


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...خدا نام به

 و هزار مرداد ۲۰ : طومار اجتماعی عاشقانه رمان شروع

 .چهارصد

 زهراارجمندنیا :نویسنده

  طومار#��

 ایارجمندن_زهرا#: سندهینو️✍

  یاجتماع# عاشقانه#:  ژانر✨

 

 :خالصه��

 یم هم وارید به وارید ی هیهمسا... کفاش یآقا و کتابفروش دختر

 شن

 کتابفروشه هی قصه نیا دختر

 ...بزرگ ی خانواده هی ی زکردهیعز و یتغار ته... فعال... طونیش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خان درسته که یآزادخان یگیهمسا یتو فتهیم ش،یکتابفروش قضا از

 غد، اخالق هی با و نداره تر شیب سال ۳۰ یول بندن، یم اسمش به

 کفش و فیک کار یتو که یخان آزاد ...زارهیب طونهیش دختر یهرچ از

 ...بودن هیهمسا نیا و چرمه

 :طومار معنای

 زبانشان وارد و گرفتند یونانی ی ریشه یک از ...اعراب را طومار

 حجمی در زیاد مطالب گنجاندن برای گذشته، در گویند می .کردند

 را طومار اما، فارسی فرهنگ در .بردند می بهره طومار از کم،

 .دانند می هم کتاب با مترادف
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 الرحیمالرحمنهللابسم#

 ارجمندنیازهرا#

 ۱_پارت#

 طومار#

 

 

 (سلطانی پوراندخت) :نام به اول طومار

 

 شیر کمی روحی، مخصوص ظرف در ها،گربه بچه برای
 خانه مرکزی حیاط به آشپرخانه، یپنجره از و ریختم
 به و بود نشسته مادر یگربه کنار اردالن .دوختم چشم

 .بود دوخته چشم او شکم زیر در هایش،بچه کردنلش

 یپنجره یلبه روی را، شیر ظرف و کردم صدایش

 .دادم قرار بزرگ

 

 .جلوشون بذار شیر، اینم جون،عمه بیا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 آمد باال را ایوان هایپله بلندی هایگام با پرید، جایش از

 .رساند خانه قدیمی یآشپزخانه یپنجره به را خودش و

 

 عمه؟ بزنم دست بهشون ــ

 

 .کردم نوازش دست با را کوتاهش و بور موهای

 

 .بشور رو دستات بعدش ولی عمه، بزن دست ــ

 

 عجول، و تند احتیاط،بی شیر، ظرف با و گفت چشمی

 رشیدخو نور که قسمتی در هاگربه .رفت پایین را هاپله

 آذرماه، ظهر خنکای از و بودند لمیده تابیدمی ترمستقیم

 ایثانیه چند .بودند سپرده دل نیمهنصفه تابش همان به

 نوازش را مادر یگربه محتاطانه که اردالن انگشتان به
 مشرف ی پنجره بستن بدون بعد، و ماندم خیره کردمی
 آماده دارودرگیر که هاییخانم سمتبه آشپزخانه، به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بودند ناهار برای قدیمی، سرخیگل هایکاسه کردن

 چوبی سبدهای در هاسبزی ریختن یوظیفه .چرخیدم

 .رفتممی شانسراغ باید که بود من یعهده به کوچک،

 

 روشی به زود صبح عزیز، که آبگوشتی قلقل صدای
 درون بود، گذاشته بار مسی یقابلمه یک در سنتی،

 بود یادم وقتی از .پیچیدمی من هایگوش و آشپزخانه

 عمارت در باید برادرها، خواهر یهمه صبح، هاجمعه
 جمع هم دور کرمانی هللانعمتحاج قدیمی و خشتی
 ارگانیکش، محصوالت و حیاط از عزیز .شدندمی

 و کوچک هایترب و شیرین هایفلفل تازه، هایریحان
 را هاآن فرزندانش، دیدن ذوق با چید،می را ترد
 بار را آبگوشتش صبح، اذان از بعد و شستمی
 .گذاشتمی

 

 ۲_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 باالی هفته، وسط از که ایشدهترش ماست همچنین
 تبدیل هایش،نوه عشقبه را، داشتمی نگه قدیمی یخچال

 گل و نعنا از درونش، که سازیدست دوغ به کردمی

  .کردمی استفاده بازیدلودست با محمدی،

 

 .شدمی روبورفت دیگری طور یک هاجمعه ...خانه

 تکانده شانخاکوگرد قدیمی، هایپشتی و هامخده
 با ذغالی، سماور و بزنند تکیه رویشان مردها تا شدمی

 چای تا کردمی نابود را هایشجرم شیرینجوش و سرکه

 درهای .دهد هامهمان تحویل زعفرانی عطرخوش

 سالن توی وقتی تا شدمی باز ایوان به رو دری،پنج
 نور، و باشند دید توی هایشدرخت و حیاط نشستند،می

 نور، گفتمی عزیز .بکشد خانه وسط تا را خودش

 ورودش راه نباید و است خانه پربرکت و سرزده مهمان

 ...بست را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و سودابه آمدن با که، بود ایجمعه هر یقصه این
 سپرده هاآن به ماندهباقی اندک کارهای ها،عروس

 شدهترراحت خیالی با مهمانی، صاحب و شدمی

 یمخده به !بزرگش داماد و پسرها کنار نشستمی

 دری،پنج همان از و زدمی تکیه رنگزرشکی

 این اما !رفتمی هم حیاط در هانوه بازی یصدقهقربان

 قول به که داشت دیگر هایجمعه با فرقی یک جمعه

 بود قرار آخر .باریدمی رویشوسر از برکتوخیر عزیز،

 اش،قشنگی .کنند پاگشا را خانه نوداماد و نوعروس

 هرجا که چیزی .بود داماد و عروس آن با من نسبت

 زدهبهت را عده یک خنداند،می را عده یک شدمی عنوان
 یکلمه این شاندلته بودم مطمئن هم عده یک و کردمی

 بعد و "!تابوت پای زنگوله" :کردندمی زمزمه را ترکیبی

 و بامزه چقدر که آوردنددرمی را زدههیجان هایآدم ادای

 !داشتنیدوست

 

 .اومدن کنم فکر باالخره ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یمجمعه در را هاسبزی سبد شد باعث در، زنگ صدای

 از جلوتر سودابه .بدهم قرار میز روی و بچینم روحی

 را من عزیز بلند صدای و شد خارج آشپزخانه از همه،

 .کشاند اسپندان سمت

 

 !بیاره کنه دود اسپند یکی ــ

 

 بود، شده ایجاد که سروصدایی آن توی دانستمنمی
 :زدم را حرفم خنده با اما نه، یا شنیدندمی را صدایم

 

 توی اینا عزیز؟ بزنه شونچشم کسی اندتحفه مگه آخه ــ
 ...مثلاً کشیدن قد خونه همین

 

 به من صدای شده،ایجاد سروصدای توی بود عبثی امید

 هایشدانه ترکیدن صدای و اسپند دود .برسد کسی گوش

 دو دیدن با و رساندم دریپنج به را خودم شد، بلند که

 :کرد بلند را صدایم خانواده، یعزیزکرده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سرشون دور نشده تموم اسپند این دود تا کنار برید ــ
 عزیز بیاد، سرشون بلیی هر غریبهعن که بچرخونم،

 !خودمون از یکی شور چشم به بچسبونه

 

 ۳_پارت#

 طومار#

 

 و کردند باز برایم را راه شد، بلند که هاخنده صدای
 اسپند تا آورد پایین را سرش عمیق، ایخنده با پرهام،

 یاد عزیز از را چیزهایی یک .بچرخانم سرش دور را

 تکرار کردم،می تکرار را همان عین و بودم گرفته

 !بود آورده همه لب به را خنده که کردنی

 

 دور، به قضا دونه، سهوسی اسپند اسپندونه، و اسپند ــ
 مرغ زمین، مرغ نور، صاحب این حق به دور، به بل

 راست، دست یهمسایه آدمیزاد، پری،وجن هوا،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یهمسایه رو،روبه یهمسایه چپ، دست یهمسایه

 ...بیگونه از ،قوموخویش از سر،پشت

 

 از را اسپند و شد حلقه من باریک مچ دور پرهام دست
 من، از اشدسته گرفتن با هم بعد کرد، دور سرش
 کنانخنده و چرخاند نگار سر دور را آن بار یک خودش

 :کرد زمزمه

 

 یه باید شب تا جلو، رفتیمی داشتی تو که جور اون ــ

 .کردیممی صبر پا لنگه

 

 همین، برای کنم، نازک برایشان چشمیپشت نبودم بلد
 کشیدم عقب و کردم اکتفا شانصورت بوسیدن به الجرم

 کرده خم را پرهام سر طوری عزیز .بیایند جلو هم بقیه تا

 مانده دور او از سال ده انگار که بود کشیده آغوش در و

 حکمی چه برایش ارشد، ینوه دانستندمی همه !بود

 ابراز به مهربان لبخندی با هم، همان استناد به و دارد

 .کردندمی نگاه احساساتش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نشد؟ آماده ناهار عزیز ــ

 

 شده سیر هاگربه با بازی از ظاهرااً که اردالن صدای

 عزیز که چرا .شکست را آمدهوجودبه احساسی جو بود،

 بوسیدن از بعد و کرد رها را پرهام سر زود خیلی

 .برداشت قدم اردالن سمتبه نگار، صورت

 

 !پهنه سفره بشوری، روودست تا .ستآماده مادر، چرا ــ

 

 سفره انداختن برای یعنی جمله این دانستیممی همه
 زود خیلی که بود هم همین برای شوید، کاربهدست
 دارگل یسفره من، و برگشتیم آشپزخانه سمتبه

 به تا کشیدم بیرون گنجه توی از را، عزیز یموردعلقه

  .بدهم خانواده کوچک دختر ینوه دست

 

 .بندازید رو سفره نوا با بیاید خاله، پرنیا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 من صدای متن میان خوش، حالی با سودابه، صدای و

 .نشست

 

 سر ببره برداره رو مجمعه این کن صدا پژمانم پرنیا ــ

 !نیست خانما کار سنگینه سفره،

 

 هم روی سرخی،گل هایکاسه تویش، که ایمجمعه به
 سودابه، یخیره نگاه با بعد، و زدم زل بودند شده چیده

 اشخواهرانه مهر با که لبخندی .نشاندم لبم روی لبخندی

 ترشی هایکاسه کردن پر گرم را سرش بعد و داد پاسخ

 ها،بچه از کدامهر یسلیقه به عزیز، که هاییترشی .کرد

 انداخته خودش هایدست با

 

 ۴_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایپدری عمارت به پا شانجانودل با ها،جمعه تا بود

 اشسایه روی پدر یسایه ...هاستسال که بگذارند

 !نیست

 

                                     *** 

 

 بود، رنگی و شلوغ ظهرهایش که اندازه همان ها،جمعه

 را ظهر که بود داده حکم عزیز !بود خلوت هایششب

 همسرتان یخانواده پیش باید شب هستید، من پیش

 .شدمی اجرا رسم این هم داشتم یاد به وقتی از .باشید

 دریپنج درهای و بود غرق خودش سکوت در خانه حاال

 رفتن قبل را خانه سودابه، و هاعروس .بودند شده بسته

 تا ایستادمی در کنار لبخندی با عزیز، و انداختندمی برق
 حیاط، شکلمستطیل حوض توی هم بعد .کند شانبدرقه

 به مشرف که هاییاتاق از یکی در و گرفتمی وضو
 دنیای در جانماز، انداختن با و کردمی باز را بود ایوان

 مشغول او که لحظاتی تمام در .شدمی غرق خودش آرام

 یلبه نشستممی کردم،می دم چای من بود، عبادت
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 ...شدمی باز حیاط به آشپزخانه از که ایپنجره سکوی

 که همین هوا، شدن تاریک با و غروب به ماندممی خیره
 یکییکی را ایوان هایبرق و شدمی تمام نمازش عزیز
 دو شود، پر نور از خانه بزرگ حیاط تا کردمی روشن

  .رفتممی سویشبه و ریختممی چای لیوان

 

 !برداشته رو خونه چاییت عطر عزیزکرده؟ اومدی ــ

 

 که ایقالی یبرجسته گل کنار زمین روی را، چای سینی
 هایپشتی به و گذاشتم بود بافته خودش جوانی زمان

 حیاطی و پرنور ایوان اتاق، باز در .دادم تکیه رنگسرخ

 اشگرمسیری یمنطقه مدد به زیادی گیاهوگل شاید که
 !دادمی نشان خوب نداشت،

 

 عزیز؟ ــ
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 و تپل هایانگشت بین را مقصودششاه تسبیح
 و پشتی به زد تکیه من مثل گرفت، اشخوردهچروک

 :داد را جوابم و کرد نجوا یشکرهلل بزرگ، حیاط به خیره

 

 عزیز؟ جون ــ

 

 با هم، بعد .کشیدم نفس را چای داخل یزیره و هل بوی

 .چرخاندم سمتش به سر لبخندی

 

 شدی؟ پشیمون آوردی دنیا به رو من اینکه از وقتهیچ ــ

 

 و انداخت پاهایش روی را نمازش چادر کرد، اخمی

 نگاهش قدرآن .انداخت تسبیح من، به جواب جایبه

 :دادن جواب به شد تسلیم آخرسر که کردم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 هی چرا مادر، کردم دوره برات رو قصه این بار هزار ــ

 !آخه پرسیمی

 

 ۵_پارت#

 طومار#

 

