یگفته بود اگر او بخواهد م مایچند ن هر

  یدر مورد جشن عقد مصر بود و م یول اندازدیرا عقب ب

  .است ریهم د ن یفرورد یگفت که حت

 

 یماجرا سرانجام نی خواست ا یبه او بود که اصال نم اگر

ترس فلج کننده روبرو   نیخواست با ا یداشته باشد اما م

 .نکرده بود یمخالفت نی هم یشود برا

 

به او  مایبه ن شتریب  یکیکرد که با نزد یاحساس م ل یاوا

به او  ی اما تا از حد خاص زدیر یکند و ترسش م یمعادت 

  یفیشد و لرز خف یسرد م خی نیشد بدنش ع یم کترینزد

  .گرفت یتمام جانش را فرا م

 

نخواهد  یزن کامل چوقتیه نهیزم نیکرد در ا یم احساس

رفت. عکس ها   یآن روز برف ی عکس ها یشد. به پوشه  

  .رد کرد یکی ی کیرا 
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که نرگس با هزار  دیرس مایخودش و ن یعکس دو نفره  به

گرفت را  یم ما یکه از ن یادا از آنها گرفته بود. حس خوب

  .توانست انکار کند ینم

 

و چند سال   یس نیاتفاقات ا نی از بهتر یکی ما یشک ن یب

گرفت در حق خودش  یم دهیاش بود اگر او را ناد یزندگ

 .کرد یم یظلم بزرگ

 

 .لپ تاپ را خاموش کرد را بست و  پوشه

نسکافه اش را دست گرفت هنوز بدنه اش گرم بود   وانیل

  .دیخوش طعمش نوش یاز نسکافه  یکم

 

هوس کرده بود. انگار  ینصف شب یکرد ول  ی خوابش م یب

  .کتاب را شروع کرده بود نیا یبود که ترجمه   روزید

 

از کتاب استقبال  یلیفصل اول را که به ناشر داده بود خ دو 

زد  یکه استارت کارش را م یکرده بود. ده ماه از روز

  .گذشته بود
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جا افتاده بود.   رانیها بزرگ شده بودند. خودش در ا بچه

  یانجام داده است. کتاب  یدیمدت کار مف نیخوشحال بود در ا

 .بود دهیرس مه یهم که در دست نوشتن داشت به ن
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نوشت اما در نگارشش  ینبود که م   یکتاب نیاول نکه ی ا با

 اتشیبود از تمام تجرب یداشت. کتاب کامل  یوسواس خاص

  .یدر اتاق جراح

 

جلد اولش را  دیتا آخر سال شاداد  یادامه م نطوری هم اگر

  .داد یاجازه م شیو برنامه ها مایکرد البته اگر ن  ی تمام م
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نشده بود   چوقتیکرد ه یبوستون که بود از بس کار م در

 ی. در عوض پر بود از تجربه سدیبنو  نهیزم نیدر ا یکتاب

 .دشی کتاب مشترک با اسات 

 

 یرا رو وان یرا خورد و ل وانیداخل ل  ی نسکافه  یمانده  ته

  یکه لبه  یزیو به برف ر ستادیگذاشت. کنار پنجره ا زیم

  .پنجره نشسته بود نگاه کرد

 

بلندش دوست نداشت. انگار    یشب ها یها را برا زمستان

فصل به سراغش  نیدر ا یشتریبا شدت ب یکس یو ب  ییتنها

 .عمرش فرق داشت یسال ها یامسال با همه  یآمد ول یم

 

  .باشد دهیبرنامه نچ شی برا  ماینبود که ن  یشب

اش را به سه روز در هفته  یکار یروزها  مایاصرار ن به

  .رسانده بود
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آزاد   شتریشان ب نیدلنش یدو نفره ها  یعوض وقتش برا  در

کافه و   یتئاتر گاه  یرفتند، گاه یم  نمایبه س یبود. گاه

  .هیزیجه  یتمام نشدن دیخر یگاه

 

راه همراه خود کرده   نیاو را باالخره در ا  مایاصرار ن به

خودش را  یلیاصرار داشتند که خ یخالد یبود. خانواده 

عمه اش دوست   یول ندازد یبه زحمت ن هیزیجه دیخر یبرا

  .نو باشد زشیداشت همه چ

 

را نگاه کرد از سه صبح گذشته بود. نسکافه  ساعت

مه به خودش داد و برنا یکرده بود. کش و قوس خوابشیب

 .را چک کرد شیفردا یها

 

چتش را با   ی. صفحه دیرا خاموش کرد و در تخت خز  چراغ

بود که  ش یدو ساعت پ یبرا دشیبازد نینگاه کرد آخر ماین

  .گفته بود ر یبه او شب بخ
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او به  یکار شبانه   یاواخر عمه اش و حنا به بهانه  نیا

با   یتوانست تلفن یاتاق حنا کوچ کرده بودند. راحت تر م

  .کرد یکار را نم ن یحرف بزند اما ا ماین

 

موضوع   یکه تلفن  یی از شب ها یکیکه مثل  دیترس یم

آورده بود؛ دوباره مطرحش  شیترسش را در لفافه به رو 

 .کند

 

 کیفکر کرد که شر نیوار در خودش جمع شد و به ا نیجن

  .دارد یچه طعم یگریش با کس دشدن تخت

 

مدت  نی. در ایرا نفس بکش گرینفر د  کی ینفس ها   نکهیا

 ی ببوسد؛ حت دی او را آن طور که با ماینشده بود ن چوقتیه

توانست تصور کند احساسش بعد از آن چگونه خواهد  ینم

 یاساس یفکر دیشک احساسش معلول بود و با یبود. ب

  .کرد یآن م یبرا
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را   شیزنگ گذاشت و چشم ها یاش را رو  یگوش ساعت

 یم داریصبح زود ب دیاش بود و با یبست. فردا روز کار

 .شد

 

*** 

 

 شهیش یچسباند. خنک نیماش ی شهیاش را به ش  یشانیپ

از دو ساعت  شتریباعث شد خواب از سرش بپرد. ب

  .نتوانسته بود بخوابد

 

همه را  هیو گر غیبود و نصف شب با ج دهی خواب بد د حنا

 داریآرام کردن دخترک ب یکرده بود. مجبور بود برا خواب یب

روزها بست در خانه نشسته  نی را که ا یآرش  یبماند تا صدا

 .اوردیبود درن

 

که  ی لب خدا را شکر کرد. آرش ریز دیتصور آرش جد از

را از  شی حکم زندانش آمده بود اما از ترس زندان رفتن پا

  .گذاشت ینم رونیدر خانه ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کرد  یمتادون مصرف م یلیداده بود ترک کند هر چند خ قول 

 یرا که م ما ین یبود. قرص ها یاما ماهور به همان هم راض

 .ختندیر یآتش خشمش م یبود که بر رو  ی خورد انگار آب
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 دهیبه حداقل رس شانی و تنش ها یریبود که درگ یوقت چند

با   اسیکرد اما در ق یم ینحس یبود. درست که آرش گاه

  .تا آسمان فرق کرده بود ن یآرش قبل زم

 

کرده که پول    دایرا پ  ییآشنا مایبود ن دهیهم که شن ی وقت از

 .کند بهتر شده بود  یمشکل زندانش را حل مو  ردیگ یم

 

که هنوز داده  یسر پول یمفصل یبار دعوا  نیچند اول هر

  .نشده بود راه انداخته بود اما بعدا با آن کنار آمده بود
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پاسخ مثبتش   نیبود که اول ییاز آن جمله آدم ها قایدق آرش

 .رفتیپذ ینه بزرگ بود اما رفته رفته م کی یزیبه هر چ

 

اش را  ی خوابیخورده بود اما ب یظیغل یقهوه  یصبح سر

  .کرد یجبران نم

 

را شکر کرد امروز در دانشگاه کالس داشت اگر نه که  خدا

  .کند یتوانست جراح یاصال نم تیوضع نیبا ا

 

  شیتوانست او را برساند؛ برا  ینم مای ن  کیطرح تراف بخاطر

گرفته بود و منتظر مانده بود او قبل از خودش راه  اسنپ

 یتوجهات کوچک هم باعث گرم شدن دلش م نی. همفتدیب

 .شد

 

کرده  ریاول صبح گ  کیدانشگاه بودند که در تراف  کینزد

 .داشت یحرکت اندک نیبار ماش کی  قهیبودند. هر چند دق
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شد.    ادهیپ نیرا برداشت از راننده تشکر کرد و از ماش  فشیک

 نیماش نیب دنیرا بست و شروع به دو  شیپالتو  یدکمه ها

  .ها کرد

 

حساس  ش یآمدن دانشجوها ریخواست او که به د ینم  دلش

 .سر کالس برسد ریبود د

 

بود.  امدهینفسش هنوز کامل جا ن دیبه دانشکده رس یوقت

ساعتش را نگاه کرد  گری بار د ک ی یبه ورود  دنیقبل از رس

  .به هشت بود قهی پنج دق

 

 ش یصدا یبه کالس کس دهیباال رفت. نرس عیها را سر پله

که  دیدانشکده را د یکرد. به پشت که برگشت مسئول خدمات

 .ستادی آمد. قبل از او سالم کرد و منتظر ا یبه سمت او م

 

  سالم از بنده اس خانم دکتر-

 

 ن؟ یداشت یجانم امر-
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 دیسر بر هیبهم گفتن قبل کالس  یدیتر مجواال دک-

 ...اتاقشون

 

 .از تعجب گرد شد شیها چشم

 

 !د؟یقبل کالس؟ مطمئن-

 

 بله -

 

گذاشت که چه   یرا منتظر م یجراح دنتینفر رز ستیب

شد بخاطر گرفتن  یم خی اگر بود حتما توب کایبشود؟! در امر

  کی ییتوانستند به تنها یکه هر کدام م ینفر ستی وقت ب

 .را اداره کنند یجراح

 

  ...نیممنون که اطالع داد-
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 خودش مسلط شود   یرو  شتر یب نکهیا یکرد برا یمکث

 

 ....بعد از کالس منتظرم باشن نیبگ شونیبه ا -

 

 ...آخه یول-

 

حرفش را تمام کند. در کالس را باز   چارهیتا مرد ب   ستادینا

  .بود که بود دانشکده س یکرد و داخل شد. رئ

 

 ی. دو ساعت ردیبگ دهیرا ناد شیتوانست دانشجوها ینم

  .خورد  یبرنم  ایدن یجا چیشد به ه یمنتظرش م

 

را  ستمیتکان داد و س یسر  انشیجواب سالم دانشجو  در

نه  گریوصل کرد د ستمیروشن کرد. فلشش را که به س

  .ندهیمهم بود نه حال و نه آ شیگذشته برا
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روز   ی ها کی و تکن یجراح ی روش ها یشد در البه ال گم

 یبود؛ آدم  یگریآدم د  بونیتر نی . انگار او پشت اایدن

کرد آنچه را که آموخته به  یتوانمند که تمام تالشش را م

 هر  نتیپاورپو  یشکل ممکن آموزش دهد. برا  نیبهتر
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بالغ بر چند هفته زمان گذاشته بود.    شیاز کالس ها جلسه

 زیرا در هارواد متما سشیکه تدر یی ها نتیهمان پاورپو 

  .گرفته بود زهیبخاطرش جا کباریکرده بود و 

 

*** 

 

 ...دیخسته نباش-
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 یکالس بعد نکهیرا به سرعت جمع کرد تا قبل از ا لشیوسا

  .ند ی را بب یدیاش شروع شود دکتر مج

 

را با سر   یرفت جواب سالم چند نفر ی م نییها را که پا  پله

خواست  یدانشگاه را دوست داشت دلش نم  یداد. فضا

  .دور شود ط یمح نی از ا چوقتیه

 

 طیکرد جو مح  ینم یفرق  شیکه بود برا  ایدن یجا هر

بلند  شیاز جا دنشیبا د یبود و زنده . منش ا یپو  کیآکادم

 .شد

 

 ...وقته منتظرتونن یلیسالم... دکتر خ-

 

  .اتاق را زد و وارد شد در

 

 ...ریسالم صبحتون بخ-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ...سالم خانم دکتر-

 

او را دخترم  شهیکه هم ینقش زیو ر  یدوست داشتن رمردیپ

  .افتاده است یاتفاق کیکرد. حس کرد  یصدا م

 

تکان داد و بعد  یاش سر یدر جواب احوالپرس یدیمج دکتر

مبل  یاو با دست تعارف کرد که رو  یاز نگاه به سر تا پا

  .ندیبنش

 

را به  یو کاغذ ستادیاو ا یبلند شد روبرو شیاز جا دکتر

 .سمت او گرفت

 

 ه؟ی چ نیا-

 

 ..بخونش-
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نشست و   شیروبرو یدیکه دکتر مج  دیچشم د یگوشه  از

 .پا انداخت یرا رو  شیپا

 

که دستش بود. از طرف حراست  یرا داد به برگه ا حواسش

  .نوشته شده بود یدیکل دانشگاه نامه خطاب به دکتر مج

 

 ن یی! چند خط پاست؟ینامه به خودش چ نیدانست ربط ا ینم

پشتش راه گرفت. خون   ی رهیتر که آمد حس کرد عرق از ت

 .بست خی   شیدر رگ ها

 

که برگه  ینشده بود. دست ریاندازه تحق نیبه عمرش ا تاکنون

  .دیلرز یدر آن بود م

 

از او بزرگتر  یدیکرد خودش را کنترل کند دکتر مج یسع

 یپا بگذارد اما واقعا نم ریخواست احترامش را ز یبود و نم

گذشت خشمش  یتوانست خودش را کنترل کند هر چه که م

 انداخت زیم  یشد. برگه را رو  یم  شتریب
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 ؟ یچ یعن ی نیا-

 

 ...خانم دکتر ستیواضح ن-

 

 دکتر گفتنش را دوست نداشت خانم

 

 ...فهمم یکارا رو نم نیا ی من واقعا معن-

 

 ن؟ینامه رو تا آخر خوند -

 

پوشش من چرا   مسخره اس... لباس و طرز نیا یبله ول -

مهم باشه که حراست دانشگاه بابتش به شما  نقدریا  دیبا

 نامه بده؟

 

*** 
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 یشد. دلش م رهیخ زیم یرو  یسرد شده  یبه چا دکتر

 .را بدهد خواست زودتر جوابش

 

موضوع تذکر بخورد آن هم  نیشد که بخاطر ا ینم باورش

 .طور سفت و سخت نیا

 

اعتقاداتشون محترم هستن.  یآدم ها سوا یمن همه   یبرا-

من   یموضوع برا نیا یاز اونچه که فکرش رو بکن شتریب

 هیمطرحش کنم. با توجه به  یبود که بخوام حت نیسنگ

 ...باشه  تونهینم نی ا  یعلت اصل  کنمیفکر م دمیکه شن  ییزایچ

 

 کرد زیرا ر شیها چشم
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 ه؟ی منظورتون چ-

 

  نمیب یکه ازت م یز یچ نی با توجه به ا-

 

 تنش کرد یبه لباس ها  یا اشاره

 

 ...بهونه اس هیموضوع فقط  نیکنم ا یفکر م -

 

  یگفت. با توجه به شناخت نسب ی واضح تر حرفش را نم چرا

  ینست که تا به امروز توجه دا یداشت م یدیکه از دکتر مج

 .به نوع پوشش او نداشت

 

 هست؟  ادتی شی موضوع چند هفته پ-

 

  .اش افتاد  یدوزار االن
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 ...به خاطر  یعن ی-

 

بود   تیتکان داد انگار که از گفتن آنچه که واقع شیبرا یسر

را به خاطر  فی کث یباز  نیشد ا یاکراه داشت. باورش نم

 .شروع کرده باشند ی پا افتاده ا شیمورد پ نیهمچ

 

گفتم  یبه دکتر نظر رمی باهات تماس بگ نکهیمن قبل از ا-

خودت  یوقت  یداره. ول  یحتما اطالع نداشته که با شما نسبت

 یدونستم چ  ینم یکرد رونشیو ب یکه اطالع داشت یگفت

 ...بگم

 

 ...آخه-

 

 را بلند کرد دستش

 

 دی ببخش-
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 تیو رضا یذاشتی مته به خشخاش نم نقدریکاش اون روز ا-

 ...گشت سر کالس یبرم یمعذرت خواه هیبا   یدادیم

 

پول   هیخودم رو جلو اونهمه دانشجو سکه  یاونطور-

  نی... عدی... شما که از رفتارهاش خبر ندارکردمیم

هم که داخل   یت ی سر کالس... هر پاراز ادیکه م رعامل یمد

که کرد  یاون روز با حرکت ی... ولندازهیکالس دلش بخواد م

نکنم... به نظرم براش بهتر بود که بهش  رونشینتونستم ب

 ...کهیآکادم طیمح نجایبشه ا یادآوری

 

 تکان داد دییبه تا  یسر شی پاسخ به حرف ها در
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خوام  ی... دخترم من فقط نمدونمیم ست یبارش که ن  نیاول-

  ...برات بد بشه

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 شه؟یم یمگه چ تشی نها-

 

 ...بعد هم ی هست بعد کتب یقاعدتا اول تذکر لفظ-

 

 دکتر را دوست نداشت مکث

 

 تذکر ندادن؟ یبه من که لفظ یول-

 

 ...گرانمن نیمنم بخاطر هم-

 

 شه؟یم یآخرش چ ن ینگفت-

 

 ...اخراج-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تصورش هم به وحشتش انداخت... اخراج شدن از  یحت

به آن فکر  یبود که به عمرش حت یزیدانشگاه تنها چ

  .نکرده بود

 

اش کم داشت. کاش آن روز   یکار  یرا در رزومه  نیهم

  .بست  یبود م دهیکه د یصحنه ا یچشمش را رو

 

آمد  یم  نییاگر از موضع سفت و سخت آن روزش پا االن

 .شد یخودش بد م  یدانشجوها برا ی هیبق یجلو 

 

منو اخراج  توننیم یموضوع مزخرف نیواقعا بخاطر همچ-

 !کنن؟

 

 .تکان داد یمتاسف سر دکتر

 

پر  تیاز دو برابر ظرف  شتریکه کالسام هر جلسه ب یاونم من-

 شهیم
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 ...کنهیکر مفقط به منفعت خودش ف یهر کس-

 

  نیصورتش را کنترل کند. از ا  یتوانست اخم رو  ینم

  .جماعت ناسپاس دلخور بود

 

را هنوز ول نکرده بود به خاطر کالس   کیآکادم  طیمح اگر

  .اش نبود یحرفه ا

 

داشت آنقدر باال بود  مارستانیدر ب یهم که از جراح یدرآمد

سر و کله زدن با دانشجوها، عمال وقت تلف    یکه ساعت ها

 یهنوز به شکل احمقانه ا یآمد ول یکردن به حساب م

 نیرا تو ا شیها  ییخواست توانا یو م نجایبود به ا دهیچسب

با  یشسواد و نا ی مشت ب هی ندهیتا در آ رهیبه کار بگ طیمح

  .نکنند یجون مردم باز

 

بود  یروزگار ک نیا یتو  یاش بود ول یاز اخالق پزشک نیا

 !که قدر بدونه؟
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 ...دوباره برگرده سرکالس ینظر یدخترم اگه اجازه بد-

 

 د یحرف دکتر پر انیم

 

 ...هستم نجایترم ا انیمن فقط تا پا  ستیکار ن نیبه ا  یازی ن-

 

 :شده نگاهش کرد جیگ دکتر

 

 کا؟ ی امر یگردیبرم یعن ی-

 

 امینم نجای ا سیتدر یبرا گهینه فقط د-

 

تا   ستادیرا برداشت و نا فشیدکتر ک  یزنگ گوش یصدا  با

  .پدرانه اش را بشنود  حینصا

 

*** 
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تمام  یها زهیدنبال خرده ر مایبود امروز عصر همراه ن قرار

گلدان و چند  کی دیباشد اما بعد از خرجهازش   ینشدن

 یکافه  کی حالش او را به  دنیبا د مایکوچک ن  یدکور

 .آورده بود یسنت

 

که در وسط کافه بود حس آرامش را به  یآب یفواره  یصدا

خودش    یگرید یاز هر جا شتریب مایکرد. کنار ن  یاو القا م

 !توانست تظاهر به خوب بودن بکند؟ یبود. مگر چقدر م

 

 یداشت دلش م یدیکه با دکتر مج ییاز صحبت ها عدب

بزند و تا جان در بدنش است  رونی خواست از دانشگاه ب
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کند  یم ی نیکه سر دلش سنگ یکند و بخاطر غم  یرو  ادهیپ

 کند؛ هیگر

 

کرده بود به خودش   یآب سع وانیل کیبعد از خوردن  اما

  .اش را رفته بود یمسلط شود و کالس بعد

 

رفته بود  دینهار به سلف اسات یهر روز برا نیمثل روت یحت

خورده بود در  ی به غذا نداشت چند لقمه ا یل یم نکهیو با ا

 .امورات روزانه اش داشته باشد ی برا یکه انرژ یحد

 

مهم تر  شیبرا یاز جراح یدر دانشگاه حت س یتدر نکه ی ا با

وانمود کرده بود که انگار   یطور  یدیدکتر مج شیبود اما پ

 .ستیمهم ن  شیبرا

 

بود.  زاری نقطه ضعفش را بدانند ب  گرانید نکهیاز ا شهیهم

  .موضوع باج داده بود نیچقدر هم بابت هم
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  ییدور پرت شد انگار هزار سال از آن روزها  یگذشته ها به

و   ت یخاطر پدرش را مکدر نکند از اذ نکهیکه بخاطر ا

موضوع باعث شده بود   نیزد و هم یدم نم نت یز یآزارها 

  .عرصه را بر او تنگ کند شتریروز به روز ب نتیز

 

 چیاش پدرش بود. به ه یضعف تمام دوران کودک  نقطه

را خوب  نیا نتیشود و ز تی حاضر نبود پدرش اذ  یمتیق

 .بود دهیفهم

 

 نیرا پا زد. سرش سنگ شیبلند شد و کفش ها شیجا از

 یرا گذرانده بود. خودش را خوب م  یشده بود. روز مزخرف

 یتوانست خستگ ینم یبود که حت ییشناخت از آن روزها

  .اش را با خواب برطرف کند

 

 یرا بسته بود. آب نداشته   شیراه گلو  ی نیسنگ بغض

  .رفت سیدهانش را قورت داد و به سمت سرو

 

اتاق دکتر را با خودش  ی چند ساعت بارها حرف ها نیا در

  .افتاد ینشخوار کرده بود. عادت مزخرف از سرش نم
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رفت که نکند حرفم اشتباه  یبه فکر م عیزد سر یم یحرف تا

نه؟   ایتند رفته ام  یادیباشد. نکند در موردم بد فکر کنند. ز

کردم. االن در مورد من چه   یکاش آرامتر برخورد م یا

 کنند؟ یم یفکر

 

آن  یافکار در سرش جوالن داده بودند که حت نیبس ا از

  .نبود یاز کالس دومش راض دیطور که با

 

  تی وقت عصبان شهیدو تا بودند. هم  یکیمگر  شی دردها

آن ساعت ها و  گرفت و بعد از یممکن را م  میتصم  نیبدتر

 .برد یآن لحظه به سر م  یمانیروزها را در پش یحت

 

 مانیرود پش یبه دکتر گفته بود از دانشگاه م  نکهیاز ا حاال

آب به  یآب را باز کرد مشت ریشد. ش سیبود. وارد سرو

  .دیصورتش پاش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شد. انگار روح از تنش   رهیخ نهیخودش در آ ریتصو  به

کرده بود   فیتعر  ماین  یرفته بود. بعد از آنکه ماجرا را برا

مگر  یکند ول سی تدر یگر ید یتواند جا یگفته بود که م ماین

  .بود یراحت نی به هم

 

در  رشیپذ  یاش را برا  یمحل کار قبل  تیرضا ینامه  دیبا

رد  سیتدر یرزومه اش داشت اگر نه که درخواستش برا

  .شد یم

 

 کسانیداد رسما با خاک  یبه او نامه نم یدیدکتر مج اگر

که  ی تیداد با حساس یم حی اگر ماوقع را توض ایشد  یم

بد  یلیخ ش یشک برا یموضوع حجاب در دانشگاه داشت ب

  .شد یم

 

 ریبود ز ششیکه تنها آرا یمل ی. ردیبه صورتش کش یدست

به دنبال دستمال  شی ها  بیچشمش پخش شده بود. در ج 

  .گشت
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هم  ماین یبرا یکرد. فکر کرد حت زی را تم ش یچشم ها ریز

 یدردها و مشکالتش را برا شهی هم ستین یمناسب ی  نهیگز

 .آورد ی م ماین
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تر و جوان  یباشد که شادتر و پرانرژ یتوانست با دختر یم

داد همان اعتماد  یحال به او دست م نی ا یتر از او بود. وقت

  .داد یبه نفس نداشته اش را هم به کل از دست م

 

را باز کرد. از شدت سردرد   ش یموها ی رهی برد و گ دست

 یکند. دست یدرد م شی کرد تار به تار موها یحس م یحت

  .زد رونیب سیو از سرو  دیپس سرش کش یموها انیم

 

نکند  هیکردن ماجرا گر فی تعر نیکرده بود ح  یسع یلیخ

  .کند هیگر ریدل س کیآمد  ی بدش نم یول

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

کافه چهار زانو  یتخت سنت یکه رو  دیرا د مایدور ن از

  .اش بود ینشسته بود و سرش در گوش 

 

سرش را از   شیدم هاق یشد با صدا  کیتخت که نزد به

 :اش برداشت یگوش

 

 ...... نگران شدم؟یکجا رفته بود-

 

 :کافه را نشان داد یدست گوشه   با

 

  سیسرو -

 

به   ینگاه مایکرد. ن زانیرا آو   شی تخت نشست و پاها یرو 

 او کرد 

 

 ؟ یرو دوست ندار  نجای ا-
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 :اش اشاره کرد یتکان داد. با چشم به گوش شیبرا یسر

 

 شد؟ یچ-

 

 اش بود یاش به تماس کار اشاره

 

 ؟ یبر  دیبا -

 

 ...شام سفارش دادم ؟ی نیش ینه حل شد... چرا درست نم-

 

 ...شام؟... زوده که-

 

 ؟ یستیگشنه ن -
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که خورده بود دل  ییرکاکائو یآمد غذا بخورد. ش  ینم  بدش

 .کرده بود  شتریضعفه اش را ب 

 

داد و چشم   هیتک ی و سرش را به پشت دی را باال کش شی پاها 

 .را بست  شیها

 

کرد. با حس  یم لکسیر یاالن در تختش بود و کم کاش

بود که کنار او نشسته بود  مایچشمش را باز کرد. ن  ییگرما

 .گذاشته بود یپشت یو دستش را رو 

 

 ؟ یداغون نقدریچرا ا-

 

. سرش را به شانه دیناخواسته از چشمش چک یاشک قطره

 .داد هیتک  ماین ی

 

 ، ینگرد یزیدنبال چ یگفت "تنها وقت یم شهی حاج بابام هم-

از   غیدر ی" تمام عمرم دنبال آرامش گشتم ولی کنیم  داشیپ

  .ذره آرامش هی
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 دیکش یقیعم آه

 

داشته و از   یذات یخشونت شهیمن هم یبرا تیواقع یول-

 ...دهیککش نگز  نمیریش  االتیخ

 

شانه اش گذاشت و او را به خودش  یتش را رو دس ماین

 :دیزده از شالش را بوس رونیب  یموها یفشرد. رو 

 

 هی ی... هر کسنطورهیهمه هم ی... برایکنیفکر م ینطوری ا-

 ...رهیدرگ  یجور
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 جمع کرد مایبچه گربه در آغوش ن نیرا ع  خودش
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آدم   ی لیخ میداشت یولوژیزی استاد ف هی یعموم یدوره -

  .بود یخوب

 

بار   هیتو صداش بود.  یآرامش خاص هیحرف زدن  موقع

  .رهینم ادمی چوقتیکرد ه فی تعر یزیچ هیبرامون 

 

 .برده بود یبیعج یاو را به خلسه  مایآغوش ن یگرما

 

بخاطر مشکالتشون به خدا گله و   شهی گفت بنده ها هم  یم-

مشکالت ما  ایمشکل رو دارن  نیکردن که چرا ا یم ت یشکا

حرفا. خدا هم که  نیاز توان ماست و از ا شتریبزرگه ب

 گهیبنده هاش م یبار به همه  هی نهیب  یم ینطوریا

آدم ها  یدره. همه  نیتو ا دی پرت کن  دیاریمشکالتتون رو ب

ندازن اونجا. از مشکالت آدما  یبرن م یرو م تشونمشکال

حاال  گهی. بعد خدا به بندهاش مشهیکوه بزرگ درست م هی

. آدما که دقت دیمشکل رو به دلخواه بردار هیهر کدوم 

 یم نییهر کدوم سرشون رو پا هی به مشکالت بق کننیم

 چرا؟  یدونیدارن. م یون رو برمندازن و مشکل خودش 
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 :زمزمه کرد یجان  یب نه

 

کنن   یفکر م ننیب یآدم هارو م ی هیمشکالت بق یچون وقت-

که بدون   یزندگ زمیمشکل خودشون بهتره. ماهور جان عز

خوب و بد همه مشکل دارن. تو   ادی . کم و زشهیمشکل نم

  دینا ام دینبا  یمشکالتت کمه ول گمی نم یهست یدختر قو 

تو وجودش   یانرژ چ یه گهیبشه د د یآدم نا ام ی. وقتیبش

 ...مونه  ینم یباق  دامها یبرا

 

زند؟ کاش  یگفته بود چقدر خوب حرف م  مایبحال به ن تا

 رایبم و گ یصدا نیبا هم مایبست و ن یرا م شیچشم ها

  .زد یساعت ها حرف م  شیبرا

 

 یدور بودند. او که همه  تیاز واقع  شیاگر حرف ها یحت

 یدانست اگر به او م یدانست. نم  یماهور را نم یزندگ

مشکالت  نیگفتند مشکالتت را انتخاب کن محال ممکن بود ا

موافق بود که   مایحرف ن نی با ا یرا دوباره بردارد. ول 

 .شود یبدون مشکل نم یزندگ
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ال اگه دنب ستیعادالنه ن  یزندگ نیگفتم ا نمیبارها به مراجع-

که  یتنها کس یباش یو درشت زیتو هر موضوع ر ییچرا

 سهیمقا ایدن ه یبا  یمونی. خودت میفقط خودت شهی م تیاذ

  .کنه  ینم دتیعا ید یجز ناام یچیسر و ته که ه  ی ب  یها

 

*** 

 

اش  یبه سو  یرا که دم خانه نگه داشت نگاه نیماش

 انداخت 

 

 ؟ی بهتر-

 

بود که   یبهتر از موقع یلیزد. حالش خ شیبه رو  ی لبخند

  .نشسته بود  نشیداخل ماش

 

 یاالن هر کار نیبودند تا هم دهیرا د گریکه همد ی وقت از

  .کرده بود تا حال او را بهتر کند
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 اهیرا س زیهمه چ گریکرد اما د یهنوز سرش درد م نکه ی ا با

هر چند کوتاه دست  یمدت یبرا یذهن ی و نشخوارها د ید ینم

 .از سرش برداشته بودند

 

 ...زیممنونم.. بابت همه چ  یلیخ-

 

خورده  یری نظ یتشکر را به او بدهکار بود. شام ب نیا

قدم زده   عصریول ابانیخ یبودند و بعد ساعت ها در شلوغ

  .بودند

 

 یدلش را گرم م ابانیخ ی در شلوغ شی دست ها یگرما حس

اطرافش گذشته  یو شلوغ  ابانیکرد. قبل از او بارها از آن خ 

را که امروز تجربه  ی ندیاحساس خوشا چوقتیبود اما ه

 .کرده بود نداشت
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و لبو  یبودند. باقال هستادیهم کنار چرخ لبو فروش ا با

خورده بودند در سرما نوک دماغشان قرمز شده بود اما ته 

 .دلشان گرم بود 

 

مسائل  نیتر دهیچی پ یگذشت. حت یساده م زیهمه چ ماین کنار

پا  شیو پ یکرد انگار موضوع دم دست یم یواکاو  یرا طور 

 .افتاده است

 

بود   ادهستیا یآرامش دم مغازه ا تیرو با نها  ادهیدر پ یوقت

را نشانش داده بود و   یخوشرنگ یو با انگشت روسر

  .بود دهی نظرش را پرس

 

کرد را   ینم دیخر یکه از هر مغازه ا یماهور یحت  حالتش

نبودن  ایمجاب کرده بود، بدون توجه به مارک بودن 

او هم  مای ن  دییآن را سر بزند و در مقابل لبخند و تا یروسر 

و کوچک حال  یدم دست ی هیهد نیشود. هم دیبه خر یراض

 .دلش را عوض کرده بود
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 ...ماهور؟... منو نگاه کن هیچه حرف نیا-

 

 :را به سمت او چرخاند سرش

 

امه ازم تشکر نکن...   فهیکه وظ یبه خاطر کار چوقتیه-

 باشه؟ 

 

کران  یو در مقابل محبت ب  دیخودش نبود که جلو کش  دست

  .دارش زد شیته ر یبه چانه  یبوسه ا ماین

که کرده بود  یخودش هم از حرکت دیعقب کش نکهیاز ا بعد

 :دهانش گذاشت یتعجب کرد دستش را رو 

 

 ...عی ه-

 

بود که  مای ن  یشده بود. چشم ها رید یمان یپش  یبرا گرید اما

  .روشن کوچه ستاره باران شد کی در تار
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اش که  یشانی پ دیبرد و سر ماهور را جلو کش شیپ دست

  .که کرده است آب شود  یبود از خجالت کار ک یداغ شد نزد

 

. اوردین شیاز او ممنون بود که حرکتش را به رو  یلیخ

  شیپا یپشت برداشت و رو   یرا از صندل دشیساک خر

 .گذاشت

 

 یکه گفت ی مونم کتاب یبرم اما منتظر م یرو داخل م نیماش-

  .یاریب رو برام

 

 کی شد. کنار در با  ادهی پ نیتکان داد و از ماش شیبرا یسر

از حد معمول طول    شیکه ب ی. انتظارستادیتک زنگ منتظر ا

 ادهیپ نیاز ماش مایو باعث شد دوباره زنگ بزند. ن دیکش

 :شد

 

 ؟ یندار  دیمگه کل -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



گشت.  دیبه دنبال کل  فشیزنگ در را فشرد و در ک دوباره

 :به سمتش برگشت یدر باز شد. با لبخند نباریا

 

 ...گردم یاالن برم یببخش معطل شد-

 

 نشیدر ماش یتکان داد و هر دو دستش را باال یسر

کرد،  یط یبلند یرا با گام ها اطی. حستادیگذاشت. منتظر ا

 .داشت رادیکار ا یجا  کی

 

باز   ریآمد. در آنقدر د  یاز داخل خانه م یکم  یو صدا سر

را کنار کفش   فشیگرفت و ک ی. که اضطراب بدشده بود..

 :کنده بود رها کرد شیکه با عجله از پا  ییها

 

 ....... حنانیعمه.... آر-

 

ضربان قلبش را   نیآمد. هم یحنا م ی هیگر فیضع  یصدا

 .آنقدر باال برد که با عجله داخل رفت
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در گرفت و به زور خودش را نگه   یاش به کناره  شانه

گل انداخته  شی عمه اش که لپ ها دنی. با دفتدیداشت تا ن

که با  نی داده بود و آر هیاوپن تک واری بود و سرش را به د

 :بود هل کرد ستادهیسرش ا یآب باال  یوانیل

 

 ... ش... شده؟یچ... چ-

 

 توانست درست حرف بزند ینم یاسترس داشت که حت آنقدر

 

*** 
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  ستین یزیرفت... چ جیاومد بره تو آشپزخونه سرش گ-

 ...یآبج

 

کرد  یآرام کردن او تالش م یکه برا نیتوجه به حرف آر یب

 :نشست شینو زا یبه سمت عمه اش رفت و مقابل او رو 

 

 ....شده؟  ی.... چ؟یعمه جان؟... خوب-

 

 ی سر ماهور گذاشت. نم یرا به زور بلند کرد و رو  دستش

  .دیلرز یم شی توانست درست حرف بزند. دست ها

 

  نیکه به شدت سنگ  شیشانه ها ریدست انداخت ز ماهور

داشت  یبزرگ بیس نیبلند شد بغض ع شیشده بود. از جا

 کرد یخفه اش م

 

 ...اورژانس زنمیاالن زنگ م-
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تر از آن   جی. تلفنش زنگ خورد. گد یچرخ یخودش م دور

  ...بود که بخواهد جواب بدهد

 

اورژانس را  یکرد و شماره  دایپ  فشیرا از داخل ک لشیموبا

  .کرد ی حنا را پاک م ی داشت اشک ها نیگرفت. آر

 

از بابت عمه اشان راحت شده بود.  الشیبا آمدن او خ انگار

 یها  یخوش یگذاشته و پ شانیخودش را لعنت کرد که تنها

 :آمد  ییخودش رفته. صدا

 

 ...ماهور -

 

به  یآمد... دست محکم یم اطیاز ح شیبود که صدا ماین

اش زد... به کل فراموشش کرده بود... به سمت در   یشانیپ

 :اشتبه سمتش برد ی ماهور قدم بلند دنیرفت با د

 

 شده؟ یچ-
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کرد تا بغض  ی... سع دی بار یم  یتک تک حرکاتش نگران از

کرده بود  طیاداره کردن شرا یکه برا ینکند... تمام تالش

  .انگار دود شده بود و به هوا رفته بود

 

دانست  ینم  قایکند دق هیخواست گر یکه دلش م یماهور نیا

 :شده بود با دست به داخل اشاره کرد  شی دایاز کجا پ

 

 ...رفت ادمی  یعنی... یمعطل شد دی ببخش-

 

را درآورد و کامل به سمت ماهور آمد. دستش  شیها کفش

 :را در دست گرفت

 

 ...شده؟ ینداره... بگو چ یاشکال  زمیعز-

 

 ....ستیعمه ام حالش خوب ن-
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در هم رفت. کنارش زد و به سمت داخل راه   شی ها اخم

 .ادافت

 

*** 

 

پر از نسکافه به سمتش دراز شد.   یکاغذ وان یبا ل دستش

انتخاب در  نیدلش زد اما بهتر ریز یفور یبد نسکافه  یبو 

گذاشت و  شیدست ها یرا رو   شیلحظه بود. آرنج ها نیا

 .سرش را به جلو خم کرد

 

تو اما  یحال عمه خانم که االن خوبه... رنگ و رو -

 ؟ یبه بچه هاش بگ یخوا یترسناک تره... نم

 

 .که گفت زد یبه خوب یدلش پوزخند در

 ...انیگفتم... تو راهن دارن م-
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 نیبود... ا نجایهنوز ا نکه ینگاهش کند... ا دیکش یم خجالت

را  شی که پاها  دید یچشم ریهمه ساعت معطل شده بود... ز

 .دراز کرد و به اطراف نگاه کرد

 

 ...... من هستم تو برو خونهیخسته ا-

 

 :دی سمت ماهور چرخ به

 

 ان یبشه بچه هاش ب بل ی عمه ات است طیراهستم... ش-

  نی تو ا یپزشک حرفه ا هی... در ضمن میری... با هم ممیریم

 ...کنه یدست و پاش رو گم نم نقدریا طیشرا

 

واقعا داشت  ایخواست حالش را بهتر کند  یدانست م ینم

ها بدهکارش  نی از ا شتریب یل یخ یلیگفت؟! خ یم نطوریا

 را قورت دهد شیکرده در گلو  ریکرد بغض گ یبود... سع
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 ...ماهورر-

 

 اسمش را صدا زد ناباور

 

بدتر بشه..  نیاز ا شدی... م؟یبغض کرد یاالن به خاطر چ-

 ...یاالن خوشحال باش دی سکته رو رد کرده خدارو شکر... با

 

  نی دانست سال ها تمام درک ماهور از خانواده هم یکه نم او 

  .افتاده بود مارستانیتخت ب یبود که االن رو  یعمه ا

 

 شیاز جا مایپدرش بود و هم مادرش... ن یکه هم جا یکس

  وانیخم شد. ل مهین شیزانو  یماهور رو یپا  یبلند شد جلو 

 .کنارشان گذاشت یصندل  یدستش را گرفت و رو

 

 ...که سرد شد نیبابا ا یا-
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 :نثارش کرد یجان یرا در دست گرفت و لبخند ب دستش

 

 ...... آره ماهور؟؟یکن یم هی موضوع گر نیبخاطر ا یدار-

 

 چ یه شیاز محبت داشتند و در لحن صدا یرنگ شیها چشم

 نبود یسرزنش

 

  دی... باستیمعلوم ن  یچیهنوز ه یبهتر بدون دیتو که با-

به عمل   ج ایبعد از اونم اگه احت ادیها و اکو ب  شیجواب آزما

شکل عملش  نی به بهتر ینداره خودت هست شاال یداشت که ا

 ...ی کنیم

 

 :کرد مایلرزانش در دست ن یبه دست ها نگاه

 

 ...مایتونم ن  ینم-

 

 ؟ یتون یرو نم یچ-
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 ...به عمل داشته باشه  اجیاگه احت-

 

  دنشید  یبرا مایکه سر ن یرا گاز گرفت همزمان نشییپا  لبش

 شیکرد و از جا یاز چشمش افتاد. نوچ یباال آمد قطره اشک

 بلند شد

 

 هی می ... االن بهتره بریفکر کن زایچ نیاالن به ا خوادینم-

 ...کردن  خیدستات  یگرم بخور زیچ هی  مینیبش ییجا

 

را که به سمت او دراز شده بود نگاه کرد، مگر در  دستش

 ت؟ رف یم نیی پا شیهم از گلو  یزیچ تیموقع نیا

 

*** 
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که در  نیبه سر آر یو بوسه ا دیحنا باالتر کش یرا رو  پتو 

بغلش گوله شده بود زد. خدا را از بابت داشتن شان شکر 

  .کرد

 

چند ساعت به جانش  نیاندکش در ا انینداشتن اطراف ترس

مجبورش کرده بود شب را به خانه برگردد،  مایافتاده بود. ن

  .فقط بخاطر بچه ها برگشته بود

 

شده بود همچنان  شیکه از سر شب مهمان گلو   یبغض

  .کرد یم  تشیاذ

 

بود که خواب را از  یقو ینبودن عمه اش به حد  هراس

که بلد  یی ازها یگرفته بود. تمام دعاها و راز و ن شیچشم ها

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 تیموقع نیبود که عمه اش از اکرده  فیبود را در دلش رد

  .جان سالم بدر ببرد

 

 ی  هیمشخص شده بود که عمه اش قض شیآمدن پسرها  با

که از  یاست. تمام ترس دهیرا فهم لیزن گرفتن آقا اسماع

  .شده بود ل یتبد تیماجرا داشت باالخره به واقع نیا

 

اتفاق   ش یکرد برا یکه فکر م یزیاش به هر چ یلعنت ذهن

 شی از فکرها یبود که گاه یحس قو  نیا یبه حد افتاد. یم

منحرف   یگرید یکرد آنها را به جا یم یو سع دیترس یم

 .کند

 

چون   دیآرام تر برخورد کرده بود شا هیقض  نیبا ا کاوه

خواست کار پدرش  ینه چندان دور م یخودش هم روزگار

بود به خانه  دهیفهم نکهیرا تکرار کند اما فرزاد به محض ا

 .به راه انداخته بود یاش رفته بود و الم شنگه ا یپدر ی
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آرام  یبه کاوه زنگ زده بود که برا لیکه آقا اسماع  یطور

 رونیکردنش برود. ظاهرا جول و پالس زن دوم پدرش را ب

 !خواهد؟ یم شانیان زندگبود و گفته بود چه از ج ختهیر

 

کرده بودند  ر یعمه اش در آن گ یکه پسرها  یتیموقع از

 یناراحت بود. خودش اما حالش بهتر بود حداقل م یلیخ

طرف  کیاما پسرها   دیایبدش ب  لیتوانست از آقا اسماع

 ال یتوانستند با خ یطرف مادرشان. نم کیپدرشان بود و  

  .از آن ها شوند یکی  ال یخیراحت ب

 

باال گرفته بود که رفتن    یفرزاد و پدرش به حد یدعوا کار

به صد و ده  ل یرا دوا نکرده بود و آقا اسماع یکاوه هم درد

 .زنگ زده بود

 

 یول دیکش یکه فرزاد راه انداخته بود خجالت م یزیآبرور از

 .دلش خنک شده بود یاز طرف

 

وشانش بود. زن  خوش خ یحساب ل یچند ماه آقا اسماع نیا

جوان هم گرفته بود حتما چند سال جوانتر هم شده بود. با 
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سکته  لیعمه اش آقا اسماع یخودش فکر کرد چرا به جا

  .نکرده است

 

. مرد هوس دیاز خودش بابت افکارش هم خجالت نکش چیه

و تار کرده بود و   رهیاو را ت یکه تمام دوران نوجوان یباز

به  دیکش ینست جانماز آب متوا یتا م گرانیدر مقابل د

  .مرگش را بکند یآرزو یمنفور بود که حت شیبرا یحد

 

رفتار کرده بود که همه فکر   یسال ها طور نیا یهمه  در

  .اخالق تندش است بشیکردند تنها ع یم

 

ته کوچه   ی وهیزن ب یبود که خانه  دهیاما بارها د  خودش

 .کرد یهم خوش نام نبود رفت و آمد م یادیاشان که ز

 

موضوع را از   نیسال ها خوب توانسته بود ا نیتمام ا در

توانست هر آنچه را که از او  یعمه اشان پنهان کند. کاش م

  .برد یرا م شیگفت و آبرو  ی دانست به همه م یم
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سوخت که در تمام  یم یبابک  یاز همه دلش برا  شیب امشب

 ین حرف نشسته بود. دلش برا بدو  مارستانیمدت در ب

توانست مثل فرزاد خرج مادرش کند کباب  یکه نم  یرتیغ

 .بود

 

بذله گو تمام مدت اخم بهم دوانده بود   یدوست داشتن پسرک

فرزاد و   ینگرانش را به او دوخته بود. دعوا یو چشم ها

  .کرده بود دایپ  خیپدرش هم ب

 

فوش ها و   دنی وساطت رفته بود با شن یکاوه که برا ظاهرا

 که پدرش گفته بود ییها راهیبد و ب
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پدرش از هر  سیپل دنیشده بود و با سر رس یعصبان 

را بازداشت کرده   شانیکرده بود. هر دو  تیشکا شان یدو 

 .بودند

 

که او را به خانه رسانده  یگفته بود غصه نخورد و وقت ماین

  .رفته بود یبود همراه پدرش به کالنتر

 

و چقدر بابت  دید یرا م  ماین یالنه کرده ته چشم ها یخستگ

 یبود فقط خدا م دهیکه به او داشت امشب خجالت کش یلطف

  .دانست

 

سقف افتاد. دستش را  یو اش روشن شد و نورش ر یگوش

 .را برداشت یدراز کرد و گوش

 

داده بود که با وساطت  امیپ  مایاز دو گذشته بود. ن ساعت

 .پدرش و تعهد از فرزاد و کاوه آنها را آزاد کرده اند
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مانده بود و آرش هم از عصر معلوم نبود  مارستانی ب بابک

 یم شیجا  کیکرد  یرا نگاه م یزندگ نیا یکجا بود. هر جا

  .دیلنگ

 

 یپاتخت یاش را رو  یفرستاد و گوش یتشکر مای ن  یبرا

  .از بابت پسرها راحت شد الش یگذاشت. خ

 

کرد.  یکار را م نیا تیموقع نیدر ا دینظرش فرزاد نبا  از

  .ترساند یاش او را م یجوش  یاخالق ها نیا

 

مثل پدرش شود. هر  قایکه با باال رفتن سنش دق دیترس یم

 یکرد ول   یمثل پدرش حق را ناحق نم چوقتیچند فرزاد ه

گرفت. در دلش  دهیشد ناد یرا نم شی ها تی باز هم عصبان 

  .شد یاز بابت عمه اش هم راحت م الش یآرزو کرد کاش خ

 

بخوابد. اگر عمه اش  ی را ببندد و کم  شیکرد چشم ها یسع

  .داشت شیر پرا د یبه عمل داشت فردا روز سخت  اجیاحت
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 یهمه  نکهیهم تعلل کند. با ا هیثان کی یخواست حت ینم

اش  یجراح غیت ریدلش ز زیعز نکهیوجودش با فکر به ا 

  .شود مانیخواست بعدا پش ینم یول د یلرز یباشد م

 

که حنا تازه  یداشت. وقت دی و یبه حرف زدن با د  اجیاحت

 .بود با او تماس گرفته بود دهیخواب

 

سالگرد ازدواجشان در تدارک جشن   یگفته بود که برا دیو ید

 .است و فعال سرش شلوغ است

 

چهل و  ی . براگریبود د نیگفتند هم یکه م  ال یخیب ییکا یامر

زده  جانیسالگرد ازدواجش چنان ذوق داشت و ه نی هشتم

  .سالگرد ازدواجشان است نیبود که انگار اول

 

! خودش انش؟ یاطراف ایبود  یعاد ریغ  یادیدانست او ز ینم

  د؟یتپ یداشت نم  شیکه در پ یجشن یچرا دلش برا 
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ذوق نداشت. فکر کرد در  شیبرا دیآن طور که با یحت

 ایدلش جوان  یگفتند فالن یم  نکهیشده است. ا ریپ یجوان

 .داشت تیاست انگار واقعا واقع ریپ

 

*** 

 

را به مدرسه فرستاده  نیبچه ها را داده بود. آر ی صبحانه 

  مایمنتظر ن   دهیبود و خودش و حنا آماده و لباس پوش

  .بودند

 

رفت. منتظر   یداشت و خودش م نیکرد کاش ماش فکر

  ایکار دن نیسخت تر  شیبرا  تیوضع نیماندن آن هم در ا

  .بود

 

 یخانم گذاشته بود برا دهیفر  شیرا پ نیحنا و آر روزید

  .خواست امروز مزاحم او شود ینم نیهم
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 یبچه  کی  یبرا مارستانیب طیدانست مح  یم نکه ی ا با

  .نداشت یاما چاره ا ستی مثل حنا مناسب ن گوشیباز

 

که عمه اش  یرود. از وقت یصبح لج کرده بود که مهد نم از

که  یشده بود و گاه انیخط در م کی آمده بود مهد رفتنش 

  .رفت یخواست م یخودش دلش م

 

کرد  یاش را م یسع تیخواست مجبورش کند. نها ینم  دلش

که در برخورد با بچه ها از زور و تحکم استفاده نکند که 

  .ندیای بار ن ییزورگو  یفردا روز آنها هم آدم ها

 

تخت نفس   یرو  دنشیاتاق آرش سر زده بود و با د به

از بابتش   الشیدر خانه بود خ یبود. انگار وقت دهیکش یراحت

 .راحت تر بود

 

*** 
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آمد و حنا را صدا زد.  رونیاش از فکر ب یگوش  یصدا  با

  .خارج شدندکاله حنا را سرش کرد و از خانه 

 

. در دیرا چند قدم جلوتر د مای ن نیرا که بست ماش اطیح در

با  دیرا د  نیخانم و نسر دهیحنا باز کرد که فر  یعقب را برا

 .کرد یهول زده سالم دنشانید

 

 ماهور جان؟ ی. خوبریسالم دخترم صبحت بخ-

 

 مارستان؟یب دیاریم فیممنونم. شما هم تشر-

 

 :برگشت و او را نگاه کرد ماین  نیح نی هم در
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 کرد خیهوا سرد حنا  ی نیش یچرا نم -

 

 ستی که درست ن ینطوریآخه... ا-

 

 خانم کرد دهیرا سمت فر شیرو 

 

 د ینیجلو بش   دییشما بفرما-

 

 میبر نیدخترم من جام راحته بش-

 

  یاما نم ندیخانم جلو بش  دهیبا وجود فر دیکش یم خجالت

حرف سوار شد.   یرا بست و ب نی. در ماشدیدانست چه بگو 

 :خانم چرخاند دهیرا سمت فر شیکه جا گرفت رو  یدر صندل

 

 ...نی فتینبودم به زحمت ب ی راض -
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  ...اس  فهیدخترم وظ  یچه زحمت-

 

 تذکر داد ماین

 

 نیماهور درست بش-

 

را نگه داشت و دست برد  نیماش دندیکوچه که رس سر

و   دیجالت کشخ شتری ب  مایکمربند او را بست. از حرکت ن

  .کرد ابانیرا سمت خ شیرو 

 

داد اما در ذهنش هر چه به  یتذکر م ما یسر فرصت به ن دیبا

 ینکرد. به او چه م  دایپ یزیدنبال کلمات مناسب گشت چ

 !به من محبت نکن؟ گرانید  یگفت جلو  یگفت؟ م 

 

 ...خونه ارمیحنا رو هم با خودم م یبرگشتن -

 

 خانم به خودش آمد دهیفر یصدا  با
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 شمینه مزاحم شما نم-

 

... نرگس امیدرم یی دخترم... منم از تنها  یچه مزاحمت-

اگه نه  مهیب یهم رفته بود اداره  یامروز کالس داشت خالد

که از   نی... ظهرم آرمارستانیب  ادیباهامون ب ذاشتمیکه نم

ما نگران بچه ها نباش   یخونه   اد یب گمیمدرسه اومد م

 ...خالصه

 

روزها اگر  نیفکر کرد ا نیکرد. به ا یلب تشکر ریز

  .کرد یرا نداشت چه کار م یخالد یخانواده 

 

برگشته  مارستانیاز ب ریاز بس که سردرد داشت و د شبید

سر  یزی نهار بچه ها چ یفرصت نکرده بود برا یبودند حت

 .هم کند
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ماندند.  یخانم نبود بچه ها امروز گرسنه م دهیلطف فر اگر

  .بماند مارستانیب  یخودش هم معلوم نبود تا ک

 

کرد. عمه اش هم اگر از  یم تیوضع نیبه حال ا یفکر دیبا

داشت.   شتریبه مراقبت ب اجیشد احت یمرخص م مارستانیب

 .توانست هر روز در خانه بماند یاو که نم

 

*** 

 

عمه اش به نسبت بهتر شده بود او را به بخش منتقل   حال 

و الناز تازه از  ش یکرده بودند سکته را رد کرده بود. پسرها

  .رفته بودند رونی اتاق ب 

 

 یصورتش کنار نم  یاز رو  یماهور ذره ا یاخم ها اما

  .دانست چطور با عمه اش حرف بزند یرفت. نم

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



غار  ی را نگاه کرد. صدا مارستانی ب یپشت اطیپنجره ح از

  یرا هر از چند گاه یسکوت ظهر سرد زمستان  یغار کالغ

 .شکست یم

 

را پشت کمرش بهم قالب کرده بود و منتظر بود   شیها دست

 نبود و  ندیعمه اش اصال خوشا شاتی. جواب آزمادی ایب  ماین

 .رفت یم یجراح غیت ر یز دیبا

 

مورد با عمه اش حرف بزند.  نیخواست در ا ینم  دلش

نتواند   نکهیاز ا دیترس یاز عمل عمه اش از خودش م شتریب

  .دی ایاز پس عمل برب یبه خوب

 

اش که تا عمر   یماند و عذاب وجدان لعنت یوقت او م آن

 .داشت یداشت دست از سرش برنم

 

آمد.  یکرد عکسش درست از آب درم یهر چه دعا م انگار

 ده یگاه به مراد دل او نچرخ چی که ه یبود از روزگار ریدلگ

  .بود
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را   مایبه صدا درآمدن در سرش را به آن سمت چرخاند. ن با

و  . تخت عمه اش را نگاه کرد دیدر سرک کش یکه از ال دید

 :. آرام پچ زددیبعد به صورت او رس

 

 دن؟یخواب-

 

حرف به پنجره زل  یباال انداخت. عمه اش ب شیبرا یسر

  .کرد در را بست و داخل آمد  یسالم  مایزده بود. ن

 

اش جواب سالمش را داد. جلو آمد کنار تخت عمه اش  عمه

 .باال داد یو تخت را کم  ستادیا

 

را بسته بود که   شیگردو راه گلو  ک ی یبه اندازه  یبغض

در حال خوش و بش با عمه  مایقادر به حرف زدن نبود. ن

  .اش بود
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کار   چوقتیدر خواب بود و ه نهایا یخواست همه  یم دلش

عمه اش با   یصدا دنی . با شندیکش ینم  نجایعمه اش به ا 

 :تعجب برگشت و نگاهشان کرد

 

 نه -

 

 نه؟... چرا نه عمه خانم؟ -

 

 ...رمیام آرزو به دل بمخو  ینم-

 

 ستیصد و ب شاالی... ادیزن یکه م هیچه حرف  نیخدا نکنه ا-

عمل نکردن شما  یتون رو سر ما باشه... ول هیسال سا 

سرتون   یی نکرده ممکنه بال یباالست... خدا  سکش یر یلیخ

 ...ادیب

 

معلوم   گهید یهمه اش حرف پسرم. به سن من که برس  نایا -

نه... تمام عمرم  ای یشیم داری ش بفردا یشب بخواب  ستین

...  رنیبوده فرزاد و ماهور سر و سامون بگ نیآرزوم ا 
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 ای... اون دنمونهیم رونیدستم از گور ب رمیاگه بم ینطوریا

 ....بچه هاست شی هم برم فکرم پ

 

توانست بدون   یکرد کاش م یداشت خفه اش م یلعنت بغض

 دیبگو  یزیچ ختنیاشک ر

 

*** 

 

                   

 

, [12/30/2021 9:49 AM] 

 

 391پست_ #

 

 زیم یزنگ گذاشت و آن را رو  یاش را رو  یگوش ساعت

 یرو  شهیچرخاند و مثل هم یاش را کم یرها کرد. صندل 

  .در زوم کرد ی رهیدستگ
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کرد. باالخره بعد از ده  یعمه اش را عمل م  گر ید یساعت تا

  نی به ا یدانست قلبا راض  یداده بود. هر چند م تیروز رضا

وقت حاضر  چینبود ه مایاو و ن یعمل نبود و اگر اصرارها

 دیسکته کرده بود انگار ام نکه یشد. بعد از ا یبه عمل نم

 .بود دهیعمه اش ته کش

 

نگاه را  نیترساند. حداقل او ا یعمه اش او را م یته  نگاه

که قادر بود   یاز هر حس یشناخت. نگاه عار یخوب م 

  .شود رهینقطه خ کی ساعت ها به 

 

خواست  یزد. انگار م یحرف نم شی با پسرها یلیخ یحت

کند از  یوصل م لیکه او را به آقا اسماع یزیهر چ ی شهیر

ها را جور کرده بود که  بزند. انواع و اقسام عذر بهانه خیب

 .کند اما آخر سر مغلوبشان شده بود ی عمل شانه خال ریاز ز

 

از  یدر انتظار گوشه چشم ش یروزها پسرها نیتمام ا در

اش هم خوب  یبا ته تغار  یمادرشان بودند اما عمه اش حت

  .کرد  یتا نم
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از پول عمل را پسرها   ایر کیماهور هم گفته بود اگر  به

 یم دنشیعمل کند. هر روز هم که به د ستی بدهند حاضر ن

راندشان. در تمام  یکرد و از خودش م یم یآمدند تلخ

  .بود دهی را از عمه اش ند ییرفتارها نیعمرش همچ

 

توانست با او بحث کند.  یحساس هم نم  تیموقع نیا در

ته بود که آمده بود گف دنشیکه به د یمشاورش چند جلسه ا

  .ستیاش اصال مناسب ن  یحال روح

 

اواخر حال عمه اش به نسبت خوب بود اگر آن تماس   نیا

در  گریچند ماه د دینبود شا لیموقع خواهر آقا اسماع یب

راحت تر کنار  تیواقع نیتوانست با ا یم یبهتر تیموقع

 .د یایب

 

عالم  یگذاشت تمام حق ها یعمه اش که م یرا جا  خودش

 یبعد از حدود چهل سال زندگ نوایداد. زن ب  یم را به او 

  .شکل ممکن طرد شده بود نیبه بدتر ییزناشو 
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خورد و از فکر  یاش تکان یبه صدا درآمدن آالرم گوش  با

. روپوشش را از چوب دیبه صورتش کش یآمد. دست رونیب

برداشت و تن کرد. عمه اش گفته بود قبل از عمل   یرخت

  .ند ی را بب  شیخواهد برادرها یدلش م

 

به خانه برود عمه اش گفته بود که  نکهی قبل از ا شبید

بود که امروز آمده  دواریخودش با آن ها حرف زده است. ام

  نی عمه اش قبل از عمل بدتر از ا ی هی باشند اگر نه که روح

  .شد یم شی روزها

 

را برداشت و از  جرشیانداخت. پ بشیاش را در ج یشگو 

 یآسانسور خودش را نگاه  ی نهیزد. در آ رونی اتاق ب 

  .انداخت

 

با وجود خوردن   شبیبود. د دهیپر  یادیتا حد ز  رنگش

 .از چند ساعت بخوابد شتریمسکن نتوانسته بود ب

 

 تیموقع نیرا فشار داد. فکر کرد که ا  شیچشم ها ی  گوشه

 .اش است یروز کار نیسخت تر
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که پروفسور آلبرت را به خواست  یسخت تر از روز یحت

  .بود ختهی خودش عمل کرده بود و تعجب همه را برانگ 

 

 یکه دارد عملش م یفکر کند که کس  نیکرد به ا یم یسع

  .ندارد یاست و با او نسبت یعاد  ماریب ک یکند 

 

در اتاق   یماریهر ب  یاو تمام تالشش را برا  نکهینه ا مگر

 .شد یقائل نم یآن ها تفاوت نیکرد و ب یعمل م 

  

. دیکه رس یکرد. به اتاق جراح یآرامش م یفکر تا حد نیا

باز کرد  ش یگشاده در را برا ییزنگ در را زد پرستار با رو 

  .و سالم داد

 

را داخل کمد  . روپوششدیپوش  ییرا کند و دمپا شیها کفش

شستن دست  یگذاشت و بعد از زدن ماسک برا  لشیوسا

  .رفت ییبه سمت روشو   شیها
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که امروز   یکدام از کسان چیخواست قبل از عمل ه ینم  دلش

 .ندی آمدند را بب یم مارستانیب

 

, [12/30/2021 9:49 AM] 

 

 392پست_ #

 

  شیبود که تمرکز کند. دست ها نیتالشش از صبح ا تمام

 یک یاز  نان یرعشه نداشت اما محض اطم شیمثل ده روز پ

از همکارانش خواهش کرده بود که او را در اتاق عمل 

 .کند ی همراه 

 

کرد آن ها را خشک  شی دست ها یاز شستن چند باره  بعد

 اری)فرد س رکولریکه س یرا باال گرفت تا گان  شیو دست ها

گرفته بود را تن کند. گان را که از   شیدر اتاق عمل( برا

 .آمدند رونیب نیاز آست یبه آرام شی دست ها دیپشت کش
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 یبه سمت اتاق عمل رفت. برا دیرا که پوش شی ها دستکش

  .ستادی ا یتکان داد و کنار دکتر اکبر یپرسنل سر

 

بودند  دهیپرسنل اتاق عملش فهم یمدت کوتاه همه  نیا در

اش دوست ندارد حرف بزند و   یجراح یکه قبل از عمل ها

مهم است  یلیخ ش یقبل از عمل برا یحت یسکوت اتاق جراح

  .کردند یحال او را م تیعلت رعا نی به هم

 

آمده بود قبل  مارستانی ب نیکه به ا یاول  ینه که روزها اگر

از سر و   یکردند و حت یپرسنل با هم بگو و بخند م از عمل

از آن اتفاقات   گرید یرفتند اما بعد از مدت ی کول هم باال م

  .نبود یخبر

 

از هشت گذشته  یآماده بود. ساعت را نگاه کرد کم زیچ همه

  .آوردند یعمه اش را تا االن م دی بود. با

 

 یرارفکر کند و ق دیو یبا د  شبشید یکرد به مکالمه   یسع

عمه اش قولش را  زیآم  تیکه به مناسبت عمل موفق یشام
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 ونایکل خانواد اش را به ف د یاز او گرفته بود. گفته بود با

 .ببرد

 

برده بود   ونای که او را به ف ی کباریدر آن   دیو یتصور د با

خورد  یچلوکباب را م یبر لبش شکل گرفت. طور  ی لبخند

  .است ل ی اص  یرانیا کی انگار 

 

و خصوصا مردمش است  یرانی ا  یبود که عاشق غذاها گفته

از   شیماهور حساب کرده بود و چشم ها یمخصوصا وقت 

به  رکولریس یحرکت او از تعجب گرد شده بود. با صدا  نیا

 :خودش آمد

 

 خانم دکتر-

 

 :را باال گرفت و نگاهش کرد سرش

 

 ...بله-
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 ...دیاریم فیچند لحظه تشر-

 

افتاده بود که تا االن عمه   یاتفاق به ساعت کرد، حتما  ینگاه 

  .بودند. نگران به سمتش رفت اوردهیاش را ن

 

 شده؟  یزیچ-

 

شما رو قبل از عمل   خوانیبستگانتون م خوامیعذرم-

 ...ننی بب

 

 :باال گرفته اش را نشانش داد یها دست

 

 ...؟ینطوری ا-

 

و  نیعمل هست یمن بهشون گفتم که شما آماده  دیباور کن-

 ...اما اصرار کردن ستیامکانش ن
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و به سمت در رفت. کنار در  دیکش  یت یاز سر نارضا یپوف

که تعللش را  ی باز کند اما وقت شیتا در را برا ستادیمنتظر ا 

 :نگاهش کرد دید

 

 ...هاتون ییدمپا دی ببخش-

 

 هین کنم. برگشتم عوضشو  تیوضع  نی با ا یانتظار که ندار-

 پوشم  یم گهیجفت د

 

  خوامیبله عذرم-

 

 باز کرد شیرا برا در

 

 دیی بفرما -
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کرده بود بالفاصله  یرا سر او خال تشیعصبان نکهیا از

 ش یابروها دیکه د یری شد. با باز کردن در از تصو  مانیپش

 .دی باال پر 

 

*** 
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 باز کرد شیرا برا در

 

 دیی بفرما -
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کرده بود بالفاصله  یرا سر او خال تشیعصبان نکهیا از

 ش یابروها دیکه د یری شد. با باز کردن در از تصو  مانیپش

  .دی باال پر 

 

عمه اش خم شده بود و او  لچریو  یعمو پروانه اش رو  زن

از دور   یکرد که کس ی م هیبغل گرفته بود و گر یرا طور 

 .خورد یاشان غبطه م مانهیصم یکرد به رابطه  ینگاه م 

 

خرج خودش و   یسالها طور نیاو نبود که در تمام ا انگار

 یسوا کرده بود که کس ل یفام ی هی عمو منصور را از بق

نکرده  ی عمو منصور حساب باز نکند و خدا یگتربزر یرو 

  .شان نشود  یمزاحم زندگ یکار یبرا

 

با عمه اش بهتر بود و عمه اش  یاو رابطه اش کم اگر

کرد  یجسارت نم  چوقتی شوهرش ه دیپشت و پناه داشت شا

  .کند یحرمت یو درشت به او ب زیر  یبه بهانه ها

 

  نکهیاز ا دیسالن شلوغ بود که خودش خجالت کش یحد به

سفارش کرده بود امروز مراعات حال اقوامش را بکنند.  
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از چه قرار  ه یقض دیکه کنار گوشش خم شد تازه فهم ماین

 .است

 

ادامه بدن ممکنه فشار عمه ات باال بره  ینطوریاگه هم -

 ...د یعملش کن دیتون یاونوقت نم

 

هر دو   ش،ی اصال متوجه حضور او نشده بود. عموها یکس

  .آمده بودند شانیبا بچه ها  شیزن عمو 

 

 دهیشناخت که البته قبال هم آنها را د یرا هم نم ینفر چند

  .باشند شیبود. حدس زد عروس و داماد عموها

 

قدرش را  دید یرا از دست رفته نم  یزیتا چ زادیاز آدم امان

 :کنار گوشش پچ زد دوباره مایدانست. ن ینم

 

 ؟ یبگ  یزیچ یخوا ینم-
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 یزیرا نگاه کرد. با چشم و ابرو به او اشاره کرد چ ماین جیگ

 :دهانش را قورت داد ی. آب نداشته دیبگو 

 

 دی ببخش-

 

به  نکهی. قبل از ادندیبه سمتش چرخ یاو همگ یصدا  با

 .فرو رفت یفکر کند در آغوش یزیچ

 

که  یزی سفت و محکم او را در بر گرفت که به تنها چ چنان

را عوض   شی گان و دستکش ها دیبود که با نیفکر کرد ا

  .کند

 

 دختر گلم-

 

 چوقتیشوکه شد. ه یلحظه ا  یعمو منصور برا یصدا  با

  .در تمام عمرش نشده بود که او را بغل کند
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 یاش برا افهیکه فکر کرد ق دندیچنان باال پر شی ابروها

مضحک شده است اما   نند،یب یکه او را از روبرو م یانکس

پدرش  ادیاو را  شیآغوش عمو  یتعجبش گرما تیدر نها

  .انداخت یم

 

بزرگش را هضم نکرده  یعمو  یمحبت قلمبه شده  هنوز

را پاک کرد و به آنها  ش یکوچکش چشم ها  یبود که عمو 

برادرش زد و از او خواست که  یشانه  یشد. رو  کینزد

 .ماهور را رها کند

 

که بچه بود و   یاما راحت تر بود. چه زمان درشیعمو ح با

 .کرد یقلمدوشش سوارش م شهیهم

 

اواخر که پدرش فوت کرده بود و با وجود گارد  نیهم چه

او را بغل   ینشدن به کس کینزد یسفت و سخت ماهور برا

سال ها  دیداشت که شا یخیدر آب کردن  یکرده بود و سع 

که رها شد تازه  شیآن کم بود. از آغوش عمو  یزمان برا

 .افتاد که سالم نکرده است ادشی
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 سالم-

 

, [12/30/2021 9:49 AM] 

 

 394پست_ #

 

و جواب سالمش را داد.  دیکش شی به چشم ها یدست شیعمو 

  ل ی بزرگش که غرورش زبانزد فام یشد که عمو  یباورش نم

به اشک نشسته  شی بود، بخاطر عمل خواهرش چشم ها

  .باشد

 

که در مراسم پدرش عکس  اوردین اد یچه فکر کرد به  هر

  .العمل او چه بوده است

 

مهم  شی برا یکه آن موقع ها آنقدر خشم داشت که کس  البته

  .ردینظرش بگ  رینبود که بخواد ز
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خشک شده  یاما بهتر رفتار کرد. دست ها  درشیعمو ح با

  .اش را باال آورد و پشت کمر او قرار داد

 

کرد و   تیبه جمع  یاز چند لحظه که از او جدا شد. نگاه بعد

زن عمو پروانه اش  داد. خدا را شکر کرد که  یجمع  یسالم

 ییجدا یدانست برا یاز عمه اش جدا شده بود اگر نه که نم

  .دیشان چه بگو 

 

شان مثل خودش برو  ل یکرد حرف او در فام یفکر م ماین

ارزش  یزیحرف او پش یبرا یداشت. خبر نداشت که کس

  .ستی قائل ن

 

 یزن قد علم م نیاش در مقابل ا یکودک  یترس ها  هنوز

  یرفتار کرده بود که از حد خاص یاو طور با  شهیکرد. هم

  .تر شود کیجرات نداشت به او نزد

 

کرد با وجود  یم یاش زندگ یبابا حاج یخانه  کهیزمان یحت

 ردیگ یکه گرم م ش یبود با دخترها دهیسن و سال کمش فهم

کرد که سر خودش  یاش را م یسع تیکند و او نها یاخم م
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  بینص یگرم کند که از اعتاب و خطاب او ب یزیرا به چ

 .شود

 

ممکنه فشار عمه باال بره... اگه فشار   ینطوری... ادی ببخش-

که   نیتونم امروز عملش کنم... لطف کرد یعمه باال بره نم

. من و  دیاگه امکانش هست دورش رو خلوت کن یول نیاومد

 ...میهست که منتظر عمه هست ی ا قهیهمکارام چند دق

 

. دی شن یدور م اریبس یخودش را از فاصله ا   یصدا  انگار

از  شتریاش بتواند ب  یپدر ل یشد در حضور فام یباورش نم

 .چند کلمه حرف بزند

 

با  یلیعکس العمل شان در مراسم پدرش خ نکه ی ا با

اش تفاوت داشت اما هنوز همان حد و   یکودک  یروزها

کرده بودند  نییاو تع یبرا دنیمرزها که با خط و نشان کش

خواست آن خطوط را در هم  یدر ذهنش تازه بود و نه او م

اش را داشت که  ییخواست توانا یاگر که م ی بشکند نه حت

 .کند یکار نیهمچ
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از عمه اش فاصله  یکم  یهمگ  شیحرف ها دنیبا شن

عمه اش رفت پشتش قرار گرفت و   لچریگرفتند. به سمت و 

نرفته    شتریهل داد. چند قدم ب یآن را به سمت اتاق جراح

 :ستادیاش ا هیزن عمو راض یبودند که با صدا

 

قرآن ردشون  ریماهور جان صبر کن... قرآن آوردم از ز-

 ...کن

 

کارها    نیا کرد که با یم  حیتشر شانیخواست برا یم دلش

کرد زبان به دهان  یکنند اما سع یفقط حال او را بدتر م

از او  ییدانست منتظر آتو  یکه م ی لیدر مقابل فام ردیبگ

  .هستند

 

با محبت  شی قرآن رد شدند زن عمو  ریاز ز نکهیاز ا بعد

 د یصورتش را بوس

 

 ...در پناه خدا-
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دوست داشت. زن   یاش را در دوران کودک هیعمو راض زن

بزرگش  یزن عمو  ری کمتر تحت تاث یبود اگر کم یپرمهر

 .گرفت یقرار م

 

 ممنون-

 

 می را که داخل برد به دست پرستار سپرد. از قبل تصم لچریو 

عمل باز کند اما انگار قسمت  یداشت موضع را خودش برا 

  .نبود

 

موضع را  گرید  یمارهایبود مثل تمام ب نیهم هم بهتر

 یاز استرس کشنده اش کم م یکم دیآماده کنند. شا  شیبرا

 .شد

 

  ...بگو آماده اش کنن-

 

 چشم-
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را درآورد و در سطل آشغال انداخت. گان را  شی ها دستکش

 ل یکرد پوزخند پررنگ شده از رفتار فام  ی باز کرد و سع

 .ردیبگ دهی اش را در ذهنش ناد یپدر

 

*** 
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گذشته  مه یساعت بلند کرد. شب از ن دنید یرا برا  گردنش

  .خودش را کش و قوس داد یبود. کتاب را بست کم
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که گذرانده بود  یکرد و به روز سخت ه یتک یصندل  یپشت  به

انجام داده  گریفکر کرد. بعد از عمل عمه اش چند عمل د 

  .بود امدهین رونیاستراحت ب یاز اتاق عمل برا یبود حت

 

اش روبرو شود. انگار  یپدر ل یخواست با فام ینم  دلش

 یاتاق بابا حاج ی بغ کرده گوشه  یهمان کودک پنج ساله 

 ینم رونیخوردن نهار و شام هم ب ی برا یاش بود که حت

نداشت؛  یبه او کار یاش کس یرفت و به اصرار بابا حاج

نبود که بعد از رفتن مهمان ها ناز و  یبابا حاج گریاما د

 داریکه خواب بود او را از خواب ب یموقع یکند حت ششنواز

  .غذا گرم کند که مبادا گرسنه بخوابد شی کند برا

 

زش ها چقدر تنگ شده بود. حاضر آن ناز و نوا یبرا دلش

  .اش را بدهد به همان دوران برگردد یبود تمام زندگ

 

 ینخورده بود. دلش مالش م یزیتلخ صبح چ یقهوه  جز

را با دو انگشت فشرد و بلند   شیچشم ها ی رفت. گوشه 

 .شد
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به سمت بچه ها انداخت هر دو در خواب بودند.   ینگاه 

  .ه سمت در رفتچراغ مطالعه را خاموش کرد و ب

 

عمل   نیکه ا یرفته بود اما انرژ  شیعمه اش خوب پ عمل 

ساعت بعد از   میبود که تا ن ادیز یاز او گرفته بود به حد

  .شده بود رهیخ واریعمل در اتاق رست نشسته بود و به د

 

دم  یآمده بود کس رونیب یاز ساعت ها که از اتاق جراح بعد

  .بابت شکر کرده بود  نینبود. خدا را از ا یاتاق جراح

 

 یرا عوض کرده بود. گوش  شی اتاقش رفته بود لباس ها  به

از تماس   کی چیانداخته بود اما به ه  یسرسر   یاش را نگاه 

گرفته بود و خود را به  ینداده بود. آژانس یت یاهم  شیها

 .خانه رسانده بود

 

بچه ها زده  گرفتن یرا برا یخالد یآقا یهم در خانه  یوقت

  .مواجه شده بود مایمتعجب ن  ی افهیبود با ق
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به   یاطالع نکهیبود اما از ا اوردهین شیبه رو  یزیچند چ هر

است اما او فقط دلش  ی او نداده بود مشخص بود که ناراض 

آرامش  ینباشد و برا یبرود که کس ییخواست جا یم

  .با خودش خلوت کند یروحش چند ساعت

 

دارد که  اجیاحت یاو را درک کند که گاه مایبود که ن دواریام

 .خودش باشد یبرا

 

خانم مقاومت کرده بود و با   دهیمقابل تعارفات فراوان فر در

 .بچه ها به خانه برگشته بود

 

نوشته بود که   یامکیدر پ ش یبرا ماینگاه دلخور ن بخاطر

دارد که تنها  اجیرا پشت سر گذاشته است و احت یروز سخت

  .باشد

 

خوابش برده  ونیزیتلو   یباز کرد. آرش جلو  یرا به آرام در

 .خورد ی در صورتش م ونیزیبود و نور تلو 
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را برداشت و خاموشش کرد.  ونیزیجلو رفت کنترل تلو  آرام

سبک شود  یباعث شده بود خوابش به حد یلعنت  ی شهیش

  .از خواب بپرد ییصدا نیکه با کوچکتر

 

خواب، خواب  یمرحله  نیآخر  :Rem ) خواب رم انگار

که به  یکرد و هر چند ساعت یتجربه نم  چوقتیرا ه (قیعم

  .ماند یخواب م ییرفت در همان مراحل ابتدا یخواب م

 

باز کرد. به  یرا به آرام خچال یسمت آشپزخانه رفت.  به

  ادیز ریچند وقت اخ نیانداخت. ا یداخلش نگاه اتیمحتو 

  .خانه را نداشت یبرا  دیوقت خر

 

د و اش نبو  ینداشتند. فردا روز کار  خچال یدر  یادیز زیچ

 .قرار داد شی کارها تیخانه را در اولو  یبرا دیخر
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او  یاز کارها  کی چ یمظلومش به ه یو برادرها خواهر

اواخر عادت کرده بود مشت  نیگرفتند. آرش هم ا ینم  رادیا

  .مشت قرص بخورد و فقط از او طلب قرص کند

 

 یکه دلش برا  یمظلوم تر شده بود. طور  نیاز حنا و آر یحت

و در خانه  یحوصلگ یو ب یکار ی. از بسوختیاو م  ییتنها

 یچقدر برنامه  ونیزیدانست چکار کند؟ مگر تلو  یماندن نم

  داد؟ یسرگرم کننده نشان م 

 

ماهواره بخرد  شیهم که ماهور خواسته بود برا یوقت

هم که کنارش  یخودش بخاطر بچه ها مخالفت کرده بود. وقت 

نداشتند که با هم بزنند با   ینشست از بس حرف مشترک یم

  .نداشت ینبودنش فرق آنچنان

 

 یبا او نم یلیبود و بابک هم خ نیهنوز با او سرسنگ فرزاد

  .کردند یهم با آرش خوب تا نم نیحنا و آر ی. حتدیجوش
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که به آنها تذکر داده بود که آرش بزرگتر است و   یبار چند

 .نداشت یر یتاث چی د  هم انگار ه درست با او حرف بزنن

 

  نیکه سر ا یشد وقت یم ی رفتار خود آرش هم عصب از

بود که   رفتهیکرد انگار پذ  یرا دعوا م  نیمسائل حنا و آر

گفت ولشان کند و  یرفتار است که به او م نگونهیمستحق ا

 .ندارد ی اشکال

 

او به مراتب دردش  یآرش برا  یمسئله از سو  نیا  رشیپذ

اش را ترک نکرده  ادگونهیاعت یبود. هر چند رفتارها شتریب

گفته  دیو یخورد اما د یدر روز پنج تا متادون م  یبود و گاه

  .ردیرا بپذ نیا د یبود با

 

اگر آرش تا آخر عمرش معتاد به متادون باشد  یبود حت گفته

ترک  یهم خودش نوع نیبهتر است و ا شهیش دنیاز کش

  .است ادیدادن اعت

 

خواست بچه ها  ینبود اما دلش نم  یناراض هیقض نیا از

 .کنند  یادب یو ب ندیبرادر بزرگشان درآ یجلو 
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را بست.  خچال یها برداشت و در  وهیاز سبد م ییخرمالو 

کند ناچار  دایتوانست پ ینم  یکی و کارد را در تار یدست شیپ

  .به خرمالو زد یگاز

 

  یا هیثان  یزبانش نشست برا ریو گسش که ز نیری ش طعم

  .را بست و از انتخابش غرق لذت شد شیچشم ها

 

لحظات ناب   نی متاهل شود از ا گریکرد اگر چند ماه د فکر

آدم  یزندگ تیاولو  نکهینه؟! فکر به ا  ایخواهد داشت 

  نکهیاز ا یبود که ترس ناش نیریش  یشود به حد  یگرید

  .کرد  یاو باشد را کم رنگ م یزندگ تیاولو  یکس

 

بتواند حس  دیاست و او با نیگفته بود درستش هم هم دیو ید

نتواند از پس  نکهیکند و از ترس ا تیریرا مد  شیها

  .بگذرد دیبرآ  یمتاهل  یزندگ  یها تیمسئول

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خندد و   یم شی روزها نیرسد که به ا یم یبود روز  گفته

  .کند یمسخره م شی خودش را به خاطر ترس ها

 

که تمام شد. به اتاقش برگشت. کنار حنا دراز  شیخرمالو 

را بست و آرزو   ش یو او را درآغوش گرفت. چشم ها دیکش

 .باشد یکرد فردا روز بهتر

 

*** 
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  ...زنمیم  شتیکشمت... آت یم-
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نکند اما  یزیدهان فرزاد گذاشت که آبرور یرا رو  دستش

 فرزاد دستش را پس زد و دوباره داد زد

 

 یخودت و اون هرزه  ینامردم اگه بذارم آب خوش از گلو -

 ...بره نییپا طهیسل

 

راه رفته را برگشت و در  ل یحرف فرزاد آقا اسماع  نیا با

عمه اش هنوز داخل اتاق    ل یگوش فرزاد زد. کاوه با وک

  .کردند یصحبت م  یدفتر قاض سی بودند و با رئ

 

چطور خودش  دیبرداشت نفهم زیکه به سمت پدرش خ فرزاد

که در سالن بودند آنها را  یکسان یانداخت. همه  نشانیرا ب

  .کردند ینگاه م 

 

شد دستش را دور  شیدا یدانست از کجا پ یکه نم یجوان زن

  .حلقه کرد و او را از مهلکه دور کرد ل یآقا اسماع یبازو 
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 شیلحظه حواسش از فرزاد پرت شد و به صورت آرا کی

 یچه شد که صدا دیزن جوان چشم دوخت. نفهم یکرده 

  .کل راهرو را برداشت اددیو داد و ب غیج

 

 هیدانست به حال دلش گر یمقابلش بود. نم یصحنه  مات

مشت  ریکه زن جوان پدرش را ز یفرزاد یبخندد. برا ایکند 

کرد زنش را  یکه تالش م یلیآقا اسماع ایو لگد گرفته بود 

دست و بال پسرش جمع کند. جلو رفت و ژاکت فرزاد  ریاز ز

 .دیرا از پشت کش 

 

 ...!... ولش کن؟یکن یم ینطوریفرزاد چرا ا یوا  یا-

 

کرد.  یاو همچنان تقال م یفرزاد را گرفت ول یسرباز

بلوند شده اش  یزن از سرش افتاده بود و موها یروسر 

  .بود ختهیدور و برش ر

 

و رژ لب  مل یاش راه گرفته بود اشک و ر ینی از کنار ب خون

ساخته بودند که دل    یبیصورتش با هم ترک یقرمز رو 
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دانست چرا دل خودش    یشد اما نم یکباب م   شیبرا  نندهی بب

  .نسوخت یذره ا یحت

 

بود. فرزاد در  دهیعمه اش را به آتش کش یزن زندگ نیا

 :آغوش سرباز همچنان تقال کرد و داد زد

 

آشغال آب   نی با ا ذارمیم یمادر منو طالق بد یفکر کرد-

 ...ی. هااان.... کور خوند بره؟!.. ن ییخوش از گلوتون پا

 

سر زنش  یبرداشت و رو  نی را از زم یروسر ل یاسماع آقا

نداشته  رتیحرکت زد. انگار غ نیبه ا  یانداخت. پوزخند

 .اش به جوش آمده بود 

 

 ...ی... کور خوندیری جناب خب یکور خوند-

 

 یبدتر آبرو شیعربده ها  نیبا ا دیفهم یفرزاد م کاش

 .برد یمادرش را م
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 ....کارتون یپ  نی... برن؟؟ی کن ینگاه م ینجوریا ی به چ-

 

دور و   تیبه جمع  یچشم ریز ل یحرف آقا اسماع  نیا با

آمد و با تعجب به  رونیبرشان نگاه کرد. کاوه از اتاق ب

 :فرزاد و پدرش چشم دوخت

 

 چه خبره؟؟  نجای ا-

 

 :و به کاوه گفت دیخودش را جلو کش ماهور

 

 ...راه ننداخته گهیشر د هیتا  نیفرزاد رو ببر داخل ماش-

 

  ....!خانم دکتر؟؟  شتریب نیشر از ا-

 

گفت. خودش را لعنت کرد که  ه یدکترش را بلند و با کنا خانم

 .نشده است کتریچرا به کاوه نزد ایچرا آرامتر حرف نزده 
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 ...!!هااااان؟؟-

 

بکشد. پدر و  ادیبود که فر ل یبار نوبت آقا اسماع نی ا  انگار

 .آمدند یپسر خوب از پس هم برم

 

مشت و لگد اون   ریهمه آدم گرفته ز نیزن منو جلو چشم ا-

 ...قصر در بره... همه شاهدن خوادیوقت م

 

 :بلند داد زد یدست دور و برش را نشان داد و با صدا با

 

 ... مگه نه؟ دنی همه د-
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انداختن و راهشان را گرفتند و  نییسرشان را پا ینفر چند

 ی حرف ها دییبودند و به تا ستاده یهم ا یرفتند اما چند نفر

که  یزدادند. رو کرد به سربا یسر تکان م ل یآقا اسماع

 هنوز فرزاد را گرفته بود

 

... زنم رو  کنهیم دیدارم... منو تهد ت یآقا شکا نیمن از ا-

 ...میکتک زده... من شاک

 

لبش را گاز گرفت و در دلش آرزو کرد کاش حداقل   ماهور

  .آرامتر حرف بزند یکم

 

 دهیسر و وضعش را سامان بخش یکه کم  لیآقا اسماع زن

 :د یبود دست او را گرفت و کش

 

  یبودن اشکال  یندارم... خب عصبان  یت یمن شکا زمیعز-

 ...نداره
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شهر  کنهی.... اونوقت فکر م؟؟یندار ی تیرو شکا یچ یچ-

 ....ارمیهرته... من پدرشو درم 

 

دوباره آتش گرفت و تقال کرد که از دست سرباز  فرزاد

  .اما سرباز او را سفت تر گرفت دیایب رونیب

 

 ید یپولو کش اردیل یم هی... ینداشته باش ت یشکا دمیبا -

 ....باال

 

حجم از  نیتوانست ا یبه زن پدرش نگاه کرد انگار نم  کاوه

  .تعجب را پنهان کند که دهانش باز مانده بود

 

 ل یآقا اسماع دهیکرده بود که به سال نکش یرقسم دلب نیهم

 مکتین یداد رو حیدار و ندارش را به نامش کرده بود. ترج

 .وسط مهلکه باشد نکهی تا ا ندی کنار سالن بنش
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الناس مال  هایبه تو چه؟؟!!... هان؟... به تو چه آخه؟... ا-

بزنم... به  ششیآت  خوامیدارم... اصال م ارشو یخودمه... اخت

 ...!داره؟  یتو ربط

 

کنترل فرزاد  یامروز کاوه از او نخواسته بود برا اگر

آمد. چقدر هم خوب فرزاد را کنترل   یشان کند نم ی همراه 

  !کرده بود؟

 

که  یی خواسته بود کرده بود. وقت ها یکه هر کار فرزاد

را بنده نبود را  شیشد و خدا یمنطق م یو ب  یفرزاد عصبان 

نبود و کار  م یمستق ی صراط چیدوست نداشت چون به ه

  .کرد یخودش را م

 

گفت چرا در   یبه او م شهیشد و هم یم مانیاما پش بعدا

 !؟ی را نگرفت میجلو  تیفالن موقع

 

به اتاق   یکرد و با آمدن حراست دادگاه همگ دایپ خیب کار

 دیز یعاقبت حراست رفتند. آخر و عاقبت عمه اش از آخر و  

  .بدتر شده بود
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 یآرش را برا ل یگفت که وک نیآفر مایدر دلش به ن فقط

عمه اش  یداده بود و گفته بود برا شنهادیوکالت عمه اش پ

را پشت سر گذاشته بهتر  یعمل به آن سخت  یکه به تازگ

 .است با شوهرش رو در رو نشود

 

 دید یصحنه ها را م نی عمه اش االن در دادگاه بود و ا اگر

موضوع   نیآمد از فکر به ا یسرش م ییمعلوم نبود چه بال

 .لبش را گاز گرفت

 

پراکنده شده بودند و سالن خلوت تر از قبل شده بود.  تیجمع

برود اما  رونیفضا ب نیخواست هر چه زودتر از ا  یدلش م

 .مجبور بود منتظر فرزاد و کاوه بماند

 

*** 
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رفتند.  ینشسته بودند و داشتند به سمت خانه م نیماش در

کنند. در دلش ن ت یاش کرده بود شکا  یراض لیزن آقا اسماع

 .ممنون آن زن بود

 

کردند   یم تینداشت. اگر شکا یتازه ا یماجرا ی حوصله

آخر   تی عصبان  نیرفت. ا یفرزاد قصر درنم گریبار د نیا

  .داد یکار دستش م ییجا کی

 

 یکن  تیو خودت رو اذ  یتو هر چقدر هم که حرص بخور-

  هیقض نیا ال یخی... بهتره بیبابا رو عوض کن یتون  ینم

 ....هم ارج و قرب مادرمون ینطوری... ایبش
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 یکرد. خودش اما از وقت یم  حتیداشت فرزاد را نص کاوه

با فرزاد حرف   گریآمده بودند د رونیکه از اتاق حراست ب

  .شود یقهر طوالن نی خواست ا ینزده بود. دلش م

 

 کجایمادرش را  ینظرش فرزاد با کار امروزش آبرو  از

بود که   ل یبود. مگر عمه اش محتاج پول آقا اسماع ختهیر

  .راه انداخته بود دادیبخاطر پول آن همه داد و ب

 

  ل یآقا اسماع یکه حقش بود. درست که عمرش را پا درست

از آقا  یشد پول یمگر با زور و اجبار م یگذاشته بود ول

  !گرفت؟ ل یاسماع

 

  چید هش یاو معتقد بود با زور نم ل یفقط آقا اسماع نه

  .مجبور کرد یکوچک را به کار یبچه  کی  یحت  یانسان

 

دور زدن قانون را هم که خدا را شکر همه بلد بودند.   راه

داد  یجر م قهی کرد. هر چه هم فرزاد  یشد کار ینم  گرید

به کوچه   ینگاه  نیماش ستادنیبود. با ا دنیآب در هاون کوب

 .دیانداخت و خودش را سمت در کش
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 ...تو؟  یایکاوه... نم یمرس-

 

 ...گرفتم یساعت یبرگردم سرکار مرخص دینه ممنون با-

 

گذاشت که فرزاد  رونیرا ب شیپا کیرا باز کرد و  در

 :کرد ش یصدا

 

 ...ماهور -

 

 :حرف به سمتش برگشت تا حرفش را بزند بدون

 

 ...شده؟ یزی... چ؟یزن یچرا با من حرف نم-

 

 :حرف بود که منفجر شد نی منتظر ا انگار
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 یچ یخواستی م گهینشده؟!!... د  یز یچ یکنیواقعا فکر م-

عمه رو جلو چشم  یشده؟!!... آبرو  ی چ پرسهیبشه؟ تازه م

عمه مگه بهت دستخوش هم بگم؟....  یمنتظر یهمه برد

راه  یزیقرون دوزار باباته که اونطور آبرور  ه یلنگ 

 ...؟ی انداخت

 

 !قرون دوزار؟ هی-

 

 :سمت فرزاد براق شد به

 

 ...یحاال هر چ-

 

 ....ماهور جان-

 

ناخودآگاه باال رفته است که کاوه تذکر  شیکرد صدا احساس

  .کرد آرامتر صحبت کند یداد. سع 
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فرزاد خوب گوش هات  گمیبار بهت م نیو آخر نیاول  یبرا-

عمه از پدرت طالق گرفت دلم  نکهیرو باز کن... بعد از ا

 نکه ی... چه برسه به انمت ی دور و بر عمه بب گه یخواد د ینم

  ...یخرج کن ایر هی براش  یبخوا

 

 :کرد شیزده صدا شگفت

 

 ....ماهور -

 

چه به  شیمهم نبود که با حرف ها  شیبار برا نیاول یبرا

 :آورد یروز فرزاد م

 

خوب تو گوشت فرو کن... دور از   نو یا گمیم یدارم جد-

 دید  یجون عمه اگه امروز تو دادگاه بود و اون جنجال رو م

اومد؟!!... نمونده رو   یچه به حال و روزش م یکنی فکر م

حرص و جوش خرجش رو   یدستت که از االن دار

 ...!!!یزنیم
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. عمه نه از شوهر دیشد و در را به هم کوب ادهیپ نیماش از

شانس آورده بود نه از اوالد. در را با عجله باز کرد و  

  .خودش را داخل انداخت 

 

کرد از شدت  ی. احساس مدیکش  یقیدر نفس عم پشت

 .سرخ شده است  شیگونه ها تی عصبان 

 

محض گفته بود و االن از  ی انصاف  یآخر را در ب ی جمله

 یه اندازه بود اما از نظرش فرزاد هم ب  مانیگفتنش پش

پدرش مقصر بود. هر چه از دهانشان درآمده بود در دادگاه 

 .بار هم کرده بودند
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از  یگذاشت تا کم شیگونه ها یسردش را رو  دست

در خانه را باز کرد و   قهیالتهابشان کم کند. بعد از چند دق

  .داخل رفت

 

تمام خانه را پر کرده بود. چقدر   یخوش قورمه سبز یبو 

  .دوباره برگشته بود یانم احمدخوب بود که خ

 

  ونیکه از عمل عمه اش گذشته بود، مد یماه  کی نیا در

هنوز  نکهیبود که با وجود ا یخانم احمد یلطف و محبت ها

مشکل پسرش به طور کامل حل نشده بود سرکارش برگشته 

 .بود

 

عمه اش همدم  یکرد و برا یبچه ها مادرانه خرج م  یبرا

 یاش در برگشتن به سرکارش ب  یالم  ازیدانست ن یبود. م

 یپول  چیکرد که ه یبا جان و دل کار م  ینبود اما طور  ریتاث

  .کرد را بکند یکه م یتوانست جبران کار ینم

 

 ...مادر یاومد-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ...دیسالم خسته نباش-

 

 ...زمیبر ییبرات چا نیبش ای... بزمیسالم عز-

 

شانه  یبلند شود که ماهور دستش را رو  شیاز جا خواست 

 اش گذاشت

 

 ...زمیر ی... خودم منینیشما بش-

 

  کی یتوانست اندازه   ینم یز یچ چیسرد ه یهوا نیا در

  .حالش را بهتر کند یچا وانیل

 

که مشغول   یخانم احمد یو روبرو  ختیر یخودش چا یبرا

  .بود نشست یرازیدرست کردن ساالد ش
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 گریکرد و به فکر رفت. د وانشی ل یرا بند لبه  دستش

  .آمده بود را نداشت رانیکه به ا یاول  یروزها تیحساس

 

 کی  یگاه شیتوانست بدون شستن دست ها ی م االن

کردند دوباره به  یم شی بخورد. هر چند اگر رها ییزهایچ

به  یکرد گاه یم یگشت اما سع یهمان حالت اولش برم

  .توجه باشد یدرونش ب یندا

 

 نیدارد اما ا رانیکه در ا یگفت با تمام مشکالت یم دیو ید

که  یمثبت و رو به جلوست. خانم احمد ریی تغ کی  رییتغ

 :کرد به خودش آمد ش یصدا

 

 ...ن؟یگفت یزیحواسم نبود چ دی ببخش-

 

 یآهسته تر  یدر اتاق را نگاه کرد و با صدا یاحمد خانم

 :دیپرس

 

 ...شد؟ یچ-
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 :دیبه در اتاق انداخت و پرس  یناخودآگاه نگاه 

 

 ...عمه کجاست؟-

 

 یدراز م کمیساعت دهش رو که خورد گفت  یقرص ها-

 ...کشم فکر کنم خواب باشه

 

 :تکان داد شیبرا یسر

 

 ...کرده دشیاموالش رو به نام زن جد یهمه  ل یآقا اسماع-

 

*** 
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انگار باعث شد تا عمق فاجعه را   یخانم احمد نیه  یصدا

اما او  دیچشمش چک یاز گوشه  یبهتر درک کند. اشک

  .دهد دانی م شیخواست به اشک ها ینم  گرید

 

خانه کرده  یکرد بغض لعنت یرداشت و سعرا ب شیچا وانیل

  .ببرد نییپا یرا با چا شیدر گلو 

 

بفهمه دور از  چارهینگذره... زن ب راتشیخدا از سر تقص-

 ...کنه یجونش سکته م

 

موضوع را   نیا چوقتینظرش بهتر بود که عمه اش ه از

و اتمام   دهینفهمد. عمه اش که همان صبح او را کنار کش

از پول آقا   ایر  کیخواهد  ی حجت کرده بود که دلش نم

  .اش شود یوارد زندگ ل یاسماع
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مردم   ی در خانه ها یبود حاضر است مثل خانم احمد گفته

  .نزند شیپسرها  ای کار کند اما دست به پول او 

 

گفته بود که مگر او   یجواب عمه اش فقط با دلخور در

 !زند؟ یحرف م نطوریمرده است که ا

 

*** 

 

 گریدور تند افتاده بود. چند روز د یانگار رو  زیچ همه

به  زیدادگاه عمه اش بود و اگر همه چ یجلسه    نیآخر

منوال ادامه داشت عمه اش از دست آن مرد بدخلق  نیهم

  .شد یراحت م شهیهم یبرا

 

کار نبود اما  نی به ا یکرده بود هر چند راض  یفرزاد آشت با

 .نبود ری تاث یب  نهیزم نیاوه در او ک ما ین یحرف ها

 

نکرده  یبود آشت نداختهیچند تا فرزاد را به غلط کردن ن هر

  .خنک نشده بود دیبود اما باز هم دلش آنطور که با
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 چوقتیباشد با تو ه ادمیطعنه زده بود که   یبه شوخ ماین

 ی افتاد نم یدادگاه م یدعوا  ادی یخودش وقت یقهر نکنم ول

  .توانست قانع شود

 

از شوهرش طلب  یزیچ چیعمه اش ه  نکهی گفت ا ی م ماین

 ی رفتار نیهمچ یواقع یاست و در زندگ یباز کی نکند رمانت

 .شکست خورده است

 

از  یزیچ چیاز شوهرش ه ییموقع جدا نیبود که نسر گفته

 یطیشوهرش نگرفته اما اشتباه محض بوده و آنها در شرا

خواستند  یحقوق خواهرش را م  بوده اند که اگر حق و 

 .نشود یشوهرش ممکن بود اصال به طالق راض  رندیبگ

 

 یبازگو کرده بود گفته بود که ب ماین ی افکارش را برا یوقت

  یکند فرزاد بخاطر خرج ها یمحض است که فکر م ی انصاف 

 .خورد یحرص و جوش م نطوریمادرش ا
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 یمادرش دفاع م یبود او دارد از حق و حقوق قانون گفته

به غلط   یحق را مطالبه کند حت نیکند و از نظرش هر طور ا

  .قائل است یادیاو احترام ز یکارش ارزشمند است و برا

 

چشم باز  یاز وقت یول ماستی دانست حق با ن یدلش م ته

در روابط انسان   یفکر کردن به مسائل مال شهیکرده بود هم

  .تابو بود شی برا  ها

 

با  نی هم یکرد برا یاش خوب کار نم یمغز اقتصاد  چوقتیه

 یزیچ نیماش کیآپارتمان و  کیکرد جز  یکه م یتمام کار

 .بود یکم  ییدارا اریکرد بس یکه م ینداشت که در مقابل کار

 

  مایبود اما ن  یخاطر هم بود که از فرزاد عصبان  نی هم به

تواند با طالق گرفتن مستقل  یزن م  کی یمعتقد بود وقت 

که از شوهرش   یو با پول ستدی خودش با یپا یشود و رو 

 یاش را بچرخاند چه اشکال  یزندگ ردیگ یم

 

, [12/30/2021 9:49 AM] 
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زده بود که اگر   یکه حقش را مطالبه کند؟ به در شوخ دارد

خوش به حال   یادیکردند ز یزنها مثل تو فکر م یهمه 

  .شد یمردها م

 

طالق    یکه در آستانه  یکرد زن یدانست چرا فکر م ینم

 .کند یخودش را کوچک م ردیاز شوهرش بگ  یاست اگر پول

 

روضه خوانده بودند  شیو کاوه برا مایچه هم که ن هر

 تیبود اما در نها امدهیدر طرز تفکرش به وجود ن  یرییتغ

کند و او را به خانه راه  یباعث شده بودند که با فرزاد آشت

  .دهد

 

 شی برنامه ها مایرفت اما ن  یبه مشاوره نم گریاش د عمه

با عمه   یمدت  کباریبود که بتواند دو روز  دهیچ یرا طور 

  .اش وقت بگذراند
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 طیکرد توجه عمه اش به مح یکار را م نیهم که ا ی وقت از

 .شده بود شتریاطرافش ب

 

شسته بود که عکس  ایاز آن انگار کامال دست از دن قبل 

  .داد یاطرافش نشان نم طیبه مح یالعمل خاص

 

بود از نظرش کم بود. کم کم    مایبابت قدردان ن نیاز ا چقدر

داد و هر چه به  یرا به بهار م شیزمستان داشت جا یسرما

که داشت  یزیشدند اضطراب ر  یم کیعقدشان نزد خیتار

  .داد یخودش را نشان م  شتریب

 

بود و   ختهیدست فرزاد ر یرا رو ی رسما آب پاک نینسر

داده بود. فرزاد از او خواسته بود دوباره با  یجواب منف

  .حرف بزند نینسر
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کردن   یبار عنوان کرده بود که از تنها زندگ نیاول یبرا

که بابک و مادرش از خانه اش رفته  یخسته شده و از وقت

 .خورد یآن خانه انگار دارد او را م وار یاند در و د

 

 ی مزاحمت شیبرا ایرا آزار بدهد  نیخواست نسر ینم  دلش

بوجود آمده   یاحساس  ن یب نیکرد در ا یکند اما حس م جادیا

احساس تازه شکل گرفته  نیهم  یکه دو طرفه است و برا

با او صحبت  نینسر  میرغم تصم یخواست عل یبود که م

 .کند

 

*** 

 

 :تخت نشاند ی و رو  دیرا کش دستش

 

  کنه؟ینم تیمن رو اذ یزیما چ یتو رابطه  یکن یتو فکر م-

خود من... هر  یحت ا یکنه...  سهیداره مقا زهایچ یل یخ ماین

جاش با صبر تو جلو   هی... لنگهیجاش م هی یرابطه ا

موتور و   شهیرفتار تو م استیو س ری جاش تدب هی... رهیم

 ...برهیرو جلو م زیهمه چ
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 :از کنارش تکان بخورد که دستش را گرفت خواست 

 

 ...یدونیخوب م  یلیرو خ نی... خودت استین یاجبار چیه-

 

هست که کار دلمه... من دوسش دارم  یاجبار ه یچرا -

  ...ماهور

 

لبش نشست. پس درست  یرو  یجمله لبخند نیگفتن ا با

 :دیرا بوس نینسر یحدس زده بود. خم شد و گونه 

 

 ...مبارک باشه-

 

 یدستش را در هم م یانداخته بود و انگشت ها  ریبه ز سر

 :چالند
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 یلیفرق هامون خ ییجا هیترسم  یترسم... م  یاما من م-

 ...بخوره تو چشمم

 

ده   یو خجالت ریدختر سر به ز نیگفت ا یبه او م یکس هر

 ی مشترک را تجربه کرده است قطعا باورش نم یسال زندگ

  .کرد

 

بود چه رسد به  نیریاو ش یبرا یحت نینسر  یذات یایح

 .که دلش را به او باخته بود یفرزاد

 

*** 
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 ...سر جات نیبش-

 

 چیو بدون نرمش گفت که بدون ه یجمله رو جد  نیا چنان

  .اش نشست یصندل یرو  یحرف

 

تسلط به  یبرا یقیکه نفس عم دییپا یاو را م یچشم ریز

 یزد و پس از لخت ش یبه موها ی. چنگدیاعصابش کش

 :سکوت به حرف آمد

 

 نیرفتارهات واقعا بچه گانه اس... اصال توقع همچ  نیا-

که مسائل رو با هم  یچ یعنیرو ازت نداشتم...  ی رفتار

 نطوریتو ا ادیم  شیپ هیقض نی.... هر بار که ا؟ی کنیم یقاط

خودمون رو وسط  یرابطه  عی... سری کنیبرخورد م

 ...ی کشیم

 

بلندتر است  شهیاز هم شیباشد تن صدا دهیکه فهم انگار

 :آورد نییرا پا شیصدا یکم
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فرزاد  یخودمون رو وسط ماجرا ی هی قض یکه پا یهر بار -

 قیچقدر حس بد به من تزر یدونی نم یکشیم نیو نسر

پسندم توام  یکه من چون فرزاد رو نم یچ یعنی.... یکنیم

ما تموم بشه...   یباشه پس بهتره رابطه  یگیم عیسر

  ...!!هان؟

 

که از دهن  ییرکاکائو یانداخته بود و به ش نییرا پا سرش

  .خواست حرف بزند یکرد. دلش نم یافتاده بود نگاه م

 

خواست. انتظار  یو سکوتش را م ییتنها زیاز همه چ شتریب

  .آرام نداشت شهیهم  یمایرا از ن یبرخورد  نیهمچ

 

 ...جواب منو بده-

 

. دی گنج یبود که در تصور ماهور م یز یتندتر از آن چ لحنش

شد سرش  یرا بهم فشار داد. باورش نم شیلج کرد و لب ها

  .داد زده باشد
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شک بغض النه کرده در  یزد ب یکلمه حرف م ک ی اگر

 هیخواست گر یلحظه نم نیشکست و او در ا یم شیگلو 

 :م قفل شده اش گذاشتبه  یدست ها  یکند. دستش را رو 

 

 ....زمیماهور جان عز-

 

 :دی کش رونیدست او ب ری را از ز  شیدست ها بالفاصله

 

 یاگه بودم سرم داد نم زتی... عززمیبه من نگو عز-

 ....یزد

 

به  ی. لعنت دیچشمش چک ی اشک از گوشه  یک دینفهم

حاضر در صحنه اش فرستاد. با  شهیخودش و احساسات هم

 .دیکرد و دستش را عقب کش یاشکش نچ دنید

 

  ...شدم ی... واقعا عصبان خوامیمن معذرت م-
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و  زدیبر نیبود را زم زیم یهر چه که رو خواست ی م دلش

 یلحظه داشت که نم نیدر ا یبیبشکند. اصال خشم عج

 .مهارش کند دیدانست چطور با

  

که دلت  یهر چ یاره؟... وقتد دهیچه فا یمعذرت خواه-

من   یکه زد یی.... طبق حرف ها؟ ی کنیبار آدم م خوادیم

نشده  ری پس بهتره تا د امیتو جور درنم یارهایاصال با مع

 ....میراهمون رو از هم جدا کن

 

مدت  نیگذاشت. بعد از ا زیم یرا درآورد و رو  نکش یع

 یرا درم نکشی شود ع یم یمتوجه شده بود هر وقت عصب 

مالد اما در  یرا با انگشت م  شیچشم ها یآورده و گوشه  

  ماین ت یکرد عصبان  ی که فکر نم یزیلحظه به تنها چ نیا

 .بود

 

حال حاضر از تمام آدم ها و بخصوص از تمام مردها   در

 یتکه درمچر دندیرس یکه تا به آدم م  یی بود. از آدم ها زاریب

 .کردند  یروابطشان حساب کتاب م یآوردند و برا
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 ان یکرد و ع یم  تیخودش را اذ یبه قدر کاف  شیها  نداشته

و آن را در صورتش  دیایب یکس نکه یتحمل ا گریبود؛ د

  .بکوبد را نداشت

 

را تجربه کرده بود که تا به  ییزهایرابطه چ نی که با ا درست

  .رابطه خوب بود نیحال نداشت. درست که حال دلش در ا

 

شد اما  یم  ییهوا  ماین یکه دل زبان نفهمش برا  درست

 .هنوز افسار دلش در دستش بود

 

 یودش مرا در خ یعشق کس یکرد سودا یغلط م دلش

 .کرد یفکر م نگونهیپروراند که راجع به او ا
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 نیو هر بار ا میکه ازدواج کرد گهیقراره دو روز د یعن ی-

 ...؟یبرخورد کن ی طور نیاومد هم شیپ  هیقض

 

 :خودش نبود که گفت دست

 

 گهید یدو فردا یبذار اول خرت از پل بگذره بعد برا-

 ...کن یزیبرنامه ر

 

 شی . گونه هادیدو   مایرت نکرد که خون به صو  احساس

 :شدند یاش باز و بسته م  ینیب ی رنگ گرفته بودند و پره ها

 

طرز حرف  نی!!... اصال ازت ا؟؟یزنیم هیمثل زشت چ نیا-

 ....دهیزدن بع

 

  یدونیم یعنیادبم اصال...  یهست که هست.... من ب ی نی هم-

 ...بده ادیباال سرم نبوده که ادب به من  یکس
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لحظه  کی  گری. دستادیاش را عقب فرستاد و ا یپا صندل با

 نکهیاز ا ش یماند. به سمت در پا تند کرد اما پ ی هم نم

چنگ  مایتوسط ن شیدر برسد بازو  ی  رهیدستش به دستگ

 .شد

 

 ...نمی بب  سایوا-

 

که سر   یاز موقع شتری ب ی. حتدیرا کش شیو بازو برگشت

  .بود  یبودند عصبان زیم

 

اش گذاشت و او را به عقب هل داد  نهیس یدستش را رو  دو 

زل   شی تکان نخورد. به چشم ها شیهم از جا نچیا ک یاما 

 :زد

 

اونقدر  یاالن بازوم رو ول نکن نیبه روح پدرم قسم اگه هم-

 ...ارمیسرت م یکه کل دو طبقه کافه رو رو  زنمی م غیج
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حرف دستش را  یو ب دیدر صورتش چرخ  ماین یها چشم

سرد که به صورتش   یزد هوا رونیرها کرد. از کافه ب

  .دیخورد اشکش چک

 

انداخته بود. چرا  یچالش نیبه او که خودش را در همچ لعنت

بود که   نیا تیکند واقع یفرق م هیبا بق  مایکرد ن یفکر م

مثل هم  آمد یمنافعشان که وسط م یآدم ها پا یهمه 

  .بودند

 

مرد را متفاوت  کیبود که  نینظرش عشق فقط تصور ا از

نبود و آن مرد   نگونهی ا  کهیدر حال ین ی بب گریتر از مردان د

  .نداشت یتفاوت چیه گرید یبا مردها

 

 کیکه نزد  یزد طور یمحکم یرو به او تنه   ادهیدر پ یمرد

باشد راهش را ادامه  دهی. انگار که او را اصال ندفتدیبود ب

و اشک  دیدردناکش کش یبه شانه  یداد و رفت. دست

 .چشمش را با پشت دستش پاک کرد
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رنگ کننده  یسطل ب کی اش آرزو کرد کاش  یکودک مثل 

آدم ها   یهمه  دیو از د ختیر یخودش م  یداشت و رو 

  .شد یپنهان م

 

چه تمام تر برگشته بدش با شدت هر  یحس ها  ی همه

  .کرده بود  یبودند. انگار اصال او نبود که سال ها تراپ

 

خانواده بدهد و   ل یاو قصد کرده بود که تشک یاز ک اصال

 !کند؟ یزندگ یعاد

 

 یشده بود که االن دفعه   یعاد ی او مثل آدم ها یک از

که  خوردی را م ییزهایداشت حسرت چ اد یدومش باشد؟ تا به 

  .نداشت

 

را  یو عشق و عاشق یازدواج و متاهل  یبهتر که عتا همان

که  ی. اصال همان بهتر که از روزدیبخش یم  شیهم به لقا

او را به حراست دانشگاه باز کنند دنبال  یخواسته بودند پا

  .حضانت بچه ها رفته بود ی کارها

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

ماند و هر  یم رانیتوانست با بچه ها برگردد. آرش هم ا یم

او دعوت   یتوانست برا یکرد م یرا تمام م ش یوقت سرباز

 .نامه بفرستد

 

 یها نی توه یآمد. هجمه  یباال م  یبه سخت نفسش

اتفاقات همان  ن یقابل باور نبود. با ا ش یبرا ما ین میرمستقیغ

 .رفت یم رانیبهتر که از ا

 

*** 
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 ابانیگشتن در خ اده یخانه را باز کرد. بعد از چند ساعت پ در

گرفته بود  یراه رفتن نداشت، تاکس ی برا یتوان  گری د یوقت

  .و به خانه برگشته بود

 

پناه ببرد. در خانه را  ییخواست به اتاقش و تنها یم دلش

  .چند جفت کفش آه از نهادش بلند شد دنیکه باز کرد با د

 

  مایمهمان را نداشت. حدس زد ن یحال و حوصله  اصال

  .کند ی خانواده اش بخواهد با او آشت یباشد که به بهانه 

 

رفت و آنچه که در ذهنش بود را  یخواست م یم دلش

کردن   یزیگفت. اما او آدم آبرور یدر صورتش م همه  یجلو 

  .نبود

 

شد. در  سیراهرو گذاشت و وارد سرو  یرا گوشه   فشیک

کرده بود چشم   هیبه خودش انداخت از بس گر ینگاه نهیآ

  .متورم و قرمز شده بود  شیها
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 دهیکرده بود. رژ لبش ماس اهیرا س ش یچشم ها ریز  ملشیر

بود   نیکردن هم شیآرا یبود. بد دایاز آن پ یبود و فقط رد

  .گرید

 

  مایبا ن دارید  یامروز با ذوق و شوق خودش را برا چه

قنج   نشیهمراه با تحس ینگاه ها  یآماده کرده بود. دلش برا

  .رفت یم

 

کرده اش که مثل دختر بچه  انیبه احساساتش تازه قل لعنت

واشش را برداشت و مشغول   سیتوجه بود. ف یدر پ یا

  .رتش شدشستن صو 

 

 یشد که دعوا  یمتوجه م  دید یاو را م یهر کس افهیق  نیا با

 .را پشت سر گذاشته است یسخت

 

گذشت را  یخواست آنچه در درونش م یدلش نم چوقتیه

کند اما  یگرفته بود آبرودار ادی شهیبفهمند. هم گرانید

  .کند یتوجه یب  مایداشت امشب به ن  میتصم
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تر به  یگذشته بود و منطق شانیکه چند ساعت از دعوا حاال

تند رفته بود اما  مایدر رابطه با ن دیکرد شا یموضوع نگاه م

فرزاد  دیزل بزند و بگو   شیاو حق نداشت در چشم ها

 .با او مخالف است ل یدل نیخانواده ندارد به هم

 

از خانواده  یدانست ماهور خودش را عضو  یم کهیحال در

  مایداند. حاال فرزاد پدر و مادر هم داشت که ن یآنها م ی

کرد خودش که همان ها را  یصحبت م نگونهیراجع به او ا

  .هم نداشت

 

را عنوان  یموضوع نیکرده بود که همچ یانصاف یب  یلیخ

را   مایخودش بود که علت مخالفت ن  ر یکرده بود. اصال تقص

 .بود دهیپرس

 

زد. کاش بلد   یدر ذوقش م مایاز حد ن شیصداقت ب  یگاه

. از خودش دیبود به خاطر دل او هم که شده دروغ بگو 

 .کرد یفکر م مایگرفت که هنوز داشت به ن یلجش م
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 یسع شیچند ساعت پ نی او نبود که در دل و ذهنش هم مگر

را   مایتوانست ن یدانست چرا نم یداشت. نم مایدر کشتن ن

  .از فکرش خط بزند

 

بود. از   دهیمغزش چسب یانگار به تک تک سلولها یلعنت

در  قهیآمد در راهرو را باز کرد و چند دق رونیکه ب سیسرو 

چشم   یهوا و آب سرد پف و قرمز یتا سرما ستادیا اطیح

  .ردیرا بگ  شیها

 

که داد سر    یدر خانه را باز کرد و با سالم قهیاز چند دق بعد

و تعارف او   تادندسیا دنشیهمه به سمتش برگشت. همه به د

  .نداشت یریبه نشستنشان تاث یمبن

 

باعث شد  نیباز کرد هم شیرا برا شی خانم دست ها دهیفر

 .جلو برود و در آغوش گرم و نرم او فرو برود

 

, [1/2/2022 10:45 AM] 
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موضوع باعث نشد که   نینم داشت اما ا  یش کمصورت هنوز

  .او را سه بار نبوسد شیزن پرمحبت روبرو 

 

توانست  یکه خرجش کرد خجالت زده بود چطور م یمحبت  از

  !در سرش دارد؟ یی چه فکرها دیزن بگو  نیبه ا

 

نبود در دل خدا   مایاز ن یو نرگس هم بودند اما خبر نینسر

خانم فکرش را خوانده باشد  دهیانگار فر یرا شکر کرد ول 

 :که گفت

 

قرار بود فردا شب  یعنی میاینبود که امشب م انیدر جر ماین-

 میحرفامون رو بزن نایعقد و باغ و مراسم ا دیخر یبرا  میایب

شد که   نیجا دعوت شد امروز ا هیفردا شب  یخالد یول

که  نیکجا موند م ین یبب می بهش زنگ زد ... االنمیامشب اومد

 زم؟ین عزی... مگه شما با هم نبودرسونهیگفت خودش رو م
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از هم  شهیم یچند ساعت یول  میآره با هم بود یعنی نه... -

 ...میجدا شد 

 

 ....تو رو نرسوند؟ ماین یعنیافتاده ماهور جان؟...   یاتفاق-

 

 یدروغ ساده هم برنم کی خودش لعنت فرستاد که از پس  به

 :آمد

 

قدم بزنم... با اجازه تون من  یخودم خواستم کم یعنی نه... -

 ...برم لباسم رو عوض کنم

 

بود که   دهیشک فهم یعمه اش نگاه نکرد. ب یچشم ها به

عمه اش  یخانم که به اندازه  دهیاما فر دیگو   یدارد دروغ م

  .شناخت یاو را نم

 

بودن   یدر عاد یکه سع یرا برداشت و با سرعت  فشیک

 .داشت خودش را در اتاق انداخت
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حرف  مایبا ن فتدیب  نشانیب یبود اگر قرار بود اتفاق  بهتر

  .به خانواده اش اطالع دهد  مایرا بزند و خود ن  شیها

 

با   پرمهر خانواده اش یتوانست در مقابل نگاه ها ینم او 

را بزند اما هر چه از  شیو حرف ها ستدی قصاوت قلب با

شد و   یگذشت آرامتر از قبل م یم شتریعصرشان ب  یدعوا

  .شد یکمتر م  مایخشمش نسبت به ن

 

کرده  یریجبهه گ   ماین ینسبت به حرف ها عیاو هم سر دیشا

 .را به خودش ربط داده بود هیبود و قض

 

 عیسر نقدریا یداده بود که نسبت به هر اتفاق  ادیبه او  دیو ید

عکس العمل نشان ندهد اما در آن لحظه انگار خون واقعا به 

 .بود دهیمغزش نرس

 

  نی کرد اما ا یمنع م شی ها تی فرزاد را بابت عصبان  شهیهم

  .بار خودش از فرزاد هم بدتر شده بود
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شدند. در کمد لباس    یحداقل آن طور از هم جدا نم کاش

  .به آن انداخت  یرا باز کرد و نگاه  شیها

 

تخت انداخت. فکر  یو رو دی کش رونیب یو شلوار  زیشوم

کند عکس  فیتعر دیو ید یعصر را برا  یکرد اگر ماجرا

 العملش چه خواهد بود؟

 

تمام  یشو  یم یعصبان  یاز کس یگفت وقت یبه او م شهیهم

  .که در حقت کرده است را فراموش نکن ییها یخوب

 

  یگرید  زیچ چیاما فقط به خودش فکر کرده بود و ه عصر

له شده  ما ین یپاها ریکرد که ز یمهم نبود احساس م  شیبرا

 .جوابش را بدهد دیاست و با

 

را درآورد و شال سرش را برداشت اصطکاک  شی پالتو 

  شیوهام انیم ی. دستدیبلندش را به دنبال خود کش یموها

  .کنسول نشست  یصندل  یو رو  دیکش
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در که بلند   ی. صدادیکش ش یموها انیرا برداشت و م برسش

 است نی آر ایشد فکر کرد حنا 

 

 ...تو  ای ب-

 

در  یدر آستانه   مای. ندیسالم به سمت در چرخ یصدا  با

دهانش را قورت داد و  یکرد. آب نداشته  یداشت نگاهش م

  .نگاهش را از او گرفت

 

چه کند. کاش خانواده اش  دیبا  تیموقع نیدانست در ا ینم

 یکردند. کاش حداقل کم یآمدن انتخاب نم ی امشب را برا

 .فکر کردن داشت یزمان برا

 

, [1/5/2022 11:15 AM] 
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با   فشیدانست تکل یبرپا بود. نم یدرونش ولوله ا در

داده  مای حق را به ن یچند ساعت گاه نی. در استیخودش چ

  .هم نه یبود گاه

 

بفهمد غرور  مایموضوع را ن نیخواست ا یوجود نم  نیا با

  .عتراف کندخودش راحت ا شی پ یگذاشت حت ی مزخرفش نم

 

داخل شد   مایبود که ن ضشیضد و نق یکش مکش فکرها  در

کرده  هیو در را بست. منتظر نگاهش کرد که به در بسته تک 

 :بود

 

 م؟ یحرف بزن-

 

که در  ییدر کافه و فکرها شیاز کارها  ماین ی  افهیق دنید با

  .دیچند ساعت راجع به او کرده بود خجالت کش نیا
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که  ییرابطه شده بود تا آنجا نیکه با او وارد ا یاز وقت ماین

 نگونهیامکان داشت کمکش کرده بود حقش نبود که ا  شیبرا

 .با او رفتار کرده بود

 

 دیو شد  عیسر نقدریا  دیغلط بود نبا شیفرض که حرف ها به

  .داد یعکس العمل نشان م 

 

 ما ی. ندیکش شیتکان داد و برس را به موها  ماین یبرا یسر

اما به  دید یاو را م نهی. در آستادیجلو آمد و پشت سرش ا

  .کارش ادامه داد

 

تمام  مایکار ن نی. با ادیرا بوس شی موها  یشد و رو  خم

که از او سراغ داشت انگار دود شد و به هوا  یتی عصبان 

  .رفت

 

برس را محکم در دستش فشرد و آب دهانش را به  ی دسته

تخت نشست و منتظر به او چشم  یرو  مایفرو داد. ن یسخت

  .دوخت
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سرش گوجه کرد و  یآنها را رو  شیاز شانه زدن موها بعد

برگشت که   مایزد. به سمت ن شی کش دور مچش را به موها

 بود  رهیکه بند زانوانش بود خ شی ه دست هاب

 

 خب من منتظرم-

 

  ینم یز یچ چی او بلند کرد. از نگاهش ه  یرا با صدا سرش

 .مرد سخت بود نی کردن با ا یشک زندگ یتوانست بخواند. ب

 

  یاونم تو کافه جلو  میما دعوا کرد شهیمن هنوز باورم نم-

 ...عالمه آدم ه یچشم 

 

 دیبه صورتش کش یدست

 

با هم داشته باشن با هم  یاگه مشکل یبالغ حت یآدم ها -

 ...دعوا کنن  نکهینه ا زننیحرف م 
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که عصر داشت اصال  یحرفش موافق بود رفتار  نیا با

 .بالغانه نبود

 

باعث شد بهم   یشروع کنم چ نجایبهتره بحث رو از ا-

شد؟   تیمن باعث ناراحت ی کدوم بخش از حرف ها ای ؟ یزیبر

شد؟ ما اصال موضوع بحثمون فرزاد   یچ دمیمن اصال نفهم

 ...یشد یعصبان   هو یبود که تو 

 

 یکه در درونش داشت را برا یخواست خال عمق  ینم  دلش

 یبود که هر زمان  یزیکند. نداشتن پدر و مادر چ حیتشر ماین

 آورد  یافتاد قلبش را به درد م  یم ادشیبه 

 

 ماهور -

 

 او بلند کرد دنید ی را برا سرش

 

, [1/5/2022 11:15 AM] 
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تونم  یمن نم ی... تو اگه حرف نزن؟یجوابمو بد یخوا ینم-

 ...حلش کنم؟  یبفهمم مشکل کجاست... اونوقت چه جور

 

فکر  مای چند ساعت به نبود ن نیطور توانسته بود در ا چه

بود که   یاو تمام فکر و ذکرش حل کردن مشکل یکند وقت

رفتنش را  یآمده است ماهور در ذهنش داشت برنامه  شیپ

 .کرد یجور م 

 

 یبدونم راجع به چ دیبکنم با  یاگه بخوام معذرت خواه یحت-

 ...!؟یدینم حق رو به من نیمعذرت بخوام... تو ا خوامیم

 

 .را دوست داشت شیمرد مهربان روبرو نیشک او ا یب

 

 ...تو  یعنیمن... -
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 ی کرده بود و با دقت او را نگاه م زیرا ر شی چشم ها ماین

  .او سخت بود ینگاه حرف زدن برا نیا ریشک ز یکرد ب

 

 ...خانواده نداره ی به فرزاد گفت-

 

مشکل کار کجاست  یمن نگفتم خانواده نداره گفت زمیعز-

 ...فرق دارن یلیدو تا با هم خ نیگفتم خانواده اش. ا

 

 ...؟یچه فرق-

 

گفته باشم که    یاصال به فرض که من اونطور نمیبذار بب -

 ؟ینگفتم تو چرا ناراحت شد

 

 یدرد را به خوب یشک نداشت. نقطه  مایبودن ن زیت در

با  یانداخت و ضمن باز نییداده بود. سرش را پا صیتشخ

 گفت  شیانگشت ها
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 یفرزاد حت یعنیاز اون خانواده ام... اگه  یمنم بخش-

... نهیبهتر از منه... اگه نظرت راجع به فرزاد ا تشیوضع

 ...خب من 

 

دست  یو دستش را رو  دیکش نییخودش را از تخت پا ماین

 :او گذاشت یدرهم گره کرده  یها

 

...  یقسم بخورم که منظور من رو اشتباه متوجه شد ی ه چب-

  یکنیکه تو فکر م یمن اصال در مورد فرزاد منظورم اون 

خب  اتیبا اون خلق  یبود داشتن پدر نینبود... من منظورم ا

 یمادر  یحت ایآدم داشته باشه  یرو  یمخرب رات یتاث  تونهیم

رو از زن بودن   یعمه ات ممکن درک درست یفی به ضع

تو   گهید ینکرده باشه که دو فردا جادی فرزاد ا یابر

رو داشته باشه  ییهم توقع همون کارها  نیاز نسر شی زندگ

 ...خودش مشکل زاست نی... و ا دادهیکه عمه ات انجام م

 

هم که فرزاد داشته نداشتم پس    ییها ن یهم یمن حت-

 ...چطور
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  شیحرف ها یداد و مانع از ادامه  یرا فشار آرام دستش

 شد

 

که هر وقت راجع بهش برام حرف  یداشت یتو پدر زمیعز-

 ...تو نگاهت بوده نیفقط تحس یزد

 

من   یاز عمه  ش یرفتار یکه صد مرتبه الگو  ییو زن بابا-

 ...غلط تر بوده

 

رفتار تو  یالگو  چوقتیمهم بوده که اون زن بابا ه نی ا یول-

 چوقتیو ه یدیاون رو نپسند ی رفتارها  چوقتینبوده... تو ه

  ...اونها برات ارزش نبودن

 

که از چشم او دور  دیکش ینفس راحت ما ین یحرف ها  نیا با

 نماند 
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 ینسبت به حرفها یکرد یریجبهه گ عیسر یقبول دار-

 ...من؟

 

کرد و او از  یدهان باز م نیلحظه آرزو کرد کاش زم نیا در

او را زود قضاوت کرده بود  نکهیشد. از ا یپنهان م ما ین دید

 .دیواقعا خجالت کش

 

 خوامیمعذرت م-

 

بدهکار بود در  مای را به ن یمعذرت خواه نیشک ا یب

 .را داغ کرد شی زد و پشت دست ها یرنگ  یجوابش لبخند ب 

 

*** 

 

                   

 

, [1/7/2022 5:29 PM] 
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 دنیکرد اما با د شیبه رو  یاخم ماین یبلند خنده  یصدا  با

خنده اش  یماهور انگار شارژ شده باشد صدا ی  افهیق

 :کرد شیبازو  یحواله  یبلندتر شد. مشت

 

 ...نخند مسخره-

 

را  ما ین یخودش حرصش گرفته بود که بساط خنده  از

 فراهم کرده است

 

 ...یرد شد  شهیباورم نم-

 

 کرد خنده اش را بخورد  یسع  مایماهور ن یاخم دوباره  با

 

 ...؟ی.... مگه کالس نرفت ؟یشد رد شد  یاصال چ-
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اش را  یباز جیخواست گ ی. دلش نم دیکش یکالفه ا پوف

 :در گرفت ی ره یکند. دستش را به دستگ حی تشر مای ن  یبرا

 

 ....رمیم یمن با تاکس  یری اگه نم-

 

 :شد  یرا زد و جد یحرف او قفل مرکز  نیا با

 

 ؟یشد که رد شد یبدونم چ خوامینه واقعا م-

 

 تیدر بود و نگاهش به جمع ی رهیهنوز به دستگ دستش

جمع شده   یو رانندگ  ییکه دور افسر راهنما شیروبرو 

 .بودند

 

 رو خاموش کنم نیرفت ماش ادمی-
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که قفل  دیخودش را جلو کش  ماین یخنده  کیشل یصدا  با

 :دستش را گرفت مایشود. ن  ادهیرا بزند و پ یمرکز

 

 ادتی یچ  یخندم... خب برا ینم  گهی... ددی... ببخشدی ببخش-

 ؟ی رو خاموش کن نیرفت ماش

 

 .بکشد که نگذاشت رونیب مایدستش را از دست ن خواست 

 

 ...خندم ی... نمدیگفتم ببخش-

 

او را  یو اعصاب نداشته  بود انیع ش یخنده در صدا هنوز

  یاز دست خودش عصبان  یکاف یانداخت. به اندازه  ی خط م

 .کرد یترش م یرفتارش عصب نی هم داشت با ا ما یبود ن

 

 ...برم کار دارم خوامی... ممایول کن دستمو ن-

هر دو دستش را باال   میرا ول کرد و به عالمت تسل دستش

 :گرفت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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 ...رفت ادتیچرا  نمینخندم... فقط بگو بب گهید دمیقول م-

 

تسال خودشون    ینایتسالست. ماش نمیماش کا یبابا من امر-

... من سالهاست با  شنیخودشون هم قفل م  شنیخاموش م

خاموشش   دینبود که با ادمینکردم اصال  یرانندگ نایماش نیا

کارم تموم شد افسر گرفت خوبه منم  نکهیکنم... بعد از ا

  ...شدم ادهیپ

 

آثار خنده در  گرینگاه کرد که د  مایگرفت و به ن ینفس

 :نبود  دایصورتش پ

 

رو   نیافسر بهم گفت رد شدم... گفتم چرا... گفت ماش-

  ...ی خاموش نکرد
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 ...؟یبابا... تو مگه کالس نرفت  یا-

 

  نایماش نیبا ا ادیب ادمی نکهیا یجلسه رفتم اونم برا هی-

رو خاموش  نیرفت ماش ادمیکنم... اونجام  یرانندگ یچجور 

اما  کنمیکنم... خانمه بهم گفتا گفتم باشه حواسم رو جمع م

 ...رفت ادمیبازم 

 

 ...یدادیم حیخب براش توض-

 

 ؟ یک  یبرا-

 

 ...کردیافسر... مطمئنا درک م-

 

 :باال انداخت شیبرا یسر

 

 ...میولش کن بر-
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 را زد و در را باز کرد یمرکز قفل 

 

 ؟ یری کجا م-

 

 ...سایوا قهی چند د-

 

درست کرده بود.   ش یبرا یگرفتن چه دردسر نامهیگواه

  .کرد یدرد م شی از بس سفت بود بازوها دیفرمان پرا

 

که   دی را د مای فشار داد. ن یرا بغل گرفت و کم  شی بازوها

  .زد یو داشت با او حرف م دیافسر را کنار کش

 

 زشیعز نیو ماش  کایامر  یلحظه واقعا برا نیدر ا دلش

مجبور شده بود آزمون بدهد  نامهیگواه یتنگ شد. برا

  .را هم که شکر خدا رد شده بود یعمل
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آمد در را  نیبا افسر تمام شد و به سمت ماش ما ین یها حرف

 :دیکه باز کرد و نشست پرس

 

 ...شد؟... قبول کرد؟ یچ-

 

 را روشن کرد  نیباال انداخت و ماش شیبرا یسر

 

 گفت؟  یچ-

 

 شد یاصل  ابانیرا چرخاند و وارد خ فرمان

 

فردا روز به خاطر   یول یگیم یچ  کنمیگفت من درک م-

 نشیو دزد ماش ابونیکرد تو خرو روشن ول  نش یماش نکهیا

 نی... بهتره عادت کنه ماشکنهیرو زد اونوقت منو لعنت م

خودش  یبرا  یعنیرو خاموش کنه و درارو قفل کنه... 