 پیچید خانه توی خنک، و خشک باد .انداختم باال ایشانه

 ژاکتش و شدم بلند عزیز، هایاستخوان نگراندل من و

 نیامد دلش پوشیدنش، وقت .دادم دستش به و آوردم را

 .کرد دوره برایم را قصه هربار، مثل که کردن سکوت به

 

 و دختر .داشتم نوه تا سه شدم، باردار رو تو وقتی ــ

 توی فهمیدم که مدتی اون تمام یادمه بودن بزرگ پسرام

 خونه از شدنمی روم ...اومدی دنیا به وقتی تا دلمی،

 سن اون به آدم برای مادر االنشم همین .بیرون دربیام

 حالی چه پیش سال بیست ببین درمیارن، حرف کلی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 من که کردمی گریه بود اومده بچم  سودابه !.داشتم

 !ستحامله مادرم بگم شهنمی روم شوهرم جلوی

 

 از و بود کرده گریه روزها آن چقدر هر سودابه آبجی
 من به برابرش ده بعدش بود، شرمگین عزیز بارداری

 دوم مادر !من دوم مادر بود شده .بود کرده محبت

 مادر شدنمی رویش رفت،می مدرسه وقتی که دختری

 .بیاید خواستمی او از و ببرد جلسات به را پیرش

 

 داده، خودش!خداست خواست گفتمی هللانعمتحاج ــ

  .ذاریمشمی مونچشم روی پس

 

 از بیشتر سال سه که پدری خدادوستی از زدم لبخند

 .نداشتم را اشسایه ام،زندگی

 

 سنی !بزرگم شکم از بودم خجل دامادام و عروسا پیش ــ

 بازی هامنوه با نشستممی باید مادر، بود گذشته ازم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بزرگ رو کوچیک یبچه یه نو از دوباره که نه کردممی
 به که بودم کی من و بود داده خدا وجود، این با کنم؛
 نباشم؟ رضا خدا یهدیه

 

 خشک هایتوت از و برد قندان به دستی خندید، هم بعد

 .انداخت دهانش توی تا چند داخلش،

 

 پای زنگوله هللا،نعمتحاج قول به که شد طوریاین ــ

 !بستیم مونتابوت

 

 را خودم و برداشتم را چایم لیوان .زدم لبخندی هم من

 بیشتر گفتند،می همه که مادری برای کردم، لوس برایش
 چقدر ام،زندگی از ایدوره من، و هاستمادربزرگ شبیه

 !کشیدممی خجالت اشپیری از که بودم نادان

 

 عزیز؟ پات روی بخوابم ــ
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 گذاشتم، پایش روی سر که همین و داد تکان سر خنده با

 .انداخت هایمشانه روی را نمازش چادر از ایگوشه

 

 رو شدنت بزرگ نداد قد عمرش خدابیامرز، بابات ــ
 تا مسینه روی گذاشتنت که وقتی همون از من اما ببینه،

 هر .مادر کردم شکر دادنت برای رو خدا بدم، شیرت

 تو خدا .فهمیدم رو خدا حکمت بیشتر گذشت، که روزم

 سروسامون هامبچه یهمه که زمونی توی که داد رو

 !خلوتم و تنهایی مونس دستم، عصای بشی گرفتند،

 

 ۶_پارت#

 طومار#

 

 قصد من عزیز، نکنیا حساب مونست این روی خیلی ــ

 !کنم ازدواج زود دارم
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اً کوبید، که بازویم به  اعتراض با و گرفت دردم واقعا

 اما خندیدند،می هایشچشم .درآمدم نشسته حالتبه

 ابروهای همان .بودند رفته درهم مصنوعی ابروهایش

 شبیه اشچروکیده هایچشم باالی که حجمکم و نازک

 .بودند نشسته باریک هللی

 

 عزیز؟ زنیمی چرا ــ

 

 !حیاییبی و پررو بس از ــ

 

 ببینش، تره،بزرگ من از سال دو فقط نگار عزیز ــ
 !کردی پاگشاش امروز همین

 

 زانوی که شود بلند خواست و کرد درشت را هایشچشم

 .نداد اجازه دردناکش
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 !سفیدچشم ــ

 

اً اینکه از قبل و کردم رها را امخنده  دست شود، بلند واقعا
 بوسیدم را نرمش و تپل یگونه گذاشتم، هایششانه روی

 :کردم نجوا اششانه به سرم چسباندن با و

 

 روزم یه اصلاً من !نگیر جدی عزیز، کنممی شوخی ــ

 آخه؟ آرممی طاقت شمابی

 

 که وقتش باالخره دختر، نیفت بومم وراین از حاال ــ
 ری،می خونه این از داداشات و سودابه مثل هم تو بشه،

 !مهمه بجنبه کی جنبیدنیه، قسمت

 

 نداره؟ عیبی بجنبه دیگه ماه یه مثلاً یعنی ــ

 

 شوخی که داد لو ام،خنده و کرد نگاهم کردهاخم باز

 .کنممی
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 یه شام برای شم بلند بذار مادر، بهم نچسب قدراین ــ

 دل شه،می ترکوتاه روزبهروز داره روزا .کنم گرم چیزی

 !گیرهمی آدم

 

 را رفتنش نگاه، با و شود بلند او تا کشیدم عقب
 چادر هم بعد .کردم دنبال آشپزخانه سمت لنگانلنگ

 روی و برداشتم را بود افتاده زمین روی که نمازش
 ایوان نور مدد به که حیاطی یخیره و انداختم هایمشانه
 به را امافتادهدهناز چای لیوان رسید،می نظر به روشن

 محزون صدای ...بعد کمی .چسباندم هایملب

 هایم،سوال گمانم.به .پیچید خانه توی شجریان،استاد

 سراغ به که بود انداخته هللانعمتبابا یاد را عزیز

 موسیقی، صدای محو .بود رفته او قدیمی گرامافون

 ظرف کنار آجری، دیوار زیر مادر، یگربه خالی جایبه
 از که سروصدایی با و انداختم نگاهی شدهخالی شیر

 .ایستادم کرختی با بود، شده بلند آشپزخانه
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 ۷_پارت#

 طومار#

 

 شاید تا چرخیدممی دورش و رفتممی عزیز کمک به باید
 زیرزیرکی، و بدوزد چشم دیوار کنج عکسقاب به کمتر

 !ببافد غصه خودش برای

 

                                     *** 

 

 !عزیز بخوابم قدراین ذاشتیمی نباید ــ

 

 پنیر و نان یلقمه روی را سردنشده چای غرغرکنان،
 برابر هزار جوشموجنب دهانم، سوختن با و رفتم باال

 نشسته صبحانه یسفره کنار خونسردی با عزیز .شد

 عهد انگار که جویدمی را هایشلقمه آرام چنان و بود

 !بجود بار دووسی میزان را لقمه هر بود بسته
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 موقعاون نشدم، بیدار دیدی بودم، گذاشته ساعت من ــ

 .کردیمی بیدارم شما

 

 این و جنباند لب تفاوت،بی باز و کشید باال نگاهی کوتاه

 یک کلفه، .مالید نانش روی محمدیگل مربای از بار

 و کلسور برداشتن با و گذاشتم دهانم توی دیگر یلقمه

 .برخاستم بودند شده رها اطرافم که امپشتیکوله

 

 .رممی من ــ

 

 !بشین ــ

 

 یشوکه نگاه دیدن با او، و چرخیدم سمتشبه متعجب

 .زد ایضربه بود نشسته رویش که زمینی به من،
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 !مادر بخور رو تصبحانه بشین ــ

 

 گفتی زوربه !شد دیر دانشگاهم عزیز؟ کنیمی شوخی ــ

 !دیگه خوردم لقمه تا دو بخور، صبحانه

 

 .کرد تکرار را اشجمله باز

 

 !گفتم بشین ــ

 

 دلیل باالخره کردم، تماشایش که سوالی و بدعنق

 .کرد بیان را اشخونسردی

 

 خودش گفت زد زنگ صبحی دنبالت، آدمی پرهام مبچه ــ

 !دانشگاه برتتمی
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 خودم، میل به و فشاربی بار این و انداختم باال ابرویی

 از ای لقمه و شد خندان عزیز نگاه .نشستم سفره پای

 .گرفت سمتمبه و کرد درست محبوبم هایحلواارده

 

 عروسش از شده راضی چطور آد؟می پرهام جدیجدی ــ

 !شه دور قدم یه

 

 ۸_پارت#

 طومار#

 

 زمانهم و بگیرم تا داد تکانی دستش توی را لقمه عزیز

 !فروخت بادامش مغزهای به را بادامش من، گرفتن با

 

 فرصت طفلیا !بود صحبتا این پی کجا مبچه پرهام ــ

 !برن عسل ماه یه نکردن
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 ایبازیلوس و غر اخم، با و گذاشتم دهانم توی را لقمه

 :کردم زمزمه پر دهان همان با ساختگی،

 

 عزیز؟ فروختی اون به رو من باز ــ

 

 برایش هم تره و ستعمدی کردنم لوس این دانستمی

 من صورت حالت به اهمیتبی وقتی .کردنمی خورد دیگر

 کرد، نازک چشمی پشت بودم، نازکشیدن منتظر که
 در تا بگیرم یاد را جدیدتری متودهای باید فهمیدم
 باالتر را خودم وقربارج عزیزش، ینوه با مقایسه

 لبخند شد، بلند پیاپی بار دو برای که زنگ صدای .بکشم

 ایلقمه تر،فرز خیلی بار این و نشاند عزیز لب روی را

 .کرد درست ارشدش ینوه برای بزرگ

 

 !بهش بده ببر رو لقمه این !مبچه اومد ــ

 

 نداده؟ بهش صبحونه یعنی زنش ــ
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 تیز تیرهای اینکه از قبل و شد درهم دوباره عزیز اخم
 دستش از را لقمه خودم کند، پرتاب سمتمبه را زبانش
 امخداحافظی کردم تلش سریع، بلندشدنی با و گرفتم

 .باشد تأثیرگذار و مظلومانه

 

  !کن دعا برام عزیز، رممی دیگه من ــ

 

 طول من و داد محبت با را جوابم اما گرفت، اشخنده
 ام،پشتیکوله که درحالی بلند، هاییقدم با را حیاط
 طی چسبیدمی پشتم به شتاب با و رفتمی باال همسرپشت

 چشم خانه، در کردن باز با و گذشتم هشتی از .کردم

 پارک سمت کدام را ماشین شازده ببینم تا چرخاندم
 خیلی توانستنمی کوچه، قدیمی بافت خاطربه کرده؟
 کوچه سر دو از یکی معموالاً و بیاورد جلو را ماشین

 و رقوشق طورآن دیدنش .شدندمی توقف به مجبور

 بود، کرده ازدواج وقتی از .شد امخنده باعث اتوکشیده،

 خودش برای را رسمی هایتیپ مرتب چرا دانمنمی
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 ماشین به را خودم بلند هایگام با .کردمی انتخاب

 سفارش یلقمه نشستن، از قبل و رساندم اششدهپارک

 .گرفتم سمتشبه را بیبی

 

 !دنبالم اومدی که تجایزه اینم ــ

 

 و برداشت هایشچشم روی از را اشآفتابیعینک

 .زد لبخندی

 

 !خانمخاله سلمعلیک ــ

 

 اشخاله که منی از سال نه درست خواهرم، یبچه وقتی
 تمسخر با که همین، شدمی نتیجه بود، تربزرگ بودم
 ادا مسخره و کشیده را خانمخاله و بزند زل نگاهم توی

 باز با همراه و کوبیدم بازویش به پشتی کوله با .کند

 اشخنده .درآوردم برایش ادایی ماشین، در کردن
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 مادربزرگش، یلقمه به زدن گاز حین و شد ترعمیق

 .گرفت قرار رل پشت

 

 ۹_پارت#

 طومار#

 

 بود، نکرده اشراهی صبحانه بدون نگار بودم مطمئن
 هاسال از بعد انگار، که خوردمی اشتها با طوری اما

 تمام را اشلقمه تا کردم صبر .رسیده غذا به گرسنگی

 روی از نان هایخرده تکاندن درحال بعد، و کند

 .ببندم را کمربندم کرد اشاره پیراهنش،

 

 آموزشگاه؟ یا دانشگاه ریمی ــ

 

 ایجزوه شوم مطمئن خواستممی کردم، باز را کیفم زیپ

 .امآورده خود همراه را بودم گرفته قرض غزاله از که
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 !هست آهان .دانشگاه ــ

 

 !هست چی ــ

 

 اتوموبیلش گرمونرم صندلی روی صاف و بستم را زیپ

 .دادم لم

 

 !شد دیر دیگه، برو .نیست مهم ــ

 

 کردن مسخره معنای بیشتر که گفت کشیده چشمی
 را هایششوخی شدم،نمی ناراحت وجود، این با داشت؛

 تا دنبالم آمدمی هرزگاهی که همین اصلاً و شناختممی
 دو هر دادمی نشان برساند، دانشگاه یا سرکار به را من

 .ایمگرفته خو همدیگر کردن اذیت به اندازه یک به
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  خانم؟خاله خبر چه دیگه ــ

 

 کند، بیان پرتمسخر اینکه از بیشتر را خانمخاله بار این
 کند باز را صحبت سر خواستمی !بود کرده بیان مهربان

 همیشه مثل .داشت وگوگفت این ایجاد از هدفی انگار و

اً  .برود تهش و کند اذیتم و برساند را من بود نیامده صرفا

 

 باشه؟ تونهمی دیدیم رو هم که دیروز از خبری چه ــ

 