 ...بهتره
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 یدوباره برا گرید یهفته  دینظرش حق با افسر بود. با به

 نیهم تسال داشت از هم رانی آمد. کاش ا یم یآزمون عمل

  .عزا گرفته بود نیماش دیخر یاالن برا 

 

خواست اما  یخودش را م نیلحظه واقعا دلش ماش نیا در

 .خبرها نبود نیاز ا نجایا

 

*** 

 

                   

 

, [1/10/2022 9:26 AM] 
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تخت انداخت. از  یو رو  دیکش رونیرا از کمد ب شی پالتو 

  .شست یدر دلش رخت م یصبح انگار کس
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نگاه عمه اش خورده بود انگار در  ریچه صبحانه ز هر

 ید ییدر بفرما ی. با صدااوردیخواست باال ب یحلقش بود و م 

کردن شلوار داخل کمد   دایپ ی گفت و دوباره سرش را برا

  .کرد

 

کرد  یاما احساس م دی بار یصورت عمه اش آرامش م از

  .ستی وسط درست ن نیا یزی چ کی

 

از نظرش  یمهم  نی اتفاق به ا یحد از آرامش آن هم برا  نیا

 .بود یعیطب ریغ  یادیز

 

که  دیآورد. بابک را د رونیخواست را ب یکه م یشلوار

که عمه اش  یبود. از وقت ستادهیا  فیوسط اتاق بالتکل

سر شوخ و شنگ از آن پ  گریدومش را کرده بود د یسکته 

 .نبود یخبر یشگ یهم

  

 ...؟یخوایم یزیجانم... چ-
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 زیعز شیآرش برا یگفت به اندازه  یبود اگر م دروغ

بابک بود. از همه جا  نی ب نیفرد در ا نیتر فی . بالتکلستین

  .رانده شده بود

 

و کار خودشان را داشتند. تنها  یو کاوه خانه و زندگ فرزاد

آمد  یآنها هم که م یخانمان بود و خانه  یبابک بود که ب 

  .داد  یعمه اش به او محل نم

 

افتادکه انگار هزار  یم یی خودش و روزها ادی بابک   دنید با

 .سال از زمان گذشته بود

 

 ...ام؟ یمن ن یعنینه.... -

 

بود که  یز یچ نی شد، اضطراب بارزتر قیصورتش که دق در

  یشک بابک ب یسوخت. ب شی کرد. دلش برا یم ییخودنما

 ماجرا بود نیفرد ا نی گناه تر
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 ...شد باهاش برم  یکه منم به زور راض ی ن یب یم-

 

 ...فته یب ی اتفاق ترسمیم-

 

افتاده  نی پسر! تمام اتفاقات قبل از ا نیساده لوح بود ا چقدر

 !فتد؟یخواست ب یم  یچه اتفاق گریبود د

 

 ...شهینم یزینترس چ-

 

 دیمرغ سرکنده دور خودش چرخ نیع

 

 می... ما هم حق دارمیا یاز ما ن چکدومیکه ه یچ یعن ی-

 ؟ی بشه چ شیزیماهور... مامان اگه چ

 

حالش  یدانست جواب بابک را چه بدهد. خودش به حد ینم

جرو   ییشک توانا یب اوردی بد بود که هر آن منتظر بود باال ب

 .ک را نداشتبحث کردن با باب
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که خود عمه  هیم یتصم نی... ادونمیبابک جان من نم-

 ...میگرفته... بهتر بهش احترام بذار

 

از سر  نکهیا یبود که قانع نشده است. فقط برا معلوم

 خودش بازش کند اضافه کرد

 

 یشد من حرف  یبرو با عمه حرف بزن اگه راض یخوایم-

 ...ندارم

 

, [1/10/2022 9:26 AM] 
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  یو رو  دیکش یرفت. پوف کالفه ا رونیکه از اتاق ب بابک

  .توانست خودش را قانع کند که نرود یتخت نشست. کاش م
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اما او  ندی را بب لیخواست حداقل امروز آقا اسماع ینم  دلش

 .تنها بگذارد  تیوضع نینبود که عمه اش را در ا یکس

 

* 

 

رفتند. سرش  یاسنپ نشسته بودند و به سمت محضر م در

عمه اش گذاشته بود و دست عمه اش را  یشانه  یرا رو 

  .گرفته بود

 

است دارد خفه اش   دهیکه پوش یاسک قهیکرد  یم احساس

از گردنش فاصله   یاش را کم  قهیکند. با دست آزادش  یم

  .داد

 

  نی او را تا به ا چوقتیداشت. ه یبیاش اما آرامش عج عمه

شده  کدل یگفت با خودش    یم مایبود. ن دهیاندازه آرام ند

 نیخودش به ا یخودش را گرفته است ول  میاست و تصم

عمه اش  یبرا  یبود اتفاق دواریشک داشت و ام  هیقض

  .فتدین
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به چهره اش زده است.  یتفاوت یکرد نقاب ب یم احساس

 نکه ی برود با ا شگاهیبه آرا خوادیبه او گفته بود که م روزید

 .تعجب کرده بود اما همراهش شده بود

 

  یرا رنگ گذاشته بود و دست ش یاز سالها موها و ابرو  بعد

  .بود دهیبه سر و صورتش کش

 

از   باتریمهربان و ساده اش ز یعمه   یکار بر و رو  نیا با

  شیخودش برا شیرا که چند روز پ  ییقبل شده بود. پالتو 

چادر سرش  نکهیبود و از همه مهمتر ا دهیبود پوش  دهیخر

  .نکرده بود

 

  نی حفظ ظاهر بود ماهور ا یکارها برا نیا یاگر همه  یحت

اش سرش را بلند کرد و   یگوش  یرا دوست داشت. با صدا

  .انداخت فشیدست در ک
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 ی خبرش نگذارد. لبخند یفرستاد بود که ب امی پ شیبرا  ماین

بود  یهمان کس ما یشک ن ینشست. ب  شیلب ها یرو  قیعم

  .شد یکه حال دلش با او خوب م

 

او بود.   یاتفاقات زندگ یحواسش به همه  شهیمرد هم نیا

شدند انگار  ادهیرا حساب کرد و پ  هیکرا دندیبه مقصد که رس

خواست از  یکشاندند که دلش م یماهور را به مسلخ م 

 .که آمده برگردد یهمان راه

 

* 

 

بود که با عمه اش در محضر منتظر نشسته  یا قهیدق چند

  .نبود یخبر ل یبودند اما از آقا اسماع

 

عمه را خواسته بود که عمه اش در  یشناسنامه  محضردار

  .شوهرش است گفته بود که دست یشرمندگ  تینها
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خواست کت کوتاهش را  یکرد. دلش م یگرما م احساس

کار را  نینبود که بتواند ا یاما جو محضر طور  اوردیدرب

به  یدر اتاق سرک یال ی بکند. در محضر که باز شد از باز

  .دیسالن کش

 

که دست در دست  دیرا د ل یزن آقا اسماع یکمال ناباور  در

  .شک عقل نداشت یزن ب  نیاو وارد محضر شد. ا

 

خواهد اثبات کند.  یرا م یزیکارها چه چ نیدانست با ا  ینم

عاشق و معشوق بوده اند و او  ل یانگار سالها با آقا اسماع

 یباالخره موفق شده است که معشوقش را از چنگ عمه  

 .برسد یبکشد و به خوشبخت رونیب  ثشیخب

 

اتاق که باز شد اول خانمش وارد شد و بعد خودش. عمه  در

 چینظر گرفت اما در کمال تعجبش عمه اش ه ریاش را ز

نشان  شیروبرو  شیزن غرق آرا دنیاز د یعکس العمل

  .نداد
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در  ل یدل  یب  یبیگره کرده اشان خشم عج  یدست ها دنید با

که آن همه به  یلیدانست آقا اسماع ی. نمدیدلش زبانه کش

زن   نیشده بود ا  یداد چطور راض یم ریاب عمه اش گحج

 .زدیبر رونیتمام ب  یرا با دست و دلباز  شیتمام موها

 

*** 
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 دیجد یانگار از چهره   ل یکه نشستند آقا اسماع شانیروبرو 

  .کرد یعمه اش متعجب شده بود که داشت نگاهشان م
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کرد و در  ش ینباشد صدا  یاتفاق راض نی زنش انگار از ا اما

  .گفت که نگاهش را از آنها گرفت یزیگوشش چ

 

 لیروز آخر آقا اسماع نیدانست چرا انتظار داشت در ا ینم

که سر   ییحداقل بخاطر تمام بالها ا ی دنی را متحول شده بب

  .باشد مانیپش یعمه اش آورده بود کم

 

گرفته  ل یقبل شناسنامه ها را آقا اسماع قهیکه چند دق دفتردار 

 .بود مشغول نوشتن بود

 

ختم  هیقض نی . کاش ادیجوش یو سرکه م ریس نیع دلش

  .کرد یشد. مدام ساعت را نگاه م  یم ریبخ

 

 یگذرد و کش م یم یتر از حد عاد کرد زمان کند یم حس

  .صورت عمه اش بود خیم لی. بدتر آنکه زن آقا اسماعدیآ
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خودش با او بود که دست بردار  ی سهیدر حال مقا انگار

 ستمیتوانست س یکرد نم یعمه اش نبود. هر جور که فکر م

 .زن را درک کند نیا

 

به آن   ییاعتنا چی کرد که ه یعمه اش را نگاه م یچشم ریز

 ماین شنهادیبه پ ی که به تازگ یکرد و در گوش  یزن نم

  .کرد یم  نییبود صفحات اخبارش را باال و پا دهیخر  شیبرا

 

 یراض  یلیکه عمه اش به چهره اش زده بود خ ینقاب نیا از

 .کار حفظش کند و نشکند  انیبود تا پا دواریبود البته ام

 

طالق  ی  غهیکه داخل اتاق شد و شروع به خواندن ص عاقد

 هیداد اگر گر یکرد به عمه اش حق م ی م یکرد. حس خفگ

ها، کتک ها و  نیو توه رهایگرفت. تمام آن تحق ی اش م

 ی قهیتا چند دق یروح یناسزا گفتن ها، تمام آن زجرها

  .شد یتمام م شهیهم  یبرا گرید
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که عمه اش به اندازه  دیشد فهم  یهم م یحساب سرانگشت با

را تحمل کرده است.  شیمرد بدخلق روبرو  نیعمر ا  کی ی

 .را گرفته بود شیبغض گلو 

 

بلند شد.   شی امضا از جا یخودش که آمد عمه اش برا به

تکان نخورد تا  شیامضا کرد از جا لیدفتر را که آقا اسماع

  .د یعمه اش به او رس

 

فتر را سمت خودش تفاوت به حضور او د یاش ب عمه

 :دیچرخاند و از دفتردار پرس

 

 امضا کنم؟ دیکجا رو با-

 

دفتر خم شد و محل امضا را به عمه اش نشان   یرو  دفتردار 

با پوزخند مسخره اش از  ل یمدت آقا اسماع نی داد. در تمام ا

  .کرد ی عمه اش را نگاه م  کینزد
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بود که انگار از عمه اش طلبکار است. بعد   یطور  حالتش

که همه  یکرد و انگشتر فشیاز امضا عمه اش دست در ک

دفتر  یبود را رو  دهی عمر ماهور در دست عمه اش د ی

  .انداخت

 

و  دییجو  یرا عصب لش یانگشتر سب دنیبا د ل یاسماع آقا

 :گفت

 

 ؟یپدر سگ گدا زاده االن برا من آدم شد-

 

در صورت آقا  یا دهیند کرد و کشاش دستش را بل عمه

ماهور از ترس باال   ی شانه ها شیزد که از صدا  ل یاسماع

  .دیپر

 

 ستی عمر تحملت کردم قرار ن هی... تیشخص یبد دهن ب-

 ...امروز هم تحملت کنم
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بلند شد و  شیکه باال رفت دفتر دار از جا ل یآقا اسماع دست

 دستش را گرفت
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 ...!!کنن ی... رو زن که دست بلند نمه؟یچه کار  ن یآقا ا-

 

افسوس  یلب استغفار کرد و سرش را به نشانه  ریز عاقد

  .کرد یدندان قروچه ا لیتکان داد. آقا اسماع

 

و دوباره شروع به  دیکش رونی را از دست دفتردار ب دستش

  ل یکرد. عمه اش سمت زن آقا اسماع شیها ل یسب  دنیجو 

 :و گفت ستادیا شیرفت. روبرو 

 

 کباب به دماغت خورده... نه؟؟  یبو -
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سکوت بلند   یکه خواست حرف بزند دستش را به معنا زن

 :اشاره کرد و گفت ل یکرد با چشم به آقا اسماع

 

  ...کنن یخونه فقط خر داغ متو اون -

 

 اش به سمت ماهور آمد عمه

 

 ...میبلند شو بر-

 

 ...عمه نیبش نجا یا قهی چند د-

 

 یمحضر هم با هم روبرو شوند و داستان  نییخواست پا ینم

مراعات دفتردار  ل یآقا اسماع نجایهم آنجا داشته باشند. اگر ا

اش که جلودارش نبود. عمه  یآنجا کس گریو عاقد را کرد؛ د

  .نشست نفس ماهور جا آمد
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او کوتاه آمد. حق داشت  یرا شکر کرد که عمه اش جلو  خدا

 کیهمراهش شوند، اگر نه که  ش یکه نگذاشت پسرها

 .افتاد یراه م نجایا یحساب  یدعوا

 

دفتر را برداشت سمت زن جوان  یانگشتر رو  ل یاسماع آقا

  .بد سمت عمه اش انداخت ی آمد؛ نگاه  شی بایو ز

 

 یو نه لحظه  دیعملش رس یمثل آخر قصه ها به سزا نه

  .شد مانیعمرش پش  کی یآخر از کرده ها

 

و خندان که نه اما دست زنش را گرفت و از اتاق    خوش

عمه اش به  ییزناشو  یزندگ یراحت نی رفت و به هم رونیب

 .دیرس انیپا

 

گره  یدست ها یرو که از رفتن آنها گذشت دست  قهیدق چند

  .عمه اش گذاشت و با چشم اشاره کرد که بلند شود یکرده 
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. عمه اش ستادیعمه اش ا یاز محضر که روبرو  رونیب

با پشت دست پاکش  عیاز چشمش افتاد که سر  یقطره اشک

 .کرد

 

 ...کنم هیخوام برم خونه ناراحت بشم و گر ینم-

 

مورد به عمه اش  نیرا در ا ایدن  یحق ها یچند او همه  هر

 :تکان داد شیبرا یداد. سر یم

 

 م؟ یکجا بر -

 

 ؟یشهر ر میبر-

 

برود  یخواست شهر ر  یآمده بود دلش م رانیکه ا ی وقت از

جانش   یفرصتش را نداشت که به بابا حاج چوقتیاما ه

  .بزند یسر
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از عمه اش دلتنگ آنجا بود. با لبخند  شتریشک او ب یب

 .درآورد و اسنپ گرفت فشی اش را از ک یگوش  ین یغمگ

 

*** 
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نداشت.  یاسفند سوز آنچنان یهوا یبود و خنک  دیع دم

  .تهران را شسته بود یهوا  یقبل آلودگ  باران شب

 

 یقرار بود برا مای هوا را دوست داشت. با ن نیزدن در ا قدم

  .لباس عروس بروند دنید
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 مایکرده بود که همراهشان شود ن غیج غیچه نرگس ج هر

جرات  یهم کس ما ین تیاجازه نداده بود. در مقابل جد

 .اعتراض نداشت

  

گفت  یمهم نبود اما عمه اش م شی برا یلیکه خ  خودش

  .ندی شگون ندارد داماد قبل از عقد او را با لباسش بب

 

اش  ینگران بدشگون نی هم ینبود برا  یآدم خراف چوقتیه

حرف    مایخواست با ن یبود. م ینبود. عمه اش اما ناراض

 یکس ی برا یتا دلخور  اورندیبزند که رسوم را کامل به جا ب

  .دیا ین  شیپ

 

عروس کردنت رو   یعمر آرزو   کیگفته بود اش که  عمه

  .لذتش رو ببرم ذاره یشازده نم ن یداشتم االنم ا

 

امروز با او حرف  دینداشت. بهتر د مایدفاع از ن یبرا یحرف

 .شود ادهیپ طانیاز خر ش دیبزند شا
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کند. گفته  یرا راض مایتواند ن  یخانم اما گفته بود او م دهیفر

رد و اگر رگ خوابش دستت بود که مثل پدرش رگ خواب دا

 نطوریحرف حرف تو خواهد بود اما خودش ا گری د  دیایب

  .کرد یفکر نم 

 

بود  زیچ  کی ینظرش رو  ینبود اما وقت یریآدم سختگ ماین

  .شد نظرش را عوض کرد یم یبه سخت

 

. دیداده بود رس ما یکه آدرسش را ن یشاپ یکاف  کینزد

سردرش را نگاه کرد بعد از مطمئن شدن در را هل داد و  

  .وارد شد

 

از آن بود که بتواند  کتری سرش را در فضا چرخاند. تار یکم

  .بود ستادهیکند. مستاصل وسط کافه ا دایرا پ ماین

 

 دن یکش گاریکرده بود. س دایرا پ ییهم گشته بود چه جا ماین

 .دود بلند بود زها یم نداشت که از سر یمانع  نجایانگار در ا
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فضا گرفته و دم کرده باشد.  ی هم باعث شده بود کم نیهم

 یگفت به اندازه  یدروغ نبود اگر م رانیقبل از آمدن به ا

آداب  یلیرفت و خ یسال کافه نم کیانگشتان دستش در 

  .کافه رفتن را بلد نبود

 

 یفضا تنها بود دچار تنش با خودش م نیدر ا یوقت هنوز

  .کرد فشیداخل ک  ل یکردن موبا دای پ  یشد. دستش را برا

 

دانست  یکه نم یلیپر بود از وسا فشیبود و ک کیتار  فضا

 انداخته است فشیآنها را داخل ک یک

 

 ...تونم کمکتون کنم؟ یم-

 

که   دیچنان از جا پر دیگوشش شن  کیکه نزد ییصدا  با

 .عقب رفت یناخواسته قدم شیروبرو  شخدمتیپ

 

 ...خواستم بترسونمتون ینم خوامیعذرم-
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را محکم گرفت که از دستش رها نشود. در دلش  فشیک بند

  .به پسرک فرستاد  یلعنت

 

به  نیهم یپاره کند برا که یتعارف ت یخواست الک  ینم  دلش

اخمش  ی ک یتار نیپسرک اخم کرد، هر چند شک داشت در ا

  .ند ی را بب

 

محکم چنگ  لشیبود با لمس موبا فیکه هنوز داخل ک  یدست

 :کرد و در جواب پسرک منتظر به اجبار لب زد

 

 ...نه ممنون-

 

از حد افراد حساس بود. البته   شیب یک ینسبت به نزد هنوز

ش و بابک هم که از آر یعمه اش و بچه ها فرق داشتند. حت 

 یعقب م یقدم شهیهم ستادندیا ی م کتریبه او نزد یحد خاص

  .رفت
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آمد. هر   یچگونه کنار م ندهیعادتش در آ نیدانست با ا  ینم

  .شد یم  شتریشد اضطرابش ب یم کتریچه به روز عقد نزد

 

کرد به خاطر  یدانست فکر م یکه درد او را نم دیو ید

ندارد. غافل از  یرتباط آنچنانا مایاعتقاداتش است که با ن

 که یجز موارد خاص نکهیا
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از حد   شیب  یکینسبت به نزد یشد حت یپناهش م  ماین

که  یداد. نور گوش یهم واکنش نشان م  شانیصورت ها

 :دیرا شن ماین  یصورتش افتاد صدا یرو 

 

 سالم-
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لب   ریگذاشت اما ز  ماین یرا در دست دراز شده   دستش

  !مزخرف انتخاب کافه اش ی قهینثارش کرد با آن سل یفوش

 

هم  یزیدود و دم چ  نیپزشک بود معلوم نبود در ا یناسالمت

 .نه  ایرفت  یم نییپا شانیاز گلو 

 

 سالم-

 

که از آنها فاصله گرفت  یرا به پسرک داد کم نگاهش 

 دیکوب ماین یمشتش را در بازو 

 

 ...بود سکته کنم کی... نزد؟یجا بود انتخاب کرد نمیآخه ا-

 

اخم بهم رساند از گفته اش  شیمالش بازو  نیکه ح ماین

 شد  مانیپش

 

 شده؟ یزیچرا چ-
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 اشاره کرد شخدمتیسر به پ با

 

کجاس که  نجای... بابا ا یکیتار  نینه نه... کور شدم تو ا-

 ...یدکتر مملکت ی!... ناسالمت؟یاومد

 

 دیکش زهای از م یک یرا به سمت  دستش

 

... در عوضش قهوه  م؟ینیمگه چقد قراره بش ریسخت نگ-

 ...تو کل تهرون معروفن... ارزشش رو داره نجایا  یها

 

  ینشست و سع  یصندل  یرو  دی کش رونیب شی را برا  یصندل

  .دهد رونیب مایکه جا آمده بود را دور از چشم ن یکرد نفس

 

شد؟ تا  یدرست م یاش ک یروابط اجتماع نیدانست ا ینم

که پشت  مایلنگ بود. ن هیقض نیدر ا تشیآمد کم یم  ادشی

 .انداخت فشیاش را در ک ینشست گوش زیم
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 ...کهی تار نجایچه ا-

 

افتاد رو   تی... نور گوشیی تو شک داشتم تو  یآره منم اومد -

 ...صورتت مطمئن شدم

 

 ؟یخب... چه خبر خوب-

 

 ...خبر خوب برات دارم... حدس بزن-

 

کرد.  یچانه اش زد و منتظر او را تماشا م ریرا ز دستش

مدت از  نیتوانست بزند، در ا  ینم نهی زم نیدر ا یحدس چیه

 نیودند بهترعقد ب یکردن کارها سیبس دنبال راست و ر

تمام شده   شانی توانست باشد که کارها یم نیا دیخبر شا

 .است

 

 ......کار آرش درست شد گمیخب خودم م لهیخ-
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کار آرش  چوقتیآرش؟؟ با خودش فکر کرد کاش ه کار

گفت بود که بخاطر  مایاواخر ن نیشد هر چند ا یدرست نم

 نیضامن آرش است سراغش رفته اند اما آرش در ا  نکهیا

 نیا دنیشده بود که شک داشت با شن عیمط یمدت به حد

  .بماند ی خبر دوباره همان آرش باق

 

لحظه تنها  نیداد. در ا یخبر را به آرش نم نیا مای ن کاش

  .بود یخبر نداشت شاد نی که از ا یحس

 

 یگریهم سوخت. جرم را کس د نوایب روسیس یبرا دلش

 .دیکش یرا م شیمرتکب شده بود آنوقت او جزا

 

 ؟ یخوشحال نشد-

 

*** 
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 باال انداخت شیبرا یسر

 

 چرا؟ -

 

 ؟یکرد  دایلباس عروس پ دنید یرو برا ییولش کن... جا -

 

را  مایکوچک پشت سرش صورت ن  یکه از المپ ها ینور

 .داد که اخم کرده است یروشن کرده بود نشان م

 

 ماهور -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



لحن را به  نینگاه و ا نیا ینگاه کرد معنا  شیچشم ها در

کام  شیخواست با حرف ها یدلش نم  یول دیفهم یم یخوب

 را هم تلخ کند ماین

 

که قراره همسرت  ینه به عنوان کس پرسمیازت م یوقت-

کنم... هر  یپزشک دارم ازت سوال م هیبشه بلکه به عنوان  

 ...کنم بهت؟ یادآوری  دیرو با نیبار من ا

 

 ...ماین ستیحال آرش خوب ن-

 

چشمش  یاز گوشه   یکرد خوددار باشد اما قطره اشک یسع

آن را با سرانگشت گرفت و خدا را شکر کرد  عیافتاد که سر

 ند ی توانست اشک او را بب ینم مایکافه ن یکی تار در

 

 ...خوبه ها نه که بد باشه اما یعن ی-

 

 ...یبد حیواضح تر توض  شهی... مشمیمتوجه حرفات نم-
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 م؟ یراجع بهش حرف نزن شهیم-

 

... مطمئن باش  کنه؟یرو حل م یزینه... حرف نزدن مگه چ-

... لطفا ذارهینم ریما تاث یرابطه   تیفیک یرو  یا  هیقض چیه

 ...شده  یبهم بگو چ

 

به   مایو ن کردی . او به چه فکر مدیکش یاز سر کالفگ یپوف

 !چه؟

 

 اعصابت خورد شه  خوامیبخاطر اون نگفتم که نم-

  شیجز گفتن برا  ینگاه چاره ا نیاو را نگاه کرد ا منتظر

 :نگذاشت یباق

 

 تمیوقته اذ یلی... خگهید ستیخب راستش آرش مثل قبل ن-

اما نه به شدت گذشته  یگاه گهیهم م راهی... بد و بهکنینم

 ینبود روزینداره... د یآنچنان فی تعر شیخب حال جسم یول

کرده بود شونزده هفده تا قرص خورده بود.  کاریچ ینی بب

عمه نشسته بود  گفتیکرده بود چرت و پرت که م یقاط
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داشت درستش رو بهش  یسع نیا زدی توهم م یهر چ  نارشک

بچه چرا  نیکه ا هیگر هیشد عمه هم گر یبگه اما متوجه نم

 ...شده ینطوریا

 

 خورده بود؟ یقرص چ-

 

 ن،یسرترال دون،یمتادون، قرص خواب، رسپر-

با هم  کنهیم یهم قاط نوفنیاستام یژلوفن حت ،یسرماخوردگ

 یبراش نداره چ یدستش برسه فرق ی... هر چخوره یم

 ...باشه

 

 کنه؟ یم  ینطوریار اولشه اب-
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  نایا نهیقبل بعد از معا ینه بابا... دکتر که بردمش دفعه -

مصرفش رو کم کنه...  دی با  کنهیمصرف م یلی گفت متادون خ

... به آرش تشیوضع  نیدو دوره کمپ بخوابه با ا دی گفت با

 یمعتاد قرص شدم قرص ها  گهی متادون نخور م نقدری ا گمیم

 شهیحداقل اونا ضررشون کمتره راحت تر م ر یبرام بگ گهید

 ...ترکشون کرد

 

چند لحظه   یرا آورد برا شانیکه سفارش ها شخدمتیپ

 .ساکت شد

 

قرص  یاون تلخ گهیداره م یمگه قرص چ گمیبهش م-

اونو  یکنیتو گلوت حسش م یدیقورتش م نکهیهست بعد ا

 هی خورمیمن چهارتا قرص م مایدوست دارم... باور کن ن

  هیبعدش که طعمش رو حس نکنم تا  خورمیآب م وانیل

تحمل    یآرش چطور دونمینم ادیساعت بعدش حالم جا نم

... اکثر اوقاتم خورهیقرص م ات... مثل نقل و نبکنهیم

با  نهیشی همه رو با هم م ایزبونش که نرم بشه  ریز ذارهیم

 ...خورهیبعد م کوبهیگوشت کوب م
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 دم دستش؟  یذاریقرص رو م نهمهیشماست... چرا ا ر یتقص-

 

 ...تو خونه ندازهیراه م امتیدست به قرص هاش بزنم ق-

 

 نیدم دستش نذار باشه حداقل گوشت کوب رو  -

 

کرده بود... به عمه گفته بود اصال  مشیقا روزیعمه د-

گذاشتم  لونیتو نا ختمیندارم... قرص هارو ر ی اجیبهش احت

دندونم همشونو خورد کردم از گوشت کوب هم بهتر...  ریز

 ...بعد خوردمشون

 

 تاسف تکان داد یبه معنا یسر  ماین

 

  ...حال عمه ات چطوره؟-

 

 ...افتضاح-
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 به خاطر آرش؟-

 

  نه-

 

 :کرد زیرا ر شیها چشم

 

 ...روز طالق خوب رفتار کرده یتو که گفت-

 

  مایخودش به من گفت به ن  یاون روز خوب بود جدا... حت-

 ...مشاوره یبرا ادیزحمت نکشه ن گهیبگو د

 

 یرفتار عمه خانم عاد نیمن همون موقع هم بهت گفتم ا-

 ست ین

 

... بارها شده داشته تو زدمی... خودمم حدس مدونم یم-

کرده مچش رو گرفتم... موهاش رو که   یم هیگر  ییتنها

 یکه حت کشهیرو جلو م شیرنگ گذاشته بود از بس روسر
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نباشه... انگار از ما  دایتار از موهاش تو خونه هم پ هی

مدت به هر  نی... اه؟ یچ یدونی... جالب مکشهیخجالت م

اون روز با خانم   ومدهین رونی ببرمش ب خواستم یبهانه ا 

عمه چادر سر    دمشونید یرفته بود برگشتن رونیب یاحمد

 ...کرده بود

 

 ؟یاوردیبه روش که ن-

 

 ؟ یشناخت نطوریمنو ا-

 

صورتشون زدن به  ینقاب بود که رو هیروز طالق فقط -

 ی ایبه شوهرشون نشون بدن که با رفتن تو دن نکهیخاطر ا

عمه خانم با اون سبک   کهیدر حال دهیمن به آخر نرس 

که دارن واقعا دور از جونشون   یو طرز تفکر شی زندگ

هست...   شونیزندگ دنی به آخر رس یطالق براشون به معنا 

 ...ماهور یدبهش حق ب دیبا

 

 :آمد  ماین یحرف ها انیم
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لجم  یول مای ن دمیرو بهش م ایدن  یحق ها یمن همه -

که آقا  یزی... اونم چ کنهیکه دوباره چادر سر م   رهیگیم

 ...اونهمه بهش اصرار داشت ل یاسماع

 

 لیبهش نگاه نکن که بخاطر حرف آقا اسماع دید  نیاز ا-

... عمه  ستیاالن واقعا بخاطر اون ن کنهیداره چادر سر م

  کهو ی کرده براش سخت هست یزندگ  ینطوریخانم سال ها ا

تا آخر   چوقتی ه دیرو به اون رو بشه... شا نیشبه از ا هی

 نیدر ا ی عمرش هم نتونه چادر رو کنار بذاره بهش اصرار

 ...نکن نهیمز

 

 ...اصرار نکردم فقط-

 

  یکنیدرهم م  ینطوریخوشکلت رو ا یکه ابروها  نیهم-

 ...خودش از صد تا اصرار بدتره
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بخاطر عکس العمل   ایبخندد  مای ن  تیال  یدانست به شوخ ینم

 .خودش ناراحت شود

 

*** 
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آدم با چند جلسه  هی چوقتیانتظار معجزه نداشته باش... ه-

گفتنش به  راتیی... تغشهیرو به اون رو نم نیمشاوره از ا

به اندازه  یگاه یزندگ  یانجامش عمال تو  یزبون راحته ول

به عمه ات زمان بده...   یجون کندن سخته... به نظرم کم ی

 ....مرهم هست براش نیزمان بهتر
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تکان داد. از بس موضوعات مختلف در   ماین یبرا یسر

فکر کند اما االن   ک یدانست به کدام ینم دندیچرخ یذهنش م

 ...بود و عاقبت کارش روسیفکر س نشیپررنگتر

 

  ...شه؟یم یچ  روسیاالن س ماین-

 

 دیکش یآه

 

 بازم تو زندان بمونه؟ دیبا -

 

 آزاد شد-

 

 :بلند شده بود گفت یکه کم ییتعجب و صدا با

 

  ...؟ ی کنیم  یآزاد شد؟!... شوخ-

 

 ...... آزاد شدگم یم ینه جد-
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 ...تموم نشده تشی... هنوز که مدت محکوم ؟یچطور -

 

 که آزاد شده  شهیم یده روز هی-

 

 ن؟یشما از کجا خبر دار شد-

 

به آرش زنگ زده بود... آرش هم  شیخودش بعد از آزاد-

 ...گفته بود لشیبه وک

 

 آزاد شد؟  یحاال چجور-

 

قربان  دیرو گذرونده بود به خاطر ع تشیچند ماه از محکوم-

 ...شد و آزاد شد  یمشمول عفو رهبر

 

 یخبر خوشحال شد. پس واقعا عدو برا نیا دنیاز شن چقدر

  .شده بود ریسبب خ روسیس
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داد قطعا او هم اعتراض  یآرش آن نامه را به مادرش م اگر

 یماند که بود. نفسش حساب ی نم ینی کرد و حکمش هم یم

  .خبر واقعا خوش جا آمد نیاز ا

 

بذار بعد از عقد  رمیدرگ ی لیروزا خ نیآرش هم ا یبرا-

ادامه داد...   شهینم ینطوریکنم ا یم یفکر اساس هی براش 

  ...به تو چه گهیم گردهیبرم زنمیم یاالنم هر حرف

 

ادب بودن آرش بر  یانداخت. ب نییخجالت سرش را پا از

 نبود دهیپوش یکس چیه

 

 ...کنهیفرق م  تمیاما اونموقع وضع-

 

حرفش را  یخودش دنباله  مای که ن یچه فرق دیبگو  خواست 

 گرفت

 

 شمیداماد خانواده م-
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لبخند  شیحرف را زد که ماهور به رو  نیبا غرور ا چنان

غرق آرامش  شهیهم مایخوب ن یزد. از حس ها  ی نیریش

 .شدیم

 

 ما ین-

 

 جانم -

 

 تجربه را لرزاند  یکه خرجش کرد دل ماهور ب یکشدر جانم

 

 ؟ی بگ یخوا ینم-
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 رو؟ یچ-

 

صدا  یخوشکل نیکه باعث شد منو به ا یزیهمون چ-

 ...یبزن

 

شد و با دقت  ی . جددیخواست چه بگو  یافتاد م ادشی تازه

 :نگاه کرد  مایبه ن

 

 یدونی... ماد؟یباهامون ب یامروز کس یتو چرا نذاشت نمیبب -

 ...ان؟یخواست همراهمون ب  یچقدر دلشون م هیبق

 

  ...میراحت تر ینطوری ا-

 

 ...شد جواب؟... عمه و مامانت از دستت دلخور شدن نمی ا-

 

 :تفاوت گفت یب
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 میتون ینم شهی باشه که هم ادتی نو یآره متوجه شدم اما ا-

به خاطر   ستی ... قرار هم نمی کن یهمه رو از خودمون راض

که اونا  میرفتار کن  یاونجور شهی هم هیدلخور نشدن بق

 ...خوادیدلشون م

 

 زیکه چ انیباهامون ب نکهی. ا... سفسطه نکن..مایعه ن-

 ...اد یب شیپ ینبود که بخاطرش دلخور یخاص یلیخ

 

 هست ی مورد خاص یلیاتفاقا از نظر من خ-

 

 ...یکنیچرا سختش م ماین-

 

چند نفر  دنیکه به توافق رس نهیبحث ا ستین نی بحث اصال ا-

 ....سخت تره تا دو نفر زیچ هیسر 

 

 ...گهیلباسه د هی یتوافق چ-
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 کرد شیبه رو  یاخم

 

با هم داشته  یبحث اساس هی  دیمورد با نیدر ا کنمی فکر م-

 م یباش

 

 :هم متقابال اخم کرد  او 

 

 چطور؟-

 

انتقاد دارم چه   دنتیحاال هم به طرز لباس پوش نیمن هم -

 میدر مورد لباس عقد به توافق برس میبرسه بخوا

 

قصد  مای بدهد اما انگار ن  حیتوض شتری ماند تا ب  ساکت

 را نداشت  شتریب حیتوض
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بگم که به نظرم لباس   دیکه برات قائلم با یبا تمام احترام-

اون شخص   یفرد یها  یجزو آزاد یهر شخص دنیپوش

 .رو نداره یآزاد نیحق نقض کردن ا  یکس چیهست که ه

 

*** 
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 :کرد دینگاه کرد و مصرانه تاک   شیچشم ها در

 

 ...کس چیه-
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و دست  دیاش کش کروزهی شیبه صورت و ته ر یدست ماین

  .در هم گره کرد زیم یرا رو   شیها

 

 نیرسد اما او در ا یکالفه به نظر م یکرد کم یم احساس

که چهل سال بعد مثل  د یای خواست کوتاه ب یدلش نم  نهیزم

شود و نداند چادر   شیباشد که دچار تضادها  ی عمه اش زن

عادت چهل ساله   ایکند  یرا بخاطر اعتقادات خودش سر م

 .شوهر سابقش یحرف ها ایاش و 

 

منو   یادیزمدت نه کامل اما تا حد  نیماهور تو ا نیبب -

که بخوام نظر خودمو بهت  ستمین یکه آدم یدونیم ی شناخت

بود قطعا زودتر از االن راجع به  نطوریکنم که اگر ا ل یتحم

نه تو  ی... من با حرفات موافقم ولگفتمیپوششت نظرمو م

 ...رانیا یجامعه 

 

 :دیپر مایحرف ن انیم

 

  نیبه نظرم ا ستی ن  کایو امر رانیمن االن بحثم سر تفاوت ا-

 ...نداره یموضوع اصال به بحث ما ربط
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  حی برات توض یام ربط داره... اگه اجازه بد یل یچرا اتفاقا خ-

 ...دمیم

 

 دیبود خجالت کش دهیحرفش پر انیم نکهیا از

 

... همدوره کاستیکه امر شهیم یدارم که هفت سال یدوست-

هست...   یهم دختر خوب و موجه  اریو بس میبود یعموم ی

با  ش یچند وقت پ میبا هم ارتباط دار شیسالها کم و ب نیتو ا

 11:30کرد که ساعت  یم فیبرام تعر میکرد  یهم صحبت م

و  کامی هفت ساله امر  گفتی. مرمیم  یرو  ادهیپ  ییشب تنها

  ینیبارم ماش ه ی یبودم حت ابونیتو خ یساله که وقت هفت

از  یمرد  چی بگه "خانم برسونمتون" و ه نسادهیجلوم وا 

 ایبرام سوت بزنه  ایکنارم رد نشده که بهم بگه "جون" 

 رانیتو ا شهی هم یبهم بندازه! ول  یا گهی بخواد متلک د

بود که  نیشلوغ بود شش دنگ حواسم به ا کمیکه  یی جاها

استفاده کنه و دستشو به   ینخواد از شلوغ   یکی قعمو  هی

حس رو هفت ساله تجربه نکردم  نیا  گفتیبدن من بزنه! م

 یتو شهر لدا یبگم   نمیبهش فکر هم نکردم! البته ا یحت

شهر   نیکه تا حاال دو بار به عنوان امن تر کنهیم یزندگ
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اتفاقات در  نیاز ا یبعض گفتی انتخاب شده وگرنه م  کایامر

 اسی با مق یول فتهیم کایناامن امر یمحله ها و شهرها 

 ی! و من فکر نمرانیبا ا سهی تر در مقا نییپا  اریبس اریبس

اتفاقات به صورت روزمره و   نیا  کایامر  یجا چی کنم ه

 .فتهیب یعاد

 

 آمد یم  شیکم پ یاتفاقات نیهمچ کایبود در امر مایبا ن  حق

 

کنم  یم یرو  ادهی وقتا که شبا پ یکرد که بعض یم ف یتعر-

بودن که  ی. اون اتفاقا اتفاقات شهیتمام خاطراتم برام مرور م

که   میاز زندگ یو شده بودن جزو  کردمیهر روزه تجربه م

که نه،   دمید کا،یاومدم امر یبودمشون. وقت   رفتهیانگار پذ

 تونهیمزن  هی یبرا  ی. زندگستین یلزوما اون شکل یزندگ

عته نگران سا 24 ستیزن الزم ن هیمتفاوت باشه.  یلیخ

 جادیرو ا  تیمحافظت از خودش باشه. جامعه براش اون امن

باشه که رد  ییپر از مردا تونهیزن م  هی یبرا ی. زندگکنهیم

زن   هیو  ستیاسترس آور ن ابونیشدن از کنارشون تو خ

 بهکنه   یمرد رو بشنوه و سع هیمتلک زشت  ستیمجبور ن

 !و رد شه ارهیخودش ن یرو 
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 یحساس یچه نقطه  یشناخت دست رو  یکه نم ینام  لدای

 .گذاشته بود
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بپوشم  یچ نکهی به ا یلیخ گهیمن چند ساله د گفتی م  لدای-

آدما رفتار  یکننده  نییتع  یلیکنم چون لباس من خ یفکر نم 

  کایقانون امر یکیمن رو  تی . امنستیمن ن  تیبا من و امن

 .کایفرهنگ مردم امر یکیو  کنهیم جادی برام ا

 

 یا جهیخواهد به چه نت  یحرف ها م ن یبا ا مایدانست ن ینم

  ادهیاز پ یکیکه در   شیبود چند هفته پ ادشی یبرسد ول

را با خودش   یگوش یکه حت یوقت  شیانتها یب یها یرو 

هوا و   یک یو به اجبار بخاطر تار ردینبرده بود تا اسنپ بگ

 یبرگشت بعد از پرس و جو ری و بلد نبودن مس ینبودن تاکس

شده بود و به خاطر شلوغ بودن   یآر ت یسوار ب فراوان
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 ستادهیاش در قسمت مردانه ا یقسمت زنانه و وسواس لعنت 

 .بود

  

و شلوغ شدن مردانه با احساس جسم  ستگاهیاز چند ا بعد

دوران  ادیدر پشتش چنان وحشت کرده بود که  یسخت

به علت  ی تازه شده بود ول شی برا ل یو آقا اسماع ینوجوان

 .تکان بخورد یبعد ستگاهی نتوانسته بود تا ا ادیز تیجمع

 

رفتن به قسمت  ن یبود ح دهیرس  ستگاهیکه اتوبوس به ا  یوقت

بود که نه  یزنانه پشت سرش را نگاه کرده بود، پسر جوان

نبود بلکه باد در غبغب انداخته بود و   مانیتنها از کارش پش

  .هم زده بود یچشمک   شیبرا

 

اتفاق حالش بد شده بود و   نیکه چقدر از ا دانستیخدا م فقط

اتفاق که به  نیو شوک حاصل از ا یذات یایبه خاطر ح

  یجا نیدر چن یاتفاق  نیکرد که همچ یهم خطور نمفکرش 

خاطر نتوانسته بود عکس  نی به هم  فتد؛یب ش یبرا ی شلوغ

العمل درست و به جا نشان دهد و چقدر خودش را لعنت 

  .دکرده بو
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اش نثار خودش  یبابت وسواس لعنت  ییکه چه فوش ها بماند

 .کرده بود

 

به  دنیاز رس شد و بعد یاگر در قسمت زنانه سوار م تاینها

 ییلباسشو  نیرا در ماش شیکرد و لباس ها  یخانه حمام م

انداخت اما بعد از آن اتفاق نه تنها به حمام رفته بود و  یم

آنقدر خودش را شسته بود که پوستش را خون انداخته بود  

که دوباره سراغش آمده بود    یناجور یکه به علت فکرها

نتوانسته بود آن شب را بخوابد و  دیو ید یبا داروها یحت

 هیسا ییهم تا جا مای رابطه اش با ن  یمسئله رو  نی ا یحت

  .معترض شده بود مایانداخته بود که ن

 

زن ها و   یرا همه  ینینچن یا یبود تجربه ها   مطمئن

 مایدر عمرشان داشتند. به خودش که آمد ن رانیا یدخترها 

  زد یهمچنان داشت حرف م 

 

فرهنگ  یعوض نشه ول ایزود نیبه ا دیشا رانیقانون تو ا-

  توننیم ما ی. مردامیبد ر ییتغ میتونیرو ماها خودمون م
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زنا امن تر کنن. مادرا و پدرا  یبدن و جامعه رو برا رش ییتغ

راجع   میبدن و مستق  ادیبه پسراشون  نییاز سن پا توننیم

تو  نزنا یمزاحمت برا نکهیموضوع حرف بزنند. ا نیبه ا

ماهور تو    نکهیدردناکه! حرف من ا ه،یموضوع عاد  هی  رانیا

 گرانینگاه د یداره وقت تیاهم دنیما لباس پوش یجامعه 

باهات بخاطر نوع پوششت  گرانیرو به دنبال داره و رفتار د

 حیترج  نهیما ا  یفرهنگ تیکه وضع یتا وقت کنهیم  رییتغ

 .دقت کن شتری لباس ب   دنیکه بهت بگم تو پوش دمیم

 

 ییغرا ی. چنان سخنراندیچه بگو  مایدانست در جواب ن ینم

 دست بزند  شیکرده بود که کم مانده بود برا

 

  یحت ایانتظار ندارم تو مثل مادرم  ستمین یک ی من آدم فنات-

هم   یلباس خوادیدلم نم یول یمثل خواهرام لباس بپوش

نه عادت دارن به اون نوع   دونمیکه م ییکه چشم ها یبپوش

پوشش و نه نگاهشون درست هست رو تن و بدنت 

 ...بچرخه

 

 گرفت ینفس
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خواد  یدلم نم ستین یمستثن  هیقض نی مراسم عقد هم از ا-

علت هم نگفتم   نیکه نامناسب باشه... به ا یبپوش یلباس

نبود و ممکن بود سر   یکیبا تو  دشونیکه عقا انیب  هیبق

من گارد   یکه برا نطوریهم ادیب  شیپ  یانتخاب لباس دلخور

 ...یری اونا هم گارد بگ یبرا یگرفت

 

 ما ین نکهیا یگفتن نداشت. به جا یبرا یحرف  مایجواب ن در

 .را قانع کند خودش قانع شده بود

 

*** 
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برف که در هوا   یدانه ها دنیرا که باز کرد با د شیها چشم

بلند شد و با ذوق تا دم پنجره  شیخوردند از جا یچرخ م

  .رفت

 

شد که   رهیبرف خ یو به دانه ها  دیرا کامل کنار کش پرده

تمامتر  نشستند. زمستان با قدرت هر چه یم نیزم یرو 

را نگاه کرد از ده گذشته  واری. ساعت دکردیم ییخودنما

  .بود

 

و   نیشدن حنا و آر داریاز بابت ب  الشیبودن عمه اش خ با

باز هم آرش به خانه  شبی صبحانه اشان راحت بود. د

 دار یشب ب یها مه یکتابش تا ن یبرنگشته بود و او به بهانه 

  امدهیمانده بود ن ردایو چشم انتظار آمدنش بود اما هر چه ب

  .بود

 

دلخوش   ادیز مای ن  نکهیخودش نبود که نگران بود. با ا دست

 نیکه آرش در ا  ییکارها نیبه ترک کردن آرش نبود اما هم
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گام به جلو بود و   ک یمدت انجام داده بود از نظرش خودش 

 .گرم کرده بود یته دل ماهور را حساب

 

 یسراغ مواد نم گریقسم خورده بود که د  شیروز پ چند

 یاو اعتراف کرده بود که فکر م شی بارها پ  نکهیرود. با ا

راحت شوم و کابوس  شهیتوانم از شر ش ینم چوقتیکنم ه

  .دارد یدر خواب دست از سرم برنم یحت  شیها

 

شوم که دوباره  یهم شده بود که گفته بود وسوسه م  بارها

کرد. او تمام  یم  دنینکش یبرابروم بکشم اما تالشش را 

 .سراغش نرود گریبود که د  نیبه ا  دشیام

  

به آرش رو ندهد و   یلیکرد که خ یبه او اعتراض م ماین

  ندینبود که بب نیپول دم دستش نگذارد اما او که شاهد ا

خست به خرج    شیمتادون ها دن یخر ی برا یآرش چطور حت 

 یگرانتر یماهور متادون ها نکهیدهد و به خاطر ا یم

 یداد که بخرد و خودش از جا یبه او اجازه نم گرید دیخریم

  یخرج ها یبرا  یحت ایآورده بود  ر یمتادون گ یتر ارزان
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 یکرد که اعصاب ماهور را بهم م یم  نهیهز  یجور هیومی

 .ختیر

 

کرد اما از  یاش خوب کار نم یشم اقتصاد  چوقتیه ماهور

از خرج ها از جمله خورد و خوراک به اجبار  ینظرش بعض

  .کرد ییدر آنها صرفه جو  گریشد د یبود و نم

 

کردند که   یم ییصرفه جو یعمه اش و بابک هم طور یحت

  .بکوبد واریاز دستشان دوست داشت سرش را به د یگاه

 

به عمه اش و بابک  ل یسال ها از بس آقا اسماع نیتمام ا در

 به ایر داد که قدر ایر یور پول مسخت گرفته بود و به ز

دانستند و در خرج  یم یداد طور یرا که به آنها م یپول

 .گرفت یاوقات لجش م یکردند که بعض یکردنش دقت م

 

متفق القول بودند که  یخانه هم که همگ یها نه یمورد هز در

هدر  نگونه یرا ا شیپول ها د یکند و نبا یخرج م یادیاو ز

  .دهد
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ماهور سال ها داشتن  یآرزو  یدانستند منتها یکه نم آنها

 نیهم یخانواده در کنار هم بوده و حاضر است برا نیهم

  .خود داشت یجانش را هم بدهد پول که جا یخانواده حت

 

بود که  یخرج اضافه ا یشان خانم احمد  ینظر همگ از

اما   ندیتوانستند از پس امورات مربوط به او برآ یخودشان م

بود و همچنان کار خودش   امدهی در مقابلشان کوتاه ن ماهور

 .کرد یرا م
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 ی خانوادگ یاقتدار در زندگ یداده بود که گاه ادیبه او  دیو ید

از اتفاقات  یلیشود در خانواده از خ  یالزم است و باعث م

 .کند یریجلوگ
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در خانه به عمه اش  یدانست با نبودن خانم احمد یم یوقت

اش را ندارد؛ در  یشگیشان نظم هم یو زندگ دیآ یفشار م

 .مصر بود مشیتصم

 

 شتری خانه را انجام دهد نصف ب دیسپرد خر یبابک که م به

شد  یم ایهم علت را جو  یداد و وقت  یرا انجام نم  دهایخر

اند که آن   دهیرس جهینت  نیگفت به اتفاق عمه اش به ا یم

 .ستندی الزم ن  دهایخر

 

  یدهایعلت تمام خر نی آمد و به هم یبابت درم نیاز ا کفرش

  .داد یخانه را همچنان خودش انجام م

 

خدا  یداد البته بنده  یم  تیاهم یمسائل مالبه   یلیخ  نتیز

 ال یآنقدر پول نداشتند که بتواند با خ چوقتی حق داشت ه

  .راحت خرج کند

 

اثر گذاشته بود و   شی بچه ها  یمسئله رو  نی نظرش هم از

کرد که انگار قرار  یاستفاده م  لشیاز وسا یطور  نیآر یحت

  .بخرد یزیچ گریبعد از آن د ستین
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انداخت  یتوانست دور نم یرا تا آنجا که م رشیالتحر لوازم

 .آورد حنا بود یکفرش را درنم نهیزم نیکه در ا یو تنها کس

 

 ی استفاده م لشیو شلخته از وسا قهیسل یچنان ب دخترک

کرد که بارها مورد سرزنش  یرا خراب م زشیکرد و همه چ

 ی قرار گرفته بود اما گوشش بدهکار حرف ها هیآرش و بق

  .کرد یها نبود و کار خودش را مآن

 

خانواده  نکهیداد اما بابت ا یشان حق م یبه همگ نکه ی ا با

 یبودند و او در رفاه کامل زندگ یاش سال ها در سختگ

  .کرد یسرزنش م شهیکرده بود خودش را هم

 

  شتریتوانست ب یمگر او نم ایپول چقدر ارزش داشت  مگر

داشت بعد از  می درآورد؟ تصم   یشتریکار کند و پول ب 

  .برود مارستانیتمام روزها را ب مای ازدواجش با ن
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هم در  ندهیخواست از ترم آ یشد م یبرنامه اش جور م  اگر

االن هم  نیکند اما در هر صورت هم س یتدر ی گریدانشگاه د

از پس  یتوانست به راحت یبود که م  یدرآمدش به حد

  .دیمخارج خانه برآ

 

داد   یدست بابک م شتریگرفته بود ب یه به تازگ هم ک ی نیماش

 نیکه بتواند راحت دانشگاهش را برود و چقدر بابک از ا

 .بابت قدردان او بود

 

بود که بخاطر خرج خودش به صورت پاره  دهیفهم یوقت

کند خودش و حواس  یدانشگاه کار م یراکسیوقت در ز

 .پرتش را لعنت کرده بود

 

بابک و   دیفرزاد و کاوه حواسشان به بابک نبود او نبا اگر

  .رفت یم ادشی را  طشیشرا

 

 ادشی چوقتیبود را ه ختهیکه به کارتش پول ر یبار نیاول

  .آمده بود مارستانیوقت بود و تازه از ب ریرفت. د ینم
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او  زیم یبود که رو  دهیباز کردن در اتاقش بابک را د با

زده بود و   یلبخند شرمنده ا  دنشیمشغول مطالعه بود با د

 واریو نگاه کردن به در و د  یساعت فلسفه باف میبعد از ن 

سر حرف را باز کرده بود و گفته بود که او به کارتش پول 

 نه؟  ایاست  ختهیر

 

 چارهیپسر ب یاز رو از سر تکان دادن ماهور رنگ  بعد

بود. واقعا انتظار داشت که پدرش در خوش خوشان  دهیپر

  یبرادران ب ایاو افتاده باشد  ادی با زن جوانش  یزندگ

  .دند ید یخدا را نم  یفکرش که انگار اصال بابک بنده 

 

به  یاجیکنم و احت یگفته بود که خودم کار م نکهیاز ا بعد

  .گردانم یسابت برم پول ندارم و فردا پول را به ح نیا

 

شده بود و با او اتمام حجت کرده بود که نه  یعصبان  ماهور

از آن پول را برگرداند که حق ندارد  ایر  کیتنها حق ندارد 

 فهیکار کند و االن تنها وظ یراکسیهم در ز قهیدق کی  گرید

  .او درس خواندن است و بس ی
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جواب اتمام حجت او بابک کوتاه آمده بود و خجالت زده  در

پول هم کارش راه  نی گفته بود که با نصف ا ریو سر به ز

  .همه پول ندارد نی به ا یاجیافتد احت یم

 

در اتاق عمل بود  ستادنیکه خسته از ساعت ها سرپا ا او 

شود و از راه گفتمان  یگفته بود انگار با حرف متوجه نم

 .ببرد  شی تواند پ یرا بهتر م حرفش ی کیزیف

 

برود اما ماهور   رونیداده بود که از اتاق ب تیتا بابک رضا 

  تیرضا کی بابک  نیریکرد در پس آن اخم ش یحس م

او  ی برا ایدن  یبود که ارزشش از تمام پول ها یخاطر

  .بود شتریب

 

بابک را  یآرش هم جا یشب آرزو کرده بود که روز همان

 یتالش او برا دنیو دانشجو شود و دل ماهور از د  ردیبگ

  شیرعنا یاش قنج برود و قربان قد و باال ندهیو آ یزندگ

 .برود
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*** 
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کرد.   یهوا را جذب م یاز سرما یلباس خوابش کم  ساتن

  .شده بود یپوست دستش را نگاه کرد که دون مرغ

 

اش را  یرفت. ژاکت و شلوار تد شیسمت کمد لباس ها  به

خودش را  نهیدرآورد و با لباس خوابش عوض کرد. در آ

خواست انجام بدهد  یکه م یکار ینگاه کرد لباسش برا 

همه آدم در   نیاتوانست با وجود  یمناسب نبود اما مگر م

 .بپوشد یگریهوا لباس د یخانه و سرما
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وقت  ریسرش جمع کرد د یحوصله رو  یرا ب  شی موها

اش   یبر علت کسل دیشدنش مز داریب ریبود و د دهیخواب

  .بود

 

 نیخواست بکند دلش ع یکه م یاز فکر به کار یطرف از

اش  یتختش نشست و گوش ی. رو دیجوش  یو سرکه م  ریس

اتفاق    نیزود ا ای ریرا دستش گرفت. هنوز مردد بود اما د

 .افتاد یم

 

شد حداقل   یقدم م شیکار پ نی ا یبهتر که خودش برا همان

در انتظارش  یزیدانست چه چ یم نطوریبود که ا ن یاش ا

 .حالش بهتر شود یشد کم یموضوع باعث م نیاست و هم

 

 یامیاست. پ ارکیهم ب  مای جمعه بود و خبر داشت که ن امروز

فرستاد که فرصت  شیکرد و بالفاصله برا پیتا  شیبرا

 .به خودش ندهد یمان یپش
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کار را انجام دهد اما هر بار  نی خواست ا یها بود که م مدت

انداخت. مسواکش را  یآن را پشت گوش م یبه بهانه ا

 .رفت رونیبرداشت و از اتاق ب

 

*** 

 

از  یتخت نشسته بود ساعت را نگاه کرد هنوز خبر یرو 

کاش  یاما ا دیآ یگفته بود که م امشینبود. در جواب پ ماین

  .گفت یساعت آمدنش را هم م

 

 یکه م یمتنفر بود هر لحظه به کار دنیانتظار کش از

شد.   یم شتریکرد استرسش ب یخواست انجام بدهد فکر م

 .ف کندمنحر  یگرید یکرد فکرش را به جا یسع

 

اش خاموش بود؛ در پس  یهنوز برنگشته بود و گوش آرش

  .که داشت دلواپس آرش هم بود یتمام استرس
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خانه  یکه عمه اش بار گذاشته بود همه  یآش رشته ا یبو 

آمد که    یآرام بابک م یباز صدا مهیرا گرفته بود. از در ن

کم  یصدا نطوریگفت. هم یم  کتهید  نیداشت به آر

 یآش نگاه م  یپاک کردن سبز نیه عمه اش حک یونیزیتلو 

 .کرد

 

کرد.   یآرام م یخانه ذهن آشفته اش را کم نیدلنش یگرما

روبرو  شیراه مقابله با ترس ها  نیگفته بود بهتر دیو ید

  .شدن با آنهاست

 

بود که بتواند  دواریکرده بود با ترسش روبرو شود، ام قصد

از استرس عرق کرده بود   شی. دست هادی از پسش برآ

  .دیبرداشت و کف دستش کش یدستمال

 

قدم شود اما  شیپ ما یمدت بارها منتظر بود که ن نیا در

  .نداشت یعجله ا چیه مای انگار ن 
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لباس عقد رفته بودند.  دیخر یرفت که برا یبه روز فکرش

کرد و   ی کاتالوگ نگاه م ایلباس ها را فقط در تن مانکن 

  .داد ینظر م

 

جواب داده بود   ندیب یگفته بود چرا در تنش نم  مایبه ن یوقت

  .دهد تا روز عقد صبر کند یم حیکه ترج

 

در جوابش   مایاست اما ن ی بود که خرافات دهیاو خند به

باز نبودند  یلیسکوت کرده بود و سر صبر چند مدل را که خ 

 .انتخاب کرده بود  شیبرا
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را  ییانتخاب ها نیکه زده بود انتظار همچ ییاز حرف ها بعد

از طرز پوشش اش چه   مای دانست ن یاشت. نمند  مایاز ن
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را به او زده  ییحرف ها نیاز او داشت که همچ یانتظار 

  .بود

 

لباس  چوقتینداشت اما ه یبود که به حجاب اعتقاد درست

از ترس انتخاب  مایکرد ن ی. فکر مدیپوش یباز نم یلی خ یها

 .کرده است ین یچ نهیزم شی برا ییلباس ها نیهمچ

 

 یلیخ ما ین یپدر ل یو فام یپدر یانواده دانست که خ یم

جدا بودن مجلس  یهستند و اصرار خانواده اش برا  یمذهب

  .علت بود نی زنانه و مردانه به هم

 

لباس   یفانتز چوقتیکرد ه ی نم یفرق چیه  شیبرا  خودش

نداشت که حاال بخواهد طبق آن  یعروس و مراسم عروس

  .نظر بدهد

 

داد که هر چه ساده تر  یم  حیمهم نبود فقط ترج  شیبرا

  .در چشم نباشد شتریاو ب یکس یمراسم را برگذار کنند که ب
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کند و   یرا دعوت م ل یچند عمه اش گفته بود که تمام فام هر

  میتصم نیاو حق نظر دادن ندارد. خودش هم ته دلش از ا

 تیگرم شده بود که در جواب عمه اش با قاطع عمه اش

 .مخالفت نکرده بود

 

که  دیرا د مایآمد. ن رونیکه به در خورد از فکر ب  یا تقه

لبخند به لب داخل اتاق شد و سالم کرد. در جوابش فقط 

 .ستادیتکان داد و ا یسر

 

از   شتریکرد که مشغول بستن در بود. ب  مایبه ن  ینگاه 

اش نشان  غهیبود و صورت سه ت دهیبه خودش رس شهیهم

  .کرده است و یداد که تازه ش یم

 

کن اما  دیکه در اتاق را کل دیخواست به او بگو  یم دلش

 .صحبت کردن نداشت  ییتوانا

 

کنجکاوانه و با لبخند  ماین ستادیاو ا یرفت و روبرو  جلو 

  .بلند شد شی پا یپنجه  یکرد. رو  یهمچنان نگاهش م
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حلقه  مایاما بلندشان کرد و دور گردن ن دیلرز یم دستانش

  یخورد و رو   یصورتش چرخ انیم  ماین ی  رهیکرد. نگاه ت

  .ثابت ماند شیچشم ها

 

  نهیس انیکمر او گذاشت... قلبش م یرا ناخودآگاه رو  دستش

از ضربان قلب مرد  دی گرفت... دلش لرز دنیاش تپ 

 یکرده  خیتن  یرو  مایانگشتان ن یمقابلش... از گرما

 ...ودشخ

 

  مایرا پشت گردن ن   شیباال آورد دست ها یرا کم سرش

انگار هزار سال راه  شی که خم شد لب ها مایفشار داد سر ن

بود...  یحال خوب  دنشیبه بوسه... بوس  دنیرس یداشتند برا

 ...فیصدا... نرم... لط یب

 

  نی... ادنی بوس نیکمرش محکم شد... ا یرو  ماین دست

خواست و نداشت... قلبش   ی... چند سال بود که م ی همراه 

  ...دیکوب یم واریخودش را به در و د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 صیتشخ مای ن ایمال خودش بود  دیکش یکه نفس م ینفس

  .اش زد ی ن یب ریز وشیعطر و افتر ش یداد... بو  ینم

 

را نداشت... سکوت بود و   ش یباز کردن چشم ها جسارت

  نی اول یبود... برالذت بود و ترس بود و اضطراب... زن 

  ...بار لذت بوسه داشت... لذت برده بود 

 

به عقب برداشت و از  یاز خودش بدش آمد... قدم یا لحظه

را ناگهان باز   شیخارج شد... چشم ها ماین  یدست ها نیب

 .کرد

 

هنوز در  شی بود... مبهوت بود... دست ها ستادهی ا  ماین

 شی ... چشم هادیرس یهمان حالت بودند... وامانده به نظر م

  ...کوتاه بهم نگاه کردند یچند لحظه  یقرمز بود... برا

 

خواست مشتش را محکم به قلب خودش بزند بلکه  یم دلش

آرام کند... لبش را به دهان گرفت... چشم   یتپش را کم نیا

  ...را بست  شیها
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کنسول نشست...   ی صندل ی آمد... رو  در  یبعد صدا یا   هیثان

... خواب رفته بود شدیخواست زار بزند اما نم یدلش م

 ...شیاز همه لب ها  شتریانگار هم ذهنش... هم قلبش و ب

 

*** 

 

                   

 

, [1/31/2022 11:50 PM] 

 

 427پست_ #

 

  دهیبود و بوس  دهیاش که لمس شده بود بوس یلعنت ی ها لب

  یکه برا یآمد از حس لذت یشده بود... از خودش بدش م

رفتن را  نیبود... ا دهیپوستش خز ریکوتاه ز ی قهیچند دق

  .باور نداشت
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او  مایشد که ن ی شد.... باورش نم رهیبه در اتاق خ گرید بار

 یکرد که زن کامل ی فکر نم چوقتیرا پس زده باشد... ه

مردها جذاب باشد اما  یزنانه اش برا   یها تیباشد، که جذاب

در  شهیکه هم یصحه گذاشته بود بر تمام افکار منف  ما یکار ن

 .پس ذهنش داشت

 

راجع به او داشت  یتصور نیهمچ ما ین یدانست وقت ینم

 !خواست با او ازدواج کند؟ یچرا م

 .دی د یرا در خودش نم زیبهم زدن همه چ توان

 

بخاطر او مقابله   شی دلبسته بود. با تمام ترس ها  ماین به

قدم شده   شیپا گذاشته بود و پ ریکرده بود. غرورش را ز

پا له  ریبود اما در مقابل او چه کرده بود؟! غرورش را ز

 .کرده بود

  

بود و  شکسته بود. دخترک درونش کنج دلش کز کرده   قلبش

  .کند هیگر ریدل س کی بود تا   یمنتظر تلنگر
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کوتاه احساس  یلحظات یسوخت، برا یخودش دلش م یبرا

تمام شده است و او از پسش برآمده  زیکرده بود که همه چ

  .است

 

چه کار کند. مستاصل بود، وامانده و در خال   دی دانست با ینم

زن   کی ی فهیدانست که وظ ینم چوقتی. هدیرس یبه نظر م

  .ستیدر مقابل شوهرش چ

 

. خودش هم رد یبگ ادیرا نداشت تا از او  یاطرافش کس در

  .نکرده بود  یو کنکاش یمورد کنجکاو  نی وقت در ا چیه

 

چرا  نکهیود از اب مانیبود پش ستادهینقطه ا نیکه در ا االن

  .مورد نخوانده است نی حداقل چند کتاب در ا

 

 یبخواهد چند کتاب خوب به او معرف  دیو یگرفت از د  میتصم

 .کند
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سمج از  یزد. قطره اشک یدر ذوقش م ماین یخال یجا

 یهر لحظه بزرگتر م شی. بغض گلو دیچشمش چک یگوشه  

  .شد

 

کنار   ینبود که او بتواند با آن به راحت یزده شدن حس پس

 نیا مای کرد که عکس العمل ن ی فکرش را هم نم ی. حتدیایب

  .باشد

 

 یکاف  شیدانست البد برا  ی. چه مدیلرزانش را برچ ی ها لب

 . عمه اش در اتاق را باز کردگرینبود د

 

 شده ماهور؟  یزیچ-

 

 تکان داد یرا به سخت  زبانش

 

 نه چطور؟-
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هم با صورت سرخ شده و عجله  مای... نینطوریا نجایتو ا-

 رفت  یبدون خداحافظ

 

کرد هر آن ممکن است عمه اش بفهمد. احساس  یم احساس

  .ارتکاب جرم مچش را گرفته اند نیرا داشت که ح  یمجرم

 

به خودش و   یانداخت. لعنت نیینگفت و سرش را پا یزیچ

  .کرد یکار را م  نیا دیفرستاد. نبا مایو ن شیترس ها

 

بود از  مانیکرد. پش یکوچک م نقدریخودش را ا دینبا

 ای ی که گرفته بود. در افکارش غرق بود که با صدا یم یتصم

  .عمه اش سرش را بلند کرد نیامام حس

 

نگاهش به سمت  یدر هنوز در مشتش بود ول ی رهیدستگ

بلند شد که عمه اش عقب  شیدر هال بود. به زور از جا

 :در صورتش زد رفت و 

 

 ....ه؟یچه سر و وضع نی خدا مرگم بده آرش ا-
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آرش و   ن یسر و صورت خون دنیاز د دیدر اتاق که رس به

ه طرز  که از سرشانه اش پاره شده بود و آسترش ب ی کاپشن

  .دیزده بود اشکش چک رونیب یبد

 

کرد که معلوم نبود شب را  یم هیگر یآرش  یدانست برا ینم

خودش و سر   یبرا ایگذرانده بود   یتیکجا و در چه وضع

  .شی ها یخوردگ 

 

کردند و بابک هم مثل  ی ها هاج و واج آرش را نگاه م بچه

کرد به خودش مسلط  یبود. سع  ستادهی او و عمه اش سرپا ا

شود با پشت دست اشکش را پاک کرد و جلو رفت. تمام 

 .بود نیخون شیلباس ها
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 ...یاریمالفه م هیعمه -

 

شد و صورت آرش  کتری اش که به سمت کمد رفت نزد عمه

کرد. مالفه را که عمه اش پهن کرد به آرش  یرا وارس

  .ندی اشاره کرد بنش

 

مالفه نشست. کاپشنش را که درآورد متوجه   یحرف رو یب

موقع خواب  شهی که هم ی زخم ساعدش شد که با دستمال ی

  .انداخت بسته شده بود یم شی چشم ها یرو 

 

برد آرش  شی باز کردن گره دستمال پ یرا که برا دستش

و با چشم به بچه ها اشاره کرد. معلوم   دیشدستش را پس ک

 .کرد یکه مراعات بچه ها را م ستین یبود زخمش عاد

 

 ...تو اتاق  دیبر نی حنا آر-
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را کنار دستش گذاشت با   هیاول ی کمک ها یکه جعبه  بابک

به  یزد نگاه قدردان یکه نم اشک در آنها موج م  ییچشم ها

  .او انداخت

 

که  ییکتاب و دفترش را برداشت و همراه حنا نیآر

عروسکش بغلش بود؛ به اتاق رفتند. به محض بسته شدن  

  .در خود آرش مشغول باز کردن دستش شد

 

که دستمال را برداشت خون با  نی کمکش کرد. هم بابک

را آن طرف گرفت  شیو رو  دیکش ین یقدرت شره کرد. عمه ه

فت که خون فرش را دستش گر ریاما بابک کاپشن آرش را ز

  .نکند فیکث

 

پانسمان سر و   کیتر از آن بود که بشود با  قیعم زخمش

را چند  هیبخ لیتهش را هم آورد. خدا را شکر کرد که وسا

 .گرفته بود شی ماه پ
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 زیچ چیآورد ه یدرم دیبامبول جد  کیکه هر روز   یآرش  از

را  هیاول یو جعبه کمک ها د ینبود. هول زده جلو کش دیبع

  .از کردب

 

را به دست بابک داد.  نی را برداشت و بتاد شی ها دستکش

داد آرش به آسمان   ختیزخمش ر یرا رو  نی بابک که بتاد

برات  رمیلب گفت بم ریکه ز دیعمه اش را شن  یرفت. صدا

  .عمه

 

دعوا کند که در  تیموقع نیعمه اش را در ا خواست ی م دلش

 .نکند شکشیجانش را پ یپس هر اتفاق 

 

پنبه   یتکه ا یرو   نیبتاد یکم دیرا سوزن کرد و جلو کش  نخ

کند تا حدود   زی کرد اطراف زخم را تم یو با آن سع ختیر

  .ندی زخم را بب

 

 نیکم و کمتر شد. آخر یزیزدن که کرد خونر ه یبه بخ  شروع

که در هم شده بود و به   دیرا که زد صورت آرش را د هیبخ
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اش لبش را به دندان گرفته  یخاطر غرور مسخره و کوفت 

  .د یایدرن ش یبود که صدا

 

را از دست بابک گرفت و  نی. بتاددیرا که بر هیبخ نخ

  .کردن زخم شد زیمشغول تم

 

به آرش گفته بود کارت درست   ماین یوقت  گریشد د یم نیهم

. اصالح ردیرا از سر بگ  شیبود که دوباره کارها یعیشده طب 

 !شدنش هم از ترس زندادن رفتن بود و بس

 

*** 
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 یکتاب برداشت. دست یاش سرش را از رو  یگوش  یصدا  با

اش در  یفشار داد تا خستگ یو اندک دیبه پشت گردنش کش

 .برود

 

بلند  امیپ دنیرا برداشت. با د لشیرا دراز کرد و موبا دستش

که گذشته بود   یهفته ا  کی نی. در ادی دستش لرز مای ن  یباال

به   ییصبح ها خودش تنها  یبودند. حت دهیرا ند گر یهمد

 .رفت یم مارستانیب

 

را  نینشوند ماش  ماین بتیخانواده اش متوجه غ نکهیا بخاطر

سوار  یبرود و تاکس  ابانیبرد. مجبور بود تا سر خ ی هم نم

  .شود

 

 یی مایاصال ن ایکند  یم یچه دارد آبرودار یدانست برا ینم

نه؛  ایمهم هست  شیکند ماهور برا یم یآبرودار شی که برا

موضوع را با خانواده  دیکش  یاما هر چه که بود خجالت م

  .اش مطرح کند
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داد و   یآزارش م یس زده شدن لعنتمدت حس پ نیتمام ا در

  .موضوع را مطرح کند مایبخواهد با ن  نکهیترس داشت از ا

 

نوشته بود اما بالفاصله  ش یهفته بارها برا کی نیا در

دانست  یشده بود و نفرستاده پاکش کرده بود. نم مانیپش

من را روشن کن واهمه  فیتکل دیبگو  مایبه ن  نکهیچرا از ا

 .داشت

 

 شیرا به رو  شی ها یکم و کاست  مایکرد اگر ن یحس م یگاه

  .شود یآورد از خجالت آب م

  یکیالکترون ی ننشسته بود. نسخه   کاریمدت اما ب نیا در

بود  دهیکرده بود خر یبه او معرف دیو یرا که د  یچند جلد کتاب

 .را تمام کرده بود  شانیو دو تا 

 

 سیلطف را در حقش تمام کرده بود و وو  تینها دیو ید

که خودش مدرسش بود را  یکاپالن تراپ یدوره  نی دتریجد

 .گذاشته بود ارشیدر اخت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



با دقت گوش داده بود که اگر از او امتحان  یرا طور  سیوو 

  .شد یم یشک نمره اش عال  یگرفتند ب یم

 

که در خودش سراغ داشت  یدقت تیرا هم با نها کتابها

کاملتر و  نکهیگرفته بود با ا ادیکه   ییزهایخوانده بود. چ

 .نداشت ی خودش تضاد ی قبل یجامع تر بود اما با دانسته ها 

 

بود که  یداشت حس بد  نهیزم نیکه در ا یمشکل تنها

  .کرد در رابطه به او دست بدهد یاحساس م

 

و نجس بودن بکند.  فی شد احساس کث یکه باعث م یحس

  .شد یحال در او م  نی خواندنش هم باعث هم یحت

 

بود  دواریوجود نداشت. ام یگر ید یرعادیغ زینه که چ اگر

دانست  یبتواند به حس بدش غلبه کند اگر نه که واقعا نم

 .چه کار کند دیبا
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نوشته ها تمرکز کرد. با  یرو  دیکه رس مایدوم ن امیپ

  .لبش نشست یم رنگ رو هر چند ک یخواندنش لبخند

 

مثل او که مو   یشخص یاصال قانع کننده نبود و برا نکه ی ا با

 نینبود اما با تمام ا یاصال کاف دیکش  یم رونیرا از ماست ب

انکار  رقابل ی قلبش شد غ زیکه سر ر یاوصاف حس خوب

 .بود

 

هر  ییدنبال چرا قیدق نقدریداده بود که ا ادیبه او  دیو ید

هم الزم  یاش نباشد و گاه یشخص یدر زندگ یمسئله ا

شخص مقابلش   یشود به رو  یمتوجه م یزیاست اگر چ

 .اوردین

 

نه  اوردیطرف مقابل ب یها را به رو  یتمام کم و کاست  نکهیا

 دنیباعث از هم پاش یرا حل نخواهد کرد که حت یتنها مشکل

 دشیعا یزیچ یو دلزدگ یشود و جز سرد یم زیهمه چ

 نوشته بود که بابت  ش یبرا مایشود. ن ینم

 

, [2/3/2022 3:04 AM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 430پست_ #

 

است که از دست او  دواریو ام خواهدیاش عذرم ییهو ی رفتن

 یداشته تا سر مسائل ازیزمان را هم ن نینباشد. ا یعصبان 

  .دی ای با خودش کنار ب ستیآنها ن انیکه ماهور در جر

 

به شخص او نداشته و   یربط  چی بود عکس العملش ه گفته

مربوط به خودش است. از ماهور خواسته بود که به او 

مسائل را در  یزمان بدهد و در آخر قول داده بود که همه 

 .کند یبازگو م  شیفرصت مناسب برا

 

راجع   مایخواست بداند که ن ید با تمام وجودش دلش مچن هر

خواست علت کارش را  یزند و م یحرف م یبه چه موضوع

کرد با سوال کردن او را معذب  یاالن بفهمد اما سع نیهم

  .نکند
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زمان  نی است ا دواریکه ام سدیبنو  شیخواست برا یم

  ریتفاس  نیشان باشد اگر نه که با ا یمناسب قبل از عروس 

در کار باشد اما غرورش مانع کنکاش   یعروس دی نبااصال

 .شد نهیزم نیدر ا شتریب

 

از بهم خوردن   دیتوانست دروغ بگو یخودش که نم به

بفهمد با  مای خواست ن یواهمه داشت. دلش نم یعروس 

 یافتاده است او فقط خودش را مقصر م نشانیکه ب یاتفاق 

  .داند

 

زد که حداقل  یرا م شی آمد و حرف ها یزودتر م مای ن کاش

  .دیدرآ یفیبالتکل نی او از ا

 

بهم  مایرا قبل از ن زیخواست خودش همه چ یکه م اولش

 نینشود اما بعد که درست فکر کرد ا ریبزند که حداقل تحق

 .شد یبا آن روبرو م دیکه با دید یرا چالش
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 نیدر ا یقبول یتوانست نمره  یاگر نم یهر حال حت  به

 چوقتیکرد که ه ی بعدها خودش را سرزنش نم ردیبگ نهیمز

  .برنداشته است یاش قدم ییرفع تنها  یبرا

 

رابطه کم بود تالش کند و   نیاگر در ا یخواست حت یم دلش

 ما یبود که ن نیمنوط بر ا نهایا یبتواند بهتر شود. البته همه 

او بگذارد اما اگر  اریکار در اخت نیا یبرا  یفضا و زمان کاف

 .بود  یاز همان ابتدا منتف زیزد که همه چ یاو را پس م

 

 ما یرفتار ن ل یامشبش به او ثابت شده بود که دل یها امی پ با

بابت  نیو از ا ستیکرد ن یکه او فکر م ییزهایآن چ

  .خوشحال بود

 

فرزاد  یعمه اش قرار بود برا ریاخ ی توجه به زمزمه ها با

و او از همان موقع استرس روبرو شدن   بروند یخواستگار

  .را داشت مایبا ن
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که  یاسترس کامل رفع نشده بود. با کار نیچند االن هم ا هر

به   مایبود که ن دواریو ام دیکش یخجالت م مایکرده بود از ن

 .اوردین شیرو 

 

*** 

 

 یاش چنان شوق و ذوق داشت که انگار روز عروس  عمه

کرد کمتر از چند ساعت  یفکر م شبیفرزاد است. از د

  .است دهیخواب

 

زد. دروغ  یحرف م زی ر کیگشت و   یمدت در خانه م تمام

چند دست لباس عوض کرده   شبیگفت از د ینبود اگر م

  .بود

 

 ک یشد. نزد یم مانیبالفاصله پش دیپوش یچه هم که م هر

 یدیچه پوش ستیبا چادر که معلوم ن دیبود به عمه اش بگو 

دارد. اما زبان به کام گرفت تا دل عمه اش  یچه فرق گرید

 .را نشکند
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بود ماهور و فرزاد و عمه اش به همراه کاوه و الناز  قرار

  .بروند یخواستگار یبرا

 

 یکس گریزد که اگر او را ببرند د یم  یبه در شوخ بابک

و خوش  پیکند از بس که او خوشت یاه نمداماد را نگ

به فرزاد با وجود او زن ندهند   نکهیسرزبان است احتمال ا

  .است ادیز  اریبس

 

نگران بود   مایبا ن ییاز بابت روبرو  شتریاما ب  خودش

در جمع رفتارش با او مثل گذشته باشد  مایبود که ن دواریام

 .اوردیب یلیرفتارش چه دل یدانست برا یاگر نه که نم

 

*** 
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  .حنا غیج ی در همزمان شد با صدا زنگ

 

 ...آخ جوون اومدن-

 

مدت  نیآمد خوشحال بود. در ا یاش م یهمباز  نکهیا از

با   یکاوه رفته بود و حساب یدوبار حنا همراه عمه خانه 

 .جور شده بود سیمهد

 

سوخت. خودش که  یبچه ها م ینکرده  یکودک یبرا دلش

  .داشتند ادیز  یلیفام  یها یبچه بود دورهم

 

عمه اش خانه  یه خانواده همرا شانیو زن و بچه ها  عموها

  .شدند  یاش جمعه ها جمع م یبابا حاج ی
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گفت از  یو خنده براه بود اما االن عمه اش م یباز بساط

  .رندیگ ینم ادیآداب معاشرت  نندی ب یرا نم یبس بچه ها کس

 

 یپدر ل ینداشتند. با فام یبا عمه اش بود اما چاره ا حق

نکند  نکهی هم از ترس ا شانیمادر ل یرفت و آمد نداشتند. فام

از بچه ها   یاصال سراغ فتدیبچه ها گردن آن ها ب تیمسئول

  .نگرفته بودند

 

. ستادیا نهیآ  یبه جهنم نثارشان کرد و جلو  کیدلش  در

  گرانیکرد د یتوانست عشق خرج بچه ها م یخودش تا م

  .مهم نبودند گرید

 

آمد. هنوز آماده نشده  یم از دستش برنمه یکه کار البته

 .بود البته کاوه و الناز هم زود آمده بودند

 

رفته بودند. هر  ین یریگل و ش دنیخر یو عمه اش برا  فرزاد

 یسرما نیچقدر با فرزاد به عمه اش اصرار کردند که در ا

  .نرود به خرجش نرفته بود رونیهوا ب
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 ی. نمدیقبل از حاضر شدن به آنها خوشامد بگو  دید بهتر

مانتو   ایبرود  رونیدانست درست است با همان لباس خانه ب

  .بپوشد

 

  نیبود. در ا دهیحجاب ند  یکاوه او را ب  چوقتی ترها که ه قبل 

بود  دهیبود هر وقت کاوه را د  رانیهم که ا یچند وقت

آمده بود که حجاب داشت اما با خودش فکر   شیپ یطیشرا

  یباق نطوریهم شهیکرد اگر االن حجاب کند مجبور است هم

  .بماند

 

به ژاکت تنش  یسرش جمع کرد و دست یرا رو  شی موها

 .رفت رونیو ب دیکش

 

 ...نیخوش اومد یلیسالم خ-
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که  یمدت نیبلند شدند. در ا شانیاو هر دو از جا یصدا  با

بود که خانه  امدهی ن  شیکرد پ یم یا زندگآنه  شی عمه اش پ

  .ندیایاشان ب

 

  یبهانه پا نیداشت دعوتشان کند تا به ا میتصم  یبار چند

  .امدنشان به خانه اشان باز شود اما فرصت نکرده بود

 

بود.   دهیرا از خانه اشان بر ل یتک به تک فام یپا  نتیز

دستش را که به سمت الناز دراز کرد قشنگ معلوم بود که  

  .کند یم  یبیغر

 

و با تعلل دستش را  دیماهور چرخ یسر و رو   یرو  نگاهش 

کرد به  یدر دست او گذاشت. با کاوه هم دست داد و سع

 .توجه باشد یدست کاوه ب نییپا  یدما

 

 ...انیبخرن االن م ینیریفرزاد و عمه رفتن گل و ش-

 

 کردند یدو ساکت او را نگاه م ره
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 ...نینیبش نیکن یم  یبیچرا غر-

 

که همراه حنا  سی نشان دهد. مهد یکرد جو را خودمان یسع

  نشسته بود را صدا زد شی ها  یکنار بارب

 

 ...نم یبب نجای ا ای ب-

 

 د یرا بوس صورتش

 

 ...یچه خانم شد-

 

 زد شیبه رو  یلبخند خجل الناز

 

 ممنون-
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گذاشت و به  یدست شی پ شانیآمد برا ی چا ینیکه با س بابک

  .را برداشت و به هال آمد ینیریرفت. ظرف ش خچال یسمت 

 

برداشتن    یکاوه گرفت. کاوه که برا یرا جلو ی نیریش

کرد  یلرزد. سع  یکه دستش م دیدست دراز کرد د ی نیریش

 .اوردیخودش ن یبه رو 

 

نبود  یکرد. او کس یعادت م طیشرا نیبه ا د یکه با باالخره 

  .اش حذف کند یکه بخواهد کاوه را از زندگ

 

را داشتند؟! لعنت به عشق  یکس گریمگر آنها بجز همد اصال

انسان  دنیبجز به گند کش  ی رسالت چیکه ه یاشتباه یها

 یپر مالت ین یریدارد ش میالناز که گفت رژ ینداشتند. برا

 .گذاشت
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... ؟یدوست دار نی... بخور ببشهیشب که هزار شب نم هی-

 ...خودم پختم

 

 تعجب او را نگاه کرد با

 

 ...واقعا؟-

 

 تکان داد ی. در جوابش سردیبود که سوال پرس کاوه

 

 ...یکرد  یکارا نم نیقبلنا از ا-

 

کرد که  یمن را داخل آدم حساب م یقبلنا کس دیبگو  خواست 

کرد  یبدهد اما سع یپز  ینیر یو ش یآشپز یبه من اجازه 

گذشته آن هم در حضور الناز تلخ   دنیکش شی کامش را با پ

 .نکند

 

 درس و دانشگاه چطوره؟-
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 ...زن داداش ستیبد ن -

 

لبش نشست. چند  یرو  یبابک که زنگ خورد لبخند یگوش

  .اش وابسته شده بود یبه گوش  بیبود که پسرک عج یوقت

 

پچ پچ بابک را از پشت   یهم نصف شب صدا ش یشب پ چند

 یم یکس یبود که قربان صدقه  دهی اتاقش شن یپنجره 

  .رفت

 

نشنوند در آن   هیرا بق شی صدا نکهیخنگ بخاطر ا بابک

  .رفته بود اطیهمه خواب بودند به ح یهوا وقت یسرما

 

تمام   دیخواست پنجره را باز کند و به بابک بگو  یم دلش

شنود اما فکر کرد اگر بابک   یم ینطوریمکالمه اشان را ا

  .بداند ممکن است خجالتزده شود
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ساعت را بابک  مین نیاما ع ستیدانست بحث سر چ ینم

که بابک  قربان صدقه رفت تا باالخره طرفش قانع شد 

دخترشان فالن حرف را  ینداشته به فالن همکالس یمنظور

  .زده است

 

بود و قربان صدقه  دهیبودن دخترک خند ریبه گ یدلش کل در

  .زبان چرب و نرم بابک رفته بود ی

 

کردن و  جکتیکه انگار طرف مقابل بعد از چند بار ر  بابک

اصرار به مکالمه داشت بلند شد و به  یور رفتن با گوش

  .اتاق او رفت

 

شد که   یم یروز یعنیاو را نگاه کرد  یلذت قد و باال با

 دهیدوست دختر ند یو او برا  ردیآرش هم دوست دختر بگ

  اش ذوق کند؟

 

دانست با  یکه بهم زده بود م یا  افهیمثل االن که بخاطر ق نه

  .دیآ ینم رونیاز اتاقش ب یداریوجود ب
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  ورپول یل ی کل کلش با بابک سر باز یصدا  شی پ  قهیچند دق تا

  .کل خانه را گرفته بود یت یو منچستر س

 

سر و   یها یزخم ها و کمبود یچند روز به حد نیا در

  .کرد یوحشت م دنشیبدرنگ شده بود که آدم با د شیرو 

 

روند  یتوانست حمام برود که کم  یزخم دستش هم نم بخاطر

و  دیناخواسته کش یتر شود. آه عیسر شیاه یبهبود کبود

  .دوباره به کاوه و الناز زد  یتعارف

 

مدت سرم شلوغ بود  نیمن ا دی... ببخشنییالناز جون بفرما-

 ...شب شام دعوتتون کنم نشد هیخواستم   یم یه
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 ....ماهور... دستت درد نکنه زحمت نکش هیچه حرف نیا-

 

... حاال خانمت  نیکرد یتعارف نم گه ید یحداقل اونطور -

  ...ی کنیچرا تعارف م گهیتو د کشهیخجالت م

 

  اش را برداشت. بلند شد ین یریکه خم شد ش الناز

 

 یعصبان   ادیاضر بشم االن فرزاد بمن برم ح دی ببخش-

 ...شهیم

 

 دنش یکه با د دیدر د یاز ورود به اتاقش در زد از ال قبل 

بابک  یبه رو  یتلفنش را قطع کرد. لبخند یبابک درجا گوش

 :زد و گفت

 

  ...یقطع کرد یبدون خداحافظ هویزشت نشه -
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بابک انداخت و   یانداخت. دست در موها نییرا که پا  سرش

که داد بابک را درآورد. سرش را عقب  ختیآنها را بهم ر

 دیکش

 

 ...یبابا ماهور نکن اونطور یا-

 

... اما من بودم بخاطر قطع کردن  نتتی ب ینترس االن که نم-

کردم تا پدرت رو   یم یقهر اساس هیباهات  یموقع گوش  یب

 شدم   ینم التیخ یآوردم ب یدرنم

 

 ...؟یک-

 

زد. خواست  یتخس خودش را به آن راه م ی پدرسوخته

ساعت قربان  میپشت پنجره ن یهمان که نصف شب دیبگو 

اش   یشد و با چشم به گوش  ال یخیاما ب یرو  یصدقه اش م

 اشاره زد

 

 نه بابا دوستم بود-
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 را باال انداخت شیزد و ابرو یموذ لبخند

 

 همون-

 

 ...بود که  نینه منظورم ا-

 

شروع به  نکهیبابک باال آورد تا قبل از ا ی را برا دستش

 بکشد زیدروغ گفتن کند او را از پر

 

روابط  نیکنم که ا یبابک من نه مثل بابات فکر م نیبب -

شک ندارم  دنشینه مثل مامانت که با فهم دونهیم فیروکث

آدم الزمه هر چند  یروابط برا نی... از نظر من اکنهیم هیگر

  نیدر ا یتجربه ا چیکه داشتم ه یطیمتاسفانه من بنا به شرا

منو مثل   یتونیبذارم اما م ارتیندارم که بخوام در اخت نهیزم

مورد درد و   نیدر ا یبا کس ی... اگه خواستیخواهرت بدون

 ...من هستم یدل کن
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 بابک فشرد و از او فاصله گرفت یشانه  یرا رو  دستش

 

 یبدون قیاگه منو ال البته-

 

کنسول پشت به او نشست و شروع به برس   یصندل یرو 

 شد شی موها  دنیکش

 

 ...ری االنم پاشو فاز خجالت زده ها به خودت نگ-

 

کند اما موفق نبود. رنگ به   فیتلط یجو را کم خواست 

 زد ی ال یخیو به در ب دیهم د نهیرنگ شدن بابک را از همان آ

 

من هنوز حاضر نشدم منو   نه ی بب ادی ب والتی اون داداش ه-

 ...یتا امشب به کشتنم نداد رونی... پاشو برو بدهیقورت م
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ه  آن شب پشت پنجر یخودش فکر کرد خوب شد که ماجرا با

 یاگر نه که پسر بدبخت از خجالت آب م اوردی ن شیرا به رو 

  .شد

 

 یخم شد و رو  ستادیکه پشت سرش مردد ا دید نهیآ از

 لب زمزمه کرد ریکه ز دیشن  دیرا بوس شی موها

 

 رو سراغ ندارم یتر کس قیاز تو ال-

 

بود بجز دست  امدهین شیحرکت بابک آچمز شده بود. پ از

  کیبا خجالت همراه بود به او نزد ل یکه آن هم اوا یدادن

  .شود

 

 اریبابت بس نیشناخته بود و از ا تیاو را به رسم یعن ی نیا

رفت   یم رونیخوشحال بود. بابک که داشت از اتاقش ب

 و به سمتش برگشت ستادیزد. دم در ا ش یصدا
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 ...ادیاصال بهت نم دن یخجالت کش-

 

ارزشمند بود. کاش  شی زد برا شیکه بابک به رو  ی لبخند

آرش هم مثل بابک به راه و اهل بود. آن وقت چه کارها که 

 .کرد یاو نم یبرا

 

*** 

 

کوچه که شدند سوز هوا باعث شد در خودش جمع  داخل 

  .فرزاد را به جان بخرد یشود و چشم غره 

 

نل آمدن به او گفته بود که هوا سرد است و ش رونیاز ب قبل 

 یخواست شنل یکند اما دلش م ینم  تیسرما کفا نی ا یبرا

  .بود را بپوشد دهیخر یکه به تازگ
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دلش را برده  شیبایز ینرم و لطف شنل با رنگ طوس بافت

 ییلباس نو  یحنا که برا نیبود و دخترک کوچک درونش ع

 .ذوق داشت دیخر یکه م

 

 یکه آمد باعث شد با وجود جوراب شلوار یسرد سوز

 یخواستگار  یشد که برا یبه خودش بلرزد اما نم  یپشم

  .قر و فر دار به قول فرزاد شود ی لباس ها ال ی خیبرادرش ب

 

شد. کاوه که  یبلندش اما مانع از لرزشش نم یپشم راهنیپ

  .ماهور بهم خورد  یزنگ در را زد دندان ها

 

 یگفت و دستش را دور شانه  یلب ال اله الله  ریز فرزاد

باز شد او را به جلو   یکیت  یماهور حلقه کرد. در که با صدا

 :هل داد

 

 ...ینکرد خی برو تو تا  ای ب-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



قبل از عمه اش و الناز وارد شود اما فشار  دیکش خجالت

 .شد ینم  الشیخی دست فرزاد ب

 

که شد   اطیگفت و ناچار از در گذشت. وارد ح یدیببخش

  .دیدر د یرا در آستانه  یخالد یآقا خانم و  دهیفر

 

 یوارد شده است اما سع هیقبل از بق  نکهیاز ا دیکش خجالت

 .اوردیخودش ن یکرد به رو 

 

کرد دستش را به  یخانه را ط  یتا ورود اطیدر ح  ی  فاصله

 خانم دراز کرد دهیسمت فر

 

  سالم-

 

 د یو صورتش را بوس دیخانم دست او را جلو کش دهیفر
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 یکرد خیبرو تو دختر خوب  ایماهت... ب  یسالم به رو -

 ...که

 

 یکرده اش لبخند خجل خیخانم به دست  دهیفر یاشاره  از

  .هم دستش را به سمتش دراز کرد یخالد یزد. آقا

 

  نکهیدست دراز شده اش تعجب نکرد اما بعد از ا دنید از

است که پدرش با  یمنرگس گفته بود که ماهور تنها نامحر

معذب دستش را در دست او گذاشت و  یدهد کم یاو دست م

  .رها کرد عیسر

 

  دنشیوارد شدن به خانه با نرگس و روبرو شد که با د با

اش از  یبغل کرد که روسر  یو او را طور دیکش یفیخف غیج

 .خورد زیل ش یموها یرو 

 

 ...یکثافت چه خوشکل شد-

 

 زد ینرگس لبخند یابراز عالقه   به
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 ...نرگس چه طرز حرف زدنه-

 

نه تنها نرگس که او هم خودش را جمع کرد. از  مایتشر ن با

 شی رها یموها ینرگس جدا شد و شال دور گردنش را رو 

 .و سالم داد دیکش

 

او باال گرفت.  دنید ی را که نگرفت سرش را برا جوابش

دوباره هول شد و  دیخود د ینگاه با محبتش را که متوجه  

  .سالم داد

 

 ماین یبازو  یدست رو  نینرگس به هوا رفت و نسر ی خنده

 .کند یگذاشت و او را کنار زد تا با ماهور روبوس 

 

*** 

 

                   

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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 ی کرد. از وقت یاحساس گرما م  ماین ی رهینگاه خ ریز

شده   رهیاو نشسته بود و به او خ ینشسته بودند روبرو 

  .بود

 

شد که  یمتوجه م  مایکاش ن دیکش یخجالت م  انشیاطراف از

 .داشت یاو برم یاش را از رو  رهیمعذب است و نگاه خ

 

هم   یکردند و گهگاه یو کاوه داشتند معاشرت م یخالد یآقا

  .گفت یم یفرزاد جمله ا

 

زد  یگذاشت. لبخند خجل یبیاش س یدست شیخانم در پ  دهیفر

 .و تشکر کرد
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 اوردند؟ین فیچطور پدر تشر-

 

 ی همه ساکت شدند. سرش را برا یخالد یآقا یجمله  با

  .فرزاد بلند کرد دنید

 

انداخته  نییرا مشت کرده بود و سرش را پا شیها دست

 .دارد یدانست فرزاد چه حال یبود که مفقط او  دیبود. شا 

 

 دادم حیدختر خانمتون توض یرو برا طمیحاج آقا شرا-

 

انداخت که باعث شد سرش را  نیبه نسر ینگاه یخالد یآقا

 ندازدی ب  نییپا

 

 ...به من نگفته یزیدخترم چ-

 

 :پا انداخت و گفت یرا رو  شیپا کاوه
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 ...ستنین یخواستگار انیراستش پدرم در جر-

 

 چرا؟ -

 

  .شد یم  هیقض نیا ال یخیب یخالد یاقا  کاش

 

در   نیستیمن با دختر خانمتون ن ی حرف ها انیدر جر-

 ...حاج آقا نیما که هست یزندگ انیجر

 

  نیکرد با ا یگرفت. احساس م یفرزاد زبان به کام م کاش

 شود  یدارد خراب م زیحرف ها همه چ

 

م جدا شدن اما بله پسرم درسته که پدر و مادرتون از ه-

 هنوز پدر شما هستن  شونیا

 

 ...خیدلم نم یول ستیمنم نگفتم پدرم ن-
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 دی حرف فرزاد پر انیم

 

 ...لحظه اجازه بده هیفرزاد جان -

 

  یخالد یکرد به آقا رو 

 

فرزاد  یزندگ طیکه شرا دیشما مستحضر هست یخالد یآقا-

بازگو   یبرا یخوب یجا نجایکه ا  یلیچطور هست... بنا به دال

  مونیهمراه شونیکه امشب ا میداد حی ما ترج ستیکردنش ن

  ...نکنن

 

 ان؟ یممکنه بعدا ب یعن ی-
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 یندارم... خانواده  یارتباط چی با پدرم ه گهیحاج آقا من د-

مسئله براتون   نی اگه ا نین یب یهستن که االن م  یینایمن هم

 ...میکه ما از حضورتون مرخص بش ستی قابل هضم ن

 

خانم که  دهیبوجود آمده بود. فر یرا گاز گرفت. جو بد لبش

 آرام گرفت یبه حرف آمد دلش کم

 

بنا به   نی... پدر و برادر نسر؟یشیم  یپسرم چرا عصبان -

نگران  یکم یهست  انشیکه خودتون بهتر در جر یطیاشر

سخت   یباعث بشه به شما کم دیشا  ینگران نیهستن و ا

 ....رنیبگ

 

 :زد  یفرزاد زد و به در شوخ یبه رو  ی لبخند

 

 ....دیصبورتر باش یبهتره کم دیتازه اول راه-

 

 منبع آرامش بود  شیبرا شهیزن هم نیا
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قول بدم  تونمیخانم... من فقط م کترهیگردن من از مو بار-

کنم که دخترتون رو خوشبخت کنم  یام رو م یسع تیکه نها

ام رو   یسع تینها دیمطمئن باش ینتونم ول دیالبته شا 

  ...کنمیم

 

 ....ما یارزش داره برا ایدن هیهم   نیهم-

 

 نیاز ب نیخانم باعث شد جو سنگ دهیرا شکر کرد که فر خدا

 .کرد یهمچنان ساکت نشسته بود و نگاهش م  مایبرود. ن

 

که   فیبزند اما ح مای به ن یتشر  نی ب نیخواست در ا یم دلش

کرد  یانداخت و سع نییتوانست. اخم کرد و سرش را پا ینم

 .سرگرم کند وهیخودش را با پوست گرفتن م

 

*** 

 

 ...فرزاد؟ یهست  یعصبان  یاالن از چ-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

آدم هستم که بخاطر  ه یام که انتخاب دوم  یعصبان   نیاز ا-

 ستی انتخاب اولش همه کار کرده و بخاطر من حاضر ن

 ...برداره یقدم نیکوچکتر

 

  یکه بدتر عصبان ی کنیم رش یتعب  ینطوریفرزاد چرا ا-

  ...یبش

 

 ...هست واقعا ینطوریچون ا -

 

ممکن   یرفتیکه م یهر دختر یمنطق نشو تو خواستگار یب-

 ...سواالرو ازت بپرسن نی بود هم

 

چند روز قبلش من سنگامو با دخترشون وا کندم و   ینه وقت -

 ....دادم و اونم قبول کرده حیرو کامل توض طمیشرا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



را  انیفرزاد را قبول کرده بود و جر طیشرا نینسر نکهیا از

فرزاد  یبه خانواده اش نگفته بود؛ تعجب کرد اما به رو 

 .نشود یعصبان  نیاز ا شتر یتا ب اوردین

 

 ...یکن یم ینشده خودت رو عصبان  یزیخب االن که چ -

 

 کرد یو پوف کالفه ا دیرا کش شی دست موها با

 

 ...!نشده ماهور؟  یزیچ-

 

 ؟ ی کنیچرا شلوغش م-

 

 ...مشبا  یبرا میبود دهیماهور ما نشون خر-
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@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یخواستگار یجلسه   هی... امشب فقط میخب اشتباه کرد-

که   خوانیهم معموال وقت م یخواستگار یبود... تو جلسه 

  ...فکر کنن

 

 ماهووور -

 

  .دید فرزاد باال پربلن یاز صدا شیها  شانه

 

 ...خوابنا  هیبابا؟... بق  یزنیچرا داد م  سی ه-

 

 ...میو ما قراره نشون دستش کن هی دختره راض ینه وقت -

 

 ...فرصت بده اونا فکراشون رو بکنن کمی-

 

... من مشکلم زنمیمن اصال چرا دارم با تو حرف م یوا-

 ...اس  گهید زهیچ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ...ه؟ یمشکلت چ-

 

رو بزنه...  نی نسر یرا  شیاون داداش موذ نهیمشکلم ا-

 کرد؟ ی چطور نگام م  یدیند

 

که فقط  یخواستگار یدر تمام جلسه    مایکه ن دیبگو  خواست 

 کرد اما حرفش را خورد ی او را نگاه م

 

 یاونطور آدم  مای .... واقعا ن؟یدار  مایبه ن کاریعه فرزاد چ-

 ...ستین

 

  ...ه؟یچطور آدم-

 

 :شد قیدر صورت او دق کرد و  زیرا ر شیها چشم

 

 ...ه؟یداداشش با ازدواج ما راض یعن ی-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

ازدواج  نیبارها به او گفته بود با ا مایبا فرزاد بود ن حق

 مخالف است

 

 من از کجا بدونم خب؟-

 

با هم حرف   هی قض نیباور کنم تا حاال راجع به ا  یخوایم-

 ن؟ ینزد

 

چانه اش برد و   ریرا آن طرف کرد. فرزاد دست ز شیرو 

 :را به طرف خودش برگرداند شیرو 

 

 ...جواب منو بده-

 

 تخت پا شد و دست فرزاد افتاد یرو  از

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 مایتوام.... من چه بدونم ن یپرسیم نیاصول د  ینصفه شب-

نه؟.... پاشو برو بخواب بذار  ا یازدواج هست  نیبه ا یراض

 ....منم بخوابم خسته ام

 

 که بلند شد گفت فرزاد

 

خوشکل نگات  نقدریکه امشب ا یاون دختر دونمیمن فقط م-

نگران   سهیمیدلش برات رفته... مطمئن باش پات وا کردیم

 ....نباش

 

 کرد و کالفه گفت یپوف

 

 دوارمیام-

 

 مایبا ن هی قض نیا  که رفت به خودش قول داد راجع به فرزاد

 ینگفته بود اما او که م یزیصحبت کند. درست که امشب چ

  .زد یداد. لبخند یم یخالد یدانست گرا را او دست آقا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تا توانسته بود پدرش  ی موذ دی بگو  مای حق داشت به ن فرزاد

بود و به  ستادهیامشب پخته بود و خودش دور ا ی را برا

 .کرد یماحصل کارش نگاه م 
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*** 

و    یخانم دکتر صبح زود ساعت پنج و شش مرد جوون س-

. دهیاورژانس. رنگش پر  ادی م یقلب یتمیساله، با آر یاند

 ی و پرستارها  ره یگیشرح حال م هی عیرپزشک اورژانس س

.  شنی و گرفتن نوار قلب م  یریمشغول خونگ عیاورژانس سر

و نامنظم و   ینوسیرسیغ تم یاورژانس ر توریمان یرو 

 .شهیم دهید 150 یضربان باال

 

 رفت ماریپرستار تکان داد و به سمت تخت ب یبرا یسر

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی. درد قفسه فتیسالم. من دکتر زارع هستم پزشک ش-

 ؟ یچ ینفس تنگ  ؟یدار نهیس

 

ام فوتبال  نهیس یقفسه  یانگار دارن تو  ینه درد ندارم، ول-

 .کننی م یباز

 

 یضربان قلب یتا حاال نامنظم  ؟ یداشت یمشکل قلب یسابقه  -

 ؟ یداشت یزیچ

 

 االن نینه واال سالم بودم تا هم-

 

 ؟ی مصرف نکرد یزیچ ا یمواد، الکل  ،ی خاص یدارو -

 

 و ورزش هستم هیهم مواظب تغذ ی لینه اتفاقا خ-

 

چندتا تست انجام  هیو  میریگیما االن ازت خون م نیبب -

. شهیم یچ می ن یبب  میزنیدارو داخل رگت م هی. بعدشم میدیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



به   یکی شوک الکتر دی جواب بده. اگه جواب نداد با دوارمیام

 .میقلبت بد 

 

 گن؟ی م لمایف یکه تو  نایاز هم ؟یشوک چ  ؟یچ یعن ی-

 

 یزیخودت چ  م،یکنیم هوشتیب یموقت یبله همونه ول-

 .یفهم ینم

 

  چی ه یخطرناکه؟ من تا حاال سابقه  ه؟یدکتر جان علتش چ-

پس   نه،یی پا  یمشکالت قلب ینداشتم. سنم هم که برا  یماریب

 شدم؟  ینجوریچرا ا

 

که  یگفت. همونطور  قشو یعلت دق شهیاالن نم تشیواقع-

چند وقته  نیبوده ا یزی. چمیتست انجام بد یکل دی گفتم با

بدنت حس  یتو   یخاص  راتییتغ  نکهیا  ایاتفاق افتاده باشه، 

 ؟ی نکرد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



.  کنمیعرق م  هو ی هیبگم چند وقت دیبا دیپرسیواال االن که م-

 .شهیعرق م سیخ هو یکف دستام 

 

 ؟ یچ گهیآهان د-

 

 ...دونمینم-

 

 دهد. آتایر ینس برگه نوار قلب را به دستش ماوژا  پرستار

 .ونیالسیبریف

 

 ....امیبکش لطفا تا من ب یو   یمتوپرولول آ یمیخانم کر-

 

. معموال خوردیروپوشش مدام زنگ م  بیاش در ج یگوش

رفت  یم برهیاما از بس و  دادیجواب نم مارانی ب  تیزیموقع و 

  .اعصابش خورد شد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ناشناس زل زد. از  یآورد و به شماره  رونیاش را ب  یگوش

 :رفت و جواب داد رونیاتاق که ب

 

 خانم زارع؟-

 

 بله خودم هستم-

 

 د؟ یدار  یچه نسبت یری با بابک خب-

 

  .پسر عمه ام هست-

 

 ...3منطقه  یکالنتر دیاریب فیلطفا تشر-

 

 .شد نگران

 

 براش افتاده؟   یاتفاق-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ...شهیمشخص م دی اریب فی تشر-

 

*** 
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انگار   دیکوب یاش م نهیقبل در س یکه تا چند لحظه   یقلب

 .دیدور دور خودش چرخ کیبود. سرگردان  شیحاال در گلو 

 

 یبابک افتاده است. تنها عضو  یبرا یدانست چه اتفاق  ینم

 یدردسر  چ یه شی از خانواده اش بود که تا به حال برا

 .نداشت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 :رفت و به سرپرستار گفت یپرستار ستگاهیسمت ا به

 

 دیبرم به جراح آنکال تلفن کن  دیاومده با شی برام پ یکار-

 لطفا

 

 ن؟ یستیامروز کال ن ای نیگردی برم-

 

... بهم خبر بده که گردمی اگه تونستم حتما برم یول دونمینم-

 ...نه  ای ادی دکتر تونسته ب

 

  چشم-

 

 ممنونم -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



روپوشش سراند و به سمت آسانسور  بیاش را در ج یگوش

  یسالمت یافتاده اما در دلش برا  یدانست چه اتفاق  یرفت. نم

  .بابک نذر کرد

 

 دیبود. به اتاقش که رس یتنه کاف کیخاندان  ک ی یبرا آرش

  .دیرا پوش شی روپوشش را درآورد و پالتو 

 

خواست  یزد. اگر م رونیرا برداشت و از در اتاق ب  فشیک

 .آمد یجانش باال م دیرس  یبا آژانس تا آنجا برود تا م

  

دلخور   ما یاز ن ریچند وقت اخ نیا یبخاطر رفتارها  نکه ی ا با

  یآمده بود اما نم مارستانیبود و صبح همراه بابک به ب 

  .با آژانس برود توانست 

 

. هر چند حس ردیرا قرض بگ نشیماش  مایگرفت از ن  میتصم

از  دیمجبور بود. به در اتاقش که رس ینداشت ول یخوب

 :دیپرس یمنش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 داخله؟ ض یمر-

 

 ...بله خانم دکتر-

 

برم داخل   شهیمنتظر بشم م تونم یدارم نم یکار ضرور هی-

 رمی گ یوقتشونو نم ادیز

 

 هماهنگ کنم  نی پس اجازه بد-

 

  یتلفن را برداشت به ساعتش نگاه یکه گوش دخترک

گذشته بود.   یا قهیدق ستی ب یانداخت از تماس کالنتر

 .شد یخودش بند نم یبود که در جا یاسترسش به حد

 

 داخل دیی بفرما -

 

 ممنونم -

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 بلند شد و سالم داد زی از پشت م مایاتاق را که باز کرد ن در
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 ؟ یچند ساعت بهم قرض بد یرو برا  نتیماش شهیسالم. م-

 

 افتاده؟   یاتفاق-

 

را در  یخواست تا از چند و چون ماجرا باخبر نشده کس  ینم

 .بگذارد انیجر

 

 ه دارمبرم عجل ییجا  دینه فقط با-

 

 رسونمت یم یصبر کن  قهیاگه چند دق-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  مایخواست ن ینم گریتوانست صبر کند از طرف د ینم

نباش اما  نتینگران ماش دیاش کند. خواست بگو  ی همراه 

 زبان به دهان گرفت و عقب گرد کرد 

 

 ینه مرس-

 

 ....قهید هیکجا پس... صبر کن -

 

را درآورد به سمت او   چشییکتش کرد و سو  بیدر ج دست

  .را به سمتش گرفت  چیآمد و سو 

 

تکان داد.  شیبرا یرا گرفت و سر چییتعارف نبود سو  وقت

کرد. تا  دنیسالن گذشت شروع به دو  چیاز پ نکهیبعد از ا

 .عرق شده بود سیخ دیکه رس یپشت اطیح

 

شد که چطور   جیچند لحظه گ یکه شد برا نیماش سوار

  .ها عادت نکرده بود نیماش نیا کند. هنوز به ی رانندگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 یعوض م ریکرد که انقدر د شی به خودش و عادت ها  یلعنت

  .رفت یپارک درآمد و به سمت خروج یشدند. از جا

 

 یم دیآمد چه با یبابک هم مثل آرش تو زرد از آب درم اگر

برخورد  ی فکر بود که محکم به راهبند در ورود نیکرد. در ا

 ی شهیاش به ش  یشانیکرد و به علت نبستن کمربند پ

 .کنارش خورد

 

 دی بگو  یزیآورد خواست چ رونیکه از اتاقکش سر ب نگهبان

شد و فقط سالم داد. راهبند را که باال  مانیاو پش دنی که با د

 .گاز گذاشت یرا رو  شی زد، پا

 

 کرد. کاش آرش یچکار م دیاگر بابک مثل آرش بود با واقعا

چطور و با چه  یتا کالنتر دیشد. نفهم  یدرس عبرت بابک م

  .راند یسرعت

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود و  ستادهیا یبه خودش آمد که وسط اتاق کالنتر یزمان

 یکرد که در کنارش دختر ی نگاه م یهاج و واج به بابک 

  .نشسته بود

 

بود  کیبود نزد دهیمدت کش نیکه ا یو استرس ینگران از

 :سر نگهبان رو کرد. به افاوردیهمانجا باال ب 

 

 ه؟یچ  هی... قضنیزارع هستم... با من تماس گرفته بود-

 

 به سرش کرد یا اشاره

 

 اد یاز سرتون داره خون م-

 

اش گذاشت و سر انگشتش  یشانیسوزش پ یرا جا دستش

 .را نگاه کرد که قرمز شده بود

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرد. افسر نگهبان با   یدرد م  نهمهیبود که ا نی هم یبرا  پس

 :حقارت او را نگاه کرد و رو به بابک کرد

 

 ی گفت یرو م یکیکه از تو کم سن و سال تره... حداقل  نیا-

 بود شتریسنش از تو ب کمیکه   ادیب

 

 نیاجازه بد-

 

نداشت. دستش را داخل   یکارش متنفر بود اما چاره ا نیا از

به افسر اش را درآورد و رو  ییکرد و کارت شناسا فشیک

 :گرفت

 

 ...دیی بفرما -

 

*** 

 

                   

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400
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انگار   دیکوب یاش م نهیقبل در س یکه تا چند لحظه   یقلب

 .دیدور دور خودش چرخ کیبود. سرگردان  شیحاال در گلو 

 

 یبابک افتاده است. تنها عضو  یبرا یست چه اتفاق دان  ینم

 یدردسر  چ یه شی از خانواده اش بود که تا به حال برا

 .نداشت

 

 :رفت و به سرپرستار گفت یپرستار ستگاهیسمت ا به

 

 دیبرم به جراح آنکال تلفن کن  دیاومده با شی برام پ یکار-

 لطفا

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ن؟ یستیامروز کال ن ای نیگردی برم-

 

... بهم خبر بده که گردمی اگه تونستم حتما برم یول دونمینم-

 ...نه  ای ادی دکتر تونسته ب

 

  چشم-

 

 ممنونم -

 

روپوشش سراند و به سمت آسانسور  بیاش را در ج یگوش

  یسالمت یافتاده اما در دلش برا  یدانست چه اتفاق  یرفت. نم

  .بابک نذر کرد

 

 دیبود. به اتاقش که رس یتنه کاف کیخاندان  ک ی یبرا آرش

  .دیرا پوش شی روپوشش را درآورد و پالتو 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خواست  یزد. اگر م رونیرا برداشت و از در اتاق ب  فشیک

 .آمد یجانش باال م دیرس  یبا آژانس تا آنجا برود تا م

  

دلخور   ما یاز ن ریچند وقت اخ نیا یبخاطر رفتارها  نکه ی ا با

  یآمده بود اما نم مارستانیبود و صبح همراه بابک به ب 

  .توانست با آژانس برود

 

. هر چند حس ردیرا قرض بگ نشیماش  مایگرفت از ن  میتصم

از  دیمجبور بود. به در اتاقش که رس ینداشت ول یخوب

 :دیپرس یمنش

 

 داخله؟ ض یمر-

 

 ...بله خانم دکتر-

 

برم داخل   شهیتظر بشم ممن تونم یدارم نم یکار ضرور هی-

 رمی گ یوقتشونو نم ادیز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 هماهنگ کنم  نی پس اجازه بد-

 

  یتلفن را برداشت به ساعتش نگاه یکه گوش دخترک

گذشته بود.   یا قهیدق ستی ب یانداخت از تماس کالنتر

 .شد یخودش بند نم یبود که در جا یاسترسش به حد

 

 داخل دیی بفرما -

 

 ممنونم -

 

 بلند شد و سالم داد زی از پشت م مایاتاق را که باز کرد ن در

 

, [2/9/2022 10:44 PM] 
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 ؟ یچند ساعت بهم قرض بد یرو برا  نتیماش شهیسالم. م-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 افتاده؟   یاتفاق-

 

را در  یرا باخبر نشده کس خواست تا از چند و چون ماج ینم

 .بگذارد انیجر

 

 برم عجله دارم ییجا  دینه فقط با-

 

 رسونمت یم یصبر کن  قهیاگه چند دق-

 

  مایخواست ن ینم گریتوانست صبر کند از طرف د ینم

نباش اما  نتینگران ماش دیاش کند. خواست بگو  ی همراه 

 زبان به دهان گرفت و عقب گرد کرد 

 

 ینه مرس-

 