 و فشرد را هایمگونه رساند، امچانه به را دستش و خندید

 را ماشین گیرآفتاب .کرد رهایم آخم، صدای درآمدن با

 هایمگونه خودم، تماشای حال در آیینه توی و دادم پایین

 .دادم مالش را

 

 !خدا رو تو کنار بذار رو خرکی شوخی این ــ
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 درحالی هم بعد شود، فرعی خیابانی وارد تا زد راهنما

 :کرد زمزمه بود اشرانندگی به حواسش یهمه که

 

 !برات دارم خوب خبر ــ

 

 کشیدم آیینه در امدردگرفته هایگونه دادن مالش از دست

 او لبخند و بود شده باریک نگاهم .چرخیدم سمتشبه و

 !عریض

 

 ۱۰_پارت#

 طومار#

 

 مثلا؟ چی ــ

 

 .انداخت باال ایشانه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و بوس همچنین و محبت توجه، یکم نیازمنده گفتنش ــ

 !بغله

 

 زندگی یثمره درست، بود امخواهرزاده .گرفت امخنده

 این بودم معتقد همیشه اما درست، هم باز بود خواهرم

 .بود برده ارث به اشپدریمادربزرگ از را بودنشجلب

 باززبان و پرسیاست اندازهبی زنی !سودابه مادرشوهر

 ذهنش در درستی الگوی او از شکبی پرهام، که بود

 .بود کرده حک

 

 به رو محبت و توجه که باشه چی خبرت داره بستگی ــ

 !بگیر زنت از برو بغلم، و بوس بدم، بهت حد همون

 

 ساختمان از ترعقب کمی بعد، کمی و شد پرصدا اشخنده

 چرخید دانشجویان ورودی به نگاهم .کرد توقف دانشگاه

 مردانه یچهره به دوباره ...تأخیرم به نسبت عجله با و

 و سیاه دست یک موهای .ماندم خیره پرهام شرقی و
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 نگاهش وقتی که بودند قسمتی ترینبرجسته پرپشتش،

 تراشخوش بینی هم بعد .آمدندمی چشمت توی کردیمی

اً هایلب و  کشیدگی به توجه با که بودند پرش نسبتا
 مردانه یچهره یک از ایدئالی ترکیب صورتش، مختصر

 کرده بیان خلوت و جمع در بارها عزیز، .بودند ساخته

 .دارد زیادی شباهت هللانعمت بابا به پرهام، بود

 

 .تاپه خیلی خبرم کن فکر تو  ــ

 

 به شوق و محبت برق نگاهش، توی کردم، کج را سرم

  .شدمی دیده واضح اندازه یک

 

 !بگو نکن، اذیتم خاله جون ــ

 

 تماشایم بدجنسانه کمی و بست را هایشچشم از یکی

 همین .کشیدم سمتشبه را خودم و دادم تکان سری .کرد
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 خودش و بکشم عقب نگذاشت بوسیدم، را صورتش که

 .نشاند ایبوسه امشقیقه روی هم

 

 !شدما راحت حاال ...آخیش ــ

 

 دیرم حسابی که بگو کردیم، هم بازیلوس دیگه، خب ــ

 .شد

 

 به را دستش یک و چسباند فرمان به را دستش یک

 و بودند شده بیشتر هایشچشم برق .من صندلی گاهتکیه

 .کردممی تماشایش داشتم خیره و منتظر من،

 

 بابا قدیمیه یمغازه همون یادته، شفا خیابان یمغازه ــ
 بهش پدربزرگم از ورثه انحصار توی پیش، سال چند که

 رسید؟

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۱۱_پارت#

 طومار#

 

 فوت از بعد .بود یادم چیزهایی اما جزئی، شکل به نه

 و شدند تقسیم زود خیلی اموالش سودابه، پدرشوهر
 که زمانی تا که بود مادرشوهرش خواست این ظاهرااً
 بین خودش حضور در همسرش، اموال است، زنده

 سر بر درگیری او فوت بعد تا شوند تقسیم فرزندانش

 .نیاید پیش ارثیه اموال

 

 !خب ــ

 

 شده ترعمیق حاال لبخندش، .کشید جلوتر کمی را خودش

 .بود

 

 تا من دست بسپره رو مغازه بودم داده پیشنهاد بابا به ــ

 .کرد قبول دیشب بدم، انجام کاری باهاش

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کار؟چی مثلاً ــ

 

 که بود چیزی نگاهش، توی داد، تکان سری

 .رسیدمی نظر به محال حتی یا و سخت باورکردنش

 که افتاده سرجایش کجم دوهزاری باالخره فهمید انگار

 .گذاشت همروی پلک

 

 همونی ...شما فروشیکتاب شهمی اونجا خانم،خاله بله ــ

 !داشتی رو آرزوش که

 

 از درهمی معجون متحیر و گنگ مات، گیج، !آرزویم؟

 !بودند کرده پر را وجودم ایثانیه در که بود هاییحس

 بستم چشم من و شد ترمهربان حالم درک با پرهام نگاه
 تمام کردنش باور از قبل است خواب اگر تا کردم، باز و

 !شود
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 ...قراره ...یعنی ــ

 

 :کرد نجوا آرام و مهربان

 

 دلت همیشه که چیزی کتابفروشی، بشه قراره آره، ــ

 !سپیدار خواسته

 

 قرمز هایدانه از تنم و بودم گرفته مرغانآبله بودم، بچه

 سر امحوصله و بودم افتاده خوابرخت توی .بود شده پر

 کوچه به بدهد اجازه عزیز تا کردممی گریه .بود رفته

 هماخانم دختر که زیراندازی روی دخترها، با و بروم
 اجازه عزیز اما کنیم، بازیخاله و بنشینیم آوردمی

 ساکت برای آخر، دست که کردم گریه قدرآن .دادنمی

 شعر یک نه، که قصه .خواندن قصه به کرد شروع کردنم

 و بود پری سه هایقصه !احمدشاملو از شعری .بود

 .بودم شده عاشق بعد، به آنجا از .ما دنیای به ورودشان

 را امشیفتگی پرهام !هاقصه دنیای یشیفته و عاشق
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 امماتی !شده برآورده آرزویت گفتمی حاال و دانستمی

 .کند نوازش را امگونه و بیاید جلو دستش شد باعث

 

 بریم آممی عصری سرکلس، برو .سپیدار شده دیرت ــ

  .ببینی رو مغازه

 

 !پرهام؟ گفتی جدی ــ

 

 .بگذارد همروی پلک شد باعث امناباوری

 

 !سپیدار کتابفروشی روش، بذار رو خودت اسم نظرمبه ــ

 

 چیزهمه سپیدار، بگیر جدی را رویایت یعنی جمله این و

  !واقعیست

 

                                      *** 
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۱۲_پارت#

 طومار#

 

 تایم معموالاً بودم، نشسته دانشکده یمحوطه در
 در بوفه، در کردن سر جایبه را کلسم دو بین استراحت

 اندک سرسبزی و آسمان آبی دیدن .گذراندممی باز محیط

 کلس سر نشستن خستگی و رخوت دانشکده، یمحوطه
 خنک را امکردهداغ ذهن و کردمی دور تنم از را آموزشی

 خیالی دنیای توی کوتاه، هایفاصله این توی .نمودمی

 که اینیافتنیدست چیزهای یهمه و گذاشتممی پا ذهنم
 شانمیان چیدم،می خودم دست کنار داشتم، دوستشان

 .گرفتممی پروبال  کردنشان، باور با و کردممی زندگی

 توی زندگی درد به خیاالت، و وهم دنیای گفتمی عزیز
 و درد میان بودم، معتقد من اما خورد؛نمی زمین
 را آدمیزاد طاقت رنگی خیاالت دنیا، خاکستری هایرنج
 نترسیدن و رفتن جلو جسارت او به و کندمی زیاد

 !بخشدمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !سپیدار ــ

 

 آسمان از را نگاهم خواند، می را نامم که بلندی صدای

 حانیه دیدن با و چرخاندم را سرم .انداخت زمین به و کند

 .نشستم ترصاف داشت،برمی سمتمبه که تندی هایگام و

 !بود گرفته درد آسمان سمت شدن مایل خاطربه گردنم

 

 شد؟ تموم باالخره کلست ــ

 

 روی جینش، پشتیکوله انداختن با و داد تکان سری
 خسته و نشست هم خودش بودم، رویش من که نیمکتی

 .فرستاد بیرون دهان از نفسی

 

 !عیوضی این کرد پیرم ــ
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 از نیمی که درسی گفت،می را عمومی زبان استاد

 .داشتند مشکل آن با دانشجویان

 

 !خوب خبر یه ــ

 

 کشیدن باال با من و چرخاند سمتمبه را اشخسته نگاه
 مایل تنم، زیر گذاشتنش و نیمکت روی پاهایم از یکی

 .نشستم او سمت

 

 که هاییمغازه از یکی کرده صحبت باباش با پرهام ــ

 .ما دست بسپاره رو رسیده ارث بهشون

 

 چی؟ که شما دست بسپاره ــ

 

 روی هم را لبخندم آسمان، به چسباندم دوباره را نگاهم

 :کردم نجوا و گذاشتم لبم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کنیم فروشیشکتاب که ــ

 

 بهت دیدن با و کشیدم پایین سر نیامد، ازش که صدایی

 باورش .کردم ترعمیق را امخنده نگاهش، دلچسب

 :پرسید که شدنمی

 

 ۱۳_پارت#

 طومار#

 

 !وکیلی؟ هللا ــ

 

 و صحت از خواستمی وقتی .بود کلمشتکه کلمه این

 با  من، و پرسیدمی طوراین شود مطمئن چیزی سقم

 :دادم جواب بود افتاده نگاهم توی که برقی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !وکیلی هللا ــ

 

 شدند، حلقه من گردن گرد که هاییدست و بلندش یخنده
 اشتیاق، و شوق با و شوم کشیده سمتشبه شد باعث

 که بود هاییآدم معدود از حانیه .بدهم جواب را ذوقش

 همین تا کودکی از شدنم، فروشکتاب رویای دانستمی
 و کشیده قد کردم فوت تولدم در که شمعی هر قدربه حاال،

 در که باری همان از دانستمی !است شده بزرگ من با

 اخلق خاطربه و شدم کار به مشغول شهرم "کتاب شهر"

 رویا این چقدر ...بیارم دوام نتوانستم کارفرمایم، خاص

 .بود شده ترپررنگ باشم، داشته خودم برای را جایی که

 کار برای و کنممی زندگی هاقصه توی من که دانستمی
 و داشتم شور چقدر داد،می کاغذ بوی که جایی در کردن
 و پررنگ ذوقش هایش،دانسته این یهمه یاندازهبه

 !بود تنگ آغوشش

 

 یدغدغه دیگه یعنی طوریاین ...سپید شهنمی باورم ــ

 !نه؟ مگه .عملاً شده حل مغازه پول
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ذهن توی که امیدی با و کردم جدا او از را خودم

 :دادم را جوابش بود کرده خوش جا امصورتی

 

ا، ــ  همیشه عزیز که پولی اون و اندازمپس با دیگه دقیقا
 هم رو کتابا شهمی بده، بهم جا کردن پیدا با داده قول

 !داد سفارش

 

 نظر به درخشان و شفاف رنگش،ایقهوه هایچشم

 .رسیدندمی

 

 !دخترکرمونی برات خوشحالم ــ

 

 لقب این .شکفت بیشتر لبخندم گفتنش، دخترکرمونی با

 در که دانستمی خوب هم خودش داشتم، دوست را

 اول سال اواسط وقتی !بردمی کارش به درستی مواقع

 آمدند، کرمان به بیرجند از اشخانواده و او دبیرستان،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 حس تا رفت سمتشبه مدرسه توی که کسی اولین

 هم واژه همین با !بودم خودم کند رنگکم را غربتش

 و بلوغ هایجوش با بودم، کرده شروع را معرفی
 آن به اصلاً مشکی یمقنعه که نشدهاصلح صورتی

 غبغب به بادی و کردم دراز جلویش دست آمد،نمی

 همین برای کرمانیه، فامیلیم ...سپیدارم سلم،" انداختم

 را من فقط زدهبهت که اویی و "کرمونیدختر گنمی بهم

 بچه شبیه چرا" :بود زده لب تهش و بود کرده نگاه

 بودم فهمیده تازه و "!کنیمی معرفی رو خودت ابتداییا

 بعدش که ایخنده .بود کودکانه چقدر کردنم معرفی مدل

 دوستی اینکه سرآغاز شد و نشست مانجفت لب روی
 که بود عمیق ریشه این هم قدرآن کند، پیدا ریشه مانبین
 را حقیقت و زدنمی بلوف خوشحالم، برایت گفتمی وقتی

 !گفتمی

 

 ۱۴_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بدن؟ بهت چطور رو مغازه قراره کردی صحبت ولی ــ

 !بیاد وسط مالی موضوع نیست قرار کلاً یا دیمی اجاره

 

 خیره و دادم رفتهروورنگ نیمکت آن به همباز را امتکیه

 !آسمان به شدم

 

 شروع رو کاری یه خواستی آشناترینم با گهمی عزیز ــ
 و کنید تعیین براش قانون و بیارینش کاغذ روی کنی،

 !یکی گردن بیفته چیزهمه طرفهیک نذارید

 

 .کرد عمود نیمکت پشتی به را دستش و خندید

 

 بنویسید؟ کاغذ چطور قراره االن !گهمی گل عزیزت ــ

 