 ....قهید هیبر کن کجا پس... ص-

@Rooman_nazy1400
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را درآورد به سمت او   چشییکتش کرد و سو  بیدر ج دست

  .را به سمتش گرفت  چییآمد و سو 

 

تکان داد.  شیبرا یرا گرفت و سر چییتعارف نبود سو  وقت

کرد. تا  دنیسالن گذشت شروع به دو  چیاز پ نکهیبعد از ا

 .عرق شده بود سیخ دیکه رس یپشت اطیح

 

شد که چطور   جیچند لحظه گ یکه شد برا نیماش سوار

  .ها عادت نکرده بود نیماش نیکند. هنوز به ا ی رانندگ

 

 یعوض م ریکرد که انقدر د شی به خودش و عادت ها  یلعنت

  .رفت یپارک درآمد و به سمت خروج یشدند. از جا

 

 یم دیآمد چه با یبابک هم مثل آرش تو زرد از آب درم اگر

برخورد  ی فکر بود که محکم به راهبند در ورود نیکرد. در ا

 ی شهیاش به ش  یشانیکرد و به علت نبستن کمربند پ

 .کنارش خورد

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 دی بگو  یزیآورد خواست چ رونیکه از اتاقکش سر ب نگهبان

شد و فقط سالم داد. راهبند را که باال  مانیاو پش دنی که با د

 .گاز گذاشت یرا رو  شی زد، پا

 

کرد. کاش آرش  یچکار م دیاگر بابک مثل آرش بود با واقعا

چطور و با چه  یتا کالنتر دیشد. نفهم  یدرس عبرت بابک م

  .راند یسرعت

 

بود و  ستادهیا یبه خودش آمد که وسط اتاق کالنتر یزمان

 یکرد که در کنارش دختر ی نگاه م یهاج و واج به بابک 

  .نشسته بود

 

بود  کیبود نزد دهیمدت کش نیکه ا یو استرس ینگران از

 :. به افسر نگهبان رو کرداوردیهمانجا باال ب 

 

 ه؟یچ  هی... قضنیزارع هستم... با من تماس گرفته بود-

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 به سرش کرد یا اشاره

 

 اد یاز سرتون داره خون م-

 

اش گذاشت و سر انگشتش  یشانیسوزش پ یرا جا دستش

 .را نگاه کرد که قرمز شده بود

 

کرد. افسر نگهبان با   یدرد م  نهمهیبود که ا نی هم یبرا  پس

 :حقارت او را نگاه کرد و رو به بابک کرد

 

 ی گفت یرو م یکیکه از تو کم سن و سال تره... حداقل  نیا-

 بود شتریسنش از تو ب کمیکه   ادیب

 

 نیاجازه بد-

 

@Rooman_nazy1400
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نداشت. دستش را داخل   یکارش متنفر بود اما چاره ا نیا از

اش را درآورد و رو به افسر  ییکرد و کارت شناسا فشیک

 :گرفت

 

 ...دیی بفرما -

 

*** 

 

                   

 

, [2/11/2022 6:19 PM] 
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به آن انداخت و بعد از چند   یاز گرفتن کارتش نگاه بعد

 :دراز کرد یلحظه دستش را به سمت صندل 

 

 دی نیبش دیی بفرما -

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

هم  ندی بش یکالنتر یصندل  یبخواهد رو  نکهیاز فکر ا یحت

بخواهد آن کار را انجام  نکهیشد چه رسد به ا یحالش بد م

  .دهد

 

  ...شده؟ یچ دیبگ شهینه ممنونم... م-

 

  یخانم همکارا  نیتون رو با ا... پسر عمه ادینگران نباش-

پسر عمه اتون   یهم به گفته  نیگرفتن... ماش نیمن تو ماش

از  یکیهر کدومتون به   میمتعلق به شماست... بهشون گفت

 ...نتونیوالد

 

توانست از پشت تلفن به  یحرف ها را هم م نینفهم ا مردک

  .دیاو بگو 

 

 ما ین نیکه ماش یگفت نگران نباشد. وقت یتازه به او م االن

 .را داغان کرده بود

 

@Rooman_nazy1400
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بد حال را  ماریب کیو  اوردیبود باال ب  کی استرس نزد از

  .تنها گذاشته بود

 

موقع اش.  یخواست چکار کند با آن تماس ب  یم گرید

کارش را  یچرت نیشد به خاطر موضوع به ا یباورش نم

آمده   نجایبود و به ا دهیرها کرده بود و از آن سر شهر کوب

 :دیغاز افسر نگهبان نال هیصد من   یحرف ها انیبود. م

 

 ...هیچ انیجر نی گفت یم  یکاش تلفن-

 

 چطور؟-

 

 یبد حال داشتم که ولش کردم... از اون لحظه ا  ضیمن مر-

تا االن از بس استرس داشتم که کم   نیکه با من تماس گرفت

 ییمونده حالم بهم بخوره فکر کردم دور از جون بابک بال

 ...سرش اومده

 

@Rooman_nazy1400
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از صدقه سر شماست اما  نهایا یهمه  دیخواست بگو  یم

 .نگفت

 

دوره رو اگه  نیا یهم کم از بال نداره... جوونا هیقض نیا-

 ...که دلشون بخواد یهر کار میبه حال خودشون ول کن

 

 نیاز ا یخالص  یبه تو چه؟ اما فکر کرد برا دیبگو  خواست 

  .نزند که به ضرر بابک تمام شود یبهتر است حرف تیوضع

 

به   ای دیبابک را مرخص کند با دادنیشک اگر اجازه نم یب

که صرف گفتنش به هر  لیبه آقا اسماع  ایگفت  یعمه اش م

 .کدام از آن ها کم از فاجعه نداشت

 

 ن؟یاطالع داشت شونیدوست انیشما از جر-

 

 ...بودم انیدر جر یتا حدود-

 

@Rooman_nazy1400
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کار فضا رو    نیبا ا نیدادیرو دستش نم نتونیکاش ماش-

 ...یبرا  نیکرد ایمه  شتریب

 

 ریبزند. انگار گوش مفت گ رونی خواست از اتاق ب  یم دلش

  .آورده بود

 

توانست از دست مردک  ینم  یراحت نیبود که به ا واضح

 .حراف خالص شود

 

*** 

 

 یزدند به حد رونیب یساعت بعد که از در کالنتر کی

 یخواست سر کس یدلش م ل یدل یاعصابش خورد بود که ب

 .داد بزند 

 

 هیساعت را مجبور شده بود   کی نیشد تمام ا ینم باورش

جوانان و نحوه   تیافسر راجع به ترب ی لنگه پا به حرف ها

  .با آن ها گوش دهد برخورد ی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

به   دیشد که نبا ی خالصه م نیدر ا شی چند تمام حرف ها هر

به  یدوره و زمانه رو داد و عرصه را طور نیا یبچه ها 

 .کنند یکار چیآن ها تنگ کرد که نتوانند ه 

 

, [2/11/2022 6:19 PM] 
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 نش یاوست که ماش ری آخر هم در لفافه گفته بود که تقص در

  .آنها گذاشته اریرا در اخت

 

نه  نیداخل ماش  یمرد ناحساب دیهم نبود که به او بگو  یکی

 .شوند یدو با هم تنها م نیباالخره که ا گه؛ید یجا

 

بخواهد  یکس یافتد. وقت یهم م فتدیکه بخواهد اتفاق ب یکار

  .تواند جلودارش شود یکس نم چی را انجام دهد ه یکار

 

@Rooman_nazy1400
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بود به مراتب   ده یاش را ند یینداشت اگر کارت شناسا شک

  .کرد یبا او برخورد م نیبدتر از ا

 

به  نکهیاو بد نشده بود. توانسته بود بدون ا یچند برا هر

  .اوردیب رونیرا ب شانیاطالع دهند هر دو  شانیخانواده ها

 

گرفته بودند که به نظرش اصال    یتعهد کتب کیاز آنها  فقط

  .نداشت  یچندان  تیاهم

 

 یکه کرده بودند دنبال او م یهر دو خجالت زده از کار حاال

متورم شده  شی کرده بود چشم ها هیآمدند. دخترک از بس گر

 .بود

 

سوخت و از بخت بدشان   یطرف دلش به حالشان م  کی از

 .خنده اش گرفته بود

 

بخواهد مزاحمت  یکس  کی رمانت یوسط صحنه  نکهیا فکر

  .شود واقعا آزاردهنده بود

@Rooman_nazy1400
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خبر دار شوند. به  یکه کرده ا یعالم و آدم از کار تازه

نظرش بدشانس تر از خودش قطعا بابک بود اما از طرف 

 یر و زندگبوسه او را از کا  کی یبرا  نکهیبخاطر ا گرید

 یبه او استرس داده بودند دلش م یانداخته بودند و کل

  .جفت شان را بکند یخواست کله 

 

جلو را در جدول   کیکه الست  دیکه شد د ماین نیماش  کینزد

  .انداخته است

 

خودش را چطور  دیآمدن آنقدر هول بود که اصال نفهم موقع

  .انداخت یدر کالنتر

 

کرد.  یپاها و کمرش درد مکرد و  یبدجور ذق ذق م سرش

شد  یپا به پا م یکم کباری قهیدر اتاق عمل هم چند دق یحت

 نیو هم  ستدیبا  خیساعت مجبور شده بود س  کی نیاما در ا

  .موضوع پدر کمرش را درآورده بود

 

@Rooman_nazy1400
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کرد اما از همه  ی م ماین نیماش  یجلوبند یهم برا یفکر دیبا

 .و منتظرشان شد ستادیا نیمهم تر االن بابک بود. کنار ماش

 

 ...خونه رمی ماهور تو برو من ستاره رو برسونم بعدا م-

 

 یکرد و طور یاش بلند نم نهیس یقفسه  یرا از رو  سرش

بود که انگار سال هاست زن  ستاده یمالکانه کنار دوستش ا

  .و شوهر هستند

 

کرد  یانداخت اما سع یحرکات بابک به خنده اش م تمام

  .اسمش ستاره بود یباشد. پس دخترک مو فرفر یجد

 

رو ندارم بهتره دوستت با  گهیدردسر د  هی یبابک حوصله -

 ...ادیمن ب

 

که  ی . ستاره هم با دستمالد یکه رنگ بابک پر دیوضوح د به

اش را گرفت و به او  ی ن یاز آن نمانده بود آب ب یزیچ گرید

 .نگاه کرد

@Rooman_nazy1400
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 ...اد؟یکجا ب-

 

 ی شک تا مقصد م یحال و حوصله اش را داشت ب اگر

  .اش بماند یگذاشت بابک در خمار

 

اگر  یحت ابانیدانست کوچه و خ یشعور هنوز نم یب پسرک

که حالش را  فی. حستین  دنیبوس یباشد جا نیدر ماش

 .نداشت

 

 یکه بدون نهار دوستت رو ببر یخوایظهره نم کیساعت -

 ...خون اشون

 

 یپنهان نماند. لبخند ب دشیاز د دیکه بابک کش یراحت نفس

 :ماهور زد و گفت  یبه رو  یرنگ

 

 ...خوابگاه برمیخونه اشون شهرستانه... م-

@Rooman_nazy1400
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به  دیترس یبود. م ختهیبود آن همه اشک ر نی هم یبرا  پس

اش مجبور شوند تا تهران  یآزاد یو برا دیخانواده اش بگو 

شد. دخترک  یم یافتضاح تی. شک نداشت که وضعندی ایب

 .حق داشت

 

تو خوابگاه  یزی وقت ظهر چ نی کنم ا ی بدتر... فکر نم گهید-

 بشه...مگه نه ستاره خانم؟ دایخوردن پ  یبرا

 

که بابک را منتطر نگاه کرد   یچشمان ستاره وقت برق

 مشیبود که به درست بودن تصم بایز یبه حد  شیبرا

 .مطمئن شد

 

بخواهد به سرانجام رابطه اشان  نکهی ا یزود بود برا دیشا

فکر کند اما کامال معلوم بود که حالشان کنار هم خوب است. 

 .داشت یبا هم بودنشان چه اشکال

 

@Rooman_nazy1400
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ستاره گذاشت و او را با خودش  یشانه  یرا رو  دستش

 :همراه کرد

 

 ستیبهش رو نده وگرنه خدا رو بنده ن یلیخ-

 

 بود ستاده یا شیهنوز سر جا بابک

 

 ...ماهور یگفت یچ  دمیشن-

 

 :را بلند کرد که واضح به گوش بابک برسد ش یصدا

 

 عصریول بی نا ی... اگه گممون کردیمنم گفتم که بشنو -

 ...می منتظرت هست

 

*** 

 

, [2/16/2022 3:30 AM] 
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 .را به گوشش چسباند یزد و گوش  یحوصله غلت یب

 

 ما ین-

 

 جانم -

 

 ینم یآن هم نصف شب تیموقع نیکشدارش را در ا جانم

 .خواست 

 

 آخه؟ یپرس یکه م هیچه سوال نی االن ا-

 

 گه یسواله د-

 

 کاریبودم چ گهی خب من مثال بگم قبل تو با ده نفر د-

 ؟ ی کنیم

@Rooman_nazy1400
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 آمد یهم نم  ماین دنینفس کش یصدا یحت

 

 الو -

 

 هستم -

 

 .بود یانعطاف چیسفت و سخت و بدون ه هستمش

 

... یدیپرس یم نیقبل تر از ا  دیاگه برات مهم بود که با-

 نکهی... نه اگهیبرات مهم نبوده د یعنی یدیاگرم تا االن نپرس

... االن دنبال یسوالو از من بپرس نیا  یایشب قبل از عقد ب

 قا؟یدق یهست  یچه جواب

 

 باهات حرف بزنم خوادی... فقط دلم م ستمین یچیمن دنبال ه-

 

 :دینال

@Rooman_nazy1400
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 باهات حرف بزنم خوادی من واقعا دلم نم یول-

 

 بود ما ین یپر سر و صدا یخنده  جوابش

 

...  زشته یکنیم داری... االن همه رو بوونهینخند د سی ه-

 ...کشمی خجالت م ماین

 

 :حرفش خنده اش بلندتر شد  نیا با

 

  آخه؟ یکشیچرا خجالت م یستی ن نجایتو که ا وونهید-

 

 ...یزنیبا من حرف م یدار  یخب تابلوئه نصف شب-
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 :دیخند سرخوش
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 فکر نکرده بودم نشیبه ا -

 

 ...یخواهش کنم نخند شهیم-

 

 دمیباشه اما بهت قول نم -

 

 پس بهتره قطع کنم -

 

... استرس ؟یبا من حرف بزن  یخوا یچرا نم سای اا وا-

 ...؟یدار

 

  اوهوم-

 

برام حرف  یاسترس دار یچ  یبرا نکه یراجع به ا ا یخب ب-

 ...م یبزن با هم حلش کن
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 ...برات حرف بزنم خوامیمن نم یول-

 

 :گفت خندان

 

 اا چرا؟ -

 

 ...ییمنبع استرس من االن تو -

 

 ماهور -

 

 تعجب و خنده خطابش کرد با

 

با  شهینکن... اصال از فردا شب که هم تیخواهشا اذ ماین-

 م یحرف بزن می تونیاون موقع م میهم

 

 ...کنم یباشه فقط جواب سوالمو بده قطع م-

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 ی گرفت کوتاه نم یتا جواب دلخواهش را نم ماین نی ا رینخ

 نیذهنش به ا  یآمد... کاش او هم در گرفتن جواب سوال ها

  .ندازه مصر بودا

 

مگر  ایآن روز چه شد که او را ترک کرد؟  دیپرس یم آنوقت

دوست دارم قبل    ای  ؟ییبگو  میرفتارت را برا لیقرار نبود دل

 .بده حی توض می رفتارت را بدانم لطفا برا ل یاز عقد دل

 

 نبودم  یبا کس چوقتیقبل از تو ه ما ینه ن -

 

 .دور نماند دشی از د دیکش  یکه در گوش یراحت نفس

 

 ؟یچرا نبود-

 

رسند که از جواب دادن طفره  ینقطه م نیدانست به هم یم

 یاش را االن برا  یاصل ل یخواست دل ی رفت. دلش نم یم
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 گریکه تا چند ساعت د یاما دوست نداشت به کس دیبگو  ماین

 :دیشد دروغ بگو  یرسما شوهرش م

 

هم   ییدور و برم بودن و از اون کسا یکم یها  یرانی خب ا-

 به اونا نداشتم  یلیبه من داشتن من تما یل یکه تما

 

 ما یکه االن به ن یل یبه محمد تما چوقتی هم نگفته بود ه دروغ

 .داشت را نداشت

 

شدن    کینزد یاجازه  چوقتیچند به محمد بدبخت ه هر

 .نداده بود

 

 ؟یچ یخارج ی ها تیقبول اما موقع-

 

سرم به  شهینداشتم خب من هم یادیز ی ها تیمن موقع  ماین-

 ...کار خودم بود و 
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 د یپر  شیحرف ها انی م ماین

 

 تیتو مطمئنا موقع یبه خوشکل ینداره ماهور دختر  یربط-

داشته هر چقدرم سرت به کار خودت بوده  یادی ز یها

 ...باشه
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 ی فکر نم یلیراستش خ یخارج یها تیخب من به موقع-

داشتم نه  یقو  یستی ونالیبگم من حس ناس نکهیکردم نه ا

 کردمی بود که با در نظر گرفتنشون فکر م یی زایچ ه یاصال 

 ستی من مناسب ن ی برا یپارتنر خارج  ی  نهیگز

 

 مثال؟ یچ-

 

 .داده بود ریامشب واقعا گ ما یکرد. ن یهوف
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باشن و دستشون تو   یخانم ها هر چقدر مستقل و قو نیبب -

خودشون باشه. دوست دارن پارتنرشون ازشون   بیج

 بگم اون حس یچه جور دونم یمراقبت کنه اون حس نم

protected حس در  نیا ی. حاال وقتمیبودن رو دوست دار

طرف مهم   یبرا  میکن یرابطه بهمون دست نده احساس م

 ی. پسرامیریگ یاز رابطه نم و اون حس خوب ر. میستین

.  مایدن ن یبودن رو به آدم نم و یاون حس پروتکت یخارج

که  یبه من یبه پارتنر خودشون اون حس رو بدن ول دمیشا

اون حس   کنهیهستم و فرهنگم با اونا فرق م یآدم شرق هی

پارتنر   ی نهیرو گز چوقتیمن ه  نی هم ی. برادنیرو نم

 ی رو گرفته باش ابتجو  دوارمیفکر نکردم. ام یخارج

 

راجع به استرست با  یخوای... هنوز نمحتیاز توض یمرس-

 ؟ یمن حرف بزن 

 

 کشما یم  غیاز دستت ج یبه قرآن اگه قطع نکن ماین-

 

 دیهم خند باز

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 آخه؟ یشیم یاا چرا عصبان -

 

امروز بهم گفت شب زود بخوابم که چشام فردا  شگرهیآرا-

... امروز  دمیالن همه خوابن من هنوز نخوابپف نکنه... ا

بودم  شگریدست آرا ریساعت ز شیرنگ ساده ش  هیواسه 

 هی چرت بزنم تا  هیبرگشتم خونه از بس شلوغ بود نتونستم 

 یذاریکنم االنم تو نم یمجبور بودم مهمون دار شمیساعت پ

 ...... خسته ام واقعابخوابم

 

 ...زدمیبره وگرنه زنگ نم  یخوابت نم  یخودت گفت-

 

 بخوابم تونمیکنم م یسع-

 

  خوش به حالت-

 

 اد؟ی نکنه توام خوابت نم-
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 ماهور -

 

 جوابش را بدهد که خودش ادامه داد خواست 

 

 ...یشبم از من دور بش  هی ذارمینم گهید-

 

بوق ها نشان  یبود که صدا دیدر شوک آنچه که شن هنوز

  .قطع کرده است ما یداد ن

 

که  یبا هم بودنشان با وجود استرس یبرا ماین ی تاب یب

 وانهیبه او داد. د ی ندیداشت برخالف انتظارش حس خوشا

  .فرستاد شی برا یا

 

مغزش کار  یکرد قسمت احساس یفکر م شهیهم نکه ی ا با

ناشناخته  ی شده بود حس ها مای ن ریدرگ یکند اما از وقت ینم

  .در وجودش سربرآورده بود یا
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ناز کند و او نازش را  ماین  یخواست برا یاالن دلش م نکهیا

 ینم یبود که نصف شب یلعنت  یبخرد از همان حس ها 

  .دلش بگذارد یدانست آن را کجا

 

 لش یموبا یصفحه  یرو  امیبه پ دیکه در دستش لرز  یگوش

 :چشم دوخت

 "توام ی وونهیانم.... د ووونهیاگه د"

 

کرد به روز   یرا بست. سع شیو با لبخند چشم ها دیکش ازدر

 .رو داشت فکر نکند  شیکه در پ یپر تنش 

 

*** 
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 ماهور -
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 کباری قهیخواب نشده بود که عمه اش هر چند دق ریس هنوز

 .کرد یم ش یصدا

 

چشمش ساعت را  کیآورد و با  رونی پتو ب ری را از ز سرش

  .ساعت آه از نهادش بلند شد دنینگاه کرد. با د

 

شد که   ی. کمتر از سه ساعت مدیسرش کش یرا رو  پتو 

داشت. کاش  مایزمان تا آمدن ن  یخوابش برده بود. هنوز کم

 .بزند یگذاشت چرت کوتاه یعمه اش م

 

 ال ینشده بود فکر و خ هوشیب یاز خستگ یتا وقت شبید

 .نکرده بود ش یرها

 

رو داشت خواب به  شیفکر کردن به آنچه که امروز در پ با

 .دیکل از سرش پر
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آنچه   یشدند بتواند همه  یتنها م مای با ن یبود وقت دواریام

  .آزارش داده است بازگو کندسال ها  نیرا که در ا

 

تا قبل از  دیبسته بود. هر چند با دیام  مایشعور و درک ن به

کار   نی بد مانع از ا  یکرد اما حس ها  یم فی تعر شی برا نیا

  .شده بود

 

کند.  شیبازگو  یکرد که نتواند به راحت یاالن هم فکر م یحت

اش   یبود که در زندگ یراز ن یتر یکه نبود شخص  یشوخ

 نیدر خلوت خودش هم سخت بود در مورد ا یداشت و حت

به خودش اعتراف کند. در اتاق که با صدا باز شد پتو  هیقض

 .سرش کنار زد یرا از رو 

 

 ؟ یشینم داریکنم چرا ب یماهور مگه صدات نم-

 

 صورتش کنار زد یاش را با دست از رو دهیژول یموها
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خوب نتونستم بخوابم...  یلیخ شبیزوده که عمه... من د -

 ...بخوابم شتری ب کمی ن یذاشتیکاش م کنه یسرم درد م

 

  ...دنبالت  اد یم مایاالن ن نمیوا چه وقته خوابه پاشو بب-

 

 ی. عمه اش رو دیسرش کش یحوصله پتو را دوباره رو  یب

 را کنار زد شیتخت نشست و پتو 

 

 رتید  یو صبحونه بخور ی ریدوش بگ هی تا  نمیپاشو بب-

 ...شهیم

 

پوستم کنده  یچند روز از بس منو حموم فرستاد نی عمه ا-

 ...بشورم  د یبهم گفت موهام رو نبا شگریآرا روزیشد. د

 

 را جمع کرد و گفت شی ها  لب

 

 ری حتما دوش بگ یباشه موهات رو نشور ول-
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  .تخت نشست یکرد و رو  یهوف

 

 برو  گهیشدم د داریباشه عمه ب-
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خواست سرش را  یرفت دلش م رونیاش که از اتاق ب عمه

  .ردی بکوبد. محال ممکن بود دوباره دوش بگ واریبه د

 

 یم یرفتند چه اتفاق  یم شگاهیآرا رتریساعت د کیمثال  حاال

 شگریآرا رتریساعت د کیبود که  نیا  تشیافتاد؟ نها

  .کرد یحاضرش م

 

 ر یبلند شد. تصو  شیکرد و از جا زانی را از تخت آو  ش یپاها 

  .وحشت کرد دید نهیخودش را که در آ
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چنان در   شیغلت زده بود موها شیدر جا شبیبس که د از

ربع ساعت وقت  کی از  شتریبود که شانه زدنش ب دهی چیهم پ

 .خواست یم

 

  شانی عموها و زن و بچه ها و داماد و عروس ها شبید

  .مهمانشان بودند

 

که ماهور موقع  یمحل یشد با آن همه ب یباورش نم هنوز

مرگ پدرش به آنها کرده بود باز هم دور برشان آمده 

  .باشند

 

 نکهیها را کنار بگذارد. از ا نهیکرده بود ک یسع شبید

الش به مراتب بهتر تنها نبود ح مایمهمانان ن نیامروز در ب

 یخودش تصور م ل یمراسم را بدون فام نیبود که ا ی از وقت

 .کرد

 

*** 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 .نشست نیرا باز کرد و داخل ماش نیماش در

 

 سالم-

 

  ماین یرا بست و دستش را در دست دراز شده   کمربندش

 .گذاشت

 

 ؟ یخوب-

 

 یمرس-

 

خوب نبود. استرس داشت و  چی گفت حالش ه  یبود م دروغ

  .بکند دی دانست چکار با ینم

 

کرده بود.   هیگر دیو ید یساعت برا م یقبل ن قه یچند دق نیهم

کامال  یمرحله از زندگ نیبه او گفته بود استرس در ا دیو ید
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که نرمال است خودش   یزیچ ی است و بهتر است برا یعیطب

 .همه آزار ندهد نیرا ا

 

 .کرد ادیگ پخش را زآهن  یدست برد و صدا ماین

 

  یسر  دهی و شور  یشانیتو که سرمست و پر-

 یما هم، گذر ی رانهیو  یاز کلبه  بکن

 

 یم  شیکرد. کم پ یلب زمزمه م ریبود و با آهنگ ز  سرحال 

  .زمزمه کند یبا آهنگ ما یآمد ن

 

 یسر وانهیبه د وانهیعاشق د یبزن! ا-

 !یتر وانهیتو د وانهیخدا، از من د به

 تو را، شانه منم  شانی زلف پر صنما

 

به سلول   ماین و یعطر و افتر ش یبو  دیکه کش یقیعم نفس

  .دیاش چسب  ییایبو  یها
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حضور  یبو را دوست داشت اما نه حاال که نشانه  نیا

 یم  شتریاش بود و استرسش را ب یدر زندگ مایپررنگ ن

 .کرد

 

 منم خانهیدر م شان،یکه شوم مست و پر-

 !!منم وانهیشهر، د نیداند که در ا همه

 

رنگ  زیشد و همه چ یم  یحضور پررنگ دائم نیامروز ا از

 .ستادیگرفت. پشت چراغ قرمز ا یبه خود م  یگرید  یو بو 
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 یدادگریو ب  ییدایکه منم شهره، به ش-

 !یتر وانهیتو د وانهیخدا، از من د به

 

خواند و دست چپش  یقسمت آهنگ را بلندتر از حد عاد  نیا

 .دیبوس قیبرد. عم شی لب ها کیرا در دست گرفت و نزد
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بود! مثل عسل... هول کرد و دستش را از  نیریش احوالش

  .د یکش رونیب مایدست ن

 

حضور  نیدانست چقدر قرار است طول بکشد تا به ا ینم

   .عادت کند کیچسبناک و گرم و نزد 

 

 نگرانم صنما! نگرانم صنما -

 ی ز جانم نکن ریصنما؛ س  نگرانم

 ی جهانم نکن ی! که تو رسوانگرانم

 یافتاده ز عشق تو، به جانم شرر  نگر

 !یتر وانهیتو د وانهیخدا، از من د به

 

دهانش را قورت داد. آهنگ حالش را بدتر از قبل کرد.  آب

 یکه سوال مایدستش را دراز کرد و پخش را خاموش کرد. ن

 .برآمد هینگاهش کرد در صدد توج
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  ...کنهی... سرم درد مدمیخوب نخواب  شبید-

 

 کند یگردنش کج م یرا رو  سرش

 

 چرت بزنم؟  هیمن  میتا برس -

 

 نیا ریکشد. نخ  یرا نرم مکند و لپ او  یرا دراز م دستش

 .قبل عوض کرده بودند یمایپروا را انگار با ن یب   یماین

 

 انیاش را از م یزمزمه کرد که فقط خواستن یزیلب چ ریز

 .دیکلماتش شن

 

خوب فکر کند.   یزهایکرد به چ یرا بست و سع شیها چشم

درختان  یبه شکوفه  د،یع یبه بو  ن،یملس فرورد یبه هوا 

 ...و 

 

*** 
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کند. تکان   یرا باز م شی تکان خوردن شانه اش چشم ها با

 .خواب آور بود  ییمثل الال نینرم ماش یها

 

 ...ساعت خواب-

 

 را نگاه کرد  مایو خمار خواب ن جیگ

 

ببرم  رمیدستت رو بگ خوادیدلم م یکنی که نگام م ینجوری ا-

 ...خونه ام

 

را  ش ی. چشم هادیخواب از سرش پر مایحرف ن  نیا با

 شد ماین یدرشت کرد که باعث قهقه 

 

  نی ا ی... از نظر من همه ؟یکنی نگام م نیچرا همچ-

و دنگ و فنگ همه اش  هیو آتل شگاهو یمراسمات و آرا 

 ی طور نیاس. اصل با هم بودن ما دوتاست که هم تهیفرمال

 ... مگه نه؟ می هم با هم خوش
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ترسم  یبا تو تنها شوم م  نکهیاز ا دیخواست بگو  یم دلش

اما زبانش بند آمده بود و سرش برخالف خواسته اش در 

 .خورد یزیتکان ر  ماین یحرف ها دییتا

 

 یشد. برا ادهیپ نیرا جمع و جور کرد و از ماش لشیوسا

قبل از او  مای برداشتن لباس عروس در عقب را باز کرد اما ن

 .جعبه را برداشت

 

 ارمشیمن م-

 

 داخل ی ای ب یتون  ینم-

 

 ارمشیتا دم در م-

 

احساس   ماین یدر که خواستند از هم جدا شوند با جمله  دم

 کرد قلبش از جا کنده شد 
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 یایب رونیب شگاهیآرا نیصبرانه منتظرم از در ا  یب-

 

*** 
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داشت که  یزیر جانیبود ه شگریدست آرا ریکه ز یمدت تمام

 .ندیچهره اش را بب

 

کرده  دیآمده بودند تاک شگاهیآرا نیبه ا نیکه با نسر یموقع

که  یاما االن با کار خواهدیم یمیمال یلیخ شیبود که آرا

صورتش انجام داده بود شک  یساعت ها رو  شگریآرا

 .باشد میمال شش یداشت آرا
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 یگذشته بود. احساس گرسنگ کیرا نگاه کرد از  ساعت

 :از شاگردها به خودش آمد یک ی یداشت که با صدا

 

 ه؟ یک یخالد یعروس آقا-

 

دست   یلحظه رو  کی  یبه خودش داد و دستش را برا یتکان 

 :بلند کرد یرا کم شیگذاشت. صدا  شگریآرا

 

 م من-

 

 شد و گفت   کیبه او نزد دخترک

 

 براتون نهار آوردن -

 

 برداشت یصندل  یگاهش را از پشت هیتک

 

 رم؟ی بگ نییبرم پا -
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او گذاشت و دوباره به  یشانه  یدستش را رو  شگریآرا

 اش داد هیتک  یصندل

 

  ...یکجا بر زمی نه عز-

 

 :خنده گفت با

 

 رهی... خودش مندتی بب ذارمیتا دوماد رونما نده که من نم-

 

پر بود و   شیکه دخترک برگشت دست ها قهیاز چند دق بعد

 گفت شگرشی به آرا

 

 غذا آوردن  شگاهیکل آرا یهمسرشون لطف کردن برا-

 

تکان داد. با لبخند  یکه تشکر کرد در جوابش سر شگریآرا

 :کرد دیتاک
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 ...ذوقت رو داره.... قدرش رو بدون یلیمعلومه خ-

 

ذوق  یبود به حد دهیکه امروز د ییمایبود. ن شگریبا آرا حق

دانست او آنطور   یآمد اما نم یاز او برم یداشت که هر کار

نه؟ فعال فقط از تنها شدن   ایدانست  یرا م ما یقدر ن  دیکه با

 با او واهمه داشت

 

 بعد از نهار یرااش بمونه ب ه یپاشو غذات رو بخور... بق-

 

خواب رفته بودند.  شیکه بلند شد پاها ی صندل یرو  از

 نذاشت شگریبرود که آرا نهیخواست به طرف آ

 

 نیکامل بشه بعد بب  شتیبذار آرا-

 

که زحمت عوض   دیایاگر آن موقع خوشم ن دیبگو  خواست 

 .شود اما نگفت یم  شتریکردنش ب
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 ینشود. واقعا حوصله  نگونهیبود که ا دواریدلش ام در

 ند یبنش شگریدست آرا ریرا ز یمدت طوالن نی دوباره ا نکهیا

 نداشت

 

*** 

 450پست_ #

 

. لباسش بدون  دیلباسش را پوش شگریکمک شاگرد آرا با

 .فون بود

 

بعد از  شگریاگرد آرالباس را دوست داشت. ش یسادگ

 .لب خواند و به او فوت کرد ریز یزیلباس چ دنیپوش

 

عمه  شهی بود که هم یکار نیدر جواب محبتش زد. ا یلبخند 

 .دادیاش انجام م
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لحظه مات   کی ینگاه کرد برا نهیخودش را در آ یوقت

  .شد دید نهیکه در آ یر یتصو 

 

 فیتعر شگاهیآرا نیحق داشت که از عروس ا  نینسر واقعا

 یکس نم چیبود که ه بایو ز تی ال ششیآرا یکرد. به حد یم

چهره اش بفهمد که حاصل ساعت ها کار  دنیتوانست با د

 .بوده است

 

بود که  نیا قراریشد. ب  ماینشست و منتظر ن  یصندل یرو 

  .ندیرا بب  مایعکس العمل ن

 

  فونیآ  یکرد. با صدا یاش تعجب م ی قراریهم از ب   خودش

 .تمام تنش نبض شد

 

 دیچ یپ شگاهیدر آرا شگریبردار و آرا لمیف یصدا نکهیاز ا بعد

 شیرونما خواست از جا  مایو خنده از ن  یبا شوخ شگریو آرا

  .بلند شد

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شنل کمکش کرد. پا به سالن   دنیدر پوش شگریآرا شاگرد

 مای شد. انگار ن  شتریکه گذاشت اضطرابش ب شگاهیآرا یاصل

 :دیرا داد که شن شگریآرا یرونما

 

 ...یچه داماد دست و دلباز-

 

 یوقت دی را به سمت خودش شن ماین ی قدم ها یصدا

 ی انداخت. نوک کفش ها نیی. سرش را پاستادیا شیروبرو 

 .دیرا د ماین

 

را به شنلش بند کرد و آن را از سرش برداشت. با  دستش

انگار ماتش  دنشی با د مایداشتن شنل سرش را بلند کرد. نبر

 :به خودش آمد لمبرداریف  یبرده بود که با صدا

 

 ...آقا داماد-

 

  .دیاش را نرم بوس  یشانیخم شد و پ  ماین
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 کردم یکه تصور م یشد یخوشکل تر از اون-

 

*** 

 

 یو گرفتن ژست ها هیدر آتل یاز دو ساعت عکاس بعد

 .مختلف در راه محضر بودند

 

شد و ماهور با داشتن شنل  یکم کم داشت سرد م هوا

روشن   یبخار شی برا مای که ن یکرد به حد یاحساس سرما م

  .کرد

 

او را  مایاصرار کرده بود که ن لمبرداریهر چه ف هیآتل در

خودش هم  یببوسد قبول نکرده بود و گفته بود بعدا. برا 

 رسد؟ یم یبعدا ک نیآمده بود که ا شیسوال پ

  

شد و از تماس بدن  ینم  کتریبه او نزد یاز حد خاص ماین

  .کرد یم یبا هم دور شان یها
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او بد هم  یدانست اما برا یرا نم  مای ن  یرفتارها نی ا ل یدل

  .کرد  یم دایکم کم خودش را پ  نطورینشده بود ا

 

 دنیبه خودش آمد. از د مایکشدار ن یبوق ها یصدا  با

 .جمع شد شیاشک در چشم ها شانیروبرو  تیجمع

 

 یدانست به کدامشان نگاه کند. حنا با آن لباس پرنسس ینم

آقا شده  یلیکه خ ونشی با کت و شلوار و پاپ نیآر ای ش ی بایز

 .بود

 

لباس  یآرش رفت که بعد از عمر یقد و باال یصدقه  قربان

 یور  کیرا   شیتنش کرده بود و موها یدرست و حساب 

  .بود ختهیر

 

خندانشان ناخودآگاه  یو لب ها  شیرو  شیپ تیجمع دنید از

 .لبش به لبخند باز شد

 

*** 
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 لم؟یعروس خانم وک-

 

اش را  یلفظ ری ز یبود حت دهیبار عاقد از او سوال پرس سه

  .را در سالن چرخاند شیگرفته بود. چشم ها مایهم از ن 

 

. نم اشک یداشت که از آن کسب اجازه کند نه مادر یپدر  نه

 .در چشمانش نشست

 

گرفتن بله   یبه خودش آمد انگار برا مایفشار دست ن با

  .باشد یقو  شهیکرد مثل هم یعجله داشت. سع

 

 عمه ام و بزرگترا بله  یبا اجازه -
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را در  ماین  ریو دست بلند شد. تصو  غیج  یبله گفتنش صدا با

 نیزد اما خودش دلش ع یلبخند م شیرو  که به د ید نهیآ

  .دیجوش  یو سرکه م  ریس

 

 یک دیشود. اصال نفهم ری ازدواج بخ نیکرد که عاقبت ا  آرزو 

امضا قرار  یبرا  شی پا یبله را گفت که دفتر را رو ماین

 .دادند

 

کردند. االن   یمته داشتند مغزش را سوراخ م نیع افکارش

 .حرف نزده است مایبود که چرا قبل از عقد با ن مانیپش

 

  ینم یاز او باق یزیکرد چ یدرکش نم مایشک اگر ن یب

 .نشود انی کرد استرسش در صورتش نما یماند. سع

 

جلو آمدند. به   کیگفتن تبر ی برا یخالد یهمراه آقا دهیفر

اندازه  نیرا تا ا چکدامشانیه چوقتی. هستادندیاحترامشان ا

 .بود دهی د بر لب ندشاد و لبخن
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خبردار نبود با  مایهم از عمق عالقه اشان به ن یکس هر

خانم  دهیبرد. فر یم ی پ تیواقع نیبه ا شانیچهره ها دنید

 .دیبغلش کرد و او را بوس

 

من  یما ین یدلم با اومدنت به زندگ زیعز یخوشبخت بش-

 ینور داد

 

به او لطف   شهیزن را دوست داشت و چقدر هم نیا چقدر

 .دانست یداشت را نم

 

 کیکه به عنوان  مای دانست نه به عنوان مادر ن یم فقط

  .خانم را دوست دارد دهیانسان فر

 

. با لبخند رو  دیسرش را بوس دیرس یخالد یکه به آقا نوبت

 :به او گفت

 

 ارمیکرد به خودم بگو پدرش رو درم  تتی اگه اذ-
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 اا بابا -

 

خنده اشان گم شد. بعد از   یدر صدا مایاعتراض ن یصدا

 .دیرس هیآنها نوبت به بق 

 

کرده   هیگر ری دل س ک یاش که جلو آمد معلوم بود  عمه

است. دست خودش نبود که بغض کرد. سفت در آغوشش 

 :گرفت و در گوشش نجوا کرد

 

 برام دعا کن -

 

و عمه اش است  راتری مادرها گ یکرد دعا یفکر م شهیهم

  .او نداشت یکم از مادر برا 

 

که قرار  یحاضران در سالن به سمت باغ یها  کیاز تبر بعد

  .کنند براه افتادند یبود در آن عکاس
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دو  یکی نبود و قرار بود تا  ادیمحضرشان ز  نیمدعو  تعداد

  .در تاالر به آنها ملحق شوند گریساعت د

 

خانم را در محضر  دهیکدام از اقوام فر چیدانست چرا ه ینم

 ی نم شی . اگر از زبان نرگس در مورد دختر خاله هادیند

 .هم داشته باشند یمادر ل یشک داشت که اصال فام دیشن

 

*** 

 

سمت تاالر در حرکت بودند. دو ساعت تمام در باغ از  به

  .گرفته بودند لمیآنها عکس و ف

 

در باغ هر وقت  .دیلرز یسردش شده بود که م یحد به

کتش را دور او   ماین دادیبه آنها م یوقت استراحت  لمبرداریف

 .دیچ یپ یم

 

کرد.  یحرکتش او را دلگرم م نی چند کارساز نبود اما هم هر

در باغ اصرار کرده بود که ماهور را  لمبرداریهر چه ف
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به   مایحرکت ن نیدانست چرا ا یببوسد قبول نکرده بود و نم

 .دلش بار اومده بود
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اطالع بود اگر  یبود که از آن ب  نیب نی ا یزیزد چ یم حدس

  .با رفتارش تضاد کامل داشت ماین نیآتش ینه که نگاه ها 

 

به سمتش   یفشرده شد نگاه کوتاه مایکه در دست ن دستش

انگشت  یو رو  اوردیانداخت که باعث شد دستش را باال ب

  .حلقه اش را ببوسد

 

شد اما  یازدواج به کجا ختم م نیدانست آخر و عاقب ا ینم

از او  مایکرد و هم ن یم یدور مایهم او از ن  نکهیبا وجود ا

 .باشد نیتوانست به آخر و عاقبتشان خوشب ینم

 

*** 
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بزرگش کنار   یعمو   نکهیا دن یبه تاالر و د  دنیاز رس بعد

خانم و  دهیبه مهمانان همراه فر ییخوشامدگو  یعمه اش برا 

 یفکر کرد که چه کار خوب نیبود؛ به ا ستادهی ا یخالد یآقا

نکرد و اجازه داد  یخودش پافشار یخواسته  یکرد که رو 

  .عمه اش دعوتشان کند

 

تک و  یخالد یمهمانان خانواده  انینه که االن در م اگر

 .نبود ندیاز نظرش اصال خوشا نیتنها بودند و ا

 

استراحت   شیبه پاها ینشسته بود و کم  مایمبل کنار ن یرو 

مثل او   یکس یبلند بود و برا شی کفش ها یداده بود. پاشنه 

داشت عذاب مسلم  یطوالن یها ستادنیا که کارش سر پا

  .بود

 

مهمانان بچرخد و به  نیدر ب مایشده بود همراه ن  مجبور

را دعوت کرده بود  ل ی. عمه اش تمام فامدیهمه خوشامد بگو 

  .بود انداختهیرا از قلم ن  یو کس
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از  یدور ریکرد تصو   یم کیها که سالم و عل یبعض  با

و نسبتشان را با خودش  اسم  ی در نظرش بود اما حت  یکودک

  .آمد ینم ادشی

 

جانش  یشلوغ بابا حاج یها یهم مربوط به نذر ریتصو  آن

خانه  اطیدر ح ل یشد کل فام یبود که محرم هر سال باعث م

 ل یبا فام یمراوده ا نتیاش دور هم جمع شوند اگر نه که ز

  ایدن یخودش نداشت. انگار با همه  ل ی فام یاش و حت یپدر

  .قهر بود 

 

 یرا ال شیدستش را در دست گرفت و انگشت ها ماین

 :نگاهش کرد با محبت لب زد یانگشتانش سراند. وقت

 

 ؟ یبرقص یخوا ینم-

 

 دیکش یبرقصد خجالت م تیجمع نیا یبخواهد جلو  نکهیا از

  .شد نرقصد یاما به عنوان عروس نم
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تکان  دیی به تا ی زد و سر یلبخند جواب محبت نگاهش در

  ستادیجمله از طرف او بود که درجا ا نیداد. انگار منتظر ا

  .رفت کیموز یو به طرف دسته 

 

خانم هم دعوت   دهیفر یمحضر در تاالر خانواده  برعکس

  .دیآنها را باالخره د کیبودند و او از نزد

 

خانم درست  دهیفر ل یبود که فام نیجالب توجه ا ی  نکته

  .بودند یخالد یآقا ل ی برعکس فام

 

 یمحجبه بودند و اکثرا رو م شانیخانم ها یخالد یآقا ل یفام

مراسم مختلط است راحت  نکهیگرفتند و مشخص بود از ا

ولنگ و باز بودند که   یخانم به حد دهیفر ل ی اما فام ستندین

اول تعجب کرد. از  یپوشش شان در لحظه  دنیخودش از د

 قرکه خواننده شروع به خواندن کرد وسط رفتند و   اول هم

  .دادند
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  نیبا داشتن ا یخالد یخانم و آقا دهیفر  یدانست بچه ها ینم

متعادل بار  نقدریهمه تضاد چطور ا  نیدو قطب مخالف و ا

  .آمده بودند

 

  یخواننده از حاضران در سن خواست که سن را برا یوقت

کنند دسته گلش را  یعروس و داماد خال یرقص دو نفره 

 .کنارش گذاشت

 

 صدا  کی خوننیتموم عاشقا با ما م امشب

 ا یعروس دن نیعاشق تر ییتو  گنیم

 

, [2/22/2022 6:13 PM] 
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که از  مایبلند شد. ن شیآهنگ از جا یصدا دنیشن با

شروع به دست زدن    نهی آمد با طمائن یداشت م شیروبرو 

ون ترس به سمت سن  کارش باعث شد که بد نیکرد هم

 .برود
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 وردارو ببر کوچه به کوچه شهر به شهر  دلمو 

 عروس دلبر  یکه نظر چشماته ا بگو 

 

کردند.   شیهم شروع به دست زدن برا هیبق مایبر ن عالوه

  .لباسش را گرفت و پا به سن گذاشت یگوشه  

 

شد و    کیداد فرزاد به او نزد یکه خودش را تکان نیهم

بود و داشت با  شی درست روبرو حاال مایشاباش داد. ن

 .داد یخودش را تکان م یبشکن زدن کم 

 

  ییطال یحلقه  هی اهو یجفت چشم س هی

 ییکه شد فدا یو الماس و دل اسیفرش  هی

 

 یرقصد. آقا یم بایمردانه و ز  مایدلش اعتراف کرد که ن در

. ختیسرش ر  یپول رو  یبه طرفش آمد و دسته ا یخالد

حرکتش باعث  نی زد. هم  یلباسش را گرفت و چرخ یگوشه  

 .دیدرآ تیجمع غیشد که ج

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  که بستم یعهد  نیمن مست مستم با ا  آره

 هستم ینپرس از من ک یچشمات وا ی نهییاون آ شیپ

 

شود و دسته  ب یهم دست به ج مایحرکت باعث شد ن نیهم

پول درآورد و کف دست چپش بگذارد و با دست راست  یا

 زدیسرش بر  یدانه دانه رو 

 

 ناب  هیم هیمست ی عروس مهتاب ا یا

 اب یبا صد تا بوسه دوماد و در امشب

 

که پر  دیعمه اش را د دنشیچرخ انیو در م دیچرخ یم

 اش را به سمت چشمانش برد یروسر 

 

 پرستمیم ارو ی که با تو هستم دن حاال

 تا زنده هستم یوقت نگفتم عاشقت هستم تا ک هیکه  ینگ
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با خواننده ته آهنگ را جوانترها تکرار کردند. شور   همراه

  .خاص در سالن برپا شده بود یجان یو ه

 

  یشانیبه طرفش آمد و پ مایرقصش تمام شد ن نکهیاز ا بعد

و سوت بلند  غیج  یباعث شد صدا نی. همدیاش را نرم بوس

 .بکشدشود و او خجالت 

 

*** 

 

کرده بود. بعد از  یرا سپر یمراسم شب خوب ینجا ی ا تا

بود بعد از آن   دهیمجلس رقص یرقص دو نفرشان با دخترها 

 یکه اصال نم یبا بابک و فرزاد و بعد از آن در جمع 

  .شناخت

 

بود. در   ختهیخجالتش با آن رقص دو نفره به کل ر انگار

 ده یکرد. آن قدر رقص یبا لبخند نگاهش م  مایمدت ن نی تمام ا

  .تاول زده است شی کرد پاها  یبود که احساس م
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خوردند. نصف  یرا م شانیشام بود و همه داشتند غذا وقت

بلند  شیاز جا ما یرا خورده بود که با درخواستش ن شیغذا

  .اوردیب یمشک ینوشابه  شیشد که برا

 

که   نی اما هم تماسیکنارش اول فکر کرد ن ی نشستن کس با

اش زد. دست از خوردن   ین یب ریز  نشیریعطر گرم و ش 

 .برداشت و سرش را به سمتش چرخاند

 

اش را چند   ییبایز ظیغل  شیکه با لنز و آرا یمو بلوند دختر

  .لبخند زد شیبرابر کرده بود به رو 

 

اش را قورت داد و جواب لبخندش را داد. داشت ته  لقمه

  .داشت مایبا ن  یکرد که چه نسبت یذهنش فکر م

 

به تن داشت خودش  یکه لباس سورمه ا یآمد زن ادشی که

دختر قرمز پوش را دخترش  نیو ا  مایبزرگ ن یرا خاله 

  .کرده بود یمعرف
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اش با   نهیاز س شتری ب میلباسش باعث شده بود ن ی دکلته

. دستش را به سمتش  دیدرآ ش یتمام به نما ی دست و دلباز

 :دراز کرد

 

 ...مایساغر هستم دختر خاله و نامزد سابق ن-

 

با پتک بر  یمهمانان انگار کس یهمهمه   یصدا انیم در

  .باشد دهیسرش کوب

 

دستش را در دست دخترک ساغر نام   دیرفت با ادشی اصال

را از او پنهان  یمهم نیشد موضوع به ا یبگذارد. مگر م

 !کرده باشند؟

 

*** 
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بود اما  ختهیبود اعصابش بهم ر دهیساغر را د ی وقت از

شب  نیخواست امشب که بهتر یکرده بود. نم یخوددار 

قبلش خراب  یه مسلم سال هااشتبا ادیاش بود با  یزندگ

 یخون خونش را م دید یکه م یر یشود اما االن با تصو 

  .خورد

 

 ر یشد که تصو  ی باورش نم دیاول که ساغر را د ی  لحظه

باشد اما خودش بود که به مجلس او  یواقع شیرو  شیپ

 .داد یآمده بود و در کمال وقاحت در وسط سن قر م

 

کرده   اهیس یادیز یاو را سالها ینبود که زندگ الشیخ نیع

 شهیهم  یساغر را برا دیو ق د ید یبود. اگر آن اتفاق را نم

 ی اهیاش االن به س یکرد قطعا زندگ یم یو با او زندگ زدینم

  .جهنم بود

 

کردن و چشم و   شیجز آرا یکه کار یفضول وراج ترکدخ

او جذاب  ی برا دیبا یدانست چرا روز یهم چشم بلد نبود نم

  .بوده باشد
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 یآرامش واقع یاش آمده بود معنا یکه ماهور به زندگ االن

 .کرد یرا درک م

 

نشده بود   کباری یشناخت حت یکه ماهور را م یتمام مدت در

بخاطر حرف و   ایداشته باشد  یینابجا یکه از او خواسته 

  .سرش بزند  یرفتار خانواده اش غر

 

اش با ساغر اما سراسر جنگ اعصاب بود.   ینامزد ی  دوره

  .آورد یبامبول سرش درم کیساغر هر روز 

 

بارها   دی ا یاش ب یماهور به زندگ نکهیاز ا شتریپ یلیخ یحت

بود  دهیرا به چشم د اهید که آن اتفاق س خدا را شکر کرده بو 

 .اش خط بزند یاز زندگ شهی هم یتا ساغر را برا 

 

  نجایآمدن ساغر به ا  ل یاالن دل شیروبرو ر یتصو  دنید با

 شی را که سال ها پ ییزهایروشن شد. آمده بود که چ  شیبرا

  .داده بود به خورد ماهور هم بدهد  لشیبه خورد فام
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 یترس از دست دادن ماهور را نداشت و خودش ماجرا کاش

  دنیکرد که االن با د یم فیتعر  شیمسخره را برا یآن نامزد

  .بند دلش پاره نشود شیروبرو   ریتصو 

 

 گرید ل یشک در فام یداد ب  ینشان م  یماهور رفتار بد اگر

توانست  ینم  یحت رگیماند. د ینم  یباق  شیبرا ییآبرو 

 .ردیباال بگ لشیفام ش یسرش را پ

 

خواهد؟! ده سال   یاش چه م یدانست ساغر از زندگ ینم

  .کرده بود یخواست گربه رقصان یقبل که هر طور دلش م

 

که پزش  یبود با مرد پولدار دهیاز آن هم به سال نکش بعد

 داد ازدواج کرده بود. هر چه در یم ل یرا در فام
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سال ها به او سخت گذشته بود انگار به کام ساغر بود.  نیا

خاله اش را  یخانواده  دی از مادرش هم دلخور بود. نبا

  .کرد یدعوت م

 

 یاز دستش برنم یکار چی خورد واقعا ه  یبهم م یعروس اگر

از  یکیکه در دستش بود را به دست   ینوشابه ا وانیآمد. ل

  .شد داد یتاالر که از کنارش رد م یخدمه  

 

کرد. تحملش سرآمده بود اگر ساغر  ی م دایمادرش را پ دیبا

رو   دیزد قسم خورد که تمام آنچه را که نبا یمراسم را بهم م

 .گوش دهد ل یو به نطق فام ند یبنش دیساغر با نباریکند و ا

 

*** 

 

 ؟ی چرا بهم نگفت  ؟ی.... چرا دعوتشون کردیمامان وا یوا-

 

داشت  یبیعج  ل ی. تمادیکش یکرد و کم ش یرا در موها دستش

  .بکوبد ییمشتش را جا نکهیبه ا
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 یمواخذه کند به معنا  نطوریکه انتظار نداشت او را ا مادرش

  .کلمه وا رفته بود یواقع

 

تقصر  گهیخودمه د ریحقمه... تقص ادیسرم ب ییهر بال -

منو داخل   گهیخودمه... از بس در مقابلتون کوتاه اومدم د

.... آخه  نیکه باهام صالح مشورت کن نیکن ی آدم حساب نم

 بگم؟  یمن به شما چ 

 

حالش را بدتر کرد. در تمام  دیکه از چشم مادرش چک یاشک

  .نشده بود سر مادرش داد بزند چوقتی سال ها ه نیا

 

برده بود و   ل یرا در فام شیکه ساغر آبرو  یروزگار یحت

 گر یمادرش مراوده اش را با خواهرش قطع نکرده بود اما د

  .بود دهیکارد به استخوانش رس
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فاصله هم مشخص بود که ساغر به مقصودش  نیاز ا یحت

معروفش را  یپرعشوه  ی است که دارد لبخندها دهیرس

 .دهد یماهور م  ل یتحو 

 

خورد نکن  نیاز ا شتری نکن... اعصاب منو ب هیمامان گر-

 یزشته... شما با من دشمن نهی ب یم ادیب یطرف نیا یک یاالن 

 مادر من؟ یبود که کرد یچه کار نیمگه؟ آخه ا یدار

 

بدجنس باشه که  نقدریکردم ساغر ا یبخدا من فکر نم-

داره با ماهور اختالط  دیبکنه... اصال شا یکار نیبخواد همچ

 ...هان؟  کنه؟یم

 

 ؟ یآخه... چه اختالت یساده ا نقدری... چرا ایمامان وا یوا-

اصال؟ فقط بهم بگو چرا دعوتشون   شناسهیمگه ماهور رو م

 ؟یکرد

 

 :گفت نیف نیبا ف مادرش
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... شهیبد م یازدواج کرد شنونیم ل یگفتم پس فردا تو فام-

  نهیکردم... نخواستم ک  نهیک که چرا کنهیگله م ادیخواهرم م

سال ها که هر جا نشست گفت ده  نیباشم... مثل تموم ا یا

ساله خونه خواهرم نرفتم شوهر خواهر فالن فالن شدم  

 ...بشه؟ نطوریا خوادیم دونستمینذاشته... چه م 

 

داشت  ایدن نیرا در ا یزیآخر زده بود. تحمل هر چ میس به

 .بزنند یبه پدرش حرف نکهی اال ا

 

تو  ینگفتم... خونه شون رفت یچ یمامان تا االن من بهت ه-

خواهرانه ات رو حفظ  ی... رابطه یمراسماشون شرکت کرد

از  یعل یبه وال ی... من سکوت کردم مامان... ولیکرد

پشت گوشت رو   گه ید یامشب اگه باهاشون قطع رابطه نکن 

 ....ی دیمنم د یدید

 

 ...من ماین-
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 ی... برو فقط دعا کن همه چگهیبشنوم د یزیخوام چ ینم-

 ...بگذره امشب ریبخ
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*** 

 یدختر دارد در مورد چه موضوع نیا دیفهم ینم  اصال

 یامکان داشت؟ حس باز  یزیچ نیزند؟ مگر همچ یحرف م 

  .ورده ها را داشتخ

 

. دستش که در کردیخواننده در مغزش بوم بوم م  یصدا

   .دست دختر ساغر نام بود لمس شده بود

 

شدند اما ساده لوحانه  یدر ذهنش مرور م  ری تصاو  نکه ی ا با

  .باشد  هیقض نیبر ا ی لیتواند دل ینم  نهایفکر کرد ا

 

 ینبود که براحت یزیناتمام در اتاقش چ  یآن بوسه   ریتصو 

 .بشود از کنارش بگذرد
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از آن   ما یاو و امتناع ن دنیبوس یبردار برا لم یف یاصرارها

دختر ساغر نام صحه  یشدند به گفته ها یهمه باعث م

 نها یکدام از ا چی خواست که ه یبگذارد اما عامدانه دلش م

 .را باور نکند

  

سالن با   یکه کنار ستون انتها دید یفاصله م  نیرا از ا ماین

  .کند یمادرش بحث م

 

فاصله هم معلوم بود که کالفه است مرتب دست  نیاز ا یحت

  .کرد یم ش یرا در موها  شیها

 

ساغر راهش را  دنیبا د مایگفت چرا ن یساغر دروغ م اگر

 از سالن کج کرد؟ یگر یبه سمت د

 

وسط بود که از او پنهان کرده بودند  نیقطعا ا یزیچ کی 

ساخته   مایکه ساغر از ن یدوسر یاژدها نی شک ا  یاما ب

  .بود ادیز یاد یز مای ن  یبود هم برا
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نداشت اما  یاعصاب و روان تخصص ی نهیدر زم نکه ی ا با

 شهیرشته داشت هم نیکه به ا یعالقه ا  یبه واسطه 

  .داشت نهیزم نی در ا یمطالعات 

 

 یگفت دارد برا یکه ساغر م یبا وجود مشکل مایاگر ن قطعا

داشت که با  ینوع ناهنجار کی  دیازدواج کردن مصر بود با

 .دیرس یبه نظر م دیبع اریبس  مایتوجه به رفتار و اخالق ن

 

هم باشد حق  نطوریاگر ا یگفت حت یمغزش م نیخوشب ور

آدم  نهمهیچشم ا  ینبود که بخواهد مراسم را جلو  نیا  ماین

  .زدیبهم بر

 

ساغر را  یکرد. فقط لب ها یاز جان عمه اش سکته م دور

  .دیشن ی را نم ش یخورد صدا یکه تکان م دید یم

 

هم که  یبود. هر اتفاق  انیحرصش کامال ع یاز رو  یلبخندها 

 نید اش یتر هم م میآبرو نبود. مال ختنیافتاده بود او آدم ر
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را صاف کرد و دستش را  شیرا حل و فصل کرد. گلو هیقض

 :از دست ساغر درآورد

 

 ...اطالع داشتم انیجر نیمن از ا زمیعز-

 

بود  یجمله ا نی"دروغگو" اول دیکش غ یدر سرش ج یکس

که بعد از نشستن دختر ساغر نام کنارش تا کنون به لب 

  .آورده بود

 

حرف ها  نیگفتن ا ی. معلوم بود که برادیبادش خواب  قشنگ

 .بود ختهیبرنامه ر یکل

 

 ی برا یل یآن مشکل را هم داشت از نظرش دل مایاگر ن یحت

وسط درست  نیا یزی چ کیوجود نداشت.  یدشمن نهمهیا

 .نبود
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 ینم  یداخل مغزش به درست یخبر و صداها  نیشوک ا با

از چه قرار  ه یقض دیفهم یتوانست فکر کند. اگر نه که م

  .است

 

دختر دوست تو   نیداد که ا یمغزش مدام هشدار م نیبدب ور

  یو دلسوز یدوست یکند که از رو یو فقط وانمود م ستین

 .اطالعات را به تو داده است نیا

 

کرد که   یزندگ شهیداره آخه م  مایکه ن یمگه با مشکل یول-

 ؟ یباهاش ازدواج کن یتو حاضر شد

 

 مایشدن ن  کیدانست جوابش را چه بدهد که با نزد ینم جدا

  .کرد و رفت یساغر هول زده با او خداحافظ

 

ن او را از دست آ مایکرد. خوشحال شد که ن یکالفه ا پوف

   .موجود نچسب و فضول خالص کرده است
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نوشابه را که به سمتش گرفت دستش را دراز کرد و   وانیل

تشکر بچرخاند.  ینتوانست زبانش را برا یآن را گرفت. حت

 فقط
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از  یکم مایداد. در مقابل نگاه نگران ن یزیرا تکان ر سرش

  نییپا شینوشابه اش را خورد. انگار زهر بود که از گلو 

 .نرفت و به سرفه افتاد 

 

در  یمکرر خودش کس یو سرفه ها  ماین یتقالها  انیم در

امشب از صحت و سقم   نی هم  دیزد که با ی م ادیسرش فر

  .یماجرا خبردار شو 

 

را  یمهم نیبه ا یاز او ماجرا ی لیحق نداشت به هر دل ماین

ساده او را  یدوست کی  یکه برا ییما یپنهان کند. آن هم ن

 .کرد یم میج نیس
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را  شیبرداشت و نم چشم ها ی سرفه اش که بند آمد دستمال 

 .گرفت

 

بلند شد با  شیو همسرش به آنها از جا یشدن عل کی نزد با

ه محرز نشده بود اما ناخواست شی برا یزیهنوز چ  نکهیا

 یزی. جواب "چردیفاصله بگ  مایخواست از ن یدلش م

  .پشت گوش انداخت یرا با سالم کردن به عل  ماین یشده؟" 

 

 یاما نم  ؟ی مطمئن شو  دیکه با  دیکش یم غ یدر سرش ج یکس

  .دانست چگونه مطمئن شود

 

هم با  قهیدق  کی یتوانست حت ینم  یتخم شک و بددل نیا با

  .بماند ماین

 

که به سمتش دراز شده بود نگاه کرد.  یدست عل به

بود اما  ای کار دن ن یاحمقانه تر طیشرا نیآن هم در ا دنیرقص

در ذهنش روشن   یگذاشت چراغ یدستش را که در دست عل

  .شد
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دانند. زن   یم ل یفام یرا همه  هیقض نیگفته بود ا ساغر