 یک گرفتن و سلف تا رفتن یحوصله اما بود، امتشنه

 .نداشتم هم را معدنی آب بطری
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 باید .ببینم رو جاش بریم آدمی پرهام عصری دونم،نمی ــ

 من، از کتابا و اوناست از اگر مغازه .کنم صحبت باهاش

 .شه تقسیم مونبین باید سودشم

 

 !داره سود فروشیکتاب چقدرم ــ

 

 سمتشبه سر من و شد بلند دویمان هر یخنده صدای

 .چرخاندم

 

 کتاب به آدما کنممی رو تلشم تمام من حانی، دونیمی ــ

 !بشن مندعلقه خوندن

 

 !نبود حق هم کم حرفش اما شد، تلخ
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 قیمتای این با .نیست نفر یه تو تلش فقط مسئله ــ

 از داره پاش داره هم علقه که اونی کتاب، نجومیه

 ولی !سپیدار سخته کارت !شهمی بریده جاها جوراین

 و بافتی رویا هدفت، این برای چقدر دیدم چشم به چون

 فقط .خوشحالم برات کردی آویزونش آرزو درشتوریز

 !نره یادت رو چیز یه

 

 کنندهگرمدل لبخندی همراه مکث، کمی با کردم، نگاهش

 :کرد زمزمه

 

 !بجنگی دنیا این کل با تونینمی تنه یه تو ــ

 

 گمان یک بچگی، از دوختم، آسمان به را نگاهم دوباره
 زل آسمان به وقتی هللانعمتبابا که بود این همآن و داشتم

 بزرگسالی عادت شد بچگی، گمان !کندمی نگاهم زنممی

 !کشید قد درونم سپیدار با و
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 بعدش نشدن یا شدن .کنممی تلش خودم زور قدر من ــ

 !نداره اهمیت دیگه

 

 اش کوله برداشتن حین و زد ایضربه بازویم به
 .برخاست

 

 .کلسامون سر بریم پاشو پس خوبه، ــ

 

 ۱۵_پارت#

 طومار#

 

 و گرفتم مکث کمی با را بود کرده دراز سمتمبه که دستی

 را امپشتیکوله .برخاستم هایشانگشت فشردن محضبه

 همدیگر کنار که همین و داد دستمبه و برداشت خودش

 :پرسید را سوالش برداشتیم، گام اصلی ساختمان سمتبه
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 بذاری؟ چی خوایمی رو اسمش ــ

 

 من اما سپیدار، بگذار را خودت اسم بود گفته پرهام
 !داشتم بهتری فکرهای برایش

 

                                          *** 

 

 هاشنبه .بود پنج ساعت شدم، خارج که دانشکده از

 واقع در و کشیدمی طول غروب تا هایمکلس

 ماشین دیدن .آمدمی حساب به هفته روز ترینکنندهخسته

 هایکلس آخرین شدن تمام که شلوغی آن توی پرهام،
 لبخندی و کرد رنگکم را امخستگی بود، باعثش روز

 قدم که اتوموبیلش سمتبه .نشاند هایملب روی محو

 بیشتر این و شده همراه او با هم نگار که دیدم برداشتم،

 با همزمان و کردم باز را ماشین عقب در .کرد شادم

 .چرخیدند عقب سمتبه دو هر نشستنم،
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 !خاله سلم ــ

 

 !عمه سلم ــ

 

 بعد، و کرد خشک لبم روی را لبخند کردنشان، سلم مدل
 مختصر و کوتاه را شانجواب صندلی، به زدن تکیه حین

 .دادم

 

 !هامزه بی ــ

 

 .گرفت سمتمبه را پاکتی نگار، و خندیدند دو هر

 

 برسیم تا بخور عمه، خریدیم پیراشکی راه سر برات ــ

 !بره در خستگیت یکم مغازه
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 یآیینه از که پرهامی برای و گرفتم دستش از را بسته
 تشکر ینشانه به سری کردمی تماشایم لببرلبخند جلو،

  .دادم تکان

 

 بیاد؟ نیست قرار بابات ــ

 

 هم را جوابم رفت، ماشینش پخش سمت پرهام دست
 :داد کوتاه

 

 چی؟ واسه بابا ــ

 

 !ببندم قرارداد اون با باید من ملکه،صاحب باالخره ــ

 

 ۱۶_پارت#

 طومار#
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 .چرخید پشتبه خنده با نگار

 

 قرارداد؟ ــ

 

 به صندلی دو یفاصله از را خودم و دادم تکان سری

 سمت و بود امبرادرزاده راستم، سمت حاال .کشیدم جلو

 پرهام داشتم دوست چقدر زمانی یک .امخواهرزاده چپ،

 همان توی را دلش اینکه از غافل شود، حانیه عاشق
 نگار و باخته اشدختردایی به پدربزرگش، قدیمی یخانه

 بعدش اما نبود؛ عاشقی و عشق اهل اولش شاید ...هم

 !ماندم اششیفتگی حیران من که شد پسر این رام چنان

 

  گه؟می چی عزیز نیست یادتون ــ

 

 شریک خواستی برادرتم با" :کردند تکرار همبا دو هر

  ".بنویس کاغذ روی شاهد تا دو جلوی شی،
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 دنیا به هنوز وقتی قبل، هاسال .دادم تکان سری خنده با

 اشقدیمی دوستان از یکی با هللانعمتبابا بودم، نیامده
 نشده ثبت جایی چون شراکت، این و شودمی شریک

 و ضرر هللانعمتبابا برای شریک آن طرف از ...بود

 همین عزیز زبان ورد دیگر بعدش داشت، زیادی زیان
 که بود گفته هایشنصیحت توی قدرآن .بود شده جمله

 !بودند شده بر از هم هانوه

 

 مغازه خوادمی کرد اشاره صحبتاش توی بابا حقیقتش ــ

 اگر حاال .نگار و من به بده عروسی یهدیه عنوانبه رو

 خودم شریکت کنه، درست زودتر رو سند انتقال کارای

 .شممی

 

 .زدم پیراشکی به گازی رفتنم، عقب با و کشیدم سوتی

 :کردم زمزمه وقتی بود پر دهانم

 

 ارزه؟می چقدر دونیمی پرفکتی، یهدیه چه ــ
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 را تنم هم باز ایمسئله یادآوری با ..من و خندیدند دو هر

 .کشیدم جلو

 

 !شه؟نمی پشیمون بابات مطمئنی ــ

 

 موضوع این دانستندمی شد، مهربان دویشان هر نگاه
 حاال، همین تا صبح از چطور و شده مهم برایم چقدر

 .امکرده سیر رویا توی

 

 !شهنمی پشیمون سپیدار، نه ــ

 

 را نفسم که دادمی نشان قاطع قدریآن پرهام رخنیم

 تا دیگر .بنشینم سرجایم درست و بفرستم بیرون آسوده

 ماندم خیره هاخیابان به پنجره از فقط مقصد، به رسیدن

 را ماشین وقتی .کردم تمام را امنیمهنصفه پیراشکی و

 یشدهخالی پاکت کرد، پارک خیابان یحاشیه در
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 اششدهریخته هاینانخرده و هایمدست بین پیراشکی

اً دانستمنمی .بود اممقنعه روی  .کجاست مغازه دقیقا

 کمی چرمی، مصنوعات مخصوص پاساژ خاطربه خیابان

 .شدمی دیده سخت درونش هم پارک جای و بود شلوغ

 

 ۱۷_پارت#

 طومار#

 

  .جلوتره یکم شید، پیاده ــ

 

 برای بعد، و تکاندم را اممقنعه اول کردم، باز که را در

  .چرخاندم را هایمچشم زباله سطل یک کردن پیدا

 

 سپیدار؟ خوایمی چی ــ
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 ما با کمی که سطلی به و دادم کوتاه را نگار جواب

 .کردم ایاشاره داشت فاصله

 

 !ما یخانه ما، شهر ــ

 

 آن شر از اول تا ماند منتظر و خندید هایمبازیبچه به
 یحاشیه در باهم سه هر بعد، و شوم راحت پاکت

 ما بین که پرهامی صدای .کنیم حرکتبه شروع روپیاده

 !بود دهندهتوضیح و آرام رفت،می راه

 

 توش کسی هست هم سال خیلی ...قدیمیه یکم مغازه ــ

 رهاش خریدش، بعد خدابیامرزم پدربزرگ نکرده، کار
 اکثر مثل قبلیش صاحب گنمی گوشه، همون کرد

 فروخته؛می چرم کفش و کیف راسته، این هایمغازه

 .مونده استفادهبی کلاً مغازه فروش بعد ولی
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 شده کشیده اشکرکره که ایمغازه جلوی توقف با هم بعد
 را مغازه اطراف پلک داشت، ایزدهزنگ حالت و بود

 .کرد جستجو

 

 !همینه گمونم ــ

 

 که مغازه سردر به و رفتیم عقب گامی چند نگار همراه

 .دوختیم چشم نبود خواندنی هایشنوشته از کدامهیچ

 رویش که زنگی و کرکره و باالست قدمتش بود مشخص

 !دادمی نشان را نشدنشباز طوالنی عمر بود، نشسته

 

 !سپیدار داره کار خیلی اینجا ــ

 

 پرهام تا ماندم منتظر و کردم تأیید سر با را نگار حرف

 هاسال خاطربه ظاهرااً که قفلی .کند باز را مغازه قفل

 .بود زدهزنگ حسابی بودن، بسته
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 !سفته چقدر لعنتی این ــ

 

 شده،خم حالت در که اویی تا ایستادم سرشپشت
 به زیرش لباس دور مارک و بود رفته باال پیراهنش

 با نگار و نگیرد قرار عموم دید معرض در آمد،می چشم
 قفل کنار کردنش کمک برای فروخورده، ایخنده

 دو هر و شد باز قدیمی قفل باالخره هم، کمک با .نشست

 .ایستادند صاف عمیق، نفس یک با

 

 باال؟ بکشه رو کرکره این خوادمی کی حاال ــ

 

 ایاشاره بودیم ایستاده راستا یک در که نفرمان سه به

 .کردم

 

 !ما ــ
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 و گرفتیم را کرکره از ایگوشه کدام هر گویان،هللابسم و
 آهن رفتن بین از بد صدای همراه که کشیدنش باال با

 و گرفتهخاک کثیف، ایشیشه به نگاهمان بود،
 که دید را مکانی شدمی پسش، از که افتاد دادهرنگتغییر
 !من فروشیهکتاب همآن !فروشیکتاب بشود بود قرار

 

 ۱۸_پارت#

 طومار#

 

 و شد قدمپیش هم ایشیشه در قفل کردن باز برای پرهام

 کرد، باز را در وقتی .ایستادیم او از ترعقب نفر، دو ما

 که راکدی هوای تا بمانیم منتظر خواست ایثانیه چند
 وقتی و شود عوض بیرون هوای با بود، ملک درون
 ایشیشه در کنار خودش که شویم داخل کرد اشاره

 من !سنجیدمی را چیزهمه داشت دقت با و بود ایستاده

 داخل نم بوی از که حالی در و شدم وارد نگار از جلوتر
 می که زدم زل فضایی به بود، رفته درهم امچهره مغازه،

اً را مساحتش شد  .دانست زیاد تقریبا
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 !بزرگه زیادی یکم فروشیکفشوکیف یه برای ــ

 

 پرهام هایقدم صدای چرخید، خالی درودیوار بین صدایم
 را جوابم ایستاد، کنارم وقتی و شد بلند سرپشت از هم

 :داد کوتاه

 

 !موافقم ــ

 

 فضا به که نوری تنها بودند، سوخته قطع طوربه هاالمپ

 .آمدمی خیابان از که بود نوری بود، کرده پیدا ورود

اً  آنجا به نور که ایتاریکی توی فضا، از نیمی تقریبا

 !بود شده غرق نداشت دسترسی

 

 !مرده سوسک چقدر ــ
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 یصحنه دیدن با و کردم دنبال را نگار نگاه جهت

 !گزیدم لب شده،برعکس هایسوسک

 

 .برداشته نم همه درودیواراش داره، کار زیادی اینجا ــ

  .زنهمی لق و موزاییکه که هم کفش

 

 نداشته بابت این از نگرانی خاله، کنممی درستش من ــ

 !باش

 

 جلوی مقنعه گرفتن با و کردم لمس را بازویش تشکر با

 .برداشتم عقببه گامی ام،بینی

 

 !کرد عاصیم نم بوی این ــ

 

 به پرهام دست علمت و بودند عقیدههم من با دو هر
 در از سرعت نهایت با شد باعث ملک، از خروج نشان
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 شد باعث بیرون، هوای خنکای .کنیم عبور ایشیشه

 نگاهم دیگر بار من ...بعد و شود کم بو آن رد اثر کمی

 را درهایش مجددااً داشت پرهام که بچرخد جایی سمتبه

 یک چپ سمت .زدم زل اطراف هایمغازه به .زدمی قفل

 مصنوعات ظاهرااً که بود بزرگ یدودهنه یمغازه
 که سوپرمارکت یک راست، سمت و فروختمی چرمی
 برند از پفک و چیپس بزرگ یقفسه یک درش، جلوی

 همسایه، دو این بین .بود چیده را خاصی

 !آمدمی نظر به ربطبی چقدر زدنفروشیکتاب

 

 نصب هم برقی یکرکره یه باید کرکره، قفل از اینم ــ

 بریم؟ ...خب کنیم،

 

 رویش نشسته خاک تا کوبیدمی بهم را دستش کف داشت
 قدم نگار و او بین و دادم تکان برایش سری بتکاند، را

 تابانهبی شدیم، ماشین سوار دوباره وقتی .برداشتم

 :پرسیدم
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 ۱۹_پارت#

 طومار#

 

 کشه؟می طول چقدر تعمیرش ــ

 

 .چرخید سمتمبه دویشان هر نگاه

 

 !ماه یه نهایت .کنممی جورشوجمع زود ــ

 

 دست .گذاشتم هایشانشانه روی دست و گفتم ایخوبه

 یشانه روی چپم، دست و نگار یشانه روی راستم

 !پرهام

 

 صحبت بهش راجع بیشتر تا عزیز یخونه بیاید شام ــ

 .کنیم
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 اشصندلی پشتی به سر آسوده خیالی با و خندید نگار

 .داد تکیه

 

اً ــ  خونه بره داره حوصله کی داریم، رو قصد همین اتفاقا

 !بذاره شام

 

 فشردن به فقط هم من و خندید اشتنبلی به پرهام

 !رنگکم خوب یک بود، خوب حالم .کردم اکتفا اششانه

 به را هایمپلک خسته !بود باال کیفیتش اما نداشت؛ کمیت

 آرام هایزدن حرف موسیقی، صدای میان و چسباندم هم

 پشت ...ماشین یآهسته هایحرکت و نگار و پرهام

 چیدم، کتاب از پر هاییقفسه با را سالن آن هایمپلک

 آخر، یقفسه به رسیدن با ...تهش و زدم قدم بینش

 بابایی .رساندمی هللانعمتبابا به را من که دیدم را نوری

 هایشعکس از اما نداشتم؛ یاد به را صورتش که

 بار این هایش،عکس برعکس که بابایی !شناختمشمی

 شده دراز هم دستش !داشت لبخند و نبود جدی نگاهش
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 به که هاییهمان هم، هایشچشم !سپیدارش سمتبه بود

 !زدندمی برق بود، داده ارث من

 

 !سپیدار ــ

 

 که سر .نبود دیدم جلوی دیگر هللا،نعمتبابا و زدم پلکی

 باریک و تنگ یکوچه به ایمرسیده فهمیدم برگرداندم،

 :زدم لب و چرخیدم پرهام و نگار سمتبه !قدیمی

 

 !برد خوابم آن یه ــ

 

 !بود منتظرمان عزیز .زدیم لبخند باهم سه هر

 

                                       *** 
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 باقی برداشتن برای و کردم پهن زمین روی را سفره

 بود نشسته پرهام .برگشتم آشپزخانه سمتبه وسایل،

 بهره برای بیشتر عزیز که کوچکی غذاخوری میز پشت
 استفاده ظروف چیدن جهت میز، روی فضای از بردن

 شرح او برای را چیزهمه داشت هم دقت با .کردمی

 دیس .باشد راحت ماجرا چندوچون از خیالش تا دادمی

 سفره سمتبه دوباره و گرفتم نگار از را ماکارانی

 !بود بلند پرهام صدای .چرخیدم

 

 ۲۰_پارت#

 طومار#

 

 فکر !کاراش دنبال میفتم نامم، به بزنه رو ملک بابا ــ

 قراردادم یه تعمیراتش، واسه بگیرم وام یه بتونم کنم
 شروطش باشه ترراحت سپید برای طور هر و نویسیممی
 !کنیممی تنظیم رو
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 راحت آن به دسترسی تا گذاشتم سفره مرکز در را دیس

 .برخاستم عزیز صدای شنیدن با و باشد

 

 ذارم می رو سپیدار به بودم داده قول که پولی اون منم ــ

 دختر؟ نه مگه ...داره اندازمپس یکم خودشم وسط،

 

 همراه لبخندی با نگار و ایستادم آشپزخانه چهارچوب در

 .کرد عبور کنارم از هابشقاب

 

 رو محل هایکشیقرعه که باری چند اون عزیز، آره ــ

 از هم بخشی یه .نزدم دست پولش به اصلاً کردم شرکت

 کنم فکر .داشتم نگه رو آدمی حسابم به ماه هر که پولی

 !باشه کافی کتابا خرید و بندیقفسه برای فعلاً

 

 را شیرازی ساالد ظرف تا رفتم جلو حرفم، بندپشت و

 هاشیرازی رسمبه عزیز و چسبیدمی ماکارانی با .بردارم

 !کردمی خوردشان مرتب و ریز همیشه
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 کنندهراضی قدراون کتاب فروش شاید بگم، چیزم یه ــ

 !دارم ایایده یه سپیدار، اول از بیفتی سودی به که نباشه

 

 بلند اینکه بدون بار این و گذاشتم سفره توی را ظرف

 .زدم را حرفم و نشستم شوم،

 

 رو حرفت خوردن غذا حین سفره، سرً  بشینید بیاید ــ

  .پرهام بزن

 

 و شد پر نفرمان چهار حضور با سفره دور زود خیلی

 .کرد مطرح را اشایده نگار برای غذا کشیدن حین پرهام،

 

 این از .بخر کتاب کنار افزارینوشت وسایل یکم ــ

 !عاشقشونه که نگار فانتزی، چیزای
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 .گرفت را حرفش یادامه هیجان با هم نگار

 

 هایدفترچه و بامزه خودکارای این !سپید گهمی راست ــ

 آنمی .ندازهمی هوس به بزرگم آدم که من هستا، فانتزی

 و بیاد شونچشم به هم کتابی شاید خب اونا، خرید واسه

 !بخرن

 

 چنین به دست کتاب فروش برای آمدنمی خوشم خیلی

 وقتی !نداشت هم مشکلی ایده، ظاهرااً اما بزنم؛ ترفندی

 مردم زندگی اصلی مایحتاج با کتاب، یک یهزینه
 در نشستن با که بود امیدوار شدنمی کرد،می برابری

 هایخوانکتاب خواهمدل میزان به فروشی،کتاب یک

 امنارضایتی که عزیز !شوند امنم فضای وارد فرهیخته

 :کرد زمزمه و ریخت بشقابم در غذا از کمی دید، را

 

 بهش که، بدی جواب االن نیست قرار مادرجان حاال ــ
 !گننمی بدم هابچه کن، فکر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و چکاندم ساالدم روی را تازه لیموهای از کمی

 :دادم جواب زیربهسر

 

 ۲۱_پارت#

 طومار#

 

 الاقل !باشه تأثیرگذار تونهمی عزیز، هاستبچه با حق ــ

 !کنهمی تأمین رو مغازه سود

 

 .نشست پایم روی نگار دست

 

 قدراین تو مطمئنم من کوچیکه،عمه نشو ناامید حاال ــ
 توی فروشیتکتاب که وسط ذاریمی جالب هایایده

 !شهمی محبوب کلی کرمان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !شدمی خوشم حال باعث امیدش

 

 هرزگاهی بشه اگر کنممی صحبت پخش مراکز با ــ
 طوری هم فروشیکتاب فضای بذاریم، خوب تخفیفات
 اگر تا کنممی فکر بازم بده، خوب حس کنممی دیزاین

  !بدیم انجامش رسید ذهنم به ایایده

 

 !بزنی هم اینترنتی فروش پیج یه تونیمی حتی ــ

 

 تأییدش لبخندی با !بودند خوب همیشه پرهام هایایده

 ولع با که چون بود، شده باز انگار اشتهایم و کردم
 دهان توی و پیچیدم چنگالم دور را اسپاگتی هایرشته

 خودش برای غذا، بودن روغنی خاطربه عزیز !گذاشتم

 هم، مرغ همان خوردن حین در .بود گذاشته بخارپز مرغ

 :کرد زمزمه و نشاند لب روی خنده

 

 !برهنمی خوابش ذوق از امشب بچه این ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 :کردم باز لب اعتراض به من و خندیدند پرهام و نگار

 

 بابا سالمه، پنج انگار بچه گیمی طوری یه عزیز ــ

 !ها شده سالم بیست

 

 سودابه حتی من نظر از !مادر کمونیت ابروهای قربون ــ

 !ستبچه هنوز هم

 

 :زد لب خنده با پرهام

 

 !خالی مامان جای ــ

 

 هایدیگته دلجویی به آویزانم، هایلب دیدن با عزیز و

 از هم تهش .گذاشت بشقابم روی را برشته زمینیسیب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ماند خیره شدند،می گشوده ایوان به که اتاق باز درهای

 :کرد زمزمه و آسمان به

 

 به چسبیده و اومدی دنیا به وقتی خدابیامرز، آقات ــ
 توی اومد دیدنت برای خوردی،می شیر داشتی مسینه

 بچه این فخری، زد لب دید رو صورتت که همین !اتاق

 روی تو و من یسایه خیلی دارم حتم که اومد دیر قدراین
 که سپیدار ذارممی رو اسمش اما مونه؛نمی سرش

 که درختیه سپیدار گفتمی !بشه خیلیا زندگی یسایه

 اگر حاال !باالست سازشش و کنهمی رشد خاکی هر توی

 سازشت که باشه همونی و باشی شده آقات حرفت به

 این پس از ...کنی رشد تونیمی خاکی هر توی و باالست

 سازش سختیش با باشه، سختم !مادر آیبرمی خوب کار

 !نده راه دلت به هم بد کنی،می

 

 ۲۲_پارت#

 طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 روی شدهبزرگ که مانخانوادگی عکسقاب به هم بعد

 .دوخت چشم بود شده نصب دیوار

 

 !کوه مثل پشتتن که داری برادر تا سه و خواهر یه ــ

 هم دل توی آب ذارننمی کرمانی، هللانعمتحاج یخانواده
 !بخوره تکون

 

 بود چسبیده حاال نگاهمان نگار، هم و پرهام هم من، هم
 استخوان شد، بلند کنارمان از آهسته عزیز ...قاب آن به

 غذا، بشقاب همان با را بود خورده که مرغی هایران

 یافتن برای چرخاند چشم .برد ایوان دم تا لنگانلنگ

 هنوز که هاییاستخوان دیدنش، محضبه و مادر یگربه

 صدای .کرد پرتاب برایش بود مانده گوشت رویشان

 خانه، همین اهالی از یکی بود شده که ایگربه میوی
 !چسباند مانلب به لبخند و کند قاب از را ما نگاه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 خواممی من رو شام ظرفای که محترم خانمای بخورید ــ

 !بشورم

 

 از ناشی دلگرمی با حاال، و رفت باال نگار و من ابروی

 سودابه .بود برگشته صدایم به هیجان عزیز، هایحرف

 کارهای بعضی انجام پژمان و پرهام از کودکی، همان از
 بود شده همین تعلیمش ینتیجه و بود خواسته را خانه
 عار هم خیلی را کردن کمک و شستن ظرف پسرها که

 !دانستندنمی

 

 کنیم، درست بوداده ذرت شستی، رو ظرفا اینکه بعد ــ

 !ببینیم رو آمریکایی سلایر اون جدید قسمت

 

 اومده؟ جدید قسمت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دیگته آخر یتکه و دادم تکان سری نگار سوال برای

 خالی بشقاب با که عزیز .گذاشتم دهانم توی هم را

 !بود شده تمام هم من بشقاب غذای برگشت،

 

                                       *** 

 

 را نگاهم تاکسی، از شدن پیاده از بعد و پرداختم را کرایه
 باال انتها تا اشکرکره که ملکی و خیابان دست آن به

 بود، شده شروع مغازه تعمیرات کار .دوختم بود رفته

 سودابه شوهر منصور،آقا طرف از وام، گرفتن یپروژه

 یعقیده !بود شده روروبه مخالف با پرهام پدر و

 کم را زندگی برکت بانکی وام که بود این آقامنصور
 اسیر اقساط، پرداخت با باید العمرمادام تا آدم و کندمی

 روی توانستمنمی خیلی !شود بانکی سنگین سودهای

 که نداشتم یاد بدهم، نظری اشایده نادرستی یا درستی
 برای شرایط درک و باشد گرفته وامی حال به تا عزیز

 به وجود، این با !بود سخت نداشتم را اشتجربه که منی

 عنوانبه را پول همان او و بودیم گذاشته احترام نظرش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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اً که قرضی .بود داده ما به قرض  پرهام و من بین مشترکا

 دوش روی اندازه یک به نیز پرداختش و بود شده تقسیم

 گذشتم، که خیابان عرض از !کردمی سنگینی نفرمان دو

 سمتمبه بود ایستاده مغازه در کنار که کارگرهایی از یکی

 :پرسید شناختنمی را من که آنجایی از و چرخید

 

 ۲۳_پارت#

 طومار#

 

 خواهرم؟ داری امری ــ

 

 و بود شده کنده دیوارها گچ کشیدم، داخل به سرکی

 ایآشفته اوضاع .بودند شده برداشته هم هاموزاییک

 !رسیدمی ایدئال تغییری به انتها در دانستممی که بود

 

 !هستم کرمانی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بکشد، عقب و بشناسد را من شد باعث ام،فامیلی گفتن
 کشور استان کدام به دانستمنمی که داشت جالبی یلهجه

 !شدمی مربوط

 

 !خواهر بفرمایید ــ

 

 سنگینی هایمگوش توی مته، و دریل صدای .شدم وارد

 سه .بود کرده پر را مشامم گچ، و سیمان بوی و کردمی

 ایستاده سرشان باالی ناظر یک و بودند کار مشغول نفر

 جلوی که کارگری .چرخید من سمتبه ورودم با که بود

 !آمد سمتمبه لبخندی با ناظر و کرد معرفی را من بود در

 

 !آنمی کرمانی آقای کردممی فکر ــ

 