بود که شک نداشت   یآدم درست و مذهب یبه حد ماین  یعمو 

  شیدای پ دی. باد یشن ینم یجواب دروغ دیپرس یاز او م اگر

 .شد یباخبر م هیکرد و از قض یم

 

*** 
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حرف هاست؟... نگاه کن   نیماهور جان االن چه وقت ا-

...  ی حرف ها از امشب لذت ببر نیا یبهتره جا تونهی عروس

 ...کنهی رو االن عوض نم یزیشخم زدن گذشته چ

 

  یسفسطه باف  شیبرا  ماین یبود که زن عمو یا قهیدق چند

هم   ینکرده بود اما حرف دییساغر را تا یکرد. حرف ها یم

  .نزده بود شی در رد گفته ها 
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شده بود که   یعصب  یبکشد به حد غیخواست ج یم دلش

  .زدیرا بهم بر زیت همه چخواس یدلش م

 

 ماین دشی. از ددی ای کنار ب یزیچ نیتوانست با همچ یم  چطور

  .کرد  ینم یبزرگ یپنهان کار نینامرد بود اگر نه که چن

 

شد.   یم وانهیرفت. داشت د ینبود چرا طفره م یزیچ اگر

 فشرد یرا گرفت و کم   ماین یدست زن عمو

 

 رو بدونم ندارم؟ تیحق رو دارم که واقع نیمن ا کنمی فکر م-

 

 ستیحرف ها ن  نیاالن که وقت ا زمیعز-

 

 خواهش کرد عاجزانه

 

 خانم یازتون سور  کنمیخواهش م-
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 نگاهش معلوم بود که مردد شده است از

 

 نیتو رو خدا راستش رو بگ-

 

 آخر را زد ری ت  انگار

 

گناهش   دونمیحرف هارو من نم نیدخترم راست و دروغ ا-

حرف هارو زد. منم اونموقع که  نیکه ا ی اون کس یپا

حرف هارو از زبون   نیو ساغر بهم خورد هم ماین ی نامزد

  .دمیشن ل یفام

 

 یقبل از او نامزد داشت آن هم نامزد مایدروغ نبود ن پس

  .از آن اطالع داشتند ل ی فام یکه همه  یرسم

 

کرد و   یدوست پسر نداشته او را استنطاق م یبرا آنوقت

  .همه محق شده بود نیا یکرد. ک یرگ گردنش باد م
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وسط چه بود؟  نیرفتار را کرده بود؟ گناه او ا نیبا او ا چرا

  .وصلت داده بود نیو آرزو تن به ا دیبا هزار ام

 

بود.  دهیاش جنگ یترس زندگ نیبا بزرگتر مایداشتن ن یبرا

 گونه با او رفتار شود  نیود که انب نیحق او ا

 

 دمیچو انداخت شا ل یبود که اون دختره تو فام ییحرفا نای ا-

 راست نباشن

 

 گفت؟  یدفاع از خودش چ  یبرا ماین-

 

صدا  مایصدا دراومد از ن واریواال تو اون سالها از د-

 .ومدیدرن

 

بود  یر یتصو  ن یتر هیکر مهینصف و ن یآن بوسه   ریتصو 

  .رفت یچشمانش رژه م یکه جلو
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"  ی جفت شش آورد ی" انگاردیکش یم غ یدر سرش ج یکس

  .به خودش پوزخند زد

 

کنارش حال و   مایازدواج و بودن ن نی کرد با ا یفکر م چرا

  !شود؟ یاش بهتر م یزندگ یهوا

 

 یزی چ کیاالن مجلس را ترک کند.  نیخواست هم یم دلش

 .ازدواج بود یبرا  مایو آن اصرار ن دیفهم یوسط نم  نیرا ا

 

داشته  تیاولو  ش یازدواج کردن برا نهمهیا دیمثل او نبا یکس

  .خودش کرده بود ی چهیباشد. او را باز

 

. گوشش از دیشن ی خانم را نم یسور  یحرف ها گرید

 .شود ری تحق نیاز ا  شی خواست ب یپر بود. دلش نم حت ینص

  

حرف ها دروغ بوده باشد اما  نی ا یخواست همه  یم دلش

  .نبود  یعناد و دشمن یخانم از رو یسور یحرف ها
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  چوقتیزن ه نیدانست که ا ی م ماین  یتوجه به گفته ها با

  ماین  یتک به تک رفتارها ی. حاال معندیگو  یدروغ نم

  .شد یآشکار م  شیبرا

 

از او   ماین یکردن ها یکرد دور یخامش فکر م ال یخ به

از  هیدانست قض یبخاطر احترام به خواست اوست، چه م

  .است رانیبست و  یپا

 

سرزنش کرد اما اصال  هیقض نیا دنینفهم ی را برا  خودش

اش با چند مرد ارتباط داشت که از خودش  یمگر او در زندگ

 .را بفهمد یا  هیقض نیانتظار داشت همچ

 

*** 

 

 نکهیخواست مراسم هر چه زودتر تمام شود. از ا یم دلش

 یلبخند بزند حس بد هیبزند و به بق یماسک خوشبخت

 .داشت
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 یزند دروغ م یکه لبخند م یکرد به تمام کسان یم حس

 زیکرده بود از آن پره یکه در تمام عمرش سع ی. کاردیگو 

 .کند

 

از ترس باال  شی شد چنان شانه ها  شیکه بند پهلو  ماین دست

 کنار گوشش زمزمه کرد مایکه ن دیپر

 

خواستم بترسونمت متوجه نشدم تو فکر  ینم دی ببخش-

 ...یبود

 

تحمل  یارزش بود. حت  یب شی برا مایادب و متانت ن  گرید

خواست  یکوچک را هم نداشت. دلش م ی لمس ها نیا

" اما یبه من دست بزن یسرش داد بزند که "حق ندار 

  .کرد یخوددار 

 

از مهمانان لبخند زد و   یگرید یدسته  یجواب خداحافظ در

با فشار   مایاما دست ن رد یفاصله بگ مای کرد از ن یسع
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را چنگ کرد و او را به سمت خودش  شیپهلو  ی شتریب

  .دیکش

 

*** 
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از  شتری ب  یاپ یپ  یبوق ها یبودند. صدا نشسته نیماش در

  .انداخت یاعصابش خط م یخوشحالش کند رو  نکهیا

 

تکان داد و   یفرزاد و نگاه منتظر عمه اش دست نیماش یبرا

را راحت  هیبق ال یخواست خ ی م نکاریلبخند زد. انگار با ا

  .کند

 

مسئله باعث شد که فرزاد  نیاز فرزاد سبقت گرفت و ا ماین

 .بکشد یبوق کشدار

 

 یشد اگر ساغر نام یم ی قشنگ ر یشک تصو  یب  ماین ی قهقه

  .وجود نداشت
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بود. آرزو کرد  یمرد کامل  مایدر کار نبود و اگر ن ینامزد اگر

 .باشد دهیرا در خواب د نهای ا یکاش همه 

 

سرعتش را کم کرد. سرخوش   مایشدن به برج ن کی نزد با

  .رفت یلبش کنار نم یاز رو  یلحظه ا یبود و لبخند برا

 

را که دم برج  نیرا داشت. ماش مایاو هم حال االن ن کاش

 .گذشته بود کیرا نگاه کرد از  نینگه داشت ساعت ماش

 

مراسم   نیا یدانست ک یبود و سردرد داشت. نم خسته

 نیچشمش را از ماش یلحظه ا یشود. برا یکشدار تمام م

 .بستند گرفت یکه داشتند دورشان حلقه م ییها

 

  یخواست االن در وان حمام آپارتمان دوست داشتن یم دلش

 یاسپا جا  یبرا ایکرد  یم لکسیخودش ر یاش بود و برا

  .جنگل داشت  یویبود که و  یسرسبز
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 ما یآمد. ن رونیب  نشیریش  ال یاطرافش از خ یسر و صداها  با

او باز کرده بود و دستش را به سمتش  یرا برا نیدر ماش

  .دراز کرده بود

 

دستش را در دست او قرار  هی اجبار و در مقابل نگاه بق به

 .شد ادهیداد و پ

 

ها بلند بود و چند نفر آن وسط   نیاز ماش یکیپخش  یصدا

  .کردند  یم یمانده در کمرشان را خال یباق  یداشتند قرها

 

مراسم تمام شود. از شر   نیهر چه زودتر اکرد که   آرزو 

  .نبود خالص شود بایز چ یاز نظرش ه گریکه د یلباس

 

کرد را بشورد و کفش  یم یادیکه روز صورتش ز یشیآرا

  .ناراحتش را از پا درآورد یها

 

گفت که  نیماش یبه راننده  یخالد یآقا قهیاز چند دق بعد

 .پخشش را کم کند یصدا
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 یکه همراهشان آمده بودند برا یکار مهمانان نیا با

 .سمتشان آمدند یخداحافظ

 

توانست تشکر نکند. با  ینم رشانینظ یجواب محبت ب در

  .تک تکشان دست داد و تشکر کرد

 

او را بغل کرد عمه اش که  دینوبت به عمه اش رس یوقت

 .افتاد هیکند و او هم به گر یزد نتوانست خوددار  هیگر ریز

 

و اعتراض فرزاد هم نتوانست آنها  مای بابا گفتن ن یا  یصدا

فرزاد به زور مادرش را  قهیرا از هم جدا کند. بعد از چند دق

 .از او جدا کرد

 

 یآخه قربونت برم.... به جا ی کنیم هیکارا چ نیاا مامان ا-

 ...کن یخوشبخت یکارا براشون آرزو نیا
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 یخانم آقا دهیداشت. بعد از فر یچه دل خوش  هم فرزاد

  جلو آمد دست آنها را در دست هم گذاشت یخالد

 

رو   گهیهمد ی. هوانیخانواده هست هیبه بعد شما   نیاز ا-

. ماهور بابا جان پسرم رو به نیو پشت هم باش نیداشته باش

دخترم رو داشته باش. مبادا باعث  یهوا  مایسپرم. ن یتو م

وقته شما هم خسته   ریبابا جان د نی . بریبش شی غم و ناراحت

 ...نیا

 

خم شد و به اصرار دست  ما ی. ندیرا بوس شان یهر دو  سر

  .دیپدرش را بوس یها

 

 بابا جان ریشبتون بخ-

 

*** 
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  رونی ب  مایآسانسور که شدند دستش را از دست ن داخل 

آب دهانش را قورت  یاش به سخت رهینگاه خ ری. زدیکش

 .داد

 

بهم خورده اش با ساغر بود اما  ینامزد یفقط ماجرا کاش

 یا  دهیداشت و مشکالت عد مای که ن یمسائل و مشکل نیبا ا

 یزندگ نی ا یش ادامه که خودش دچارش بود به نظر

  .ناممکن بود

 

درمان تمام  مایبسته بود که ن  نیرا به ا دشیچشم ام  ی همه

درد شده  کیهم  ماین دیجد تیبا وضع یشود ول شی دردها

  .گرش ید  یدردها یبود بر رو 

 

را به زور حرکت داد.  شی گرفت. پاها  ش یآسانسور را برا در

  .رفت یانگار به مسلخ م
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دانست چه  یشود که نم یخواست داخل خانه ا ینم  دلش

 .در انتظارش است یزیچ

 

گرفت و منتظر به او چشم دوخت.   شیآپارتمان را برا در

  مایبود خواست خم شود که ن دهیچسب شی کفشش به پوست پا

  .اجازه نداد

 

را در   شیدرآورد. پا ش یخم شد و کفشش را از پا  خودش

 :ماساژ داد یدستش گرفت و کم

 

 ...پاهات رو داغون کرده-

 

همه خوب   نی ا  مای. کاش ندیاشکش چک مایحرف ن  نیا با

  .نکرده بود یاحترام ی ب ای یبه او بد چوقتینبود. ه 

 

بد باشد. اشکش را به  مایتوانست در مقابل ن  ینم واقعا

را به  شیحس ترس جا مایرفتار ن نی سرعت پاک کرد. با ا

  .داد یمی غم عظ
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  یکه رو  ییرا که داخل آپارتمان گذاشت به گلبرگ ها شیپا

  .شده بود نگاه کرد ختهیر نیزم

 

حجله آماده  شانی و نرگس بود که برا نیشک کار نسر یب

 .کرده بودند

 

رفت. با خودش  یخالد یآقا  خانم و  دهیبه سمت فر ذهنش

فکر کرد اگر آنها از مشکل پسرشان اطالع داشتند چطور  

 .کنند چهی او را باز یحاضر شدند زندگ

 

 ییمدت آنها را آدم ها نیسخت بود. در ا ش یبرا باورش

کس  ینشناخته بود که حاضر شوند به خاطر فرزندشان زندگ

  .را خراب کنند  یگرید

 

 یتهش در حال انفجار بود. بسر و   ی ب  یاز فکرها مغزش

سوال   یکردن جواب برا   دایپ یموقع برا  نیشک امشب بدتر

  .بود  شیها
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خواهد امشب در  یبود که نم نیخواست ا یکه م یزی چ تنها

 .خانه بماند نیا

 

تا اتاق   یورود ریکه مس یقلب یاطرافش و شمع ها طیمح

از قبل بد  شتریخواب را روشن کرده بودند هم حالش را ب

 .کرد

 

را  مای به داخل انداخت. حضور ن یو نگاه  دیاتاق رس دم

را صاف کرد  شیپشت سرش احساش کرد اما برنگشت. گلو 

 :آمد گفت یکه انگار از ته چاه درم ییو با صدا

 

 ...تنها باشم خوامیم-

 

 :جوابش را داد بالفاصله

 

  ...رمیحوله ام رو بردارم م زمیاشه عزب-
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رفت و حوله اش را برداشت. به حمام داخل اتاق با  داخل 

 :دست اشاره کرد

 

  ...؟یریاونجا دوش بگ ی تون یم-

 

 نیمخالفت کرد. ور خوش ب دی قبول کرد. با عیسر نقدریا چرا

 یاحترام م متیاست به حر نی هم مای گفت که ن یمغزش م

قبول   یراحت نیبه ا دیگفت با یمغزش م نیگذارد اما ور بدب

  .کرد یکرد و اصرار م ینم

 

را به خودش حس  مایشدن ن کی را به دندان گرفت. نزد لبش

توانست خواسته اش را مطرح کند. از  یکرد. چطور م 

  .دیترس یم مایعکس العمل ن

 

  ستادیاش ا یقدم کیتخت انداخت و در  یاش را رو  حوله

 .. احساس خطر کرددیکش یممتد م یدر سرش بوق ها یکس
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شود   مایدست ن ی چهی باز نیاز ا شتری خواست ب ینم  دلش

 .شد یم  الشیخی کاش ب

 

  کیرا دور کمرش انداخت و او را به خودش نزد دستش

 :دیو بعد بوس د ییگردنش را بو  ریکرد. سرش را خم کرد. ز

 

 دوست دارم یلیخ-
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به او اجازه  دیزد نبا  ادیدر درونش فر یکس دیدرون لرز از

 . زبانش را به زور در دهانش چرخاندیده

 

 ...امشب تنها باشم خوامیم-

 

را از او نداشت مثل برق  یحرف نیکه انگار انتظار چن ماین

  .گرفته ها خشک شد
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است  دهیبود که چه شن دهیاز چند لحظه انگار تازه فهم بعد

بدون نگاه کردن به او به سمت تخت رفت حوله اش را 

 :خروج از اتاق گفت ن یبرداشت و ح

 

صدام  یداشت  ازین یزی... اگه چخوابمیباشه من تو هال م-

 ...بزن

 

 یضعف رفت اگر نم  یطاف و نرمهمه انع   نیا یبرا دلش

  .شد یمشکل دارد چه قندها که در دلش آب نم مایدانست ن

 

به   ییانصاف اما او اعتنا یگفت ب یدر سرش مدام م یکس

تخت نشست. گلبرگ  یکرد. در اتاق که بسته شد رو  یآن نم

  .کردند یم  یتخت انگار به او دهن کج یرو  یها

 

و خنده لباس  یشوخ انیچند روز قبل بود که در م نیهم

 .اتاق جا کرده بود نیرا در کمد ا  شیها
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 ادیشود.  یبزرگتر شد و باعث شد که اشکش جار بغضش 

داده بود  ت یرضا  مایافتاد که با هزار سالم و صلوات ن یروز

  .تخت را بخرند نیکه ا

 

ا داشت کردنش ر وانهی د تیقابل ییبه تنها ل یکدام از وسا  هر

  .خانه بماند نینبود که بتواند در ا یاو آدم

 

به سمت کمد  هیقض نیرفت. با فکر به ا یامشب م نی هم  دیبا

  رونیکه دم دستش بود را ب یلباس نیلباس ها رفت. اول

  .دیکش

 

*** 

 

هال منتظر  یمبل ها یرا عوض کرده بود و رو  شیها  لباس

  .دیایب رونیاز حمام ب ماینشسته بود که ن
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 تی نها نیا یبزند ول رونی خبر از خانه ب ی توانست ب یم

جفا  نیگذاشت نتوانست ا  ماین یبود خودش را که جا ی نامرد

  .را در حق او بکند

 

  یها یرا در مقابل تمام خوب نیداد ا یبه او اطالع م دیبا

 شیباز شدن در حمام در جا یبه او بدهکار بود. با صدا ماین

  .نشست خیس

 

  .صورتش را پاک کند  یرو  شیفرصت نکرده بود آرا یحت

 

  شیآمد مشغول خشک کردن موها رونیکه از حمام ب ماین

بلند شد و در  شیاو چشمانش گرد شد. از جا دنیبود که با د

 :لب زد مایمقابل نگاه متعجب ن

 

  ...برم خونه خوامیم-

 

آوردن   رونیب یانداخت و دستش را برا نییرا پا سرش

 :حرفش را گرفت  یکرد و دنباله  فشیاش در ک یگوش
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 ...رمیاسنپ بگ  یایمنتظر بودم از حموم درب-

 

 یکه جلو آمد و دستش را رو  دیچشم د یرا از گوشه   او 

 :دستش گذاشت

 

وقت شب اجازه   نیا یکنیکه فکر م یفرض کرد یمنو چ-

 ؟ یبا اسنپ بر دمیم

 

بهت  انیچشمانش در مالل شده بود در مقابل خواهش  انگار

 :گفت مایاش ن یو ناباور

 

 ...رسونمت یصبر کن لباس بپوشم خودم م -

 

نگاه  یدور نماند. رو  ماین  دیاز د دیکه کش یرا حت نفس

گفت  یمغزش م  نیرا نداشت اما وربدب  مایکردن در صورت ن

چرا علت  د؟یآ یکوتاه م تی چرا در مقابل تمام خواسته ها

 همه انعطاف و نی ؟ اپرسد یرا نم تیرفتارها 
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آمد   رونیکه از اتاق ب مایاست!! ن دیمرد بع  کیاز   رشیپذ

  .اسپورتش رفت پ یت یدلش برا

 

 یاش از دست م یرا در زندگ یآدم نیاو داشت همچ واقعا

ببندد در  ما ین یها یتمام خوب یتوانست چشم رو یداد؟ نم 

  .عوض شد مشیلحظه تصم

 

از او دور بماند.   قتیگرفت حداقل تا روشن شدن حق  میتصم

  .داشت ید یام یهنوز کورسو

 

صحبت کند. امشب هم اشتباه  یخالد یخواست با آقا یم

صحبت کرده بود از نظرش  ماین ی کرده بود با زن عمو 

 .زدند یدامن م عاتیاواسطه ها فقط به ش

 

*** 
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 عطر  نینفس هات خوش بوتر عطر

 چتر  نی باتر یموهات ز یچتر

 

نگاهش هم نکرده بود.  یزده بود حت رونیاز اتاق ب ی وقت از

گرفت شک داشت  یورود و خروجش نم یاگر درها را برا 

نگاه گرم  گرید نکه ی. ناخواسته دلش از اندیاو را بب یکه حت

 .را نداشت گرفت ماین

 

 تو باد  رقصهیلختت م یموها

 اد یتو غم ها به چشم نم شیپ

 

داد. اگر خودش بود به مراتب    مایمتاسفانه حق را به ن اما

  .کرد یبرخورد م نیبدتر از ا

 

آمدن از  رونیبعد از ب مایرا آماده کرده بود که ن   خودش

  .ندازدیراه ب دادیداد و ب رونیاو در لباس ب دنیحمام و د
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کرد و   یم فیذهنش را رد یاو هم تمام سوال ها آنوقت

برخالف انتظارش بود  مایرفتار ن یشد ول یراحت م  الشیخ

 را بزند   شیاو نتوانسته بود حرف ها نیهم یو برا

 

 قرص کامل  هیماهت   صورت

 ساحل دهیبجز تو ند ایدر

 

دور  یبرخالف تمام مردها مایچرا هم نگفته بود. ن کی  یحت

او را  ی کردن نبود و به طور معنادار دادیبرش اهل داد و ب

  .انداخت یپدر مرحومش م ادی

 

 یدر مقابل خواسته ها  یپدرش مظلوم نبود اما وقت ی  اندازه

دلش  یآمد به همان اندازه که در نوجوان یناحق او کوتاه م

 .سوخت یهم م ماین ی سوخت برا یپدرش م یبرا

 

 و بس  یعشق تو هست ی  معجزه

 برات رفت دلم باهات هست دلم
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آهنگ هم حالش  یبا او سر جنگ داشت حت ا یتمام دن انگار

 .پخش را خاموش نداشت نکهیکرد اما جرات ا یرا بد م

 

*** 
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نسبت به  یبیکه در را بست دلش مچاله شد. خشم عج ماهور

 .عالم و آدم داشت

 

اطالع او ساغر را  یبود که ب  یدست مادرش عصبان از

بود که در تمام   یدعوت کرده بود. از دست خودش عصبان 

نزده بود و   یحرف چیدفاع از خودش ه یسال ها برا نیا

  .ساغر را ببرد ینخواسته بود آبرو 
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سال   نی کرد. در تمام ا یرا برمال م زیزدن او همه چ حرف

آرام اش  نیو هم ستیآبرو ن ختنیها فکر کرده بود او آدم ر

  .کرد یم

 

سال ها دندان سر جگر گذاشته  نیخاطر در تمام ا نی هم به

شده    زیصبرش لبر یکاسه  گریساغر د بود اما با کار امشب 

 .بود

 

 یوقت  یبه کار ساغر نداشت. حت یسال ها کار نیتمام ا در

کرده بود و در   یخوشبخت یآرزو  شی ازدواج کرده بود برا

که سر او آورده درس عبرت  ییبود با بال دواریدلش ام 

  .گرفته باشد و به شوهرش وفادار بماند

 

در حق  یکرد بد یفکر مهم هر چه  شانیدو سال نامزد در

اش را   یزندگ نطوریکرده بود و ا نهیساغر نکرده بود که ک 

  .بود دهیاز هم پاش

 

 گر یچه او سکوت کرده بود، ساغر تاخته بود اما د هر

  .کرد یمتوقفش م ییجا د یبسش بود؛ با

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

حفظ    یبرا ش ی سال ها پ دیکه با یخودش قول داد کار به

 .کرد را فردا انجام دهد یم شیآبرو 

 

کرده  یدست ماهور هم دلخور بود. درست که پنهان کار از

  .توانست با او حرف بزند یبود اما م

 

او   گریته دلش قرص بود که امشب عقد کرده بودند و د تنها

 .داد یرا از دست نم

 

کرد ماهور را درک کند و به   یکه داشت سع یتمام سخت با

اصرار کردن نبود هر چند اصرار او فرصت دهد. او آدم  

  .نداشت ی ا دهیفا چیکردن هم ه

 

با من رابطه داشته باش؟  کنمی خواهش م نکهی گفت؟ ا یم چه

کرد به زور با او بخوابد تا نشان دهد حرف  یمجبورش م ای

 .ساغر دروغ محض است یها
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نداشتن اش را هم به  ی مردانگ ینداشت دروغ نخ نما شک

  نیماهور رنگش ع دنیه محض بوسماهور گفته بود که ب

  .بود دهیماهور د یشده بود و ترس را در چشم ها دیگچ سف

 

تواند به  یکه او هر چه که باشد نم دیفهم یماهور م کاش

 .گرفت با او حرف بزند یم ادیبزند. کاش ماهور  بی او آس

  .خانه اشان را نگاه کرد یها چراغ

 

از  کی  چیخواست با ه یخاموش بودند. دلش نم   یهمگ

خانواده اش روبرو شود اما خودش را مجبور کرد  ی اعضا

  .شود ادهیپ نیاز ماش

 

  دیبا ییجا کیبس بود.  شی همه مراعات کردن برا نیا

چه به روز او  شیها یکه با ندانم کار دیفهم یمادرش م

  .آورده است
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داشتند بلند بلند  یل یفام یکه بود هر دفعه که دورهم بچه

رفت و عروسم عروسم از دهانش  یساغر م یقربان صدقه 

 .افتاد ینم

 

فکر کرده بود که واقعا عاشق   نیسال ها بارها به ا نیا در

 یاز حد مادرش فکر م ش یب یاصرارها  ل یبه دل ایساغر بود 

  کرد که ساغر را دوست دارد؟

 

ده بود که  فکر کر نیهم که رابطه اشان بهم خورد به ا بعد

از  زتریعز یدانست که خواهر زاده  یم  دیمادرش از کجا با

رفتار کند که  یکرده بود طور یکار است و سع  انتیجانش خ

  .بس بود گر یمادرش غصه نخورد اما د

 

و به  دید  یم میرا مستق ش ی کارها ی جهی مادرش نت دیبا

 .آمد یخودش م

 

*** 
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را باز کرد.  شیپچ پچ از پشت در اتاقش چشم ها یصدا  با

توانست واضح بفهمد اما   یمکالمه اشان را نم یمحتوا

  .دیشن یپدر و مادرش را م یصدا

 

راه  یحساب یدعوا کیبرود و   رونینبود که ب ل یم یب

  .کرد یحال پدرش را م ضیاما فکر قلب مر اندازد یب

 

انجام  یاهد کاربخو  نکهیبود. قبل از ا نیخدا هم ی شهیهم

کرد که به کل از انجام کارش  یدهد آنقدر به عواقبش فکر م

 .شد یم مانیپش

 

اش را نگاه کرد هنوز هفت صبح نشده بود   یگوش ساعت

بلند  شیخواست انجام دهد از جا یکه م یاما با فکر به کار

 .شد

 

گذاشت. تا   یامروز کف دستش م نی حق ساغر را هم دیبا

  .داده بود دانیبه او م یادیجا هم ز نیهم
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را برداشت  چشی و سو  ل یموبا  یگوش دیرا پوش شیها  لباس

 .زد رونیو از اتاق ب

 

. مادرش هم مثل دیرفت پدرش را تنها د نییپله ها که پا  از

  .در آشپزخانه بود شهیهم

 

کج کرد.   رونی پدرش سالم کرد و راهش را به سمت ب به

ادرش چشم در چشم شود.  خواست با م ی دلش نم یحت

 :ستادیکرد به ناچار ا شیپدرش که صدا

 

, [3/3/2022 1:00 PM] 
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 بله -

 

 بلند شد و به طرفش آمد شیاز جا پدرش
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 ...؟ ی کنیم کاریچ نجای ا-

 

 ...یسوال رو از مامان خانم بپرس نیبهتره ا-

 

 برود اما پدرش مچ دستش را گرفت خواست 

 

 ...؟یی تنها -

 

 :خودش نبود که پوزخند زد دست

 

گذاشت  شبیبخاطر دست گل مامان خانم ماهور همون د -

 ...رفت

 

 یکرده؟... چرا درست حرف نم کاریکجا رفت؟... مامانت چ-

 ...؟یزن
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 ...برم  دیبابا من االن کار دارم با-

 

... مگه قرار نبود ؟یدار یچه کار  یروز عروس  یفردا-

 ....سفر؟ نیامروز صبح بر

 

آشپزخانه نگاهش  یرا نگاه کرد که نگران در ورود مادرش

 .از دستش دلخور بود که سالم نکرد یکرد. به حد یم

 

گذشت شکر  ریبخ یکه همه چ شبی... دما؟ یشده ن یچ-

 ...اخد

 

 گذشت؟  ری بخ قایدق یچ-

 

 ...سر مادرت داد نزن-

 

 .ناخواسته باال رفته بود ش یخودش نبود تن صدا دست
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هم به شما  شبی ... البد دیخبر ندار ی چیبابا شما که از ه-

از دهنش در اومده راجع به  ینگفته که ساغر نشسته هر چ

  ....من به ماهور گفته

 

 :رخانداو و مادرش چ نینگاهش را ب پدرش

 

 ؟یکرد کاری... تو چده؟ی فر گهی م یچ-

 

 ...کنهیم ینطوریساغر ا دونستمیبخدا من نم-

 

 یمنو نابود کرد  یهات زندگ دونستمینم دونستمینم نی با هم-

  ...مامان

 

 گفته مگه؟ یساغر به ماهور چ-

 

که  ییو همون چرت و پرت ها ی نامزد یماجرا زنمیحدس م-

 ...راجع به من گفته بود رو گفته ل ی تو فام
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 تونینامزد یبه ماهور ماجرا یمگه تو نگفت   نمیصبر کن بب-

 ؟ یگیرو م

 

 .انداخت نییجواب پدرش سرش را پا در

 

 ...؟ی ... چرا نگفتنمیمنو نگاه کن بب ماین-

 

 ...بذاره بره دمیترس-

 

 یچه کار نیرو شروع کرد؟... ا یزندگ شهیمگه با دروغ م-

 شی باز میخواستی ما م یهمه  کنهی... االن فکر م؟یبود کرد 

 ....میبد

 

 نداشت که بزند. حق با پدرش بود  یحرف

 

, [3/3/2022 1:00 PM] 
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 ...ینطوری ا یهمه مون رو برد یآبرو -

 

 :جلو آمد و موشکافانه نگاهش کرد مادرش

 

 ...؟یندار یمشکل چیتو واقعا ه ماین-

 

 :حرف مادرش از کوره در رفت  نیا با

 

 هیخاک تو سر من... شما حرف  یعنیخاک تو سر من -

 یپا  ریهرزه که به زور و خواهش و التماس نشست ز

اما  ی کنیرو باور م دیمن خواب یدوستم و باهاش تو خونه  

 ...ی کن یکه پسرتم رو باور نم یحرف من

 

 چه طرز حرف زدنه؟   نیا مایخجالت بکش ن -
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 .تشر پدرش هم نتوانست آرامش کند یحت

 

پدر من؟... تا دست چپ و راستم رو شناختم تو  یچه خجالت-

گوشم گفت ساغر هر جا رفتم گفت ساغر هر کار کردم گفت 

شده   میدگزن یهمه  دمی ساغر... به خودم که اومدم د

داستان تمام  یکرد و رفت اما آدم بده   انتیساغر... اون خ

... کردرو نابود  میزندگ اش یساال من بودم... با ندونم کار نیا

که  ی... بهتره بدونکنه یاالنم ول نم نیهم ی اما حت

هرزه بود که سر بزنگاه مچش رو   هی زتیعز یخواهرزاده 

  ...گرفتم

 

 :کردینگاهشان م جیگ پدرش

 

 ؟یدعوت کرد  نارو ی چرا خاله ا گمیبهش م شبید  نیهم-

  ...تونم دعوتش نکنم یخواهرمه نم گهیبرگشته م

 

 :پدر و مادرش داد زد یبار در رو نیاول یبرا
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من حق  گهیبهتون م نیبپرس یاز هر ک غمبریبه پ ریبه پ -

رو دعوت نکنم   دونهیکه منو دشمن خودش م یکس دارم

 ...بگم آخه دیبا ی... من دردمو به کمی عروس

 

 ...دعوت اومده یخواهرت ب  یتو که گفت دهیفر-

 

  نیی. سرش را پادیحرف به طرف مادرش چرخ  نیا با

اما   دیبار  یمادرش م  یاز سر و رو  یانداخته بود. شرمندگ

 .کند یمادرش دلسوز یبود که نتواند برا یعصبان  یبه حد

 

 هی... ؟ یگیم یداداش گناه داره چرا راجع بهش اونطور-

 نیبهم زد یا ه یحاال سر هر قض شیبوده ده سال پ  ی نامزد

 یحرف هی ... ؟یزن یگند گذشته رو هم م یچرا االن دار گهید

 ...آخه؟ یگیم  ینطوری زده به ماهور حاال چرا از حرصت ا

 

بود  ستادهیدر اتاقش ا یاه کرد که در آستانه را نگ نینسر

 :کرده بود  داریبلندش او را هم ب یانگار صدا
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 هیساغر عروسم  یگناه رو من دارم که بخاطر حرف ها-

  ...نموند شمیساعتم پ

 

 :انگار انبار باروت بود که منفجر شد نینسر یحرف ها با

 

دارم راستش رو  نیباور کن نیخوایاالن هم نم نیهم یحت-

 یکردم که حت یخودمه از بس آبرودار ر ی... تقصگمیم

هرزه بود که  هیکنن دختر خاله ام  یخونواده ام هم باور نم

 ...بار هی.... اونم نه دیبه اصرار خودش با دوستم خواب

 

*** 

 

                   

 

, [3/3/2022 1:00 PM] 
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را نگاه کرد از چهار گذشته بود. از بس نشسته بود  ساعت

 .خواب رفته بود ش یپاها 

 

که صبح در خانه راه انداخته بود از خانه  یاز افتضاح  بعد

خودش    یبه خانه  یزده بود. بدون فکر کردن سر  رونیب

  .گرفته بود شیرا در پ نجایراه ا میزده بود و مستق

 

  یگفته بود بدون وقت قبل یصبح هم که آمده بود منش از

  .ندی ب  یرا نم یکس سش یرئ

 

است و نشسته بود. هنوز  انیکرده بود که از آشنا  اصرار

جناب  دنیبه پنج ساعت موفق به د کیبعد از گذشت نزد

 .مفخم نشده بود
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 یدلش م یلیباشد. خ امدهی بود آدرس را اشتباه ن دواری ام فقط

بپرسد همسر ساغر   سشی از رئ دی بگو  یخواست به منش

  .وقت خودش را تلف نکند یالک  ستی نه؟ که اگر ن ا یهست 

 

در شهر   یرا هم گوگل کرده بود. تشابه اسم نجایا آدرس

مطمئن    نسشیزیاز اسم ب یمثل تهران کم نبود ول یدرندشت

 .دهد یپز م ل یاست که ساغر با آن در فام یبود همان

 

مجال فکر کردن نداده  یند ساعت به خودش حتچ نیا در

دانست اگر فکر کند بالفاصله  یشناخت م یبود. خودش را م

خواهد  یکه م یدهد و از کار یاش کار دستش م یدلرحم

 نیخواست که ا یواقعا نم نباریشود اما ا یم مانیبکند پش

  .فتدی اتفاق ب

 

 یانداخت. لبخند ژکوند یبه منش  یرا بلند کرد و نگاه سرش

 .اش را عوض کند یداد چا شنهادیداد و پ لشیتحو 

 

 نیچندم نیچند ساعت ا نیباال انداخت. در ا شیبرا یسر

  .آورد  یم  شیبرا یبود که آبدارچ یچا
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اش را نگاه کرد. صبح بعد  یانداخت و گوش  نییرا پا سرش

 یاش را رو  یرا گوگل کرده بود گوش نجایآدرس ا نکهیاز ا

  .حالت پرواز گذاشته بود

 

حرف بزند. دلش از عالم و   یکس چیخواست با ه ینم  دلش

اش   ین ی د یها و آموزه ها یآدم پر بود. جواب تمام خوددار 

  یرا به آستانه  شینوپا یمشت افترا شده بود که زندگ کی

 .کشانده بود  ینابود

 

کرد.    یم یشت و با او آشتگذ یم شیماهور از خطا کاش

شود حرف  ال یخیاگر نامزد داشتنش را ب  یدانست که حت یم

  .شد ینم ال یخیکه ساغر راجع به او زده بود را ب ییها

 

 گریبودن او با کس د دیکرد که شا یفکر م یال یخوش خ با

مدت   نیمهم نباشد اگر نه که در ا یلیماهور خ یبرا

کرد اما  یاش سوال م ی از او راجع به روابط قبل شانییآشنا

نکرده  یکنجکاو  ایقضا نیهم راجع به ا کباری یماهور حت

 .بود
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آن ها   یباعث شده بود خلق و خو  کایدر امر یها زندگ سال 

او نکرده بود اما با  یدر گذشته  یکنکاش چی. هردیرا بگ

به  نکهیهم از ا  ییکای امر یخانم ها  یخودش فکر کرد حت

 .دیآ یبدشان م ندیآنها دروغ بگو

 

 ب یکه او کرده بود کم از فر یخودش اعتراف کرد کار شیپ

  .نداشت ییدادن و دروغگو 

 

اما  دیکرده بود که راستش را بگو  ینی چ نهیبار هم زم نیچند

بود اما  ریگرچه د یشب قبل از عروس ینتوانسته بود. حت

سر بحث را باز کرده بود و منتظر بود تا ماهور هم متقابال  

نه؟  ایبوده  یسوال او را تکرار کند و بپرسد که قبال با کس

 .خواست نکشانده بود یاما ماهور حرف را به آنجا که او م 

 

کرد حواسش را   یاش را روشن کرد و سع یگوش  ی صفحه

  .خواند جلب کند یکه م یکتاب یرو 
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 مهیانتظارش کتاب را به ن یطوالن یلطف ساعت ها به

  .حواسش پرت جناب مفخم شد گریرسانده بود. بار د

 

آن حدس   یاست که از رو  یدانست در چه رنج سن ینم  یحت

اما با خودش عهد کرد   ریخ ایبزند آدرس را درست آمده 

خاله اش را  یدر خانه  کیهفته را کش کیاگر شده  یحت

  .کند دایبکشد آدرس جناب مفخم مورد نظر را پ

 

اش را    یتواند داخل شود هول زده گوش یکه گفت م یمنش

 .ستادیسراند و سرپا ا بشیدر ج

 

*** 

 

, [3/3/2022 1:00 PM] 
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 یتفاوت به او از جعبه  یانداخت و ب شیپا یرا رو  شیپا

لبش  یبرداشت و گوشه  یگاری س متشیپوست گرانق گاریس

 گذاشت. به او تعارف زد

 

 ...کشم ینم یمرس-

 

از آن گرفت. خوددارتر  یقیرا آتش زد و کام عم گارشیس

  .از حرکاتش بفهمد یزیاز آن بود که بتواند چ

 

 یزده بود راحت تر مرا   شیحرف ها یکه همه  االن

  .کند زی اطرافش را آنال طیتوانست مح

 

چشمانش را گرفته بود و از بس  یخون جلو نیقبل از ا تا

را از  لش یتحل هیتجز یکرد قوه  یبود که فکر م نیخشمگ

  .دست داده است

 

داشته  یبود که ساغر خانم ازدواج موفق دایظواهر امر پ از

  .کند یاو تره خورد نم ی حرف ها یو طرفش هم برا
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دبدبه و   نی با چن یشخص نیالبته سخت نبود که همچ حدسش 

 .قانع کند یتواند به سادگ یرا نم  یکبکبه ا 

 

... که اگه نیحرفارو نزد نیمن ا یرخواهیخ یمسلما برا-

که ما ازدواج  شیچند سال پ نیکارو بکن ن یا نیخواستیم

  ...نیزدیحرفارو م نیو ا نیومدیم می کردیم

 

 ....من بود... ساغر هم اومده بود یعروس   شبید-

 

حرف او جناب مفخم باالخره خم به ابرو آورد شک   نیا با

آمده بود   یکه تنها به عروس چانده ینداشت که ساغر او را پ

 :خودش را جمع کرد عیسر یلیرا نباخت خ هی اما قاف

 

 نیبه به مبارکا باشه باالخره شما هم سر و سامون گرفت-

 ...اون مشکلتون مگه حل شد که ازدواج  یپس... راست
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  شیکه ساغر رو ییکذا بیع ی هینفهم داشت کنا مردک

 .زد یگذاشته بود را م

 

 یادامه  یلبش چنان سوزاندش که برا یگوشه   پوزخند

 حرفش آمد انیشک نکند م رشیمس

 

ممنونم بابت تبرکتون.   کنمیرفتون رو قطع مح  خوامیعذرم-

  یکاف یاالنم به اندازه  نیمن امروز مسافرم و تا هم دیببخش

...  رمیبگ نی از ا شتریخوام وقتتون رو ب یشده. نم رمید

که  یخانم من هر چرت شیساغر پ شبی . دکنمی خالصه اش م

 ...دلش خواست

 

شد. با خنده  یعصب شتریجناب مفخم که بلند شد ب ی  قهقهه

 :گفت

 

داره چرا بهتون برخورده؟!...  یردایا  هی یخب حاال هر آدم-

چرت و پرت  نیا نی ایب نیخودتون فکر کرد شیشما هم پ

 ...هارو 
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  :گرفت گارشیاز س یگرید کام

 

من تو فکرم ذره  شهیباعث م نیالبته به من بگ خوامیعذرم-

 ...بد گمان بشم  نمیبه همسر نازن یا

 

 ...من راستش رو گفتم یول-

 

 یله کرد و با حرص آشکار  یگاریرا در جا س  گارشیس

 :گفت

 

نخ  یقصه  نی... اکنم؟یحرفارو باور م نیا نیچرا فکر کرد-

شده جناب... اونم  یتکرار یادیبا دوستم ز دنیخواب ینما

مگه  د یریگیو مچشون رو م دیرس یسربزنگاه شما م یوقت

  ...ه؟یهند  لمیف

 

 :نگاهش کرد و گفت موشکافانه
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شما بخوان با هم  یکه تو خونه  هیمگه جا قحط نمیاصال بب-

 ...باشن؟

 

خودش را راحت کرده باشد که  ال یحرف ها خ نیبا ا انگار

 :شد ل یبه جلو ما  یاش را از مبل برداشت و کم هیتک

 

, [3/3/2022 1:00 PM] 
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داستانتون  نینی ب ینه؟... م نیرو نکرده بود نجاشی فکر ا-

و با من   ن یایب نکهی... بهتر بود قبل از النگهیجاهاش م  یلیخ

 ینجوری ا که دیبار با خودتون دوره اش کن  ه ی دیحرف بزن

 ...جناب دکتر نینش عی من ضا شیپ

 

خواست برگ برنده  ی و با حقارت گفت. نم  دهیرا کش دکتر

  .اش را رو کند اما انگار مجبور بود
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که سال ها بود  یشده ا نیکرد و پاکت نفر فشیدر ک دست

 زیم یو رو دی کش رونیبود را ب نداختهیبه آن ن ینگاه یحت

 :به جلو هل داد نشانیماب

 

که بخوام با خودم  ستنی من قصه ن یجناب مفخم حرف ها-

بشم    اتیجزئ زیخواستم وارد ر ی دوره اش کنم... من فقط نم

 دیکن یاالن که خودتون اصرار م یول  نیبش تیکه شما اذ

 ...گمیرو م زیمن همه چ ستین یباشه مسئله ا

 

اش شد به عمد مکث  یقراریحاالت چهره اش متوجه ب از

مرد خوددارتر از  نیتر شود اما ا انیاش ع ی قراریکرد تا ب 

 یرا بروز دهد. به ناچار دنباله  یزیآن بود که بخواهد چ

 را گرفت شیحرف ها

 

 یوقت یول دمیسر بزنگاه من رس بهیعج نی گفت نکهیاول ا-

کار بارها تکرار شده و من   نیبار نبوده و ا  هی نیمتوجه بش

 د یکن  یتعجب نم گهی بارش رو شاهد بودم د هی
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 شی پا یرا از رو   شیاو را مردد کرد که پا یحرفش کم انگار

  .راندیگ گری د یگاریبرداشت و س

 

 هیدر مورد جا هم اونموقع که با هم بودن مسعود -

ودن به ب ییبود که عالرغم سال باال یشهرستان یدانشجو

رو   ییو جا موندیکه داشت خوابگاه م  یبد یخاطر وضع مال 

نداشت. ساغر هم بجز اون خونه کجا رو داشت بخواد 

 ...بره؟

 

 آورد  نییلبش پا   یرا از رو  گارشیس

 

شما درست باشه...  یحرفا  نی ا یاصال به فرض که همه -

 ات یجزئ نیا زیبه ر زیر  نیرابطه بود  نیشما شخص سوم ا

 ...!؟ن؟یدونیرو از کجا م

 

  .را به سمت خودش چرخاند پاکت
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برام پست  رانیبود که مسعود بعد از رفتنش از ا  یپاکت نیا-

من  یپدر یپاکت هست. بارها خونه   یآدرسش رو  یکرد حت

اومده بود و نون و نمکمون رو خورده بود خودش رو  

 عذاب رانیو انگار بعد از رفتن از ا دونستیمن م  ونیمد

 حیرو توض زینامه همه چ نیکه برام تو ا  رهیگیوجدان م

 ...دهیم

 

. گذر زمان باعث شده بود کاغذ  دیکش رونینامه را ب کاغذ

  .گذاشت زیم ینامه زرد شود آن را رو 

 

و   دی کش رونیبرگه که بهم منگنه شده بود را ب یا دسته

 .کاغذ نامه گذاشت یرو 

 

  نتیپر نمید... امثل االن نبو  یمجاز  یاون موقع ها فضا-

 ...رد و بدل شده بود نشونیهست که ب  ییها امیتمام پ

 

. پاکت عکس ها را دیبطور آشکارا پر شیمرد روبرو  رنگ

 دیکش رونیب
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 ...دو نفره شون یعکس ها  نمی ا-

  ینم یافتاد حت  رونیاز عکس ها از پاکت ب ی کی ی  گوشه

 .خواست نگاهش کند

 

را داشت که  نیتن ساغر بعد از سال ها هنوز قدرت ا یلخت

 :آخر را زد ریو ت دیکش رونی را ب ید  یاش کند. س  یعصب

 

رابطه  هیعکس ها فتوشاپ هستن...   نینگ نکهیا یبرا نمی ا-

رو   ید یاون س چوقتیپرحرارت و گرم... البته من ه ی

  ...داده حینگاه نکردم اما تو متن نامه توض

 

 :د از چند لحظه گفتکرد و بع  یمکث

 

و عکس گرفتن از  لمیکه چرا ف تونیدر جواب سوال احتمال-

  نشونیکه ب  ییها  امیبگم من تک به تک پ دیخودشون هم با

ها بارها خوندم. ساغر خانم  ونهید ن یرد و بدل شده رو ع
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و دلش   رهیگیم یانرژ لمیعکس ها و ف دنیمعتقد بود با د

 ...خاطره ها رو ثبت کنه نیا خواستهیم

 

پرت کرد و   زیم یرا بدون اعتنا به وجود او رو  گارشیس

  .پاکت عکس ها را برداشت

 

کارش تمام شده بود. برخاست و بدون  نجایا گرید او 

 .اتاق را ترک کرد یخداحافظ

 

*** 
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گذاشته بود عذاب  رونیرا از اتاق مفخم ب شی که پا ی وقت از

حال و   نیسال ها تحمل کرده بود که ا نی وجدان داشت. تمام ا

  .روزش نشود

 

 هیبر پا  یریگ میدانست که تصم  یبود و از قبل هم م مانیپش

  .ستی زودگذر درست ن جاناتیه ی

 

در  یری تاث  گرید دیپاش یساغر از هم م یاگر زندگ یحت

مسئله کامال واقف بود.  نیاو نداشت و خودش به ا یزندگ

  .دیچرخ یم ابانیهدف در خ یب

 

تا   یبود امروز با ماهور سفر بروند هنوز چند ساعت قرار

سخت  شی پروازشان مانده بود اما روبرو شدن با ماهور برا

 .بود

 

داد  یماجرا بود به او حق م  نیفرد ا نیرتری تقص  یب  ماهور

  .با او داشته باشد یاگر رفتار بد یحت
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است ماهور را قانع کند و سفرشان را  یتا زمان باق دید بهتر

 یبرا دی کج کرد با یرا به سمت گلفروش رشیبروند. مس

 .کرد یاز ماهور تالشش را م ییدلجو 

 

*** 

 

اش  یپدر یبه در خانه  یرا که نگه داشت نگاه  نیماش

بخواهد با آنها چشم در چشم شود خجالت  نکهیانداخت. از ا

  .دیکش یم

 

کرده بود امروز   زیرا که در تمام عمرش از آن پره یکار

خانواده  یتک به تک اعضا  یصبح انجام داده بود. از رو 

حال از دست خواهر و  نیاما در ع  دیکش ی اش خجالت م

ساغر در مورد او   یبود که هنوز تهمت ها ی مادرش عصب

 .را باور داشتند

 

تفکراتش در مورد او   نیسوال بود که مادرش با ا  شیبرا

  .برود یخواستگار شی چطور حاضر شده بود برا
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 اری بس یسادگ نیدر ع یبود روابط انسان  نیهم شهیهم

  .ساده اریبس یدگ یچیپ  نیبود و در ع  دهیچیپ

 

 یزندگ  یکن یاگر با قواعد زندگ دشیاز اسات یکیقول   به

  یکن یخواهد بود و اگر سع نیریساده و ش  اریبس  تیبرا

  .را خواهد گرفت تیتمام قد جلو  یزندگ  یقواعد را بشکن

 

کردن در  یدرست زندگ یقدم او برا نیخورد که اول  حسرت

  .راه متوقف شده بود ی  انهیم

 

  یصندل یو دسته گل را از رو  دیکش شیدر مواها یدست

 .شد  ادهیعقب برداشت و پ

 

بود اما  دهیرو به رو شدن با ماهور امانش را بر استرس 

  .کرد یم فی تعر شی امروز اصل ماجرا را برا نی هم  دیبا
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در خلوت   یامروز از بازگو کردن موضوع ساغر حت تا

موضوع به   نی کرد اما انگار با گفتن ا یخودش هم امتناع م

  .ته شده بودموضوع در ذهنش شکس نیمفخم قبح ا

 

که   یزنگ گذاشت و منتظر ماند. بعد از زمان یرا رو  دستش

 یم  یبه نظرش طوالن

  470پست_ #

 

خانه او را  ی چشم اهال یدر باز شد. اگر ماهور جلو  آمد

نشان   یدانست چه عکس العمل یکرد نم یم  خی یسنگ رو 

ماهور دلخوش بود. در خانه که باز شد  یدهد اما به مهر ذات

 ماهور به استقبالش آمد یعمه 

 

  یجان خوش اومد مایسالم ن-

 

 ...ممنونم یلیسالم از بنده اس... خ -
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را درآورد. از  شی گل را به دستش داد و کفش ها  دست

از ماجرا بروز  یزیرفتار عمه اش متوجه شد که ماهور چ

 .شکر کرد هیقض نینداده است در دلش خدا را بابت ا

 

  حیاما او ترج ندیمبل بش یخانم به او تعارف کرد رو  عمه

  قهی. بعد از چند دقندی داد که هر چه زودتر ماهور را بب یم

 :و تشکر کرد به او تعارف کرد؛ برداشت یعمه خانم چا

 

 ...ستن؟یبچه ها ن-

 

 ...یهمراه بابک رفتن شهرباز-

 

 ...ماهور هم همراهشون رفته؟-

 

  ...نرفت کردینه سرش درد م-

 

 نمش؟ ی بب تونم یم-
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 ؟ یریگیزنت از من اجازه م دنید یجان برا ما ین هیچه حرف-

 

 زد و بلند شد یاش لبخند یجواب شوخ  در

 

  ...پس با اجازه تون-

 

 ...پسرم کنمیمخواهش -

 

زد. در زد و منتظر  یقلبش در دهانش م ستادیدر که ا پشت

  .وارد شد دیماهور را که شن  یصدا  ستادیا

 

تختش نشسته بود و سرش در لپ تاپش  یبه در رو پشت

  .خواند  یفاصله هم مشخص بود دارد کتاب م نیبود از هم
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که اعصابش هم خورد  ی وقت یگفت حت نیاش آفر هیروح  به

کرد و دست از مطالعه  یبود از وقتش خوب استفاده م

  .داشت  یبرنم

 

اعصابش خورد  یکرد وقت یفرق م کردشیاما رو   خودش

  تیداد و آنقدر فعال یم  حیترج زیبود باشگاه را به همه چ

در بدنش نماند. سرش را که برگرداند   یینا گریکرد که د یم

 .ه داد در را بستسالم کرد جواب سالمش را ک

 

  یدورش رها شده بودند و از چشم ها شانی پر شی موها

  .را نگذرانده است یکه شب خوب دیشد فهم یقرمزش م

 

کرد به  یرا گم کرد اما سع شی اش دست و پا رهینگاه خ ریز

که بود را بدون کم و   یز یآن چ یخودش مسلط باشد و همه 

 .کند. جلوتر رفت فیتعر  شیبرا  ادیز

 

ماهور  یو روبرو دیکش رونیکنسول را ب زیم  یصندل

اش تا   یانداخت. بخاطر پنهان کار نیینشست. سرش را پا

  .ماهور سرشکسته بود ش ی ابد پ
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 ...ماهور من اومد-

 

حرفش خط انداخت. ماهور  انی ماهور م ل یزنگ موبا  یصدا

  .اش را جواب داد نفسش را رها کرد یکه گوش 

 

بغل  یرا بلند کرد و ماهور را نگاه کرد. دلش برا  سرش

 ک یفرصت نکرده بود عروس  یکردنش ضعف رفت. حت

  .روزه اش را لمس کند

 

را پشت گوشش زد حواسش به مکالمه  شیکه موها ماهور

 :اش جمع شد

 

 مارستان؟یکدوم ب-
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 یماهور مشخص بود که خبر خوب یشد از چهره   نگران

 .است  دهینشن

 

 رسونم یباشه االن خودم رو م -

 

 رونیب ی تخت بلند شد و سمت کمد لباسش رفت شال یرو  از

 انداخت  ش یموها یو رو  دیکش

 

 ...شده؟  یزیچ-

 

 دیرا پوش شیرا نداد و پالتو  جوابش

 

  ...ماهور با توام -

 

دراز کرد مچ دستش  لشیبرداشتن موبا یرا که برا دستش

را گرفت. سمت او برگشت و با نگاه به اشک نشسته اش 

 :لب زد
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 ...االن نه مایاالن نه ن-

 

رفت.  رونی زد. دنبال ماهور ب رونیبالفاصله از در اتاق ب و 

  .کرد یعمه اش در هال داشت ماهور را سوال و جواب م

 

  امیصبر کن منم ب-

 

 یرو  یاش که به سمت اتاق رفت ماهور با درماندگ عمه

شده   یز ینشست. خواست از ماهور دوباره بپرسد چ نیزم

  .که بچه ها با سر و صدا وارد شدند

 

. عمه خانم که از دیدست داد و حنا را بوس ن یبابک و آر با

 آمد بابک گفت رونی اتاق ب 

 

 ن؟ یریم  ییجا-
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 می ریم میدار  مارستانهیزنگ زدن گفتن آرش ب مارستانیاز ب-

 ...اونجا

 

 ...امیمنم م-

 

 بچه ها بمون شی تو پ-

 

*** 

 

 ی نم نشینداشت اگر عمه خانم نبود ماهور سوار ماش شک

  .بروز نداده بود یزیکرده بود و چ یشد اما آبرودار

 

 نیموضوع ب نکه یکرد به ا یرفتار ماهور دلخوشش م نیا

  .خودشان حل و فصل شود
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را هنوز پارک نکرده بود که  نیماش مارستانی به ب دنیرس با

شدن کمک کرد اما  اده یشد. به عمه خانم در پ ادهیماهور پ 

 .دیدو  مارستانیبه سمت ب ریبعد از زدن دزدگ

 

باشد. ماهور که از  فتادهیآرش ن یبرا  یبود اتفاق دواریام

  .رفتدم کانتر وا  دیسوال پرس  رشیپذ

 

بود که بخواهد کف  دیکه وسواس بود بع یماهور از

بغلش را گرفت و از  ریز  دی. جلو دو ندی بنش مارستانیب

  .کرد یرینشستنش جلوگ

 

 ...؟یشد  ینطوری... چرا ازم؟یشده عز یچ-

 

 بود که پرستار مخاطب قرارشان داد زیخ می هنوز ن ماهور

 

 نیهم گفتم سردخونه از ا شونیبه ا ن یسادیوا نجایآقا چرا ا-

 ...طرفه
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جمله آب دهانش خشک شد. حس کرد تن  نیا دنیشن با

 کند یم  ینیماهور در دستانش سنگ

 

 ...خانم اشتباه شده حتما ما همرا-

 

 ...!ن؟یستیمگه از اقوام آرش زارع ن-

 

 :را تکان داد سرش

 

  ...ییشناسا  یسردخونه برا دیبر-

 

 ی رها شد و رو   شیحرف ماهور از دست ها نیا دنیشن با

 .افتاد نیزم

 

*** 

 

, [3/9/2022 3:36 PM] 
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 ی رها شد و رو   شیحرف ماهور از دست ها نیا دنیشن با

  .ستادیهمانجا ا جی افتاد. گ نیزم

 

مغزش نگرفت. عمه خانم از   یفرمان یچند لحظه حت یبرا

زانو زد به خودش آمد کنارشان   نیزم یکه کنار ماهور رو 

 نشست

 

که اشتباه شده   شاالی... استیمعلوم ن یزیهنوز که چ-

 ....باشه

 

نداشت. از  یاعتماد چیزد ه یکه م یهم به حرف  خودش

  .ماهور کامال مشخص بود که بدتر از خودش است یچهره  

 

بلند شود.   نیزم یکه خواست از رو قهیاز چند دق بعد

انگار  دیچک یکه از چشمش م یکمکش کرد. هر قطره اشک

  .فشرد یدلش را م یکس
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شود به او گفته   دایساغر پ یسر و کله   نکهی قبل از ا شبید

  .اش است یشب زندگ نیبود که امشب بهتر

 

و چهار ساعت از حرفش نگذشته بود که  ستی ب نوزه

و رو شده بود. ماهور که سر پا شد به  ریز شانیزندگ

 .خودش آمد

 

که  یجنازه برود وقت   ییشناسا یبود اجازه دهد برا محال 

  .مواجه شود یزیدانست قرار است با چه چ ینم

 

کرد  یکار م یقانون یدر پزشک یبود خودش برود. وقت بهتر

چهره اشان قابل  یدستش آمده بود که حت ریز ییجسدها

  .نبود ییشناسا

 

از اجساد باال   یبعض دنی با د یکه عادت نداشت حت ل یاوا آن

 ماهور را گرفت یراهرو که گذشتند بازو  چی آورد. از پ یم
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 ...میریمن م  دیجا بمون نیشما هم-

 

 ....رمینه نه خودم م -

 

 ...ماهور -

 

 ل یدخترک خودش هم م ایبود  ش یصدا تیدانست قاطع ینم

 یحرف گریپا گذاشتن به سردخانه نداشت که د یبرا  یچندان

  .نزد

 

ماهور هم پزشک بود اما شک داشت که با آن   نکه ی ا با

که او روبرو شده است به عمرش روبرو شده   ییجنازه ها

  .باشد

 

 نگاهشان هم نکرد فقط یحت دندیدر سردخانه که رس به

حامل خبر خوش  دیآ  یم رونیبود که از در که ب دواریام

 .باز شد بالفاصله وارد شد شیباشد. در که برو 
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 ...آرش زارع اومدم یجنازه  ییشناسا  یبرا-

 

. مرد  دیکه به زبان آورد لرز یهم از جمله ا  خودش

  یها نیاز کاب یکیتکان داد و به سمت  یسر شیروبرو 

  .اجساد رفت ینگهدار

 

بود اما االن حس  دهید ک یرا از نزد طیمح نیبارها ا  نکه ی ا با

 .داشت ی متفاوت

 

صحنه  نی بود که در مواجه با ا یژگیو  نیبارزتر ترس

کرد که بخواهد دنبال مرد  ی حس نم شی در پاها  یداشت. رمق

  .برود

 

زد. جنازه را  ی را که باز کرد قلبش در دهانش م نی کاب در

 .و نگاه منتظرش را به او دوخت دیکش رونیب
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 یصحنه  نیتر یعاد ش یمرد روبرو   یصحنه برا نی ا  انگار

 یبرا  یعجله ا چیبه او نکرد و ه یبود که اعتراض ایدن

 .را به زور حرکت داد  شیانجام کارش نداشت. پاها

 

بود که آن جنازه آرش  نیلحظه ا نیدر ا شیآرزو  تینها

  .ستادیجنازه ا  کینباشد. نزد

 

آه از   ش یروبرو  ریتصو  دنیجسد را که باز کرد از د کاور

 نیسنگ یمرد تکان داد و پاها یبرا ینهادش برآمد. سر

 .شده اش را تکان داد
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*** 

 یماهور نگاه م یبود و به خانه  ستادهی اتاقش ا یپنجره  دم

 یاز خانه اشان سر و صدا م شیپ قه یچند دق نیکرد. تا هم

  .آمد
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اش بود امشب سخت   یشب زندگ نیبهتر شبیشک اگر د یب

  .اش بود یشب زندگ  نیو بدتر نیتر

 

گذشته بود.  یکابوس طوالن کیمثل  زیعصر همه چ از

 یاز آن نداشت. همه  یدار یب یبرا  یکه راه یطوالن یکابوس

  .رفتند  یچشمانش رژه م شیپ ر یتصاو 

 

آمده بود و در جواب نگاه ملتمس   رونیاز سردخانه ب یوقت

  .ماهور آن خبر نحس را داده بود

 

شده بود و التماسش کرده بود که  زانیاش آو   قهیاز  دخترک

  یبرا یافسوس که در جوابش حرف یروغ است ولد دیبگو 

  .گفتن نداشت

 

کرده بود  یو زار هیشده بود آنقدر گر  دیکه از او ناام یوقت

و آنقدر در سر و صورت خودش زده بود که از حال رفته 

 .بود
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که امروز  یماهور در گوشش بود. ماهور یزجه ها هنوز

 ده یند دیناام نطوریبعد از مرگ پدرش هم ا یبود را حت دهید

 .بود

 

را به  یا  نندهیکرده بود که دل هر بب هیآرش مو  یبرا  یطور

  .درد آورده بود

 

جمع   مارستانیاقوامشان در ب یچند ساعت بعد که همه  تا

بر  یمبن  یقانون یپزشک یشده بودند و بعد از گرفتن برگه 

به سرعت برق و باد گذشته  زیاوردوز کردن آرش همه چ

 .بود

 

بود که اجازه ندهد  نیکه توانسته بود انجام دهد ا یکار  تنها

  .ماهور از علت فوت باخبر شود

 

همان  دیفهم یم عایعلت مرگ سر  دنیشک ماهور با فهم یب

 یبدون اصول و قاعده و مصرف دوباره ا یترک کردن ها
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به همان مقدار دوز قبل از ترک هم خطرساز بود،  یکه حت

وانفسا  نیاوردوز کردن آرش بوده است. در ا یباعث و بان

 .شک فقط عذاب وجدان ماهور را کم داشت یب

 

که از   یبه روز یکرد وا یم  ونیش  نطوری ندانسته ا یوقت

 .شد یباخبر م یعلت اصل

 

 به خاک سپردن آرش را که بخاطر آورد احساس ی  لحظه

  .اش چنگ انداخت نهیقلبش را در س یکرد کس 

 