 باشد؛ کارگرها حسابطرف پرهام بود قرار هم اولش از
 پیش همکارانش از یکی برای که مشکلی با امروز اما
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 از و بماند شرکتش در بیشتر بود شده مجبور بود، آمده
 از برساند، کار ناظر دستبه را چکی بود الزم که آنجایی

 !بگیرم را چک و بروم کارشمحل به بود خواسته من

 

 .فرستادن رو من اومد، پیش براشون کاری ــ

 

 فضا به ایاشاره با و کرد خم سری احترام با

 :زد لب عذرخواهانه

 

 !بنشینید کنم تعارف نیست جایی ببخشید ــ

 

 چک الزمه فقط .برم ترسریع باید منم نیست، مشکلی ــ

 !بدید تحویل من به رسیدی کنید لطف هم شما و بدم رو

 

 سمتش،به چک یبرگه گرفتن با من و داد تکان سری

 با هم بعد .کند بررسی را تاریخ و رقم خوب دادم اجازه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 قرار بلند هایچهارپایه از یکی روی که دفتری برداشتن
 یادداشت مشغول و درآورد جیبش از خودکاری داشت،

 توی را نگاهم فاصله این در .شد چک تحویل رسید

 نوع چه کنم تصور کردم سعی و چرخاندم محیط

 !است نزدیک بیشتر فضا به ایبندیقفسه

 

 !رسید اینم کرمانی، خانم بفرمایید ــ

 

 با کردم، اشبررسی و گرفتم دستش از را رسید
 ام کوله جلوی جیب توی اش،درستی از خاطراطمینان

 :پرسیدم آرام و دادم قرارش

 

 مونده؟ کار چقدر ــ

 

 ۲۴_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !خاراند را اشچانه

 

 !تمومه ایدوهفته ــ

 

 لبخندی کار، پایانی ینتیجه از زدههیجان بود، خوب

 با !دادم تکان تشکر ینشانه به سری و نشاندم لبم روی

 که همین و چرخید اطراف به نگاهم ملک، از خروجم
 نشان هم صورتم روی که رضایتی همان با خواستم
 از مردی بلند صدای کنم، گذر خیابان از بود گذاشته

 من توجه فقط نه !کرد جلب را توجهم همسایه، یمغازه

 ایستاده خودمان یمغازه در کنار که کارگری حتی بلکه

 !چرخاند سمت آن به را سرش هم بود

 

 چندوچندین آبروی با داری کارت این با آزادخان، ــ

 کار باهم ساله سی پدرت و من !کنیمی بازی من یساله
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 سی همکار از اومده پسرش دونهمی حاجی !کنیممی

 !کرده؟ شکایت شساله

 

 چرمی مصنوعات دونبش یمغازه آن سمتبه قدمی چند
 چیده ویترین پشت که شیکی هایکفشوکیف !برداشتم

اً بودند،  فریاد مقابل در جوابی !کردندمی توجه جلب واقعا

 .شد بلند صدا همان دوباره که بودم نشنیده مرد

 

 بوده، یک درجه دادم بهت که چرمی گممی بهت ــ
 بگرد !کنم قمار خودم آبروی با باید چرا ثابتمی، مشتری

 کی دست انبارت، به ما انبار از چرم تحویل توی ببین

 !چرخیده

 

 و سوپرمارکت صاحب کارگر، آن و من بر علوه
 ویترین کنار هم فروشیچرم آن چپ دست یمغازه

 قائله برای همسایه دارمغازه .بودند ایستاده ایشیشه

 باز با من، و شد فروشیکفشوکیف وارد بحث به دادن
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 سخت را طرفش آن دید آفتاب نور که ایشیشه در شدن
 عصبی، مرد آن رویروبه توانستم تازه بود، کرده

 بود داده تکیه اشصندلی به سردخون که ببینم را جوانی
 آرام را هایشحرف که انگار خورد،می تکان هایشلب و

 مسن مرد آن که داشت درد حرفش بود، هرچه و بگوید

 با که صدایی .کرد بلند را صدایش دوباره و برآشفت را

 !نچربید تهدید به خیلی دار،مغازه گریواسطه

 

 هم تو پسر، آزادخان !بیا کوتاه آقاشریفی، بابا ای ــ

 !بکن رو سالشوسن مراعات

 

 نور هم باز شد بسته که مغازه در اما ایستاد؛ جوان
 با من، و گرفت را دیدم جلوی انعکاسش با خورشید

 گمانم !برداشتم عقببه گامی رفتهباال ایشانه و تعجب

اً و بود چرم کیفیت سر بر دعوا  توانستمنمی من قطعا

 تنها !است بوده کسی چه طرف حق بدهم تشخیص

 تکرار دیگر دعوا این که بود این خواستممی که چیزی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 با فروشی،کتاب دیواربهدیوار یهمسایه و نشود

 !نیاورد وجود به آزاری ما برای سروصداهایش

 

  !نبود مهم هم خیلی اشبقیه

 

 خیابان، از عبور برای و انداختم شانه دو روی را امکوله

 !نکردم توجه سروصدایی هیچ به بار این

 

                                        *** 

 

 ۲۵_پارت#

 طومار#

 

 فضای در جانی،کم نور .زدم ایضربه برق پریز روی

 همین  و نشست زیرزمین ی گرفتهخاک و تاریک

 .داد سوق جلو سمتبه قدم یک را من اندک روشنایی
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 را زیرزمین بودند، شده چیده هم روی که وسایلی کوه

 که ضخیمی شال .دادمی نشان نامرتب و نظمبی کمی

 توی و کشیدم خودم دور بیشتر را بود بافته برایم عزیز

 عزیز که بزرگی یصندوقچه .شدم مچاله خود در سرما،

 که دیواری زیر در را بوده اشجهیزیه از جزئی گفتمی
 جلو .کردم پیدا داشت حیاط به رو کوچک یپنجره دو

 .کردم لمس را درش روی درشت دانه بافت و رفتم

 آمده پایین هاپله از سختیبه که حالی در عزیز، صدای

 .چرخاند را سرم کرد،می هنهن و بود

 

 بودیم خواهر تا سه ...بافته خدابیامرزم مادر رو اون ــ

 .انداخت قلب صندوقی رو اون از تامون سه برای که

 

 .زدم لبخندی

 

 !دردت پا با عزیز اومدینمی ــ
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 چرخاند زیرزمین توی من حرف به اهمیتبی را نگاهش
 پرتوخرت ما که وسایلی از تکه هر انگار و

 که کردمی زنده خاطره یک برایش دانستیمش،می
 همبا زمانهم افسوس، و حسرت حزن، لبخند، طورآن

 سر کشید، چشمش زیر که دستی .نشستند نگاهش توی

 .آمد جلو آرامآرام بعدش ...عزیز و انداخت زیربه را من

 

 .بشم قربونت کن باز رو درش ــ

 

 را رویش خاک و برداشتم صندوق در روی از را پارچه
 بزرگ، صندوق روی نگارهایونقش کردم، کم دستم با

 رنگ از پر .بودند امقدیمی یقصه هایکتاب شبیه برایم

 کرد باز را صندوق قفل .آمد جلو عزیز دست !حماسه و

 از خاک کمی .دادیم باال را اشچوبی سنگین در همبا و

 شد محو هوا در ثانیه از کسری در که شد بلند درزهایش

  !داخلش اسباب به ماندیم خیره دو هر ...ما و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !هللانعمت بباره قبرت به نور ــ

 

 سمت را غمگینم نگاه عزیز، یآهسته یزمزمه
 که صندوقی آن توی کرد دراز دست او و کشاند رخشنیم

 یبقچه چند با دیگر، نیمی و کتاب جلد چند با آن از نیمی

 چشم برداشت، که را هابقچه از یکی !بود شده پر رنگی

 هایموکت کشیدن با من و بنشیند تا جایی برای چرخاند

 .کردم مهیا را جایش پایین، سمتبه کمد باالی قدیمی

 

 !مادر شی پیر ــ

 

 گرفتهخاک هایموکت آن روی کنارش تردید، کمی با
 شروع صندوق، گره کردن باز با زمانهم او و نشستم

 :کردن زمزمه لبخندی با کرد

 

 ۲۶_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 یه !مادر دادننمی دختر به جهاز حاال قدر ...قدیم ــ

 و لحاف تیکه چند و لباس با رو توش که بود صندوق
 روش که دادنمی چوبی میز یه کردن،می پر بالش

 سبک پسر، و دختر .قابلمه تا چند و بنشینه سماور

 .کردنمی سنگین رو زندگیشون باهم و کردنمی شروع

 هاییلباس از بود کرده پر خدابیامرزم مادر صندوقم، این

 شونبین بافتم ایروطاقچه تا چند .بود دوخته خودش که

  ...بود

 

 کشید بیرون سفید چادر یک رنگی، یبقچه آن میان از و
 .جهید برقی ...هایشچشم توی دیدنش، با که

 

 !بود سرم عروسی روز که چادریه این ــ

 

 زانوهای سر تا چادر قد عزیز، بودی کوچیک چقدر ــ

 !منه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دستان به هم بعد چادر، همان به دوخت را هایشچشم

 :کرد نجوا و زد زل اشخوردهچروک

 

 و کشیدم قد پدرت یخونه تو عزیز، نداشتم سالیوسن ــ

 !شدم بزرگ

 

 .بود هم مردانه کت یک بقچه توی رفت، جلو کمی دستم

 با عزیز .است هللانعمتبابا برای بودم مطمئن که کتی

 روی لبخند باز داشتم، دست توی را کت آن که منی دیدن

 .نشاند هایشلب

 

 عنوانبه داشتم نگهشون بعدها .بود تنش کت این آقاتم ــ

 جهازم صندوق توی جاش گفتم خودم پیش ...یادگاری

 .نزنن بید تا بزنم سر بیام گاهی بود حواسم ولی .امنه

 ول خدا امان به رو هاشیادگاری نباید که آدم دونستممی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بزنه بید نباید آدم دل توی یکی یاد دونستمنمی اما کنه؛

 !صندوق توی نه

 

 و بود موکت زیرم بغلم، توی کردم جمع را زانوهایم

 این توی پاییز، سرمای و بود شب ...خاکی صندوق پشتم

 بود افتاده هم عزیز .داشت نمود بیشتر نمور زیرزمین

 !قدیم از زدن حرف دور روی

 

 کردن جمع همین به مادر، دیگه آدمیزاده دله ولی ــ

 هر شینهمی کلغ جوجه شبیه .خوشه گذشته از یادگاری

 خودش به تا کنهمی جمع جایه توشه گذشته برق چی

 !رهنمی یادش از هیچی بده امید

 

 .رفت گذشته به هم باز او و زدم تعبیرش به لبخندی

 

 توی صندوقی چنین یه بودیم، بچه که زمان اون ــ

 با گردو از بود پر توش .بود پدریم یخونه زیرزمین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مادرم که کشمشایی و پسته پوست، با بادوم پوست،

 کرسی زیر رسید،می که زمستونا .کردمی درست

 .خوردیممی گنجه هایخوراکی اون از نشستیم،می

 !دنیا تفریح ترینبزرگ بود شده صندوقا این برامون

 

 بوی .کردم نزدیک امبینی به آرام را هللانعمتبابا کت

 از عطری یک کردممی سعی داشتم من و دادمی ماندگی

 کارم متوجه عزیز !پدرانه عطری .کنم پیدا تویش گذشته

 .نبود

 

 توی رو، گذشته یاد و حرافی به نشستم سرما این توی ــ

 خوایمی که کتابایی پاشو مادر، پاشو .ریختن داریه

 .سرجاش بذار هم رو اینا .نچایی باال بیا بردار

 

 ۲۷_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم ترخمیده و بود خم کمرش برخاست، او و گفتم چشمی

 از آهسته و نینداخت نگاهی صندوق به دیگر ...بود شده

 از شیشه یک رفتن، وقت فقط .کرد عبور دیوار کنار

 دانستممی بستهچشم که برداشت را فلفلش هایترشی
 پرهام یخانه مهمان که شبیفردا برای است قرار

 از رفتنش باال صدای .ببرد نگار و او برای هستیم،

 من و کرد پر را گوشم هاشدمپایی شدن کشیده با ها،پله
 و کشیدم دراز موکت همان روی تری،راحت خیال با حاال

 .گذاشتم صورتم روی را، بابا یپوسیده و قدیمی کت

 

 گرممدل که چیزیهیچ .نبود یادم توی او از چیزیهیچ

 محو تصویر یک !دختریپدر یخاطره یک داشتن به کند

 روی از مکث کمی با را کت !نبود حتی هم مات و

 به کردم شروع نشستنم، با زمانهم و برداشتم هایمچشم

 .کردنش تا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کی مال داره اهمیتی چه دی،نمی رو بابا بوی وقتی ــ
 تونهمی قدیم از چیزی هر که رو موندگی بوی باشی؟

 ...بده

 

 و دیوانه .بگویم بد بابا کت به نیامد دلم انگار بعد و

 :زدم لب حالم این از حیران

 

 باهم خاطره یه که کردیمی عمر قدریاون کاش ولی ــ
 !ساختیممی

 

 .لرزیدند کردن تا حین هایمدست و

 

 برای داشتمبرمی یادگاری یه خاطره، اون از الاقل که ــ

  !دیگه دله ...عزیز قول به دلم،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بقچه طرف دو نشاندم، عزیز عروسی چادر روی را کت

 :کردم نجوا دلم همان توی بار این و زدم گره را

 

 !خوادمی بابا دلش وقتا یه آدم ــ

 

 باباهایشان با هابچه که هایمبچگی عین اینکه از قبل و
 با و شدم بلند شود، سرریز اشکم سوزاندندمی را دلم

 و درآوردم را هاکتاب صندوق، توی بقچه گذاشتن

 در که بود خوب اصلاً .بستم را چوبی در آن مکثبی

 سوخت،می آدم چشم وگرنه !ماندندمی بسته هاخاطره

 با همراه !شود تر بود ممکن بعدش و شد می سرخ

 کنار از .شدم بلند آغوشم توی قدیمی هایکتاب

 با زمانهم و گذشتم آبغوره و آبلیمو ترشی، هایشیشه
 ...عقب سمتبه برگشتبی آرنجم، با برق پریز فشردن

 حیاط نور .رفتم باال را هاپله و کردم قفل را زیرزمین در

 زیر ...میان همان ماه، به خیره من و افتاد صورتم توی

 را آسمان آغوشم، در کتاب حجم آن با و ایستادم ایوان

 .کردم رصد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !تو بیا ...مادر خوریمی سرما سپیدار، ــ

 

 .کردمی نگاهم آشپزخانه یپنجره از عزیز چرخاندم، سر

 کوتاه ایوان، هایپله از آمدن باال حین و زدم لبخندی

 :کردم زمزمه

 

 ۲۸_پارت#

 طومار#

 

  عزیز؟ دمه تازه چایی ــ

 

 !بریزم تا تو بیا دمه، تازه ــ

 

 بخاری کنار سالن، یگوشه و گذشتم قدیمی چوبی در از

 به خیره و گذاشتم زمین روی را هاکتاب .نشستم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 قلبم حسرتبزرگ آن به دیگر کردم تلش شان،عناوین

 کتاب به آمد، خرما و چای با که عزیز !نکنم هم فکر

 دادمی را بودنش قدیمی از خبر جلدش که شاملو

 .کردم ایاشاره

 

 !قدیمی چقدر نه،وسی سال به متعلق کتاب این عزیز ــ

 

 یمخده به زدن تکیه حین و گذاشت مانبین را سینی
 کتاب جلد روی به نگاهی اش،داشتنیدوست ترکمن

 .انداخت

 

 باسوادای از خدابیامرز .خوندمی زیاد کتاب کلاً آقات ــ

 .کشیده خودش به کتاب، به هم تو یعلقه .بود قدیم

 !تو جز ...نرفت اینا و کتاب دنبال هاش،بچه از کدومهیچ

 

 .کردم لمس را کتاب جلد روی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بابا که خوب چقدر منه، یعلقهمورد شاعر شاملو ــ

 !خریده رو آیینه باغ کتاب اول چاپ

 

 زمزمه بابا عکس به خیره و انداخت دهان توی توت چند

 :کرد

 

 .گرفتمی دست زیاد رو کتاب این خودشم ــ

 

اً من ــ  فروشی؟کتاب ببرم رو اینا دارم اجازه واقعا

 

 .چرخاند من سمت را سرش

 

 قصد گیمی که تو چی؟ واسه ولی مادر، آره ــ

 !نداری هم رو شونفروش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چاپیه اول ینسخه از کنم درست قفسه یه خواممی ــ

 دیدنش حتی آن،می وقتی .محبوب و معروف کتابای

 توی توننمی !بیاره ذوق سر رو مخاطبا تونهمی

 نوستالژیک حس قشنگه، ...بزنن ورقشون فروشیکتاب

 !داره

 

 .کشید درهم ابرو عزیز

 

 ...مادر باشه ولی چیه اوستابلژیک این نفهمیدم که من ــ

 !تو برای

 

 بوسیدن با زمانهم و سمتش شدم خم لذت با خندیدم،
 کتاب و برداشتم هم را چای لیوان نرمش، و تپل یگونه

 از هاشب باید .گذاشتم سینی کنار را، شاملو یآیینه باغ

 .خواندممی آن از ایصفحه چند بعد، به این

 

 سپیدار؟ شهمی آماده کی فروشیکتاب این ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۲۹_پارت#

 طومار#

 

 هایتوت طعم از دهانم و ماند شاملو کتاب جلد به نگاهم

 بود قرار که چیزی آن به فکر با !شد شیرین تازه، و نرم

 لبخند بدهد تغییر را من زندگی یبرنامه دیگر، روز چند

 :دادم آهسته را عزیز جواب و لبم روی نشاندم

 

 !عزیز کنیممی افتتاحش شنبه ایشاال ــ

 

 ...مادر بیاد پیش برات خیر ــ

 

 کسی هایتلش و زحمات بار هر خدا داشتم ایمان من و
 هم را شر خواهد،می را هدفی یک چقدر که دیدمی را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کار این پشت نیت و تلشم رحمتش، به !کردمی خیر

 !نبود شانبین شر که داشتم ایمان

 

                                          *** 

 

 خودکار با و چید میز روی را فاکتورها پرهام
 کرد تا وسط از را برگه یک هایش،دست بین رنگمشکی

 حالی در هم من .بیاورد رویش را نهایی هاییادداشت تا

 و زده نمک عزیز که خیاری هایبرش داشتم که
 به را حواسم خوردم،می را بود گذاشته مانمقابل

 .دادم هایشحرف

 

 حساب از کلاً این .هاستقفسه هایهزینه فاکتور این ــ

  ...سپیدار شده خرج خودت

 

 :کردم زمزمه و انداختم نگاهی را فاکتور
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !شده گرون چیزهمه چقدر ــ

 

 دیگر فاکتور به و نشست پرهام هایلب روی لبخندی

 .کرد اشاره

 

 رو التحریرالوازم !موالییه با مونکتابحساب اینم ــ

 ماه دو برای دستش، دادم چکم یه البته خریدیم؛ ازش

 !بخریم نقد رو همه تونستیمنمی دیگه،

 

 داشت .شد بلند نگار صدای حرف، همین بندپشت و

 همه امشب .کردمی آبکش سودابه کمک به را برنجش

 به خانه، پذیرایی شلوغی از و بودند کرده دعوت را
 هایکتابحساب تا بودیم آورده پناه آشپزخانه

  .کنیم دوره باهم بار یک را فروشیکتاب

 

 خودم، برای برداشتم تا چند وسایل اون از من عمه ــ

 !کنه شونحساب پرهام گممی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 به هایشچشم سمتبه را خیار دستیپیش کنار چاقوی
 کار لبخندی، با هم او و شود ساکت تا گرفتم نمادین حالت

  .نشست ما کنار و سپرد سودابه به را

 

 دارید؟ ایبرنامه افتتاحیه روز برای ــ

 

 ۳۰_پارت#

 طومار#

 

 در که پژمانی شلوغی، آن توی تا کردم بلند را صدایم

 آشپزخانه، به ورودش با بعد کمی .بشنود بود پذیرایی

 برایش را کنارم صندلی و رفتم بلندش قد یصدقهقربان

 .کشیدم عقب

 

 !بره قربونت خاله بشین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را خوردهبرش خیارهای از تا چند و کرد دراز دست
 با زمانهم هم بعد گذاشت، دهان توی باهم و برداشت

 :کرد نجوا ایبامزه حالت با دستم، کنار نشستن

 

 !سپید ریمی صدقهقربون چرا پیرا خاله شبیه ــ

 

 خودکار نوک با نشست، پرهام و نگار لب روی که لبخند

 روی دانستندمی .کوبیدم پژمان دست پشت ایضربه

 باز و شوممی اذیت کنند تأکید ترمکوچک هاآن از اینکه

 .کردندمی را خودشان کار

 

 و برادرزاده شعورترینبی نفر، سه شما یعنی ــ
 !دنیایین هایخواهرزاده

 

 اخمی با سودابه و شد صدادار شانسه هر لبخند
 گذاشتن حال در دلم آوردن دست به برای مصنوعی،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طرفم قابلمه، در روی نگار یجهیزیه نوی بنفش کنیدم

 .گرفت را

 

 نداره، کوچیک و بزرگ تونه،خاله دیگه، گهمی راست ــ

 !واجبه احترامش

 

 تکان سر با هم او و انداختم باال ابرویی پژمان برای

 .انداخت گردنم گرد دست دادنی،

 

 خواستی؟می چی !هستیم مونخاله مخلص ــ

 

 برایش را پژمان که دلیلی و افتادم نگار سوال یاد تازه

 !بودم کرده احضار

 

 برای .باشه فروشیکتاب یافتتاحیه شنبه قراره ــ

 نظرت؟ به کنیم چیکار تبلیغاتش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 باالیی سواد کرد،می کار تبلیغاتی شرکت یک در پژمان
 تیزر هاییپلتفرم برای هم گاهی و داشت زمینه این در

 یدوره وقتی .بودند مطرح بسیار که ساختمی تبلیغی

 تمام توانست باالخره پیاپی هایتجدیدی با را دبیرستان
 حد این تا اششغلی یزمینه در کردیمنمی هم باور کند،

 !شود موفق

 

 کنید؟ هزینه خوایدمی چقدر تا ــ

 

 به هم باز دو، هر و نشست پرهام نگاه به نگاهم
 گذاشته ماندست روی سنگینی یهزینه که فاکتورهایی

 :کرد زمزمه جدی پرهام .زدیم زل بودند

 

 حد در رو پیشنهادت تو .کنیم هزینه تونیمنمی خیلی ــ

 !بگو معقول
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .زد زل فاکتورها به و رفت جلو پژمان دست

 

 ۳۱_پارت#

 طومار#

 

 به باید !نباشه گوجواب خیلی تبلیغی تراکت نظرمبه ــ

 به ترسریع کنن، تبلیغ بگیم کرمان خوب پیجای از تا چند

 یه هم افتتاحیه روز برای تونیمی .رسیممی نتیجه

 اعلم تبلیغات توی که بذاری خریدا روی خوب تخفیف

 تایی چند تبلیغم برای سازممی کوتاه تیزر یه برات .کنیم

 ...هاشونهزینه ولی شناسممی پیج

 

 .کشید عقب تن و زد چشمکی

 

 !باالست نمه یه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شن باخبر مردم اینه مونهدف بیشتر ما چقدر؟ مثلاً ــ

 نیست این قصدمون .شده زده فروشیکتاب خیابون فلن

 !کنیم شوآف

 

  .زد زل پرهام هایچشم به پوزخندی با پژمان

 

 تو هدف نیست مهم !ارتباطاته عصر االن من، داداش ــ

 فروشیکتاب محل از مناسب تبلیغ یه اینه مسئله .چیه

 طوریاین .کنه حک مردم ذهن توی رو اسمش تونهمی

 که چیزی اولین خواست، کتاب شوندل زمانی هر حاال

 نیست مهم دیگه !فروشیهکتاب فلن آدمی سرشون توی

 ذهن چون ...باشه فروشیکتاب بهشون ترنزدیک

 رنگوآبخوش تبلیغ اون به رهمی حواسش ناخواهخواه

  .چسبهمی افتتاحیه از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 محبوبیت در مجازی فضای تأثیر از بود، پژمان با حق

 متفکر حالتی با پرهام !شد غافل شدنمی فروشیکتاب

 .داد تکیه نگار صندلی به را دستش و خاراند را اشچانه

 

 انجام نیازه چی هر حساب این با پس ...واال بگم چی ــ

 یه آن،می مردم که شهمی این تهش کنممی حس ولی .بده

 کننمی فکر آخر دست و زننمی فروشیکتاب توی دوری
 و آندرمی مغازه از بدن، کتاب پول قدراین باید چرا
 با و خرنمی چرم کیف یا کفش یه و بغل یمغازه رنمی

 فروشیکتاب توی ممکنه البته خونه؛ گردنبرمی رضایت
 روز یه بگن تهش و پیجاشون برای بگیرن عکس یه

 !ایممطالعه اهل مثلاً که !کاغذ عطر بین خوب

 

 خوب !نرنجیدم من اما زد؛ زل او به گرسرزنش نگار

 با و افتاد پایین سرم .بود همین حقیقت دانستممی

 خوانیکتاب و کتاب گریبان که وضعیتی این از افسوس

 .کردم گوش پژمان صدای به بود، گرفته را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کیه؟ مال مغازه دونیمی ...فروشیکفش گفتی ــ

 

 ناخنک داشت ماندهباقی خیارهای آن به حاال هم پرهام

 .زدمی

 

 کی؟ نه، ــ

 

 گنمی البته !رخشانعمو برادرزن !سمیعیحاجی ــ

 دست سپرده رو کار و کرده بازنشست رو خودش

 توی روز اون ولی ...نیست یادم رو اسمش پسرش،

 !اونان فروشیکتاب یهمسایه شنیدم بابا حرفای

 

 پژمان بیاورد یاد به داشت سعی رفتهباال ابرویی با پرهام
 آن یاد با من که زدمی حرف عمویشان برادرزن کدام از

 نبش دو یمغازه در جنجال و مرد هایحرف روز،
 شده هزینه که مبالغی یادامه نوشتن حال در بزرگ،

آزاد " کردمی صدایش چطور مسن مرد آن افتاد یادم بود،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شد باعث اسمش، به چسباندن خان این انگار و "خان

 غافل هم، هابچه و کنم کج را دهانم بخواهم اینکه بدون

 ایخنده .بخندند حالتم به گذشته، چه سرم توی اینکه از

اً بپرسد شانیکی مبادا تا کردم شانهمراهی که  به دقیقا
 یهمسایه آن یاد نگویم من و سپیدار؟ کردیمی فکر چه

 اگر دانستممی پیشاپیش .امافتاده دردسرساز ظاهرااً

 هرگز ...شود او یمغازه رونق باعث ما، تبلیغات

 !شومنمی خوشحال

 