رفتارش نداشت و تمام خاک  یرو  یکنترل چیکه ه یماهور

  .بود ختهیسرش ر یقبرستان را رو 

 

که جنازه را در قبر گذاشته بودند خواسته بود خودش  یوقت

 .ندازدیرا در قبر ب

 

شده بودند که چرا ماهور  یو کاوه از دست او عصبان فرزاد

که حال خودشان هم دست  ی. فرزاد و کاوه اردیگ  یرا نم
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  شیقرار دادن جنازه در جا  یاز ماهور نداشت و برا یکم

  .داخل قبر بودند

 

 یبود که برا یوقت ریتصاو  نیا یتر از همه  دردناک 

  .ممانعت از ماهور او را بغل کرده بود 

 

کند.  یخواست از او دور  یبا آن حال بدش آشکارا م ماهور

به درد   شتریب  هیقض نیگفت دلش از ا یدروغ نبود اگر م

 .آمده بود

 

 یبه تختش کرد. پسرک حت یخورد نگاه  نیکه آر یتکان  با

 .زد یدر خواب هم دل م

 

بچه ها سوخته بود. حنا که درک  یاز ماهور دلش برا شتریب

مه  ماهور و ع  تیوضع دنیاز مرگ نداشت اما با د   یچندان

کامال متوجه  نیافتاده بود اما آر هیاش ناخودآگاه به گر

 یکه از آن واقعه گذشته بود ب یبود و در تمام ساعات طیشرا

 .بود ختهیصدا اشک ر
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که به سرشان آمده  یبت یبه بچه ها نداشت. مص یتوجه  یکس

داد اما بچه ها در  یبزرگ بود که به آنها حق م یبود به حد

افراد بودند.  نی رتریپذ بیو آس نیشک مظلوم تر یسوگ ب

 حنا را به اصرار از خانه دور کرده بود و به
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را نتوانسته بود قانع کند. تنها  نیآر ی سپرده بود ول نرگس

بود که در تمام   نیکرده بود ا نیحفاظت از آر  یکه برا یکار

 .از خودش دور شود یلحظه ا یمدت اجازه نداده بود حت

 

 یدر مراسم چو افتاده بود که آرش معتاد است دلش نم  یوقت

  .حرف ها به گوشش بخورد نیاز ا یذره ا نیخواست آر

 

 دهیسراغ داشت و مشکالت عد نیکه از آر یچند با هوش هر

که آرش داشت شک داشت که خودش موضوع   یو آشکار

  .را نداند 
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 یکه رتق و فتق امور مربوط به مراسم را تلفن  یتمام مدت در

 .زد یماهور به قلبش زخم م یزجه ها  یداد صدا یانجام م

 

 قهیچند دق نیرا نگاه کرد از دو گذشته بود. تا هم ساعت

  .و فغان بلند بود هیگر یماهور صدا یاما از خانه  شیپ

 

را به زور  یبود که خودش آرامبخش شیپ قه یچند دق نیهم

بود و ماهور به خواب رفته بود  ختهیدر سرم ماهور ر

 .نداشت یماهور تمام یها ی قراریوگرنه ب

 

گرفته  شی بود که صدا دهیکش غی چند ساعت از بس ج نیا در

و    یکه به علت دور ییادها یکرد که فر یبود. خودش حس م

 کجایبود را هم امروز  دهیسوگ پدرش نکش یغربت برا

 .جبران کرده بود

 

 یحت یشده بود که کس زیرقت انگ یماهور به حد تیوضع

  .کرد همان آدم چند ساعت قبل باشد یفکر نم 
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چند  نیاز آن بود که در ا یخشکه زده اش حاک ی ها لب

  .نخورده است یزیساعت چ

 

بدل شده بود.   نیقیفشار خونش حدسش به  از گرفتن بعد

سرم وصل کند و آرام بخش را در  شی مجبور شده بود برا

  .زدیسرمش بر

 

از خواب رفتنش با دقت صورتش را نگاه کرده بود. چند  بعد

صورتش دلش را  کدستیپوست صاف و  یرو  یکبود یجا

 .به درد آورده بود

 

نداشت. هر وقت به او  یماهور انگار تمام یها ی ار یبدب

است در جوابش برآمده بود که نه  یگفته بود که آدم بدشانس

 .یکن یفکر م نطوریو تو فقط ا ستین نطوریا

 

 یچندان عادالنه ا  یدانست که جهان جا  یاما م  خودش

از  یگریافتد و د یبا کله داخل حوض عسل م یکی. ستین

است.  ییجا نگونهی... جهان ال یهمان بدو تولد داخل چاه و 

 .کند یرا خوب تخس نم یفرصت زندگ
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ثروتمند و رانت و روابط را  یخانواده  ،یکی ژنت یخوشکل 

 یناهنجار  ،یو فالکت موروث یکیاندازد در فال  یم کجای

لنگ و سنگ  یپا  ،یو خانوادگ ییایجبر جغراف ،یستی ز یها

 ...یگریگذارد در دامن د یدرشت را هم م

 

اما با  ستین یدیجد یزیجهان بدقلق  و ظالم است چ نکهیا

 یسخت زندگ طیکه در شرا یماهور یاوصاف برا نی تمام ا

از حد تصورش احترام  شیبود ب دهیرس نجایکرده بود و به ا

 .قائل بود

 

در رابطه اش با   یزیاز هر چ شیکرد ب یکه فکر م یاحترام 

  .ماهور مشهود است

 

و   دیماهور پرده را کش یچراغ خانه  نی خاموش شدن آخر با

 .سمت تختش رفت
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 یرا بغل گرفت. با تمام تالش نیآر  فیو جسم نح دیکش دراز

 یبچه  کی کرده بود هنوز  نیوزن گرفتن آر یکه ماهور برا

  .الغر بود

 

کرد  ینداشت اما فکر م  یبچه ها تخصص ی نهیزم در

شود. پتو  یدارد مانع از وزن گرفتنش م نیکه آر یاسترس

 یو آرزو کرد کاش فردا روز بهتر دیکش شانیهر دو  یرا رو 

 .باشد

 

*** 

 

                   

  479پست_ #

 

  یه کرد تا ساعتاما استرس داشت به ساعتش نگا هنوز

شد. دو ساعت به ساعت  یاز خانه خارج م مای ن گرید

 نیبود که عمه اش در ا دواریپروازشان زمان داشت؛ ام

  .مدت به خانه برنگردد
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 گریشد د یخارج م رانی ا ییاز آسمان هوا مای که هواپ نیهم

  .شد یراحت م  الشیخ

 

ود  توانست او را محد ینم  ماین  یقانون چیوقت بر طبق ه آن

توانست او را مجبور به  ی کند. به صرف آن عقدنامه نم

 .کند یزندگ

 

خاک  نی به ا یوصلش بعد از اتفاقات عروس  ینقطه  تنها

 .حضور آرش بود

 

زده  دشیجان ام مهین کری خالص را به پ  ریآرش ت مرگ

  .نداشت تهران بماند یل یدل گریبود، د

 

که با او  یبه کار زشت شیها ییهم بهتر بود در تنها ماین

داد ترکش  یشک به او حق م  یکرد. ب یکرده بود فکر م

  .کند
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کرد  یم فیتعر ش یرا برا زیخودش همه چ یاگر روز  دیشا

که کرد اعتمادش  یبا کار یول  دیایتوانست با آن کنار ب یم

 .از دست داد شهیهم  یبه او را برا

 

 هیتک نیماش ی شهیها را نگاه کرد. حنا سرش را به ش بچه

  .زد یداده بود و چرت م

 

 دهیداده بود و خواب هیاو تک یهم سرش را به بازو  نیآر

ناراحت  شیداد که جا یصورت حنا نشان م  یبود. اخم رو 

  .نگه دارد دیخواست به راننده بگو  یاست دلش م

 

را در آغوش  شانیو همزمان هر دو  ندیبچه ها بش وسط

شد  نیمانع از ا  ییشدن توسط آشنا دهیاما ترس از د ردیبگ

 .که در خواستش را مطرح کند

 

 شی پا یرا رو  نیبود که سر آر نیکه کرد ا یکار  تنها

  .به بچه ها بود دشیروزها تنها ام نیگذاشت. ا
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اش را هم از  یزندگ یادامه  یکم برا یانرژ نی شک هم یب

  .دقه سر بچه ها داشتص

 

دانست اصال چه به حال و روزش  ی بچه ها نبودند نم اگر

  .آمد. ته ذهنش اما هنوز نگران عمه اش بود یم

 

 یروزها همه  نیا  یکه به طرز معنادار یعمه ا نگران

 .گاهش ماهور بود هیتک

 

بود که روز قبل  نیکه توانسته بود انجام دهد ا یکار  تنها

اش   یبه بانک زده بود و هر چه پول در حساب بانک  یسر

  .بود ختهیداشت را به حساب عمه اش ر

 

چک  ریرا عمه اش د یزیوار ی ها امیراحت بود که پ   الشیخ

بانک را  امکیکرد. بعد هم که به خانه برگشته بود پ یم

  .حذف کرده بود 
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بفرستد اما پول  ی بابک هم مقدار یخواست برا یم دلش

  نی هم یسر هم کند برا  ی دانست در جوابش چه دروغ ینم

 .بابک شده بود ال یخ یب

 

که نگه داشت دوباره ساعت را نگاه کرد. استرس  راننده

 یپرواز م شانیمایبود کاش زودتر هواپ  دهیامانش را بر

 .شدند داریصدا تکان داد. هر دو ب یکرد. بچه ها را ب

 

شک  یسوخت. ب یاشان منگاه معصومانه  یبرا دلش

 نیجز ا یسخت بود اما چاره ا شانیسن برا نی مهاجرت در ا

  .نداشت

 

  نکهیبودند. ا دهیاز او نپرس یسوال چیاز صبح ه چکدامیه

 نیدر ع یآورد ول  یگاهشان بود دلش را به درد م هیتنها تک 

بچه ها به او اعتماد کامل داشتند اعصابش را  نکهیحال ا

 .کرد یخورد م 
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را گرفته بود به بچه ها فکر    میتصم نیکه ا  ییروزها تمام

 ایبهتر است  شانیبرا کایدر امر یزندگ نکهی کرده بود. به ا

  .درست را گرفته باشد  میبود که تصم دواریام  نجا؟یا

 

که بچه ها بزرگ شدند او را بابت  یبود وقت دواریام

شلوغ   ط یمح دنیکه گرفته مواخذه نکنند. حنا با د یم یتصم

 شی هم باعث نشد از پا  نی. تشر آردیچسب شی فرودگاه به پا

 .جدا شود
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هر چه زودتر  دید. بابه ساعت پروازشان نمانده بو  یزیچ

 یرساندند و کارت پرواز م یخودشان را به سالن مربوطه م

  .گرفتند

 

دستش حنا را   کیشد خم شود و حنا را بغل کند. با   مجبور

 .دیکش یچمدان را م گرش یسفت بغل کرده بود و با دست د
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سپرد. کوله اش به خاطر لپ تاپ    نیحنا را به آر  چمدان

  زانیاز پشتش آو  ییلو یچند ک  یبود و انگار وزنه ا نیسنگ

  .بود

 

 یزیکه نصفه شب خورده بود از صبح چ یبینصف س جز

  .داشت جهی نخورده بود. احساس ضعف و سرگ

 

را دور گردنش سفت حلقه کرده بود و راه  شی دست ها حنا

  .نفسش را بند آورده بود

 

 یسر خورد و دور گردنش افتاد. حت شی موها  یرو از  شالش

  شیو ضعف برا یخواب یتوانست آن را درست کند. ب ینم

 غ یخواست سر خودش ج ینگذاشته بود. دلش م یباق یرمق

  .بزند

 

وقت  یکرد. حت یجمع م یانرژ  یکم  دیسفر با نی ا یبرا

 ی بخرد را هم نداشتند. دلش م یبخواهد خوراک  نکهیا

برسد اما تازه اول   انی سفر به پا نیخواست هر چه زودتر ا

 .راه بودند
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*** 

 

شدند نفسش جا آمد. باورش  ریکه جاگ  شان یها  یصندل یرو 

ساعت بغل  میشد آنقدر توان داشته باشد که حنا را ن  ینم

  .کند

 

ر  نشده بودند که از س ریمسافران به طور کامل جاگ هنوز

  .خواسته بود یاز مهماندار خوارک ی ناچار

 

 حیتوض  شیشکالت آورده بود با خجالت برا  شیبرا یوقت

نخورده است. در  یزیداده بود که ضعف دارد و از صبح چ

  .خواست آب شود ی مقابل نگاه مهماندار دلش م

 

اش لعنت کرد. با خودش  ی را بخاطر سهل انگار  خودش

  .باشد یبه بعد قو  نی گرفت که از ا  میتصم
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نبود که نگران خورد و خوراکش باشد و   یعمه ا گرید

  .به دادش برسد یحالینبود که موقع ضعف و ب  ییماین

 

  تینها دیاو بود. با یبچه ها هم به عهده   تیمسئول االن

کار  نیو ا دیایبرب تیمسئول نیکرد تا از پس ا  یتالشش را م

را   ییحداقل ها یو روح   یبود که از لحاظ جسم نیمستلزم ا

 شتریبه بعد ب نیداشته باشد. با خودش عهد کرد که از ا

 .حواسش به خودش هم باشد

 

صبحانه آورد با خجالت از او تشکر  شیکه برا مهماندار

حنا گرفت و به دستش داد. دخترک  یبرا یکرد. لقمه ا

  .دستش را رد نکرد

 

اما لقمه را از دستش  نیگرفت. آر ی هم لقمه ا نیآر یراب

  .به خوردنش نکرد ینگرفت. اصرار 

 

خودش بود.   یایشده بود و غرق در دن ره یخ رونیب به

  .دهد حیتوض نیآر یبرا دی احساس کرد با
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را صدا کرد.  نیآر  دنیجو  نیرا در دهانش گذاشت و ح لقمه

 :گفت دیرا منتظر خودش د نیآر یچشم ها یوقت

 

 ؟یشد ما یتا حاال سوار هواپ-

 

 یربط یتکان داد. سوال ب شینه برا یبه معنا یسر پسرک

دانست تنها سفر عمرشان همان  یکه م یبود وقت دهیپرس

پدرش رفته  یبرا نیماش  دنیبود که بعد از خر  یسفر مشهد

  .بودند

 

 یبخاطر آن سفر کل نتیبود که ز دهیعمه اش شن از

  .به خودش فرستاد یلعنتشده است.  شیدعاگو 

 

باز کند.  ی گریدانست چگونه سر بحث را با د  ینم چوقتیه

 :کند دایپ یبهتر یکرد جمله   یفکر کرد و سع یکم
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 م؟ یبر میخوایکجا م یبپرس  یخوا ینم-

 

 ...دونم یم-

 

آورد و  نییخواست در دهانش بگذارد را پا یکه م ی ا لقمه

 :دیپرس

 

 ...کجا؟-

 

 ...تو  یخونه   کا یامر-

 

 :دیسوال اما پرس نیا  دنیپرس یبود برا رید

 

 ؟ ی ایب  یهست ی راض -

 

دانست  یانداخت. نم نییسرش را پا نینگاه درشت آر ریز

 .نگاه را نداشت نیچرا تحمل ا
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تنها   میا یاگه با تو ن میررو ندا یکس نجایا گهیمنو حنا که د-

 ....میش یم

 

 نیجز ا یگفته بود مگر چاره ا یزبان  یبا زبان ب پسرک

حرفش  ی دنباله  نیعمه هست که آر دیدارند. خواست بگو 

 .را گرفت

 

 ...کاش یفقط ا -

 

 ؟یکاش چ یا-

 

 ....میکرد یم یکاش قبل از اومدن از آرش خداحافظ یا-

 

اش فشرد و   نهیرا به س نیخودش نبود که سر آر دست

دلش را به درد   نیحد و حصر آر ی. محبت ب دیاشکش چک

 .آورد
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 ...دلم زیعز-

 

فرزندش امن  یزن برا کیخوانده بود که آغوش  ییجا

  چوقتی داشت ه یشک اگر فرزند ی. باستیدن یجا نیتر

  .دوستش نداشت  نیاز آر شتریب

 

دهد. آن قدر  تیامن نیبود آغوشش بتواند به آر دواریام

را در آغوشش نگه داشت و تکان تکان داد که  نیآر

  .خارج شدند رانیا  ییمهماندار اعالم کرد از آسمان هوا

 

اش برگرداند  یصندل  یکه منظم شد او را رو نیآر یها  نفس

  .که راحت بخوابد

 

و به بود  دهیرا نگاه کرد که خرگوشش را سفت چسب حنا

بهانه اش را  یکه آمدن یخواب رفته بود. هنوز کوله پشت

  .دوشش بود یگرفته بود رو
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  هیاش تک یصندل یبرد کوله را درآورد و او را پشت دست

  .شد رهیبود خ شی که در دست ها یداد. به الکپشت خنگ

 

 یبود. حنا به بهانه  دهیکوله را خر نیتولدش ا یبرا  ماین

را با خجالت  مایالک پشت خنگ خوشحال شده بود و ن نیا

  .بود دهیبوس

 

ابرو باال انداخته بود که تشکر کردن  ش یبرا طنتیبا ش ماین

  .ریبگ ادیرا از حنا 

 

خاطرات آن روز، آن خنده ها، آن لحظات خوش دور  چقدر

 بشیبود اگر فر ی آل دهیمرد ا مای شک ن  ی. بدیرس یبه نظر م

  .داد  ینم

 

مدت غم از  نیناخواسته از دهانش خارج شد. در ا یآه

غصه  یبرا ییبود که جا نیسنگ یدست دادن آرش به حد

نگذاشته  یخودش باق ی دهیاز هم پاش یزندگ یخوردن برا

  .بود

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

را بست. خاطرات  شیرا کنارش گذاشت و چشم ها الکپشت 

 .شدند انگار ی تمام نم  یلعنت

 

*** 
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است خدا را  امدهین  ضشیمر نیکه اطالع داد آخر یمنش

  .بود دهیشکر کرد. سر درد امانش را بر

 

اش آمده بود و هر چه از دهانش   ییدا شی ساعت پ کی

چو   ل ی بار هم در فام نیدرآمده بود به او گفته بود. ساغر ا

 .است ختهیاش را بهم ر یانداخته بود که او زندگ
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 حط یاز حد متشنج بود. نه در م شیروزها اعصابش ب نیا

  .کارش آرامش داشت نه در خانه

 

 یزیروردر خانه اشان رفته بود و آب شیاش چند روز پ خاله

 .راه انداخته بود

 

 نگیکه سرکار آمده بود در پارک یروز قبل هم وقت چند

  .بود دهیشوهر ساغر را د  مارستانیب

 

ساغر را به او گفته بود به او قول   دیجد یکه دروغ ها یوقت

کند و بعد از آن روز باخبر شده بود  یداده بود که درستش م

را برمال کرده است و  زیشان همه چ یدر گروه تلگرام

  .برده است ل یساغر را در فام یآبرو 

 

دفاع از خودش  یبار هم او نتوانسته بود برا نیکه ا یکار

  .انجام دهد را مفخم انجام داده بود
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در خانه چند  یخاله اش جلو  یزیآبرور یاز ماجرا بعد

 .گرفت یبود که مادرش از او رو م یوزر

 

شک اگر  یاش بماند ب  یپدر یخواست در خانه  ینم  دلش

 .کرد یحضور ماهور نبود جو متشنج خانه اشان را تحمل نم

 

با  یفاحش رییبد بود که تغ یماهور هم به حد تیوضع

 .اولش نداشت یروزها

 

  نیتالشش ا تی. نهااوردیسر خودش ب ییبود که بال نگران

 دار یاش را نسبت به بچه ها ب  یریپذ ت یود که حس مسئولب

 .کند

 

و شکننده  رتریپذ بیبود ماهور آس دهیاز مرگ آرش فهم بعد

 .دهد یاست که نشان م یز یتر از آن چ
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مطرح  یبماند اما رو  ششی خواست شب ها پ  یم دلش

همه اشان گند زده  یبه زندگ یکردنش را نداشت. ساغر لعنت

 .بود

 

آنکه بتواند با ماهور صحبت کند خانه اشان  د یروز به ام هر

رفت که بتواند با  ینم  شیپ  یطور طیرفت اما شرا یم

  .ماهور گفتگو کند

 

رفت تا  ی سرکار هم نم یحالش بد بود که حت  یبه حد ماهور

  نی با او راجع به بچه ها صحبت کند کوچک تر نکهیقبل از ا

 .داد ینشان نم رونیب یا یبه دن  یتوجه 

 

خواست ماهور را  یدلش م یاز هر موقع شتری روزها ب نیا

اش بنشاند و راجع به گذشته اش با او    یتراپ  یصندل یرو 

  .صحبت کند

 

نه چندان دور دچار مشکالت  ینداشت که در گذشته ا شک

سوگ   طیشدت در شرا نیبوده که با ا یا دهیعد  یروح

  .دوباره برگشته بودند
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ماهور ساعت ها صحبت کرده بود. به   یاستادش درباره  با

اگرنه  اوردیاو هشدار داده بود که به ماهور فشار مضاعف ن

 .عکس خواهد گرفت جهیکه نت

 

از  ی مستاصل بود. گاه یگر یاز هر وقت د شتری روزها ب نیا

 .رفت یکوره در م

 

اگر  یاش گفته بود "حت ییکه دا ش یساعت پ کی  نیهم

  ".یکم بود شیتو بوده چون برا ریکرده، تقص  انتیساغر خ

 

بار در عمرش در  نی اول یشده بود که برا  یعصبان  چنان

  .کرده بود یرا بلندتر از حد عاد شیاش صدا  یکار طیمح

 

دمنوش آرامش بخش  ش یاش برا یساعت بعد که منش مین

  دهیه بود خجالت کشکه کرد یآورده بود از خودش بابت کار 

 .بود
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 یو برا  ردیخواست دست ماهور و بچه ها را بگ یم دلش

که ماهور  یطیدور شود اما با شرا زیچند وقت از همه چ

  .نبود ایداشت امکانش مه 

 

اش را باز کرد.  دهیرس امیاش که به صدا درآمد پ یگوش

تواند زودتر خانه برود که  یپدرش بود که گفته بود اگر م

از تن ماهور و خانواده اش  اهیدرآوردن لباس س یبرا

 .لبش نشست یرو  یجان یپدرش لبخند ب امیپ دنیبروند. با د

 

کرده بود پدرش  تشی اوضاع هم حما نیکه در ا یکس تنها

 یا تاخته بودند حتبه آنه  ل ی مدت که فام نی بود. در تمام ا

  .بازنکرده بود ت یزبان به شکا کباری

 

با شوهر  شی گفتگو  یماجرا  دنیچند روز بعد از فهم فقط

اش گفته بود  یشگی هم ی  نهیساغر به او با همان طمأن

 یکارو نم ن یکاش ا یا یپسرم ول  یحق داشت دونمی"م

 نیخواست زم یرا گفته بود دلش م نی پدرش ا ی" وقتیکرد

 .دهان باز کند و او را ببلعد
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*** 

 

  یها شیبه ر یپارک کرد دست نگیرا که در پارک نیماش

 .شد  ادهیو پ دیبلندش کش

 

نگذاشته بود.   شیحد ر نیاش تا به ا یدر زندگ چوقتیه

  .مرتب و آراسته نبود شهیمثل هم گریظاهرش د

 

 یسرش هم بلند شده بودند و چهره اش حالت خاص یموها

به او گفته بود انگار آدم  یعل  شیکرده بود. چند روز پ دایپ

 .کند ی نم یشده است و با او احساس راحت  یگرید
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کرد.  یم  یبگیحساس غرروزها خودش هم با خودش ا نیا

مهم  شیبار در عمرش بود که ظاهرش برا  نیاول یبرا

  .نبود
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 یاش تحت فشار بود و احساس م یهمه جهت در زندگ از

  .آورد یاز پا درش م یفشار روز نیکرد ا

 

مبل   یشان منتظر او رو   یخانه را که باز کرد همگ در

. ردینبود که بخواهد دوش بگ شهینشسته بودند. مثل هم

 .خودش را هم نداشت ی حال و حوصله  یحت گرید

  

گفت که حاضر است.  هیرا همان دم در گذاشت و به بق  فشیک

  .اند دهیخر  یماهور چه لباس ی دانست برا ینم  یحت

 

اشان را اصال بپوشد اما نگران   هیداشت که ماهور هد شک

 .برخورد ماهور نبود

 

منفعل و ساکت بود که به  یها به حدروز نیدر ا دخترک

  نکهیشد چه رسد به ا یاز دهانش خارج م یزور کلمه ا

 .دی بگو  یز یاو چ یبخواهد به خانواده 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یچشم ریمادرش را ز ستادندیماهور که ا یدر خانه  دم

را  شی ها یخواست بغلش کند و دلخور ینگاه کرد. دلش م

جود  او و مادرش و  نیب  یحصار شهیرفع کند؛ اما هم

  .داشت

 

شد راحت مادرش را بغل    یکه مانع م ایاز شرم و ح  یحصار

  .کند و احساساتش را بروز دهد

 

از قبل  شتری چند وقت ب نیکرد مادرش در ا یم احساس

  .شکسته شده است

 

دغدغه نبود. تنها  یمثل گذشته آرام و ب  گریشان د یزندگ

بود که با  نینسر شان یروزها نیا  یمثبت زندگ ینقطه 

 یبرا یشتری به فرزاد گفته بود که فرصت ب تیدرا تینها

سنگ صبور  ری اتفاقات اخ نیشناخت الزم دارد و در مقابل ا 

  .مادرش شده بود
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گرفته بود و   یکه خورده بود درس بزرگ یاز شکست نینسر

اش فرسنگ  یعاشق یروزها یواقعا با دختر خام و ساده 

  .ها فاصله گرفته بود

 

که  یباز شد از افکارش جدا شد. وقت   یکیت ی که با صدا در

رفتند در خانه اشان به شدت باز شد و فرزاد و   اطیداخل ح 

 .آمدند رونی ماهور ب یپشت سرش عمه 

 

 نیا یزیآنها وا رفتند. چ دنیبودند که با د یمنتظر کس انگار

 یاخم رو  ی رهیدرست نبود. مادرش که سالم داد خ انیم

  .صورت فرزاد شد

 

دانست چرا دلشوره گرفت. دستش را در دست دراز  ینم

  .فرزاد گذاشت  یشده 

 

.  اوردی ن شیبود اما به رو  یدستش کمتر از حد عاد  یدما

که وارد خانه شدند با چشم دنبال بچه ها گشت اما   یوقت

 .نکرد دایرا پ یکس
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 ا کجان؟بچه ه-

 

انداخت.  نییماهور سرش را پا یجواب سوالش عمه  در

تکان داد  شیبرا یپرسشگر صورت فرزاد را نگاه کرد. سر

 :دیبه صورتش کش یو دست

 

 ....دونمینم-

 

 ...... ماهور کجاست؟؟یدونی نم یچ یعن ی-

 

 دیسرش کرد و کش  یدستش را در موها فرزاد

 

 ...دونمینم-

 

جازه گرفتن در اتاق ماهور را باز بلند شد. بدون ا شیجا از

که حس   یرییمرتب بود تنها تغ شهیمثل هم زیکرد. همه چ
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اش  یکارش نبود. گوش زیم یرو  گریبود که د   یکرد لپ تاپ

 ماهور را یآورد شماره  رونی ب  بشیرا از ج
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را گرفت  نیآر یاش خاموش بود. شماره  ی. گوشگرفت

بود که فرزاد را  ستادهی خاموش بود. وسط اتاق مستاصل ا

 .دیدم در د 

 

 ....ن؟ی... چرا به من خبر ندادستن؟ ین  یاز ک-

 

  ...دونمینم-

 

 داد زد سرش

 

 ....؟یدونی نم یچ یعن ی-
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من  یاومد خونه   شبیمامان امروز وقت دکتر داشت د-

 ...رفتن یاز ک دونم ینم

 

 نیزم ی. همانجا رو دیبا پتک در سرش کوب یکس انگار

بود  یهمان اتفاق نینشست و دستش را به سرش گرفت. ا

 .دیترس یکه از آن م

 

*** 

 

 (فصل آخر)

 

 سال بعد کی

 

حنا او را پشت پنجره کشاند.  یو خنده ها غیج  یصدا

آب را به سمت حنا گرفته بود و   لگیبا شرارت ش مون یسا

  .دیدو  یدنبالش م
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  یآب رفت و آن را بست. صدا ریکه به سمت ش دیرا د نیآر

  .دیکه بلند شد. سارا غش غش خند مونیاعتراض سا

 

  مونیهنوز آنقدر گرم نشده بود. نگران سرما خوردن سا هوا

 هینبود و در سا  الشیخ نیآب بود؛ اما سارا ع سیخ یو حنا

مورد عالقه اش نشسته بود و داشت  ی صندل یدرخت رو  ی

بار به سارا  نیهزارم یخورد. در دلش برا یعصرانه م

 .کرد یحسود 

 

 یکه به خوب یران یو مادر ا ییکایدو رگ از پدر امر یدختر

  .کرد یصحبت م یفارس

 

کم از  کا یشتشان به امراول بازگ یبا او در روزها  ییآشنا

لحظه  کی دیجد  طیحنا از ترس مح کهیمعجزه نداشت. زمان

  .به شدت در خودش بود  نیشد و آر یهم از او جدا نم

 

 یال یخیب یبود. سارا دهید مارستانیدر ب یرا کامال اتفاق سارا

 ی م هیکه آن روز بخاطر حال نامساعد مادرش به شدت گر

 .کرد که مادرش را نجات دهد یکرد و به او التماس م
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اسم مادرش باب  دنیمادرش با د  یپرونده  دنیاز د بعد

با سارا  شتری باز شده بود و بعد از عمل مادرش ب  ییآشنا

  .آشنا شده بود

 

در سن کم از  نکه یطالق بود و بعد از ا یکه بچه  یی سارا

دوست پسرش ناخواسته حامله شده بود درس را رها کرده 

  .بود و مشغول کار شده بود

 

ماهور از او بخواهد که پرستار بچه ها شود  نکه یقبل از ا تا

  .کرد یسالمندان کار م یدر خانه 

 

 نیصحبت کردنش بود و هم یحسن سارا فارس نی بزرگتر

 .رندیبود بچه ها راحت تر با او ارتباط بگ باعث شده

 

باعث  نینبود. هم ری تاث یب ن یب نیهم در ا مون یسا  حضور

شده بود که ماهور از او بخواهد که پرستار تمام وقت بچه 

  .ها شود
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داشتند که  یبچه ها مشکالت فراوان رانیاز برگشت از ا بعد

  .هم نتوانسته بود آنها را حل کند دیو یبا کمک د یحت

 

توانست با آنها  ینم دیو یبلد نبودند و د یسیها انگل  بچه

  یران یارتباط برقرار کند. مجبور شده بود دنبال روانپزشک ا

  .بگردد

 

که پشت سر گذاشته بودند االن اما حال   یتمام مشکالت با

 .بچه ها خوب بود

 

به کمک سارا  زد. حنا هم یحرف م یسیراحت انگل نیآر

  .گرفته بود ادیدست و پا شکسته 

 

نبودند. مجبور شده  رانیبچه ها دلتنگ ا ل یمثل آن اوا گرید

اش  یحال بچه ها از آپارتمان دوست داشتن یراحت یبود برا

  .شهر نقل مکان کند یدر حومه   یدل بکند و به خانه ا
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 رانی اش را با ا یارتباط یتمام راهها نکهی اما با ا   خودش

 .شد یم رانیدلتنگ ا یقطع کرده بود هر از گاه

 

 یاب یخواسته بود که دادخواست طالق غ لشیاز وک روزید

مورد را به  ن یدانست چرا تا االن ا ی کند، نم میتنظ  شیبرا

  .انداخته بود قیتعو 

 

بود  دواریام شهیکه برگشته بودند هم یسال کی نیتمام ا در

که  ییزهایتمام آن چ دیو به او بگو   دیایدنبالشان ب  مایکه ن

نامزد نداشته و مرد  چوقتیاست دروغ است و او ه دهیشن

  .است یکامل

 

زشت تر از آن   قتیدانست که حق یاوصاف م نیتمام ا با

 .است که در تصورات او وجود دارد یزیچ

 

*** 
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 ریتا د شبیرا که باز کرد هوا روشن شده بود. د چشمش

 .ندیبب  لمیوقت سارا مجبورش کرده بود همراه بچه ها ف

 

 ی خوابش نم گر یگذشت د یاز ساعت خوابش که م شهیهم

را به سارا گوشزد کرده بود اما  هیقض نیبرد و هزار بار ا

  .بدهد تیتر از آن بود که به عادات او اهم ال یخی سارا ب

 

به کتاب  یخوابی بودند از ب دهیهمه اشان خواب نکهیاز ا بعد

 .پناه برده بود

  

  یب لمیف یخوابش برده بود، در خواب ادامه  نکهیاز ا بعد

بود.  دهیبچه ها نگاه کرده بود را د که با سارا و  یسر و ته 

 .سارا از نظرش افتضاح بود یینمایس ی قهیسل
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 گریبود. با خودش عهد کرد که د زاریب  یلیتخ  یها  لمیف از

  .خام سارا و بچه ها نشود

 

هم با   ل یروز تعط یحت  یشد. لعنت داریسردرد از تخت ب با

 .بود داریشب قبل ساعت هفت صبح ب  ی خوابیوجود ب

 

در صبح زود بود. البته نه  دنیدو  شیآخر هفته ها  ی  برنامه

  .که کمبود خواب و سردرد داشت یوقت

 

زور از رختخواب بلند شد. لباس خوابش را درآورد و   به

  .دیاش را پوش یلباس ورزش

 

از پله   یکرد و کرم ضدآفتاب زد. وقت یرا دم اسب شی موها

 .ق فرو رفته بودآمد خانه در سکوت مطل یم نیی ها پا 

 

لحظه دلش خواست مثل سارا سر و صدا راه  کی  یبرا

 .کند اما بخاطر بچه ها کوتاه آمد دار یو همه را ب  ندازدیب
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را  شی از کارها یلیخ یشک اگر سارا تنها بود تالف یب

  .حضور بچه ها مانع بود شهیآورد اما هم یسرش درم

 

رفت  یشد و سرکار م یم  داریب  یبود صبح ها طور عادتش

خواست  یکه م ینکند اما وقت جادیا  ییصدا نیکه کوچکتر

بزند سارا در آشپزخانه از بس ظرف و ظروف   یچرت کوتاه

آمد. از  یباال م یتا طبقه  شی که صدا دیکوب یرا به هم م

 .سارا خنده اش گرفت یحرص خوردنش بخاطر کارها

 

 یگری. دلش کفش ددیرا برداشت و پوش شیشد کفش ها خم

 .خواست دنیدو  یبرا

 

 یبروند. م دیگرفت امروز با بچه ها خر میخودش تصم با

بخورند البته اگر سارا خانم طبق  رونی توانستند شام را هم ب

  .رفتنش به راه نبود یپارت یمعمول هر هفته برنامه 

 

رد آو  یباال م  ییشب هم که در دستشو   یآخرها شهیهم مثل 

بعد  یرود اما هفته   یاست که م یداد که بار آخر ی قول م
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 رونیکرد و از خانه ب یقبل از غروب آفتاب شال و کاله م

  .زد یم

 

دهانش باز  شیروبرو ر یتصو  دنیخانه را که باز کرد از د در

رفت نفش بکشد اما تا به  ادشی یلحظه حت ک ی یماند. برا

را ببندد اما در  خودش آمد داخل خانه برگشت و خواست در

 در بود  یال  ماین یدر را نگاه کرد. پا نیی بسته نشد. پا

 

  ...؟ ی کنیم  ینطوریماهور چرا ا-

 

از ترس باال    شیکه باعث شد شانه ها دیبه در کوب یمشت

 بپرند 

 

 ...باهات حرف بزنم خوامیدرو باز کن م -
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را گم کرده بود که  شیصدا یدر را فشار داد. حت شتری ب یکم

 .بزند یبخواهد حرف
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بود که در را ببندد. مطمئن   نیخواست ا یکه م یزی چ تنها

کند اگرنه که  ی به در وارد نم  یفشار آنچنان ما یبود ن

  .نبود سهیزورشان قابل مقا

 

. انگار که دیکرد و به در کوب ش یصدا که یاز چند بار بعد

  .را برداشت و او در را بست شیشده باشد پا  دیناام

 

راحت  ال یداد و نفسش را با خ هیاز بستن در به آن تک بعد

 را بلند کرد شی صدا مایداد. ن رونیب

 

 ...امیکوتاه م یراحت نیفکر نکن به هم-

 

به در زد و رفت. در دلش خدا را شکر کرد.   یگرید مشت

باال برگشت.  یدرآورد و به طبقه  شی را از پا شیکفش ها

 .ستیچ ماین دنیدانست احساسش از د ینم
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از  ندی خواهد با او حرف بزند و او را بب  یدانست نم یفقط م 

قلبش کرده  زیسرر یحضورش حس خنک و نرم گریطرف د 

  .دتوانست انکارش کن یبود که نم

 

خودش فکر کرد حتما به خاطر دادخواست طالق آمده  با

از چند  شی اش ب یبه او گفته بود روند ادار لشیاست اما وک

کشد. هنوز چند هفته از دادخواست طالقش   یماه طول م

 .نگذشته بود

 

 یبود از پله ها باال رفت و ت یدانست چرا اما عصب ینم

 .شرتش را از سرش درآورد

 

انداخت. شلوارکش  یشرت را گوشه ا یو ت اتاقش شد وارد

خواست  یکار انگار م نیپرت کرد. با ا یرا هم گوشه ا 

  .کند هیرا تخل تشی عصبان 

 

  یکارها نم نیاز ا  چوقتیه یو وسواس  زیماهور تم وگرنه

  .پر صدا و شلوغ کن بود یکارها مختص سارا نیکرد. ا
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برداشت بدون آب خورد لباس خوابش را  یسردرد  قرص

هم گذاشت و   یرا رو  شی . چشم هادیو در تختش خز دیپوش

  .کرد دوباره بخوابد یسع

 

فکر کند. انگار با خودش لج  یزیچ چیخواست به ه ینم

شود و   ال یخیکار او ب نی با ا مایبود که ن دواریکرده باشد. ام

 نیهمچ دانست که یدست از سرش بردارد اما خودش هم م

 .است رممکنیغ یزیچ

 

و با او  دید  یشک تا او را نم یآمده بود ب نجای که تا ا  ییماین

  .رفت ینم  نجایزد از ا یحرف نم

 

ندهد. در ذهنش شروع کرد به  ییکرد به افکارش بها یسع

شد   نیکه سنگ شیبرعکس شمردن تا خوابش ببرد. چشم ها

 .رها شد  ال یاز فکر و خ

 

*** 
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در  ونیزیبلند سارا و تلو  یرا که باز کرد صدا چشمش

  شیبالش کرد و دوباره چشم ها ریگوشش بود. سرش را ز

 .را بست

 

بلند  یاز حد کسلش کرده بود. حوصله  شیموقع ب یب خواب

 یآزارش م نییپا یشدن از تخت را نداشت اما سر و صداها 

  .داد

 

ده نفر  یبه اندازه  ییبود خودش به تنها نی سارا هم یبد

 یکار را م نیدانست االن از قصد ا یسر و صدا داشت. م

 .کند داریکند که او را از خواب ب

 

چشمش را باز  ک یکرد نتوانست دوباره بخوابد.  یکار هر

 .کرد و ساعت را نگاه کرد

 

به حال نهار  یشود و فکر داریب دیظهر بود بهتر د  کینزد

  .بد بود که قابل خوردن نبود  یستپخت سارا به حدبکند. د 
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که  نهیتخت بلند شد. در آ یتمام از رو  ی حوصلگ یب با

  .نکرد ییبه آن اعتنا دیخودش را د  ریتصو 

 

داشت  میرا جمع کند. تصم شی حوصله نداشت که موها یحت

اجازه ندهد  گریدعوا کند و د شبیبا سارا و بچه ها بخاطر د

 .نندی بب  لمیتا نصف شب ف

 

او را به حرف   نقدری که ا ستیدانست مخاطب سارا ک ینم

  .گرفته بود

 

کرد.  یم یپرحرف نقدریزد ا یبا او حرف م یفقط وقت اصوال

 ی هم معتقد بود که او از بس ساکت است آدم را برا شهیهم

 .آورد  یحرف زدن سر شوق م 

 

ا عوض کند با همان حوصله نداشت لباس خوابش ر یحت

تذکر داد که  مونیرفت. سار به سا نییلباس از پله ها پا

 .را کم کند ونیزیتلو  یصدا
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قرار  دشیکه بچه ها در د نیرفتن از پله ها هم  نییپا نیح

لحظه قلبش  کی  یبرا شیروبرو  یصحنه  دنیگرفتند از د

 .نزد

 

هم  نی. آردید  یم لمینشسته بود و داشت ف ما یدر بغل ن حنا

 یبه او نشان م یزیاش چ یکنارش نشسته بود و در گوش 

 .داد

 

هم در آشپزخانه طبق معمول داشت ظرف و ظروف را  سارا

 .دیکوب یبه هم م 

 

هم باعث شد  نیبه او سالم کرد هم دیکه او را د مون یسا

  .متوجه اش شود ماین

 

بلند شد و   شیمبل گذاشت و از جا یاو حنا را رو  دنید با

  .کرد یسالم داد. سارا در آشپزخانه نگاهش م
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او را در عمل   یهم به او چشم دوخته بودند. لعنت نیو آر حنا

  .انجام شده قرار داده بود

 

چشم بچه ها و سارا با او بد برخورد   یتوانست جلو  ینم

  .ندیکند. جواب سالمش را داد و تعارف کرد که بش

 

آشپزخانه شد. به خودش لعنت  یراه  ماین ی رهینگاه خ ریز

 .بود دهیکه پوش یکریدر و پ یفرستاد بابت لباس خواب ب

  

سر فرصت او را  دیسارا بود. با  دیدست گل جد نیشک ا یب

 .داد یرا به خانه راه م مای ن  دیکرد. نبا یدعوا م  یحساب

 

با او  لشیمناسب در حضور وک تیداشت در موقع  میتصم

  .از او جدا شود زیصحبت کند و مسالمت آم

 

 ی معن یکار بود. سارا لبخند ب  نیبهتر  شانیهر دو  یبرا  نیا

 :تگف یآرام  یکرد و با صدا یبه او زد. در جوابش اخم
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 ...کنه؟یم کاریچ نجای ا نیا-

 

 :زد یبرق م طنتیاز ش شیها چشم

 

که نامزدته....  گهیم یمرد جذاب و شرق نی ماهور ا یوا-

 ...گه؟ی راس م

 

 :گفت ی لب ریاو گرفت و مثل خودش ز یاز بازو  یشگون ین

 

 ....ینگفته بود-

 

 :دیغر ی لب ریگذاشت و ز شیبازو  یرا رو  دستش

 

 ....من نامزد ندارم-
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 ....من هست یبخاطر عمه  یکوفت یپس اون حلقه -

 

حرف سارا انگار به خودش آمد درجا حلقه را از   نیا با

  .انداخت  نت یانگشتش درآورد و در کشو کاب

 

را به   مایخنده زد و توجه ن ریحرکتش سارا بلند ز  نیا با

 .سمت آنها جلب کرد

 

خودش   شیو پ  ندی حلقه اش را بب مایمانده بود که ن  نش یهم

  .هزارتا فکر بکند

 

رفت. آن را   ینثار سارا کرد و به سمت کتر یلب کوفت ریز

  .شعله گذاشت  یآب گرفت و رو  ریز

 

که سارا درست کرده بود نگاه کرد. از بس   ییها کی پنک  به

دانست  یشد. نم یحالش بد م دنشانیاز د  یسوخته بودند حت

را باز    خچال یزد و در   یخورد. پوزخند یور آنها را مچط

 .کرد
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 ...و ی نگ یوات د فاک-

 

 دهانش گذاشت یرا بست دستش را رو  خچال ی در

 

 ...فهمهیم  یسیادب... انگل یتر ب واشی  سی ه-

 

غرغرش را از سر   یبه او نکرد و ادامه  یتوجه  سارا

 :گرفت

 

دسپخت منو  گهید مون یبا تو همخونه شدم سا یاز وقت -

 ....خورهینم

 

 ریحرف نتوانست خودش را کنترل کند و ز نیا دنیشن با

 یاو لبخند یخنده  دنیبا د  مایخنده زد. حواسش بود که ن

 :دیکوب شینکرد و به بازو  یزد. به زهرمار سارا توجه 
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 ....یبپز ی بلد یحاال انگار چ-

 

 :سوخته کرد و گفت یها کیبه پنک یا اشاره

 

  کیمزه و است یسوخته و آبگوشت صدف ب  کیجز پنک-

 ...؟یهم بلد  یا گهید زیخام مگه چ یها

 

*** 
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او بچه ها را باال برده  یاز نهار سارا برخالف خواسته  بعد

  .بود که تنها باشند

 

او رفتار  ینبود که سارا برخالف خواسته  یبار نی اول نیا

  .عادت کرده بود شیاخالق ها نیبه ا گریکرد. د یم
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بودند.  دهیچسب ما یبه ن ن یتمام مدت نهار حنا و آر در

از حد تصورش بچه ها را خوشحال کرده  شی حضورش ب

 .بودند

 

 یرا نم نیرابطه اش با بچه ها خوب بود ا شهیهم  ماین

  .توانست انکار کند

 

 یاش برا  یدوندگ یاز چگونگ  ماین حاتیتوض دنیبا شن االن

از دو بار رد شدن درخواستش در سفارت  زا،یگرفتن و 

وقت سوم سفارت  یکه برا یو از انتظار کشنده ا  کایامر

  .گرفته بود

 

 زایشش ماه و  یبا هزار مکافات توانسته بود برا نکهیا از

برپا شده بود، جنگ خواستن و پس  ی. در دلش جنگردیبگ

 .زدنش
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 فیتعر شیبرا ل یدو ساله اشان را به تفص ینامزد یماجرا

از   یزیکه چ  یوار دختر وانهیکرده بود. خواستن د

که از همان  ییدانست و تضادها ی اش نم یاخالق اتیخصوص

  .خودش را نشان داده بوداول کار 

 

تضادها همچنان  دنیبا وجود د  مایکه کور بود و ن یعشق

رابطه باالخره  نیدم خروس ا نکهی اصرار به ادامه داشت تا ا

که   ییمایکرده بود و ن انتیکه خ یافتاده بود و ساغر رونیب

 ماری ب یدست از پا درازتر فقط توانسته بود از آن رابطه 

 .بکشد رونیخودش را ب

 

به فکر  نکهیاز ا شتریحرف ها ب  نیا دنیبا شن االن

 نیا یما ین یاحمق ها دلش برا  نیباشد ع ما ین یپنهانکار

خواست با او  یم یزیاز هر چ شتریقصه سوخته بود و ب

خودش را گرفته بود تا مبادا  یکند اما به زور جلو یهمدرد

  .است  دهیبخش یزود نیفکر کند که او گناهش را به ا ماین
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 دنیسرش را بلند کرد و او را نگاه کرد. با د مایسوال ن با

نگاه ماهور سوالش را تکرار کرد. در جواب سوالش با  

 :نبود اما گفت یته دلش راض  نکهیا

 

 !؟ یکن یکه باز هم پنهان کار-

 

 د یرا از او دزد نگاهش 

 

 ...از سر ترس و عالقه بود میپنهانکار-

 

کرد،  گهید یهزار پنهانکار شهیهم از سر ترس و عالقه م-

 ...کرد دایپ شهیم یپنهان کار  یهم هزار علت برا

 

 زانو نشست یکنده  یاو رو  یپا  شیبلند شد و پ  شیجا از

 

 یبار از دل بستن و از دست دادن زخم بد کیماهور... من  -

 خوردم 
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خواست زود   ینگاهش باعث نرم شدن دلش شد. نم غم

آتش درونش  یرو  یماجرا انگار آب  دنیاما با شن دیای کوتاه ب

  .بودند ختهیر

 

بود   یدوم طور یماجرا دیبخش یماجرا را هم م نیاگر ا یحت

بود که . دست خودش نردیبگ ده یتوانست آن را ناد یکه نم

 :گفت
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رو   نیکه ا خوامیعذرم ستی ماجرا ن یهمه  نیا مایاما ن -

 ی برا یفرد مناسب یکه دار ییها  یژگیاما با توجه به و  گمیم

 نیا یچرا اصرار به ادامه  دونمی... من نمیستیازدواج ن

 ...؟یرابطه دار

 

راه رفت  یاو بلند شد. کم   یپا یحرف از جلو نیا دنیشن با

  .دیو چند بار به صورتش دست کش
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به  تی بودند که موقع عصبان یها همه حاالت نیدانست ا یم

 .دادند یاو دست م

 

اش  یانجام بدهد. گوش یکار مایکه ن دیلحظه ترس کی  یبرا

 ما یکرد ترسش را پس بزند. ن  یدر دستش مشت شد و سع

 یاز سر آسودگ یمبل نشست نفس یلبه   یقراری که با ب

 .دیکش

 

آب   نیکه ع یو نشناخته به حرف کس دهیتو چطور ند-

 آخه؟ یکنیبافه باور م یخوردن دروغ بهم م

 

که  یاون خانم که نبود... من تو مدت یفقط حرف ها-

که باعث شد به اون حرف ها   دمیازت د  ییشناختمت رفتارها

 ...صحه بذارم

 

 دیکرد و کش ش یرا در موها دستش
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 ؟ یچه رفتار-

 

 اش خجالت را کنار گذاشت یبار در زندگ نیاول یبرا

 

بار هم منو  هی یحت میکه ما با هم نامزد بود یدر تمام مدت-

 ...قدم شدم اونطور شیبارم که من پ هی یدینبوس

 

ناتمامشان کند. از نظر   یبه بوسه   یاشاره ا نتوانست

را نگاه  مایکرده بود. ن یرو  ادهیجا هم ز ن یخودش تا هم

 .باز مانده بود و به او زل زده بود مهیکرد که دهانش ن

 

آب  یوانیل ماین  یبلند شد و برا شیاز جا قهیاز چند دق بعد

و به  دیسر کش کجا یآب را که به دستش داد  وانی. لختیر

 :حرف آمد

 

ساغر ربط  یمنو به حرف ها یتو رفتارها شهیباورم نم-

که من به زور خودم رو ملزم به  یی... اونم رفتارهایداد

 ...کردم ی اونا م تیرعا
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 دیاز دهانش پر ناخواسته

 

 ...؟یچ یعن ی-

 

زد. تاب  یموج م  یقیکرد. در نگاهش غم عم نگاهش 

به حرف   مایانداخت ن نیی نگاهش را نداشت سرش را که پا

 آمد

 

راجع به اعتقاداتم با تو حرف نزدم.   چوقتیماهور من ه-

اعتقاداتم رو  نکهی. اکنمیم یکردم که کار درست یاحساس م

 یلینوع پوششت رو خ نکهیبا ا یکنم. حت ینم ل یبه تو تحم

دادم اعتراض کنم.  یاما به خودم اجازه نم دمیپسند  یم جاها ن

رو   دشیعقا  چوقتی گرفتم. پدرم ه ادی ینطوریمن ا یعنی

نکرد. فکر کنم االن  ل ی تحم میبه ما که بچه هاش هست  یحت

هستن   یمن مذهب یپدر یخونواده  یباش دهیفهم دیبا  گهید

برعکسن. پدر و مادرم  قایدق میمادر یخونواده  کهیدر حال

 یخوب یتضاد سالهاست در کنار هم زندگ نیبا وجود ا

 ....داشتن
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گذاشت. انگشت اشاره اش را به  زیم یدستش را رو  وانیل

 :و ادامه داد دیکش وانیل  یلبه 

 

 هیگفت اما به  شهیکه نم یمن خوب چطور بگم بهت مذهب-

  یچارچوب برا یسر  هی یعنیمسائل اعتقاد دارم...  یسر

اون چارچوب هارو  چوقتیداشتم که ه یخودم تو زندگ

قبل تر  یلیمسائل رو خ نینشکستم... فکر کنم بهتر بود که ا

 ...ادی ن شیسوء تفاهمات پ   نیبهت بگم تا ا نیاز ا
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اما  دیغرور شکسته اش را د مای را بلند کرد در نگاه ن سرش

 :نتوانست نپرسد

 

 ....که ساغر راجع به تو گفت صحت نداره؟ یزیچ یعن ی-
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. دیسوالش خجالت کش دنیرا که به او دوخت از پرس نگاهش 

به حرف  ینبود. وقت  شیپ قه یچند دق یماین  گرید ما ین نیا

 آمد یاز ته چاه درم شی آمد انگار صدا

 

  میبر یخوای... میکه به حرفم باور ندار دونمی نه نداره اما م-

 بدم؟ ش یآزما

 

حس کرد تا بناگوش سرخ شده است. خواست  مایسوال ن با

که کرده  یبه تو اعتماد داشتم اما کار شهیکه من هم دیبگو 

  .بود مایبه ن  یاعتماد یب  لشیدل نیبود بزرگتر

 

کم سن و سال تر از االن  یل یبا ساغر نامزد بودم خ یوقت-

شد که   یبودم خوب... عالوه بر اعتقاداتم خجالت باعث م

دستم به دستش  ینشم. اوال که اتفاق  کی بهش نزد یحت

 یهم بعدها بساط خنده  نی . همشدمیهم سرخ م خورد یم

شد   یباعث م شی ذات طنتیکه ش یساغر رو جور کرد. ساغر

  یهمسن و سالش خجالت م یکه دخترا یمسائل زا ی لیاز خ

 یگفت تو رابطه  یبهم و م دی خند یکشن خجالت نکشه. م

اومده  شی مرد و زن عوض شده. بعدها که پ یما انگار جا
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 دونستمیاز شدت عذاب وجدان نم دیمنو بوس  یبود چند بار

پدرش هم نذاشته بود بهم   میکنم. عقد نکرده بود کاریچ

هر روز  دمیکشیاون روزام عذاب م قاداتبا اعت میم بشمحر

  .تو اون رابطه

 

 :ماهور بلند کرد دنید ی را برا سرش

 

 یلیسخته ماهور خ یکه دوسش دار یکردن از کس یدور-

 ...سخته

 

 سوخت   ماین یاش دلش برا  یشانیعرق پ دنید با

 

تو   ل یاما بعدها که تموم اون رفتارام رو پتک کرد و تو فام-

کاش  یکردم که ا یشدم... بارها فکر م مونی پش دیسرم کوب

جا رو   یتهمت ب نیخودش که ا یلنگه  یکیشدم  یمنم م

 ...بهم نزنه

 

 دیکش یآه
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سوال   ریرو ز تیچقدر سخته مردونگ یبدون یمرد نبود-

 ...ببرن ماهور

 

که زده بود خواست حرفش را جبران  یبود از حرف مانیپش

 کند

 

 ...من ماین-

 

 را بلند کرد دستش

 

بعد از ده  ی... وقتی... تو حق داشتیبگ یزیچ خوادینم-

از   دیمن نبا ؟یندار  یتو واقعا مشکل ما ین گهیسال مادرم م

 ستی ن زایچ نیجا داشته باشم... حرف من ا یتو توقع ب

چرا بهم فرصت   ؟یدیچرا از خودم نپرس نهیحرف من ا

  بدم؟ حیبرات توض ینداد

 

 و دست راستش را گرفت د یجلو کش یکم
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  491پست_ #

 

که کردم تا  یمن اشتباه کردم درست... بابت پنهون کار-

 ...ماهور نهیی سرم جلوت پاعمر دارم 

 

پروانه در دلش بال زد  ه یشب یزی. چدیشد دستش را بوس خم

 و پرواز کرد

 

  ...یبگم ترکم کن دمی.... ترسدمیاما ترس-

 

 :دینال

 

 یکرد  فیمگه االن که تعر ؟یگرفت می من تصم یچرا به جا-

 زدم؟ یمن حرف 

 

دوست  هیتو گذشته اش   یکه حت یتموم یخانم دکتر همه چ-

 ....گندم بمونه؟ یمنو گذشته  یپا دی پسر هم نبوده چرا با
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  دی نگو  نتوانست

 

 ...پس یتوام به من اعتماد نداشت-

 

 ؟یاعتماد به چ-

 

 ...که بهت داشتم یاعتماد به عالقه ا-

 

 ...؟یندار گهید  یعنی ؟ی داشت-

 

که هنوز جواب تمام  یرا بدهد نه تا وقت  مایجواب ن نخواست

 را نگرفته بود شیسوال ها

 

 هیکه جد یرابطه ا هیداره که آدم بخواد تو  یخب چه اشکال -

داشته باشه به نظرم   یجنس یرابطه  شهیو به ازدواج ختم م

 ...یالزمه حت نیشناخت طرف یبرا
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حرف را از او  نیا دنیرا نگاه کرد. انگار انتظار شن ماین

 کردی هش منگا نطورینداشت که ا

 

 ...بود ماهور دیحرف از تو بع نیا-

 

قبل از  یجنس ی... به نظرم نداشتن رابطه ده؟یچرا بع -

من  هیباره سنت نیهست...نظر تو در ا یمیازدواج باور قد

 ...تونم قبولش کنم ینم

 

 را باال گرفت دستش

 

 شیخوام بررس ی نم یسنت دگاهیاجازه بده ماهور... من از د-

به  دمیهست که من روزانه مشاوره م ییزا یچ نایکنم... ا

که  ییزهایاز چ ی لیاما خ هیمیباور من قد یگیهام.... م سیک

هستن  دیکه جد ییزهایاز چ یلیهستن درسته و خ  یمیقد

. یریگ یم دهیکه تو اونارو ناد  میدار  یاصول هیاشتباهه. ما 

  نی نابرابشناسدش. ب خوادیرابطه داره م یبا هر کس یهر کس
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دختر پونزده  یعن ی دیرو آزاد بذار یجنس یپس شما رابطه 

 یشونزده ساله و پسر پونزده شونزده ساله هم که فکر م

 یجنس یخوان رابطه  یخوان با هم ازدواج کنن م یکنن م

 ننی خوان بب ی خوان هم رو بشناسن م یداشته باشن. م 

 نیهمچ ینه؟ بعد تو وقت ایهم بذارن  یرو برا شونیزندگ

مونه؟ چرا مردم ازدواج   یم یاز ازدواج باق یچ یکرد یکار

 یرو با هر کس یجنس یتونن رابطه  یکنن؟ مردم م یم

 داشته باشن

  492پست_ #

 

 یم ی کن یازدواج م یبا کس یشناخت. بعدم تو وقت یبرا

  کنه؟یچکار م ی ضیموقع مر یدون یم  ه؟یچجور پدر یدون

که  میهست  ییایما تو دن ه؟یبه عنوان شوهر چطور ی دونیم

. م یریگ یم  میتصم زیهمه چ یبا اطالعات کم درباره  شهیهم

 یهمه  یگرفت میتصم  تیلیتحص  یرشته  ی برا یتو وقت

 میتصم  یتو وقت ؟ یداشت ندهیپنجاه سال آ یبرا و اطالعات ر

  یدونست یواقعا م  یکن یزندگ کای امر ای رانیتو ا یگرفت

راجع به اقامت ها   ندهیاحساس و نظرت تو پنجاه سال آ

مقدار  هیرو نگاه کن که  گهی د یتو برو کشورها ه؟بعد یچ

که تو   یدارند البته نه اونطور نهیزم نیدر ا  یشتریب یآزاد
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دارند نه انحرافات  یهترکشورها نه ازدواج ب اون. یگیم

 ...یکمتر انتیدارند نه خ یکمتر یجنس

 

 ...یعنی ماین-

 

شناخت   یهست که من برا نی من. حرفت ا ز یصبر کن عز-

  شیمعن نیبنابرا نهیهم خوابه بشم. منم حرفم ا یبا کس دیبا

که قصد ازدواج  ییاز آدم ها  میبگذر یهست که هر کس نیا

ندارند دنبال سواستفاده هستن. دنبال استفاده هستن حاال 

نه  یرابطه داشته باشن. حرف من ا خوانیسواستفاده هم نه م

شناخت هر  یرو به بهانه  یجنس یرابطه  یجامعه ا هیاگر 

 نمی با تو آشنا بشم تا بب خوامیمن م گه یم یبه هر کس یکس

معناش   یزیچ نیچن هی ه؟  ن ای  میخوری م گهیما به درد هم د

داشته  یجنس یرابطه  یبا هر کس تونهیم یکه هر کس نهیا

 یبرا مردمشناخت. بعدم  ل یبه دل ایشناخت  یباشه به بهانه 

 تیکه محدود  نهیا یازدواج برا ل یدل هیازدواج کنن؟  یچ

رم  یم ل یدل نیوجود داره. من به ا نهیزم نیدر ا ییها

. اگه قرار باشه دنیاگه نرم حقوق بهم نم نکهی ا یسرکار برا

 برم سرکار؟ د یبا یچ  یپول رو به من بدن من برا
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 ...آخه؟ یکنیم سهیمقا یبا چ یرو دار یچ-

 

داشته  یجنس یرابطه  یآدم هیاجازه بده...تو فرض کن با -

جنبه  هی  ؟یرس  یم یبعد از پنج جلسه به چه شناخت یباش

از   ایباشه  یخوب گریآدم باز نیحاال اگه ا ین یب یرو م یا

موارد   ی هیرو داشته باشه بق ییها  ییتوانا هی ینظر جنس

 یگری از خودمون و د یناآگاه نهیتو حرفت به من ا ؟یچ

هم  ی گریمسائل د نجایدر ا یمساله سازه حق با توئه ول

 ...زمیمطرحه عز

 

 گرفت و ادامه داد ینفس

 

 یم یعشق که امروز از نظر علمبه اسم  میدار یزیچ  هیما -

به اسم عشق وجود داره  یز یچ یعنیهست.  یواقع میدون

به اسم  یزیامروز چ گهیعلم م یایهمونطور که دن

مردمه و نه در  ی دهیعق نیوجود داره و نه ا یخوشبخت

. دونهیم یزیچ هیرو  یخوشبخت یذهن آدمهاست که هر کس

  ی هیکدومه کبد و کل ضیقلب مر میدونیهمونطور که ما م

عشق. عشق  یدرباره  میدار ی کدومه ما امروز بحث ضیمر
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مسئله  نی رو داره. باالتر  یریمس هی دشیخودش و تول یبرا

  یها یژگیداره که با و  نیمع ر یمس نی و ا هیاحساس انسان ی

انسان  با مغز انسان با بدن انسان سر و کار داره. در  یروان

رشد عشق رو   یجنس یعشق رابطه  نیا جادی ا ریمس

که من  ی ریگ یم  میشما تصم ی عنی. کنهیمنحرف م ایمتوقف 

 ریازدواج کنم. اگر درگ خوامیآدم خوشم اومده م نیاز ا

هست که رشد عشق متوقف  نینظر ا د یبش یجنس یرابطه 

  رونیب شی اریکه دو ماهه از شکم مادر ب یه ا. مثل بچشهیم

 .نه ماه ی برا یکرد یم صبر  د یبا کهیدر حال

  493پست_ #

 

 ...مع الفارغ هست اسیق استی اما ق-

 

 یعشقه رابطه  ی شهیکه ر یز یصبر کن ماهور... اون چ-

نگفته تو با آدم  چکسیباشه. ه نیا  دیهدفش هم با هیجنس

آدم   هی یتو پدر نهیبرو. حرف من ا ییو آشنا یبدون آگاه

  ای هیپدر خوب یدون ی. از کجا م یبد صیتشخ یتون یرو نم

 انرو امتح زیهمه چ می تون ینه؟ ما که نم ای هینه؟ مادر خوب

که تو   نهیکنه. حرف ا ینم  یکمک چیه یجنس ی. رابطه میکن

مرد اگر مال   هیزن و طرف مقابلت به عنوان  هیبه عنوان 
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مسائل   یدرباره  نیدار یاصول هیاگر  نیامروز هست یایدن

اگر خودتون   ی. مسائل و مشکالتدیبدون یو موضوعات جنس

 شهیهم م یجنس یرو بدون رابطه  نی. ادیحل کن دیدار

باشه و راحت و آسوده در موردش  یآگاه نیداد. ا صیتشخ

 یآزاد باشه ک یجنس یرابطه  یصحبت بشه. بعالوه وقت دیبا

پنجاهم؟   ایپنجم  یاول؟ بعد از جلسه  یآزاده؟ بعد از جلسه 

روابط  نی غالب اوقات ا ؟ یکن یرو از کجا مشخص م نیتو ا

خواد. حاال  ینم  یکیخواد  یم یکیخوان.  یرو دو طرف نم

رابطه  یکس هیبا  یهست؟ بعدم تو اومد رندهیگ میتصم یک

 نیمعناش ا ایاول بد بود. آ یدر برخوردها یداشت یجنس

رابطه  میآمد د؟یخور یبده؟ و به درد هم نم شهیهست که هم

 ییمالک ها نایبه نظر تو خوب اومد ا ایخوب بود  یجنس ی

که تو  نهیحرف ا نیکرد. بنابرا یکه با اون بشه زندگ ستین

 مانهیسال صم کیاقال شش ماه نه  یش یآشنا م یآدم هیبا 

. اگه مسائل و  دیگ یرو بهم م  قیو حقا تیو صادقانه واقع

موضوع   نیا ی. درباره دیکن یحلش م دیریم د یدار یمشکالت

 دیبا هم صحبت کن دیتون یهم م

 

 ...مینزد یحرف چیباره ه نیخوب ما که در ا-
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 یقبول دارم اشتباه از من بود البته من چند بار سع نو ی ا-

 ...یکردم که سر حرف رو باز کنم اما تو ادامه نداد 

 

مورد احساس  نیخدا از بحث در ا ی شهیبود اما هم ادشی

دختر بود  کی اگر طرف مقابلش   یداشت حت یندیناخوشا

 یاش تمام  یکودک یدردها یحس را داشت. لعنت نیهم

 ....نداشتند انگار

 

تو با آدم ها که  یبرخورد جنس دهیماهور مطالعات نشون م-

. دهیبه شما نشون نم یاز نظر جنس شهی هم یرو برا یزیچ

باشن و   ضیباشن که مر ییممکنه آدم ها یگیتو به من م

اصوال  یکیاما دو تا نکته هست.  رم یپذ یگرفتار باشن م

. دوم هیدرصد مردم عاد  95 یبرا  یجنس یموضوع رابطه 

 میشناس یکه م یجنس  یماریتا ب 13اون  نکهیا ضبر فر

داره اونم از نوع  یدو تا که مسائل خاص یکیاز  ریغ

 هیبا  یهمه قابل معالجه اس. بعالوه اصال تو رفت شی استثنا 

  یراض یاز نظر جنس یبعدا متوجه شد یازدواج کرد یکس

و ازدواج  یجنس یرابطه  ی. وقتیش یخوب جدا م  یستین

که  یدفعه طالق مهم شده؟ جوامع هی  چراحاال  ستیمهم ن

 یجنس یرو قائل هستن و آدم ها رابطه  یآزاد نیامروزه ا
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 یم گه ید یمسئله رو به گونه ا یشمال یدارن مثل اروپا

 نیتعلق دارن. فرض رو بر ا  ییا گهید یو به جامعه  ننیب

 یکه قبال از نظر جنس  یکن یازدواج م یکه تو با کس ریبگ

که من   نهیمثل ا  ایهست که چرا؟  نیا رسشپ یامتحانش کرد

 ای خورهیکنم که غذا خوب م یازدواج م یبگم من با کس

 یبرا ستیمهم ن نقدری. موضوع اخوره یخوب م ی غذاها

و  میستی ن  یبیو غر بیعج یآدم ها یعیما بصورت طب نکهیا

 ی. بعدم کم یکن یباشه درستش م  یبعدم به فرض اگه اشکاالت 

از  یاریشناسه. بس یهارو بهم م  دمآ یجنس یگفته رابطه 

  ییتوانا اریبس یجنس یزنان و مردان هستن که در رابطه 

 نیتو به ا ه؟یچ ینشانه  نیدارند خوب ا  ییها یآگاه ایها 

 یخوبه؟ تو چند تا رابطه  زیکه همه چ یرس یم  جهینت

 روش حساب شهیم یکه حاال فکر کن یداشت یجنس

  494پست_ #

 

 ی کن یم  یابیتو ارز یاول رو چجور  یجنس یرابطه  کرد؟

 یز یهمون چ نی ا یکن یفکر م  یچطور ایبده؟  ایکه خوب 

ربه ندارند. باره تج نیمردم که در ا خوام؟یهست که من م 

بعد از پنج تا تجربه هم  یکه حت یاگر تو علم رو کنار بذار

رو آزاد  یز یچ نی همچ یچه خبره؟ بعدم وقت یدون ینم
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رو خواهند داشت خود   یجنس یخوب همه رابطه  یتگذاش

که آدم ها  ییها سهیمقا  ل یبه دل یبعدا در زندگ یدونیم نیا

  اره؟یکنند چه مقدار مسائل و مشکالت بوجود م یم

 

 کنه؟  رییجهت تغ نی آدم از ا هی شهیم ماین  یعن ی-

 

که ممکنه  شهیبهتر م ینه حت کنهیم  رییشک نکن که تغ-

بهتر  ی لیخ یتون یماه م شیبدتر هم بشه. تو ظرف سه تا ش

همه آدم ازدواج کردن چه بسا پنج  نی. ایبدتر بش ی لیخ ای

خوب بوده  یلیندارن، قبال هم خ  یجنس یساله با هم رابطه 

 .کنه ینم نیو تضم نیرو تام یزیچ

 

مشکلش  ما یبتواند با کمک ن نکهیشد به ا دواریخودش ام به

 .را حل کند

 

 شهیامروز م ی ایدر دن نهیزم نیدر ا شهیکه هم یا ه یتوص-

مطالعات  نکهیا ی. برا یزدواج نکن ا یکه تا عاشق نشد نهیا

دو تا آدم  یجنس یکه رابطه  یزیاون چ دهینشون م  یعلم
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هست که آدم ها  یاز همه عالقه و عشق شیب دهیرو ادامه م

 .بهم دارند

 

 ...ماین-

 

 ...جان-

 

 یاو م شکش یاش بود که هنوز جانش را پ  ی دلگرم  ی هیما

 .کرد

 

 ....افتاد االن  یاگه اون اتفاق نم-

 

 حرفش آمد انیم

 

سوال رو   نیبارها بعد از اون اتفاق خودم از خودم ا-

شد سر   یجوره نم چیکه ه میبود ی... معجون متضاددمیپرس

کنم خدا دوسم داشت که اون اتفاق افتاد...  ی... فکر مدیکش
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دو تا بچه کارمون  یکی  دیو شا یاگه نه که با چند سال زندگ

  ...دیکش یم ییبه جدا

 

 زیسرد و خنک آرام آرام سرر یعیخودش نبود که ما دست

 .قلبش شد

 

 راجع به تو گفت؟ ل یچرا ساغر اون حرف هارو تو فام ماین-

 

 یانتظار داشت بعد از اون کار  دیدونم شا ینم قیخودمم دق-

 ...گفت یرفت اونطور  دمینبخش یکه کرد من ببخشمش وقت

 

 ...؟یبازگو کن ل ی توام اون مسئله رو تو فام نکهیاز ا د ینترس-

 

بدتر از   یدونست حت یاز من شناخت داشت که م یاونقدر -

 یموضوع به کس نی از ا یحرف چیهارو هم بگه من ه نیا

راحت بود...   هیقض نی بابت ا   الشیخ ییجورا هی... زنمینم

  هیقض نیخودم به ا ییتو تنها  نکهیاز ا یمن حت ل یاون اوا 

که بهشون   ییماهور کسا  یدونیبودم... م زونیفکر کنم گر
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... حس پس زده خورنیضربه رو م نیبدتر شهیانت میخ

تو که  ریتقص  یتو االن بگ دی... شاه یحس بد یلیشدن خ 

 نیاون لحظه آدم اصال به ا ی نبوده اون مشکل داشته؛ ول

که حتما من براش  کنهیفکر م نیفقط به ا کنهی فکر نم زایچ

 ...گه ید یکینبودم که رفت سراغ  یکاف
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حس را  نیا چوقتیتکان داد. درست که ه شیبرا یسر

 تصورش هم وحشتناک بود یتجربه نکرده بود اما حت

 

بابت  ی... من حتامیع کنار بسالها نتونستم با اون موضو-

که به من کمک  یزیهم نگرفتم. تنها چ یاون موضوع تراپ

 ...کرد گذر زمان بود

 

 اون حرفارو به من زد؟ یحاال چرا ساغر شب عروس -

 

من   ال یخیهمه سال ب نیچرا ساغر بعد از ا دونمیواقعا نم-

 لشیدل هی دینداشتم. شا  شیبا اون و زندگ ینشد. من که کار
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داشته باشه من واقعا  گهی د ل یدال دمیباشه شا حسادت

کارش رو سرش  یچرا اون کارو کرد اما تالف دونم ینم

 ...درآوردم

 

 ؟یکرد کار یچ-

 

 یرو گفتم. البته اون مثل تو همه  زیبه شوهرش همه چ-

 یو مدرک قبول نکرد. منم همه  ل ی حرف هام رو بدون دل

 ...دستم داشتم رو بهش دادم هیکه بابت اون قض یمدارک

 

 :د یدهانش گذاشت و نال یرا رو  دستش

 

 ...نه یوا-

 

اون روز اونقدر از کار  یشدم ول  مونیبعدش خودمم پش-

 یتونست جلو  ینم یزیچ چیبودم که ه یساغر عصبان 

  .رهیرو بگ تمی عصبان 
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 شد؟ یبعدش چ-

 

نتونستم انجام بدم انجام  چوقتیرو که من ه یشوهرش کار-

 داد

 

 ؟یچ یعن ی-

 

شکل ممکن تو  نی آبرو براش نذاشت. به بدتر ل ی تو فام-

 دادگاه محکومش کرد بعدشم طالقش داد

 

 ...یکرد یکاش اون کار رو نم-

 

ندارم  ی کردن اعتقاد یخودم شخصا اصال به تالف نکهیبا ا -

که  مونهیم نیآدما مثل ا  یکردن در حق بعض یخوب یاما گاه 

ساغر   کردمیسکوت م ی... من هر چیکن انتیبه خودت خ

 ...شد انگار یمتمردتر و سرکش تر م
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 ؟یخونواده ات چ-

 

. ستین ل یمن تو فام یخونواده   واریکوتاهتر از د یوار ید-

 میو اون خورد نیحرف از ا یکل انی بعد از اون جر

 

 :تعجب گفت با

 

 بازم؟ -

 

بود که   یچه کار نیا ایگذشت نکرد   مایچرا ن گفتنیآره م-

 ....حرفا ل یقب نیکرد و از ا ماین

 

 .بود افتادهیکه ن  یچه اتفاقات  رانیاز آمدن او از ا بعد

 

 ...سخت یلیبعد از رفتنت سخت گذشت ماهور خ یروزا-
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از  مایبار حس کرد ن نیاول یسوخت. برا ما ین یبرا دلش

 .خودش بدشانس تر است

 

*** 
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بخرد. خودش    یبستن شانیهمراه بچه ها رفته بود برا ماین

 یفکر م شان یروزها نینشسته بود و به ا یمکتین یاما رو 

  .کرد

 

اش بود.   یژگ یو  نی بارزتر مایکه حضور ن ییروزها به

  .به خودش گرفته بود گر ید یرنگ  مای با حضور ن شانیزندگ

 

بهم زده بود. در تمام  یخوب یبا سارا هم رابطه  یحت  ماین

  .کرد یفکر م مایخودش و ن یروزها به رابطه  نیا
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 چیه مایوجود ن نیبود با ا زیکه کجدار و مر یرابطه ا به

  .کرد ینم هیقض نی به ا نسبت یاعتراض 

 

بود او از  نیمنتظر ا دی شا ایکرد  یاو را م یمالحظه   دیشا

 .آنها بماند شی بخواهد که شب ها را پ ماین

 

بود گذشته  دهیرا پشت در خانه د مای که ن یماه از روز  کی

  .کرد یشب ها را در هتل سر م مای بود اما هنوز ن

 

 یآمد و تا آخر شب آنجا م یآنها م یروز صبح به خانه  هر

  .گشت یخواب به هتل برم  یماند اما شب ها برا

 

بود اتاق مهمان  ادیتعدادشان ز نکهیبه علت ا متاسفانه

ماندن تعارف بزند اتاق خودش هم  یبرا  ماینداشتند که به ن

 یالزم را در خودش احساس نم  یهنوز آمادگ  نکهیبه علت ا

 .د نبو  یمناسب ی نهیکرد، از نظرش گز
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شد دلش به بودنش  یرابطه باعث م نیدر ا  ماین یصبور

 مایداشته باشد ن یدانست که اگر مشکل یگرم باشد. حاال م

  .کند یم تشیحما

 

خواست  یکه هنوز در دلش داشت اما م  ییوجود ترس ها با

  .کند کسرهیکه کار را 

 

 یموضوع باعث شده بود اضطراب  نیکردن به ا فکر

 دیو ید  شیبا خودش داشته باشد که چند روز پ یشگ یهم

کرده بود و گفته بود که دارد  شیموضوع دعوا نیبخاطر ا

 .رود یرو به عقب م

 

شوهر عمه اش را نگفته بود. هر  یمسئله  دیو یبه د هنوز

دهد  حیتوض شی را برا انیکرده بود نتوانسته بود جر یکار

همه  نیموضوع بعد از گذشت ا نیه از بازگو کردن ااگر نه ک

  .آن حس خجالت گذشته را نداشت گریسال د

 

 یزد که چه نوع نامزد یم هی اما مرتب به او طعنه کنا سارا

  .ماند ینم شش یاست که شب ها پ
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سوزد   ی م ماین یبه او گفته بود که "دلم برا  شیروز پ چند

 یه بود "احساس مگفت نکهیا  ای" یتو انگار از سنگ هست 

 ".یباش  یزن کامل ی تون ینم چوقتیکنم ه

 

سارا ناراحت شده بود اما جوابش را  ی از حرف ها نکه ی ا با

بود که  دهی ند یخودش را زن کامل چوقتینداده بود. ه

  .بخواهد از خودش در برابر سارا دفاع کند

 

 دنشانیآمدند. با د یکه به سمت او م دیو بچه ها را د ماین

خوش گذرانده بودند و به خاطر  یزد. امشب حساب ی لبخند

 شتریفردا اجازه داده بود بچه ها ب یلیو تعط  مایدرخواست ن

را به سمتش  یکه بستن  مایبمانند. ن داریب یعاد یاز روزها

 گرفت اعتراض کرد

 

 ...ماین شمیچاق م-

 

 .افته  ینم یاتفاق  چیه  یبستن هینترس با -
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 ...شمیماه چاق م هین باش سر نکنم مطمئ تیاگه رعا-

 

 را تکان داد دستش

 

 ...خورم یاش رو خودم م هیچند قاشق بخور بق ریبگ -

 

  .دیکش یا  ازهیخم مونیگرفت سا مایرا که از ن  یبستن

 

 ...میوقته بهتره زودتر برگرد رید-

  497پست_ #

 

نکرد. اگر به آنها بود تا  یها که اعتراض کردند توجه  بچه

  .ماندند ی م یصبح در شهرباز

 

بچه ها را  یلیتوانست خ  ینم یکار  ادیز  یعلت ساعت ها به

به بچه  یآمده بود حساب مایکه ن یاما از وقت اوردیب رونیب
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ها را هم برنامه آخر هفته  یگذشت. همه  یها خوش م

  .داشتند

 

که خورد آن را کنارش گذاشت. دستش را  یقاشق بستن چند

  .دیرا به سمت خودش کش مونی دراز کرد و سا

 

نسبت به  شهی اما مثل هم دیبار  یم شیاز سر و رو  خواب

  .او را بغل کنند لجبازانه مقاومت کرد نکهیا

 

لحظه به خودش   کیهوا  یرا که بغل کرد از سرد مون یسا

موقع شب پوشش  نیا یبود برا دهیکه پوش ی. تاپدیلرز

کنارشان نشست و دستش را دور آنها  ماینبود. ن ی مناسب

 د یچیپ

 

 ...سرد شد هوا-

 

بود. از  زیبود. حواسش به همه چ نیهم شهیهم  ماین

 یبا پوست تنش مور مورش شد اما سع مایبرخورد دست ن
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داد و به   هیتک  ماین یندهد. سرش را به شانه  یتیکرد اهم

 :گفت یآرام

 

 ...نگرانم مونیسا ی ندهیآ یبرا یلیخ-

 

 ...یحق دار-

 

را  شی ها ی. خوب بود که نگران دیفهم یبود که او را م خوب

آدم را سال ها  ن یگرفت. او را بلد بود. انگار ا یبه سخره نم

 .شناخت یبود که م

 

 ...میبد رییتغ مون یرو تو زندگ زایچ ی لیخ میتون  یاما ما نم-

 

 دی بود که سارا دوست پسر جد یتکان داد. مدت شیبرا یسر

  .آمد یاز شب ها خانه نم  یلیگرفته بود و خ 
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کرده بودند. سارا  یسخت  یدعوا  هیقض نیروز قبل سر ا چند

زده بود گارد  یکه از سر دلسوز  ییدر مقابل تمام حرف ها

کند همه مثل خودش  یگرفته بود و گفته بود او فکر م

 .هستند

  

 ...دی زن یبا هم حرف نم-

 

 ...زنهیاون با من حرف نم-

 

 ؟ یبهش گفت  یچ-

 

 د یرا بوس مونیسر سا یرو 

 

کار دستت  یکن یکه م یازین ازین نیگفتم حواست باشه ا-

 ...نده... اونم گفت تو نگران خودت باش
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از آنها فاصله گرفته بودند و داشتند مسابقه  یکم نیو آر حنا

که  ییکردند. با صدا  ی چند پسر و دختر را با هم نگاه م ی

 :آمد گفت یانگار از ته چاه درم

 

رو   گهی د مونیسا هیبهش گفتم حواست باشه  یرحمیبا ب -

 ....دستت نمونه

 

که در  ی. بغضدیفهم ینم یفارس مونیخوب بود که سا چقدر

و او را  دیسرش را بوس  مایداشت به اشک نشست. ن شیگلو 

 به خودش فشرد شتریب

 

 ...یگفت  ینم ینطوریکاش ا -

 

 را نگاه کرد ماین

 

 ...دلش رو شکستم-
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 دیدوباره چک اشکش

 

 ...دلم زیعز-

 

 ...دوست دارم یلیرو خ مونیمن سا ماین-

 

 ...دونمیم زمیعز دونم یم-

 

 ....دونهیسارا نم یول-

 

 ...... مطمئن باشدونهیاونم م -

 

  ییرا در کنارش داشت. جا  مایروزها ن نیبود که ا  خوب

 کهی مثال است اما مردهائ یب یخوانده بود "زن بودن عظمت

  یستودن بی برد عج یاز زن بودنش لذت م یدر کنارشان زن
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از زن بودنش لذت  مایدر کنار ن بیروزها عج  نیهستند" و ا

 .برد یم

 

*** 

 

نگاه کرد. غرق   نهیخانه بودند. به بچه ها در آ یها ی کینزد

 .خواب بودند

 

 ...خوش گذشت یل یامشب به بچه ها خ-

 

به بچه ها کرد. لبخند   یبرگشت و نگاه مایحرفش ن  نیا با

 .دید ابانیروشن حاصل از نور خ کی لبش را در تار یرو 

 

 ...ممنونم  یلیخ-

 

 چوقتیه فمهیکه وظ یزیچ یماهور... برا هیچه حرف نیا-

 ...ازم تشکر نکن لطفا
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در خانه پارک  کیرا نزد نیزد و ماش شیبه رو  ی لبخند

  .کرد

 

 ...؟یکن  دارشونیب یخوا ینم-

 

 ...شنینه بد خواب م-

 

 ...باال ارمشون یپس صبر کن من م-

 

 یروزها مهره  نینشست. ا نینکرد و در ماش یاصرار 

  .آورد و کمردرد داشت یدرم یباز یکمرش گاه

 

 نکهیداشت. به ا مانیخواست انجام بدهد ا یکه م یکار به

 .کنار خودش داشته باشد شهی هم یرا برا  مایخواست ن یم
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پارک کرد و   نگیرا در پارک نیرا برداشت ماش نیکه آر ماین

آمد آب دهانش را  نیی که از پله ها پا  مایوارد خانه شد. ن

  .قورت داد

 

. دست برد و  ستادیا شی پا یپنجه  یرو  ستادیکه ا شیروبرو 

 .شرتش را مرتب کرد یت  ی قهی

 

 ...؟یندار  یبرم... کار گهیمن د-

 

 ...دارم-

 

 ...کار؟یجانم...چ -

 

 نرو -

 

*** 
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 انداخت نییمقابل نگاه او سرش را پا در

 

 ...هام هتله لهیوس-

 

نشان  نی شده نبود. ا رفتهیاصال پذ شیکه آورد برا یا  بهانه

 یاست که فکرش را م یزیدلخورتر از آن چ  مایداد ن یم

 .کرد

 

 ....داره؟ یتیچه اهم-

 

 ی که هر شب مسواک نم ییاز کسا یبار بهم گفت هی  ادمهی-

 ...شهیزنن چندشت م

 

 :گفت یمهربان با
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خودم استفاده  هی از حرف خودم عل یخوایاالن م یعن ی-

 شیچند روز پ ینظرو دارم ول نی... بله گفتم االنم هم؟یکن

مسواک نو گرفتم هنوز استفاده اش نکردم  هیبرا خودم 

 ...یاز اون استفاده کن  یتونیم

 

اش را  یشانیزد سرش را خم کرد و پ شیبه رو  یلبخند ماین

 دیبوس

 

 ...ل یبا کمال م-

 

 تمام گفت یبدجنس با

 

 ...یندار  شی با رنگ صورت یکلالبته اگه مش -

 

  مایدهان ن یباعث شد هر دو دستش را رو  ماین ی قهقه

 بگذارد 
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 ...... بچه ها خوابنسی ه-

 

 را که برداشت با خنده به او گفت شیها دست

 

 ...زمیعز دمینم تیاهم  یتیجنس یها شهی کل نیمن به ا-

 

 زد و به سمت آشپزخانه رفت  ماین یبه رو  ی لبخند

 

 ؟یخوریم یچا-

 

 ...رمیدوش بگ هیمن  ینه... اگه اجازه بد-

 

گذاشت مسواک  یرا درآنجا م یبهداشت  ل یکه وسا ینتی از کاب -

 رفت مایرا برداشت و به سمت ن
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 ...بهت حوله بدم ایالبته... ب-

 

 یکنار او استرس داشت که سع دنیهم از خواب مای ن  انگار

 یرنگ را رو  دیسف یاو رفتار کند. حوله   ل ی ب مکرد با یم

 .گذاشت  مایتخت کنار ن

 

 ...زهیتم یول ستینو ن-

 

معذب  نقدریماهورجان من وسواس ندارم خودت رو ا-

 ...نکن

 

 گفت ما یوسواس نداشت. با خجالت به ن مایبود که ن  خوب

 

 ...؟یاز حموم داخل راهرو استفاده کن شهیم-

 

 د ادامه دادنگاهش کر یکه سوال ماین
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 ...رمیدوش بگ خوامیآخه منم م-

 

 چشم-

 

 د یسر او را بوس یحوله و مسواک را برداشت. رو  ماین

 

 ...لفتش نده ادی ز یول-
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کرد  یرفت. استرس به جانش افتاد. سع رونی که از در ب ماین

تازه حمام کرده بود احساس   نکهینکند. با ا یبه آن توجه 

را  مایممکن است ن هیقض  نیدهد و ا یعرق م یکرد بو  یم

 .کند تیاذ

 

  مایحرف ن یادآوریدوش گرفتن نداشت اما با  ی حوصله

بتواند قبل از  یبلند شد. شک داشت با وسواس لعنت  عیسر

 .خواست تالش خودش را بکند یاما م دیایب نرو یب  ماین
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*** 

 

 ستاده یا نهیآ یلخت جلو  یبا باالتنه   مایحمام که درآمد ن از

  .بود و حوله را دور کمرش بسته بود

 

 یکرد عاد ی. سعدید ی حالت م نیرا در ا مایبار بود ن نیاول

  .نشست  یصندل  یبرخورد کند. جلو رفت رو 

 

حوله   نیکرد را با آست یکه از سر و صورتش چکه م یآب

 را نگاه کرد  ماین نهیرا برداشت از آ ونشیاش گرفت. لوس 

 

 ...؟ یکنیوقته ورزش م یلی... خیدار یآماده ا کل ی چه ه-

 

  او گذاشت یسرشانه  یرا رو  دستش

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



گرفته  ادیکه  ی... طور کردمیهشت سال هر روز ورزش م-

بهش بگم "داداش  زنهیه ماشتباه وزن یکس یبودم وقت

همه  میتو زندگ یبعدش که تو اومد ی"... ولیزنیاشتباه م

 ...ختیبهم ر یچ

 

 کرد طنتیش

 

 بد؟  ای ختیحاال خوب بهم ر-

 

 گرفت یقیکرد و دم عم کیاو نزد یرا به موها سرش

 

 ...ماهور یمیاتفاق زندگ نیتو بهتر-

 

سر خورد.  نییبه پا  یانگار دلش از بلند  مایحرف ن  نیا با

 .اصال سخت نبود مایکردن با ن یعاشق
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...  کردمیورزش م دیشد یلیخ یتو اومد نکهیاما بعد از ا-

 ...کنم هیتخل  ینجوریخشمم رو ا خواستمیانگار م 

 

 زد  یدر شوخ به

 

 ...یچه خشم خوب -

 

 چطور؟-

 

 ...یجذاب شد ی حساب-

 

 زد شیرو  به یحرف ماهور لبخند  نیا با

 

از  یول کردمیذوق م یکل یزدیحرف رو بهم م  نیاگه قبال ا-

 ...گهیبهم م نو یهر روز سارا ا بای تقر نجایاومدم ا یوقت

 

 به شکمش زد یو مشت  برگشت
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 ...بدجنس-

 

 مایروزها ن نیبرد. ا شی را گرفت و به سمت لب ها مشتش

امشبش  یاما حس کرد جنس بوسه ها دیبوس یاو را م ادیز

  .فرق دارد شهیبا هم

 

شد.  شی به پاها  ونیرا که رها کرد مشغول زدن لوس مشتش

اش را  یتخت نشست و گوش  یرا نگاه کرد. لبه  ماین نهیاز آ

  .چک کرد

 

چطور بپوشد. در   مایرا در حضور ن شی دانست لباس ها ینم

 یاش را رو  یگوش مایبود که ن هیقض نی و بش ا شیش

 اشاره کرد و گفت  شیگذاشت. به موها  یپاتخت

  501پست_ #

 

 ...یر یگیگردن درد م یبخواب ینطوری ا-
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 ...حوصله ندارم خشکشون کنم-

 

 سشوارت کجاس؟ -

 

سشوار را درآورد و   مایکه ن دی د نهیکشو اشاره کرد. از آ به

 .به سمت او آمد

 

گرفتن سشوار   یزد دستش را برا زیرا که به پر سشوار 

  .سشوار را به او نداد مایدراز کرد و تشکر کرد اما ن

 

سشوار چشم   ینداشت. با گرما مایحرکت را از ن نیا  انتظار

پوست   یرو  ما ین یرا بست و حرکت آرام دست ها  شیها

  .برد ینی ریش یسرش او را به خلسه  

 

صورت  دنیرا باز کرد از د شیچشم ها  مایتمام شدن کار ن با

 .از صورتش تعجب کرد یکی نزد یدر فاصله   ماین
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 ...؟ید یخواب-

 

کردند  یرا حس م ما یکه نفس ن ی هر بار شیروزها لبها نیا

  ...دیکش  ی... از خودش خجالت مخواستندیسوختند... م یم

 

که از سر گذرانده  ییمدت... بعد از آن اتفاق ها نیتمام ا در

به   یبود... حت دهیبه ذهنش نرس یلحظه ا یبود حت

 ...الشیخ

 

  بیشدن... نوازش شدن... خواسته شدن... اما عج دهیبوس

زن بودنش... چقدر خوب بود که   انیعص نیا شی بود برا

  .خواند یذهنش را نم ماین

 

 رهیخ مایکنار چشم ن ی ها نیدهانش را قورت داد. به چ آب

در  دند؟یرس یگذشت تا به آرامش م  یم دیشد. چند سال با

 :لب زد مایافکارش ن انیم

 

 ببوسمت ماهور؟ تونم یم-
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 یپوست نازک صورتش حس م یداغ دهانش را رو  یهوا

کرد... الل شده بود... انگار زمان و مکان از دستش در 

  ...رفته بودند

 

چرا  دیفهم یلحظه خالصه شده بود... نم نیدر ا  ایدن انگار

 یقرار است چه اتفاق ندی در انتظار است تا بب جانیبا ه

  ..فتدیب

 

مکث و سکوت اجازه را صادر کرده بودند... لبش که با   نیا

  ...دلش شکافته شد انیم یزیلب او برخورد کرد چ ینرم

 

تازه از تخم سر درآورده... انتظار بوسه  یجوانه  کی مثل 

کردنش  دایادامه پ نطوریرا نداشت... هم شی لب ها یرو 

 ...را

  

*** 
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و با  دیماهور عقب کش یبهم خوردن دندان ها یصدا  با

 .تعجب او را نگاه کرد

 

 ....تو؟ یشد  ینطوریچرا ا-

 

نگرفت که لرزش تن و بدنش باعث شد پتو  یتنها جواب نه

  .بکشد و به سمت در برود او  یرا رو 

 

افتاد که لخت است به سمت لباس  ادشیرا که باز کرد  در

 .در حمام رفت شیها

 

رفت. تا به  نییو از پله ها با سرعت پا دیرا پوش شلوارش

دانست علت  یخورد. نم یآشپزخانه برسد چند بار سکندر

 .به خودش فرستاد  یدر دل لعنت ست؟یحال ماهور چ نیا

  

گاز گذاشت و   ی. ظرف را رو د یکش رونیب خچال یرا از  ریش

 .ختی در آن ر یکم
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که ماهور دستش را  یرفته بود. وقت شیخوب پ زیچ همه

  .اش کرده بود یپشت گردن او قفل کرده بود و همراه 

 

خواست بکند از ماهور اجازه  یکه م یکار  یکه برا یوقت

هم گذاشته  یرا رو   شیپلک ها گرفته بود و او در جواب

  .بود

 

کار را اشتباه کرده بود اما خودش را  یدانست کجا ینم

ها به دنبال  نتیدانست. در کاب یمسبب حال االن ماهور م

 ی ظرف عسل م

 

 

, [4/1/2022 10:22 PM] 

  502پست_ #

 

 دیکردن عسل با صدا بهم کوب  دایپ یها را برا  نتی. کابگشت

 .گذاشت شخوان یپ ینکرد. ظرف شکر را رو  شیدای پ  یلعنت
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 ؟ یگردیم یزیدنبال چ-

 

هزار  کیسرام ی از دستش افتاد و رو  وانیسارا ل یصدا  با

 .دیآ یتکه شد. ماهور گفته بود اکثر شب ها سارا خانه نم 

 

. دید یم  تیوضع نیامشب او را در ا نیهم دیعدل با یلعنت

باال تنه اش لخت بود معذب بود اما ماهور مهم تر  نکهیاز ا

 بود

 

 ...عسل -

 

  یسر رفت و رو  ریکه ظرف عسل را سمتش گرفت ش سارا

  نیرا خاموش کرد. ح. سمت گاز برگشت و آن ختیگاز ر

 گفت ختیر یم وانیرا در ل ریش  نکهیا

 

 ...کردم دارتیب دی ببخش-
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 دراز کرد ونیزیجلو تلو  یرا به سمت مبل ها دستش

 

 ...بودم... اونجا نشسته بودم داریب-

 

را برداشت  وانیو هم زد. ل ختیر ریعسل در ش  یقاشق

کند. سارا  زیتوانست تم یآشپزخانه را بعدا م یهایکار فیکث

 همراه او شد 

 

 ...هیعوض  هیدوست پسرم  دمیامشب فهم-

 

 کرده بود  دایدرد دل کردن پ یوقت را برا  نیبدتر

 

دادم... به  یبه خودم زمان م دیحق با ماهور بود... با-

 تا حالم خوب بشه؟ کشهینظرت چقدر طول م

 

کرد روانپزشک بودن بود.   ی که االن فکر نم یزیتنها چ به

 به سمت اتاق ماهور رفت دندیپله ها که رس  یباال
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 ...زنم یدارم حرف م یریکجا م یه   یه-

 

 ستادیاست. به ناچار ا ی بد تیدر وضع دیفهم  یسارا م کاش

 .و به سمت سارا برگشت

 

 ...االن برم دیمن با ستی... حال ماهور خوب ندی ببخش-

 

در  ریش وان یآمد به او و لحرف سارا جلو  نیگفتن ا با

 .نگاه کرد یدستش با نگران 

 

 دیجلو کش  عی. سردیدر را کش رهیسمت اتاق رفت و دستگ به

 .و مانع از ورودش به اتاق شد

 

 ...نداره ی مناسب  تیاالن نه االن وضع-

 

  او را نگاه کرد د یترد با
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 ...رو من حساب کن یخواست یاگه کمک-

 

 باشه ممنونم-

 

که از در فاصله گرفت وارد اتاق شد و در را پشت  سارا

 .سرش بست

 

*** 

 

                   

  503پست_ #

 

لحظه   نیدر ا  ایکرد و چه شده بود. انگار دن یچه فکر م

  .خودش اعتماد نداشت یبود. به گوش ها ستاده یا
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حرف  یگفت همه  یبود کاش ماهور م دهیکه شن یزیچ به

  .دروغ بوده است شیها

 

دار  حهیکرد غرورش جر یدانست چرا اما احساس م ینم

اش االن  یلعنت یخواست شوهر عمه  یشده است. دلش م

 .کرد یدم دستش بود و فکش را خورد م

 

همه خشم را تجربه  نی آمد تا به حال در عمرش ا ینم ادشی

  .کرده باشد

 

عسل را به زور و اصرار به خورد  ری ش وانی ل  نکهیاز ا بعد

  .ماهور داده بود کم کم آرام گرفته بود

 

اش  جهیمرتکب شده که نت یکرد خودش اشتباه یم احساس

کرده  یحال ماهور است اما ماهور آشکارا از او دور نیا

بود که از  دهیشن ییزهایبود و در جواب پرسش نگاهش چ

 .حد توانش خارج بود
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ماهور از او  یحرف ها دنیخودش نبود که بعد از شن دست

  .اتاق نشسته بود ی تک صندل یفاصله گرفته بود و رو 

 

پتو در خودش  ریکه ز فشیماهور زل زد. به جسم نح به

خص بود که در حال  مش نشیف نیف  یمچاله شده بود. از صدا

  .است هیگر

 

 فیحد ضع نیمثل ماهور تا ا یکرد دختر یفکر نم چوقتیه

 .و شکننده باشد

 

تمام تنش لمس بود اما به زور خودش را به سمت  نکه ی ا با

تخت کشاند. ماهور را از پشت بغل کرد و سر در گوشش 

 برد

 

 ...نکن هیگر-
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 ستیدلخوربار مشخص بود از  نیاو را پس زد اما ا ماهور

 یعاشق یکه ادعا ییاو  دینه از سر ترس. حق هم داشت نبا

  .کرد یرفتار م   نگونهیداشت ا

 

هزار بار  ینداشت. روز یریتقص  چیماجرا ماهور ه  نیا در

 نگونهیکه در مقابل ا دیچی پ یم هی بق ینسخه را برا نیا

مسائل چطور رفتار کنند آنوقت نوبت خودش که شده بود 

 .لنگ بود تشی کم یپا

 

پتو را کنار زد و ماهور را مجبور کرد رو به او برگردد.   

 خواست بلند شود که مانعش شد

 

 کجا؟ -

 

 ...لباس بپوشم خوامیم-

 

که  یتفاوت به خواسته اش او را محکم بغل کرد. دختر یب

 یم دیگرفت و سرخ و سف یو رو مبعد از ازدواج هنوز از ا
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اگر  یاز او سر زده باشد حت یشد بکرتر از آن بود که گناه 

  .تجاوز کرده باشد مشیبه حر یکس

 

خواست  یکلمه فکش سفت شد. دلش م نیفکر کردن به ا از

ماهور بد  دیترس  یبفهمد عمق ماجرا تا کجا بوده است اما م

  .برداشت کند

 

 ...؟ی المپ رو خاموش کن شهیم-

 

 ...نمت یبب -

 

 د یبه زور سر ماهور را از خودش جدا کند که نال خواست 

 

 ...کنمیخواهش م ماین-

 

 لبش نشست یرو  لبخند
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 ...؟ی کشیاز من خجالت م-

 

 در گردن او فرو کرد شتریجواب سوالش سرش را ب  در

 

 ...آره ماهور؟-

  504پست_ #

 

 بیس یگرفت. بو  یقیکرد و دم عم شی در موها سر

 یداشت که او را مسخ کرد. الله  یعطر سکرآور شیشامپو 

 دیگوشش را بوس

 

از   دی... تو نبازمیعز میوقته ازدواج کرد یلیرفته ما خ ادتی-

 ...ماهور یکنیاالن...گوش م یمن خجالت بکش

 

غرق  یچشم ها دنیاو بلند کرد از د دنید یرا که برا سرش

 ی حال االنشان لعنت یخونش به خودش و باعث و بان

  .فرستاد
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 یپلک ها   یصورتش را کنار زد و رو  یرو  یموها

 د یمتورمش را بوس

 

 ...دنشی... من فقط از شنخوامیمعذرت م-

 

 ش یو چشم ها دیمنتظر ماهور خجالت کش یچشم ها دنید با

 دیرا دزد

 

شوکه شدم... با دکترت راجع به   دنشیچرا از شن دونمینم-

 ؟یحرف زد هیقض  نیا

 

  ...دونهینم یکس-

 

 :را زبان زد شی ها  لب

 

 ...جز تو -
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دانست خوشحال   یماهور او را محرم اسرارش م نکهیا از

 .شد

 

 ...بگم خوامیم  یعنیچند بار -

 

 ...پنج بار ایچهار  دینبود شا ادی... زمدون ینم-

 

 یمنظورش را م دهی بود که ماهور سوالش را نپرس خوب

 دیکش یگرفت. نفس بلند

 

 ...یدر چه حد-

 

 ...باهاش اونقدر تنها نبودم که به خواستش برسه چوقتیه-

 

 دیرا از او دزد شیها چشم
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 ...در حد لمس کردن بود فقط-

 

کرد در  ی م یماهور حرفش را ادامه دهد. چه فرق نگذاشت

 .رفته بود شیچه حد پ

 

  یداشت االن همسر او بود. بارها پا یهر گذشته ا ماهور

داشتند نشسته بود. االن  یمشکل نیکه چن یدرد دل کسان

 .داشت  یبه همدل اجیاحت یگریاز هر وقت د شتریب

 

حرفش را از سر   یرا که از او جدا کرد ادامه  شی ها  لب

 :او بزند ی را برا  شیداشت که حرف ها اجیگرفت. انگار احت

 

زد. فکر  یبد و ناجور به سرم م یتا مدتها انواع فکرها-

رفتم  ی... هر بار که حموم م ستم یدختر ن گهیکردم که د یم

شد. احساس  یکه پوستم قرمز م دمیساب یاونقدر خودم رو م

نبود که باهاش حرف   یداد. کس یس بودن بهم دست منج

 کای رام یوقت  ی. حتدمیدیبزن تا مد تها کابوس اون اتفاقارو م

بودم... دست خودم نبود که   زونیپسرا گر یاومدم از همه 

راجع  شتریداشتم... بعدها که ب ی روابط حس بد نینسبت به ا
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که   یمتوجه شدم که اون اتفاقا اونطور دمیمسائل فهم نیبه ا

که به من زده بود   یبیآس یول ستین کردمیمن فکر م

بود... االن سال هاست که  ی همچنان به قوت خودش باق

 یبگم خجالت م دیو یبه د نکه یاز ا ل یاون اوا رمیم  یتراپ

من  مایاون حس خجالت رو ندارم... ن گهیاما االن د دمیکش

 یتراپ  نهی زم نیبگم و در ا دیو یبخاطر تو حاضرم به د

 ...ی... البته اگه تو منو قبول کنرمیبگ

 

 ی. مگر او مدی پرس یبود که ماهور م یچه سوال گرید نیا

ماهور را کنار بگذارد. به  یا  هیقض نیتوانست بخاطر همچ

  اخم کرد شیرو 

 

 داره؟ دنیپرس-

 

که  یزن سالم داشته باش هی یتون ی... میستیاما تو مجبور ن-

 ...ستیاحساسش معلول ن

 

 را به خودش فشرد او 
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 ...میکنیدرستش م-

 

 یزندگ کیمثل  شانیداشتند تا زندگ شیدر پ یدراز راه

 .شود اما او آدم جا زدن نبود یعاد

 

 ...شدم یدونم چرا اونطور  یمن واقعا نم-

 

و او را در آغوشش سخت  دیسرش را بوس دیکه چک اشکش

 فشرد

 

 ...ستین ی طور شش یه-

 

 .بود که به آغوشش پناه آورده بود یپناه  یکودک ب انگار

 

*** 
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مدت تمام  نیمانده بود. در ا شیزایهفته از مدت و  کی

  .شود یود تا روند درمان ماهور بهتر طتالشش را کرده ب

 

به ماهور وارد کند. در مورد   یاسترس چی خواست ه ینم

با او نزده بود   یحرف چیهنوز ه شانیزندگ یمحل و نحوه 

 .روزها استرس داشت نیاما خودش ا

 

. استرس رانیرها کردن ماهور و تنها برگشتن به ا استرس 

به   تیوضع نیکه ا یو فشار ل یفام یها  هیطعنه و کنا

  .کرد یخانواده اش وارد م

 

 یاالن چه کند. اگر االن م دیدانست با  یبود و نم مستاصل 

  .ردیبگ زایبتواند دوباره و  یمعلوم نبود ک گری رفت د

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



پا نگرفته بود و دوباره  دی هنوز آن طور که با شانیزندگ

  .فاصله گرفتن از ماهور اصال به صالحشان نبود

 

از درمانش  یکند بود که گاه یدرمان ماهور هم به حد روند

بود اما به   یناراحت و عصب  تیوضع نیشد. از ا یم  دیناام

  .کند ل یخواست خودش را به ماهور تحم یوجه نم چیه

 

به خواست و   زیزمان دهد تا همه چ دیگفته بود با دکترش

بار  یکرد همه  یرود. احساس م شیماهور پ یاراده 

  .رابطه به گردن اوست نیا  یروان

 

را تحمل کند. قبال با   تیوضع  نی تواند ا یم یدانست تا ک ینم

  تشیتوانست با وضع یاز ماهور راحت تر م یوجود دور

  .دیا یکنار ب

 

 یرابطه  نیکه شب و روز کنارش بود ا یاما با وجود االن

 کرد او را خسته یاز آنکه فکرش را م شتری ب مهینصف و ن

 .کرده بود
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شب ها را  یخسته بود که حت یو جسمش به حد روح

 داریتوانست بخوابد و اکثرا صبح ها با سردرد ب یدرست نم

  .شد یم

 

 یتمرکز چیبود که ه شانیآشفته و پر یروزها به حد نیا

که کنار ماهور بودن   یامور روزمره اش نداشت به حد یرو 

  .کرد ی هم آرامش نم

 

 یروحش تمام و کمال بودن آن را مکه جسم و  یا رابطه

که تا لب چشمه رفته بود هر روز  یتشنه ا ن یخواست و ع

 .شد یتشنه تر از قبل م

 

که  یروزها تنها کار نیاش را برداشت. ا یکرد و گوش یپوف

  .کرد انجامش دهد تلف کردن وقت بود یم یسع

 

افکار  ادیز یکاریکه در تمام عمرش نکرده بود. از ب یکار

  .آورد  یبا شدت هر چه تمام تر به ذهنش هجوم م هودهیب
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  وانهیتا د یزیکرد چ یحس م ال یاز شدت فکر و خ  یگاه

 یکرد خودش هم به تراپ  ینمانده است. حس م یشدنش باق

  .دارد  اجیاحت

 

افکارش  فرار از  یاش را روشن کرد و برا  یگوش نترنت یا

 .پناه برد یمجاز یا یبه دن

 

که مادرش  یتلگرامش را چک کرد. با عکس ی صفحه

 .منجمد شد  شیفرستاده بود خون در رنگ ها  شیبرا

 

*** 

 

بلند شد. ساعت را نگاه کرد  زیرا بست و از پشت م  کتابش

 .ماند یم  داریوقت ب ری روزها تا د نی ا  مایدانست چرا ن ینم

 

از حد معمول بود که به رختخواب  رتریبود و د ل یتعط فردا

  .دیپتو خز ریرفت. چراغ را خاموش کرد و ز یم
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  یپاتخت  یاش را از رو  یخواب را روشن کرد و گوش چراغ

 .بر لبش نشست یلبخند یگوش نیاسکر دنیبرداشت. با د
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گرفته بودند. بوسه  ماین ش یپ یبود که در تولد هفته   یعکس

شده  قشیبه صورتش زده بود باعث لبخند عم مایکه ن یا

  .بود

 

حرف بزند اما هر شب   مایخواست با ن یشب بود که م چند

آمد و صبح ها هم قبل از  یبعد از خواب رفتن او به اتاق م

  .رفت  یم رونیاو از خانه ب  یداریب

 

آمد   یم شیمطرح کردنش در طول روز پ یچند وقت برا هر

  .مطرح کردنش را نداشت یاما رو 
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قدم اول   نیقدم شود و ا شی خودش پ دیگفت با یم دیو ید

  .جان کندن سخت بود نیاو ع یبرا

 

 یدر آستانه   مایبرخورد کرد و ن  واریبه د یبد یبا صدا در

  .برافروخته او را نگاه کرد ی در با صورت

 

تر از آن بود که بخواهد به او تذکر دهد که نصف  یعصبان 

 یما یرفتار از ن نی شب است و بچه ها خواب هستند. ا

 را نگاه کرد مایبود. با تعجب ن دیآرام بع شهیهم

 

 ....شده؟  یزیچ-

 

 به آن زد  یتخت پرت کرد و اشاره ا یاش را رو  یگوش

 

 ...ماهور؟  یچ یعن ی نیا-
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اش را برداشت و رمز آن را    ی. گوشدیرا نفهم ماین  منظور

  .دیکش یاز سر کالفگ یعکس پوف دنیزد. با د

 

داشت قبل از  میرا به کل فراموش کرده بود. تصم هیقض  نیا

بخواهد که دادخواستش را پس   لشیبفهمد از وک  مای ن  نکهیا

 .شد شده بود یم  دیاما آنچه نبا ردیبگ

 

هنوز  مایبلند شد در را آرام بست و قفل آن را چرخاند. ن 

  .بود ستادهیوسط اتاق ا  یعصب

 

  نکهیقبل از اومدن تو بود... بعد از ا یدادخواست برا نیا-

رفت از  ادمیکه  یاونقدر آرامش با خودت آورد یتو اومد

 ...رهیبخوام که دادخواست رو پس بگ لمیوک

 

 مای تنش با تن ن دیکش یکه نفس م یطور ستادی ا  ماین  کینزد

 یکرد. جسارت به خرج داد و دستش را رو  یبرخورد م

  .گذاشت مایگردن ن
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 قه ی یصورت و گردنش قرمز بود. دستش را از باز هنوز

  .اش داخل برد و آرام نوازش کرد

 

 یپنجه  ی تش حس کرد. رو دس ریشدن عضالتش را ز شل 

قفل کرد و او را  مایبلند شد. دستش را پشت گردن ن   شیپا

لب او   یرو  یکوتاه یمجبور کرد سرش را خم کند. بوسه  

 دیزد و عقب کش

 

 ...حواسم نبود واقعا دی ببخش-

 

شد. از نظرش امشب  یقدم م شیبار بود که پ  نی اول نیا

 دی تواند از عهده اش برآ یدانست م یفرصت بود. نم نیبهتر

 نه؟  ای

 

حالش رو به  یادیداده بود تا حد ز صیتشخ دی و ید اما

است  یترس دیاز پسش برآ دیکه با یزیو تنها چ ستیبهبود

  .که در وجودش رخنه کرده است
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. لبش را با زبان تر کرد و  دیخود د ی رهیرا که خ مای ن نگاه

  .بلند شد شیپا یدوباره رو 

 

پشت  دنشیقبل از عقب کش ماین  یبار اما دست ها نیا

 .تر کرد کیکمرش قفل شد و او را به خودش نزد
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*** 

افتاده بود   وارید یپرده رو  ی که از باز ینور ی غه یت به

نرفته   ش یکرد پ یمآن طور که او فکر  زیچ چینگاه کرد. ه

 شهیبهتر از آن بود که هم یلیحال حسش خ   نیبود اما با ا

  .کرد یفکرش را م

 

نبض رابطه اشان   مایقدم شده بود ن شی از آنکه خودش پ بعد

 نیمدتها بود که منتظر هم مایرا به دست گرفته بود. انگار ن

 .اشاره از سمت او بود
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 شی به او گذاشته بود در تمام شب پ مای که ن یاحترام 

  .داشت ادیبود که به  یز یچ نی بارزتر

 

که رابطه داشتند تمام حواسش معطوف به او  یتمام مدت در

 یشک داشت از رابطه اشان لذت یو عکس العملش بود حت

  .برده باشد

 

کرد با او رفتار کرده بود  یتر از آنچه که فکر م میمال

از انچه که  شیکرد. ب ی تصورش را هم نم یکه حت  یطور

 .کرد ناز و نوازش شده بود یفکرش را م

 

و  مایدوانده بود حاال با وجود ن شهیکه در وجودش ر یترس

  .کامال کم رنگ شده بود شیرفتارها 

 

 یکه گذرانده بود زن شده بود و حاال زن  یری نظ یشب ب در

  ونیرا مد نها یا یست تنش آبستن حوداث بود و همه پو  ریز

  .بود  ماین
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مدت  نیاو را در ا یو از خود گذشتگ یکه با صبور  ییماین

 یکرد در رابطه  یحس م کهی تنها نگذاشته بود. با وجود

نسبت  یخوب نبود اما حس بهتر دیآن طور که با شبشانید

 .به خودش داشت

 

 یباعث م نی بود و ا درونش با تمام قدرت سر برآوده زن

با کنار زدن ترسش  نکهیشود. به ا دواری ام ندهیشد به آ 

  .بتواند بهتر شود

 

توانست از او  یرا نگاه کرد غرق خواب بود. کاش م ماین

اما هنوز از  دیبپرس شبشانید یخودش و رابطه  یدرباره 

  .دیکش یاو خجالت م

 

را  شی و لباس ها ردی نشده است دوش بگ داریتا ب دید بهتر

که دور   مایتکان خورد دست ن شیکه در جا  نیبپوشد. هم

 :خمار از خواب گفت ییتنش بود محکم تر شد و با صدا

 

 ...کجا؟-
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افتاده بود در  نشانی که ب یرا بست. هر اتفاق  شیها چشم

  مایروز از ن  ییروشن شب بود اما االن با روشنا  کیتار

 :لب گفت ر یز یآرام ی. با صدادیکش یخجالت م

 

 ...رمیدوش بگ-

 

دستش را تنگ تر کرد و سرش را در گردن او فرو   ی حلقه

 کرد

 

 ...میبخواب گهی د کمی-

 

 .به پوست تنش مور مورش شد  شیبرخورد هرم نفس ها از

 

 ...ادیخوابم نم گهیمن واقعا د یول-
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به خرج داد  یشد جسارت دهیبوس مایکه توسط ن شیها  پلک

را که در چند   مایرا باز کرد. صورت ن شی پلک ها  یو ال

 :تعجب کرد دیاش د یمتر یلیم

 

 حالت خوبه؟-

 

به  یشتریاحساس کرد خون با سرعت ب مایسوال ن  نیا با

 .دیصورتش دو 

 

*** 
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 .آب را بست ریدر حمام ش یصدا  با

 

 بله -

 

 ؟ یکه ندار ی... مشکل؟یماهور خوب-
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 ...نه-

 

 پس؟  یاینم  رونی چرا ب-

 

 ...امی االن م-

 

لفتش داده که او از   یالک دیتوانست به او بگو  یم  چطور

  .برود رونی اتاق ب 

 

 مایرا نداشت هر چند مطمئن بود ن مای نگاه کردن به ن یرو 

افتاده است را  نشانیکه ب  یاز اتفاقات یزیکه چ ستی ن یکس

  .اوردیب شیبه رو 

 

. در دلش آرزو کرد دیو حوله اش را پوش دیکش یقیعم نفس

  .در اتاق نباشد مای کاش ن
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در حال راه رفتن در اتاق بود. او را   مایرا که باز کرد ن در

 .انداخت نییپاکه نگاه کرد سرش را 

 

 حالت خوبه ماهور؟ -

 

. دی پرس یسوال را از او م نیبود که ا یبار نیصبح چندم از

 .سوال را نپرسد نیا گریکه د دیتوانست به او بگو  یکاش م

 

رفت. در  شیلب گفت و به سمت کمد لباس ها  ریز یخوبم

سرشانه اش را گرفت و او را به سمت  مایراه ن ی  انهیم

  .خودش برگرداند

 

 نمت یبب -

 

را بند چانه اش کرد و مجبورش کرد که او را نگاه  دستش

 .کند
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 ؟یاون تو موند نهمهیچرا ا یاگه خوب-

 

  .ول کن ماجرا نبود ماین نی ا رینخ

 

 ...گرفتم خب یدوش م-

 

 ...ساعته منتظرتم هیمنم دوش گرفتم -

 

 ...دی ببخش-

 

 ...ماهور -

 

نبوده  نیداد که منظورش ا یعتاب آلودش نشان م لحن

 انداخت ریرا به ز شی است. چشم ها

 

 م؟ی بعدا در موردش حرف بزن شهیخب م یعنی بگم  یخب چ-
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... کنه؟یدرد م تیشده؟... جا یزیافتاده؟... چ  یاتفاق-

 ...دکتر؟ میبر یخوایم

 

 .خنده اش گرفت ما ین یجیو گ ینگران از

 

 ...؟یچ یدکتر برا-

 

 ...دکتر زنان نهینظورم ام ی دار یخب اگه مشکل-

 

 د یپر شی حرف ها انیم

 

 ...ماین-
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 ...بله-
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 ...هم ندارم فقط یمشکل چیمن واقعا خوبم ه-

 

 ...؟یفقط چ-

 

 :اش چسباند نهیرا به س سرش

 

  ...ازت کشمیخجالت م یچطور بگم کم یعنیخب من -

 

 .او را در آغوش گرفت مایحرف ن نیا دنیشن با

 

شده اونوقت تو اون تو  یسکته کردم که چ رونیب نی من ا-

 ...؟ یکنی فکر م  ییزایبه چه چ

 

 :حرفش را با خجالت گرفت ی  ادامه
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فکر کنم بعدا بهتر  یعن یتا عادت کنم  کشهیطول م یخب کم-

 ...بشم

 

 ...هیعیطب نیدلم... ا زیعز-

 

او بلند کرد و در   دنی د یسرش را برا مایحرف ن با

 :چشمانش نگاه کرد

 

 ...واقعا؟-

 

 ...؟یتو چشام نگاه نکرد شبی از د یدون یم-

 

 ...دی ببخش-

 

 دیاش را نرم بوس  یشانیپ
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 کردمی... همه اش فکر میکن ینگفتم که معذرت خواه نو ی ا-

 ...نکنه من مجبورت کنم ای کنمیم ینکنه دارم کار اشتباه 

 

 :دی نال آرام

 

 ...خودم خواستم -

 

 دیکش ی از سرآسودگ ینفس

 

 ...راحت شد المیخ گهی االن د-

 

 کنمیم یسع یعنیاگه خوب نبودم... من  یعنیبابت   دی ببخش-

 ...که

 

 :حرفش آمد انی م ماین

 

 ...ماهور -
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 حرفش را بزند یعتاب آلودش مانع از آن شد که ادامه  لحن

 

 ...آخه؟  یزنیم هیحرفا چ نیا-

 

 او بلند کرد دنید ی را برا سرش

 

 ...آخه-

 

 شبیبگم د دیکه با ینظر منو بدون یخوایآخه نداره... اگه م-

  ...بود میشب زندگ نیبهتر

 

 :گفت طنتیباال انداخت و با ش شی را برا ش یابرو 

 

 ...ستین  یشب زفاف کم از صبح پادشاه گنیم ید ینشن-
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*** 

 (ماه بعد 3)

 

سنگ قبر زد و   یکه در دست داشت آرام رو  یخرده سنگ با

  .شروع به خواندن فاتحه کرد

 

 ختنیکرد که در حال ر ی را نگاه م مای ن  یدست ها همزمان

 .سنگ قبر بود یگالب رو 

 

از اتمام کارش گل ها را باز کرد و شروع به پرپر کردن   بعد

برداشتن گل جلو آمد  یهم که برا نیآر یآنها کرد. دست ها

  .را نگاه کرد نیصورت آر

 

تر از  یرفته بود امروز راض انشانیآرش از م ی وقت از

 .آمد یبه نظر م شهیهم
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 رانیبه ا یخالد یاستقبال گرم خانواده  انیدر م شبی د تازه

  .برگشته بودند

 

گذشته بود.   شیکردن کارها ستیمدت هم به راست و ر نیا

خواست ساکن   ی را انجام داده بود و م  شیتمام کارها بای تقر

  .تهران شود

 

بود که  ییما یشک ن یب یمحل زندگ یانتخابش برا  نی ا ل یدل

نگاه کند و جز   یبه زندگ یبهتر دیباعث شده بود او با د

 .ند ی اش را هم بب یزندگ یها ی ک یتار

 

بود که همه  ین یاش انگار ماش یبه زندگ مایقبل از آمدن ن تا

  .ددا یرا سر ساعت مقرر انجام م شیکارها ی

 

 یشده بود. ب دهیدر او دم یانگار روح زندگ مایآمدن ن با

  .اش بود یزندگ میتصم  نیبهتر مای شک ن
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نگران بچه ها و بزرگ شدنشان نبود.  گرید میتصم نیا با

را در   فشیبود و وظا رفتهیکه ناگفته بچه ها را پذ   ییماین

 چگونهیه یداد جا یقبال بچه ها به نحو احسن انجام م

 .گذاشت یاو نم یبرا ی نگران 

 

بافته  یحنا بلند کرد. دخترک با موها دنید ی را برا سرش

  .کرد یم  یباز  یل یخورد و ل یقبرها تاب م انیاش در م

 

 گری. دستیچ یدانست که قبرستان و خوابگاه ابد یم چه

  .لک شدن لباسش نبود ای نیبودن زم  فینگران کث

 

و در  ردیگرفته بود به خودش سخت نگ میبود که تصم مدتها

  .بود رگذاری تاث یلیوسواسش خ ی  نهیزم

 

فراتر از  یزی چ ایدن نیدر ا نشش یشک هدف از آفر یب

  .خدا نگرانش بود ی شهیبود که هم ی فیو کث  یزیتم
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  ل یاز آنچه تحو   باتریرا بهتر و ز ایدن نیکرد ا یم یسع دیبا

 .بدهد ل یگرفته است تحو 

 

 ...ماهور -

 

 .آمد و او را نگاه کرد رونیب  ال یاز فکر و خ  ماین یصدا  با

 

 ...بچه ها سرما بخورن ترسمیسرده م-

 

  یآمد نگاه کرد. سر یم  رونی ب  مایکه از دهان ن یبخار  به

  .بلند شد شیتکان داد و از جا  شیبرا

 

آنطرف   یکم مای سردش گرفت. ن یرا در دست ها نیآر  دست

  .تر رفت و حنا را صدا زد

 

. به رقص دامنش در باد دیو به طرف آنها دو  د یچرخ دخترک

که بعد از رفتن آرش گذرانده بود نه  یی نگاه کرد. به روزها
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از  قیتمام شده باشند اما با گذشت زمان غم عم  شیکه دردها

 یداده بود که فکر م یبدرا به زخم  شیدست دادن آرش جا

 .خواهد ماند ی قلبش باق یکرد تا عمر دارد رو

 

را با سرانگشت دست آزادش  دیکه از چشمش چک یاشک

قبرستان  یزمستان یو سکوت عصر جمعه  یگرفت. سرد

در قلبش داشت.  ی نیانگار او را گرفته بود که احساس سنگ

 .دندیکه رس نی به ماش

 

را رها کرد. بعد از سوار   نیر حنا را سوار کرد. دست آ ماین

  .باز کرد شی شدن بچه ها در جلو را برا

 

 یصندل  یتکان داد و رو  ماین یتشکر برا  یبه نشانه  یسر

 .اش نشست

 

. به برف دیچیپ نیسنتور داخل ماش یکه راه افتاد نوا  نیماش

  .نشسته در کنار جاده نگاه کرد
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کوچک و گرم و   یکوچک داشت. خانه ا یخانواده  کی  حاال

که بدون   یکه با آنها رفت و آمد کنند و همسر یاقوام کم

با او  یتوانست در هر مورد  یم ریترس از قضاوت و تحق

  .نداشته باشد یبه خود سانسور یازیحرف بزند و ن

 

 یرو  یمنتظرش است چه وقت یکس شهیهم  نکهیا دانستن

بود که   یزیمود باشد و چه نباشد دلگرم کننده تر از آن چ

کرد رو به او  ش یکه صدا مایکرد. ن یتصورش را م یروز

 :برگشت. لب زد

 

 ...؟ یخوب-

 

 دهی تکان داد و سمت بچه ها برگشت. حنا خواب شیبرا یسر

کرد. دستش را در دست  ی را نگاه م رونیب نیبود و آر

  .ند زدگذاشت و به او لبخ مایمنتظر ن 
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 "انیپا"
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