 ۳۲_پارت#

 طومار#

 

 !رنگسفید یساده و چوبی صندلی روی بودم نشسته

 شان،چوب بوی که هاقفسه روی چرخاندممی چشم وقتی

 به ...کم نور آن توی و بود شده ادغام کاغذ بوی با

 و شدمی آب چیزی دلم توی زدم،می زل اطراف تمیزی

 شبیه شیرینی، حس یک !زمین کف ریختمی

 یگوشه را مشهد سوغات قیچینباتآب که هاییبچگی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سرم توی .داشت جریان دهانم توی دادیم،می جا مانلپ

 یسفره سر که ایلحظه آن شبیه ناب، خوشی یک هم،
 بمب صدای تا تلویزیون یصفحه به زدممی زل سینهفت

 قرآن الی از عزیز، و برسد گوشم به سال تحویل

  !بدهد دستم به کاغذی اسکناس

 دین زیر یهمه با قرضی، شریکی، بود، من مال اینجا

 از توانستمنمی .بود من مال هم باز رفتن، پدرش و پرهام

 بود قرار فردا، که درحالی بگذرم؛ مالکیت این شیرینی
 بود، شده انجام کارها یهمه وقتی حاال و کنم افتتاحش

 نیمه تا را برقی کرکره ...رنگکم نور توی بودم نشسته

 یسکه خودم برای اطراف، به خیره و بودم کشیده پایین
 کردممی تصور و چیدممی دیگر یسکه روی را، رویا
 برایشان کتابی چه بپرسند من از باشد، شلوغ اینجا

 !بیایم کیف سر سرشلوغی، این از من و دهممی پیشنهاد

 

 آرامش غرق حالت آن از شد باعث تلفنم، زنگ صدای
 دیدن با و ببرم امگوشی سمتبه دست شوم، کنده

 .کنم برقرار را تماس پژمان، یشماره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جونم؟ ــ

 

 ببرم خریدم، رو کیکا و شربت پودرای من سپیدار ــ
 عزیز؟ یخونه یا پرهام یخونه

 

 تمیزی دیگر بار یک وسواس با .شدم بلند جایم از

 با زمانهم را جوابش و گذراندم نظر از را اطراف

 .دادم امپشتیکوله برداشتن

 

  .آرهمی ماشینش با فردا اون پرهام، یخونه ببر ــ

 

 تا باشد شربت و کیک فردا، پذیرایی اسباب بود قرار
 آمدند،می فروشیکتاب افتتاح روز اولین برای که کسانی

 .بشود ازشان مختصر پذیرایی یک
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کجایی؟ خودت تو !حله باشه ــ

 

 چیز همه باشم مطمئن بزنم سر اومدم فروشی،کتاب ــ

 .مرتبه

 

 دنبالت؟ بیام ــ

 

 نزدیک هاقفسه از یکی به را خودم هم بعد .زدم لبخندی

 جلدش چهار علوی، بزرگ از هایشچشم کتاب .کردم

 هر کتاب، بدن به فشاری با من و بود قفسه آن توی

 .دادم قرار راستا یک در را تا چهار

 

 !خودم آممی قربونت، نه ــ

 

 ۳۳_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و انداختم دوشم روی را کوله کرد، قطع که را تماس

 .کردم بلند را صدایم

 

 دارید، خودتون دل توی قصه و تاریخ عالمه یه شماها ــ
 مختلفی هایمکان و زمان توی کنید کمک آدما به قراره

 طبق چیزهمه بعد، به فردا ممکنه .کنند زندگی

 اما باشه، کم تونخواهان که ممکنه .نره جلو تصورمون

 !شمنمی ناامید منم .نشید ناامید

 

 ترس یک زنم،می حرف هاکتاب با دیدمی اگر عزیز
 لب و کردمی دود را اسپندش نگاهش، توی نشستمی

 تصور از خندیدم .کردند دعایی را امبچه که زدمی

 حدفاصل از را تنم نرمی، و آرامیبه ...بعد و هایشحالت

 تا زدم را کرکره ریموت .کشیدم سمتآن به در و کرکره

 تابلوی تا رفتممی عقبعقب که طورهمان و بیاید پایین
 که داشتنیدوست خلقیت آن با را فروشیکتاب اسم

 .شد مانعم صدایی ببینم، داشت پژمان طراحیه از نشان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 چی؟ یعنی طومار ــ

 

 قرار سرم پشت که مردی با امفاصله دیدن با و برگشتم

 دیگر قدم یک اگر .آمدم خودم به زدهخجالت داشت،

 متوجه رفتنم عقب توی و خوردممی او به داشتمبرمی

 .نبودم مورد این

 

 !ببخشید ــ

 

اً  بود خواسته فقط نبود، کنجکاوی سر از سوالش قطعا

 آشنا نظربه .نروم راه هوا توی که بکند متوجه را من

 .داشتم خاطرشبه کجا از دانستمنمی اما آمد،می

 

اً اما برم، عقب خودم تونستممی ــ  بعدی، قدم دو با قطعا

 .گرفتمی جدول یلبه به پاتون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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اً هم خودش .دوختم چشم جدول با امفاصله به  دقیقا

 .آمدمی منطقی حرفش نظربه و بود ایستاده آن با موازی

 

 !نبود حواسم ــ

 

 به اهمیتبی و داد فروشیکتاب به کوتاه را نگاهش
 را صدایش و خیابان سمت چرخاند را سرش من، یجمله

 .کرد بلند

 

 بگیرن، تحویلشون بیان هابچه بگو رسید، جنسا حامد ــ

 !شه عوض چیدمانش باید ویترین و ستهفته اول فردا

 

 جلوی که وانتیپراید سمتبه من، کنار از عبور با و

 .برداشت قدم بود کرده پارک چرمی مصنوعات یمغازه

 .خوردمی آب کجا از آشنایی این بودم شده متوجه تازه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دید که آفتابی نور در بار یک که همسایه یمغازه صاحب

 .بود مرد همین بودم، دیده بود کرده سخت کمی را

 

 ۳۴_پارت#

 طومار#

 

 !حامد ــ

 

 شانمغازه از جوانی پسر شد، بلند صدایش که دوم بار
 یتخلیه برای جوششوجنب به من و آمد بیرون

 کردم حس .دوختم چشم پرایدبار آن پشت هایجعبه

 خاطربه هم کمی که البته ندارد؛ خوشی صورت ایستادنم

 را نگاهم .بودم کشیده خجالت رفتنم راه عقبعقب

 را امگوشی شد باعث تنبلی .دوختم مخالف سمتبه

 .بدهم درخواست اینترنتی تاکسی برای و بکشم بیرون

 ماشین سخت کمی که بود شده باعث بودن جمعه عصر
 چهار باید راننده رسیدن زمان احتساب با و شود پیدا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یهمسایه سروصدای .کردممی صبر ایدقیقه

 شانسمتبه دوباره را کنجکاوم نگاه فروشی،کتاب
 حالتی با تلفن، پشت خودش چطور که دیدم و کشاند
 بود نامیحاجی با زدن حرف حال در پرسیاست و بازاری

 سختیبه و چیدمی هم روی را هاجعبه بیچاره، حامد و

  .بردمی داخل

 

 "کنه؟ نمی کمک چرا خودش"

 

 چرخیدن و امزده زل شانطرف به که نبود حواسم
 چشم درچشم هم با شد باعث آزادخان، همان ناگهانی

 و بودم هاآن به خیره طورآن که بود زشت خیلی .شویم

 به و چرخاندم را سرم سریع !بود گرفته را مچم هم او

 !مانده کجا تاکسی ببینم تا کردم نگاه موبایلم یصفحه

 دقیقه چهار همان هنوز زمان، این در که بود عجیب

 .بود مانده فاصله
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 مونده؟ سرجاش آد؟نمی راه چرا این ــ

 

 من و آمد بیرون هاجعبه بردن برای دوباره شاگردش
 شانطرف نگاهم دوباره تا انداختم پایین را سرم فوری

 .نشود کشیده

 

 کرمانی؟ خانم اومده پیش مشکلی ــ

 

 و آمد بار چند این در که هایپرمارکتی صاحب صدای با
 را ما دیگر و بودم کرده خرید او از بار چندین رفتم،
 راحت خیالش تا زدم هم لبخندی چرخیدم، شناختمی

 .شود

 

 !ماشینم منتظر نوبخت، آقای نه ــ

 

 کار واسه بودن بسته رو خیابون سر صبح، امروز ــ
 آنمی سمت اون از هربار مثل ماشینا احتماالاً شهرداری،
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 خوایمی .کنن دور راه شنمی مجبور ستبسته بیننمی

 !بشین مغازه توی بیا

 

 معطل بر بنا اگر کردم، رد را پیشنهادش و کردم تشکری
 همین .شوم فروشیکتاب وارد دوباره شدمی بود، شدن

 نماد و اسم تابلوی سمتبه را نگاهم دوباره فکر،
 دستم، در گوشی لرزیدن با و چرخاند فروشیکتاب

 این در فقط چون .شده نزدیک ماشین شدم متوجه

 که را هایمچشم .دادمی را رسیدنش پیام راننده صورت

 یصفحه روی مشخصاتش که ماشینی دیدن با چرخاندم،
 یک اما کشیدم، راحتی نفس بود، شده حک موبایلم

 خیلی شاید که سوالی یک ...بروم که شدمی مانعم چیزی

 گذاشته جواببی اما بود، نشده پرسیده کنجکاوی با

 دقیقه یک دادم علمت ایستاد که ماشینی به !بودمش

 نبود متوجهم .برداشتم قدم مرد همان سمتبه و کند صبر

 .کردمی صحبت بارپراید یراننده با داشت و

 

 !ببخشید ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بلند خیلی قدش کرد، نگاهم سوالی و کشید باال را سرش

 .بماند یادم به که نبود صورتش در شاخصی چیز اما بود،

 را اشچهره که شکلمربعی فک یک ...جز چیزیهیچ

 ایاشاره فروشیکتاب تابلوی به !دادمی نشان محکم

 :زدم لب آهسته و کردم

 

 امیدوارم .ستافتتاحیه فردا کتاب، یعنی طومار ــ

 !باشیم هم برای خوبی هایهمسایه

 

 برای نداشتم دوست هم خیلی که لبخندی همان با بعد و
 معنای به سری کنم، خرج محکمش و سخت صورت
 بود منتظرم که ماشینی سمتبه و دادم تکان خداحافظ

 بودم، داده را جوابش که بودم خوشحال .کردم حرکت

 بودم ساخته که طوماری با همه که بود مهم من برای

 که بداخلقی یهمسایه حتی ...همه .شوند آشنا

 !افتادنمی شاندهان از آزادخان اطرافیانش،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۳۵_پارت#

 طومار#

 

 بیاید، بود قرار که فردایی هیجان از .بردنمی خوابم

 کار بافت پوشتن با و کردمی غریبگی خواب با هایمچشم
 در اتاقم، از که ایپنجره کنار بودم نشسته عزیز، دست

 سوز کمی هوا .شدمی باز حیاط به رو خانه، دوم یطبقه

 آسمان .چرخاندمی اتاق توی را خودش سرما، و داشت

 هیچ و آمدمی چشم به درونش ماه یک فقط بود، صاف
 آسمان کنم فکر هایم،بچگی رسم به من که نبود ایستاره

  .کنم ذوق فکر این از و اندکرده پاشیاکلیل را

 

 اولین خواستممی که منی برای !بود مهمی روز فردا

 زیانم، و ضرر و بردارم جدی را شدنم مستقل هایقدم
 مهم خیلی بزند، لطمه هم نگار و پرهام به توانستمی
 ایدئالی آن به رسیدن برای کنم، تلش داشتم دوست .بود
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 خودم از حاال، و داشتم را رویایش ذهنم توی همیشه که
 بیایم؟ کنار آن با چطور بود قرار نشود، اگر پرسیدممی

 بپذیرم که بودم شده بزرگ قدریآن توانستم؟می اصلاً
 کامل نقطه، آن به رسیدن با و دارد وجود هم شکستی
  نخورم؟ زمین

 

 یک سرم توی .کردندمی امدیوانه داشتند فکرها این

 این از گیج من و کشیدندمی هو داشتند صدا عالمه
 خودم برای شیر کمی تا شدم بلند جا از برهمی،درهم

 خوابم شدن ترراحت به توانستمی خوردنش .بریزم

 انرژی با را فردا تا استراحت، به داشتم نیاز .کند کمک

 باز که را اتاق در .برسانم پایان به و کنم شروع زیادی

 سهیل .کنم حرکت سروصدا کمترین با بود حواسم کردم،

 بود قرار .بودند مانده اینجا امشب طهورا همسرش و

 این پسر آخرین عنوانبه و برساند را ما او فردا
 نزدیکی حس برادرهایم، سایر به نسبت خانواده،

 شدم، رد که عزیز اتاق کنار از .داشتم او به بیشتری

 صدای و بود شده پخش بیرون به در زیر از که نوری
 نزدیک و ایستادم مکثی با .کرد متوقفم آرامی، هایپچپچ
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 دیده داخل و بود باز بینش از کمی فقط که دری به شدم

 :گفت می که رسید گوشم به آرام سهیل صدای .شدنمی

 

 سرگرمی یه چشم به سپیدار برای مادر، نباش نگران ــ

 !سرش فدای نشدم شه، گرم سرش بره، بذار !ببین

 

 در به بیشتر را خودم بود؟ من به راجع شانصحبت
 توی که اینگرانی با عزیز، آرام صدای و چسباندم

 .بچسبند هم به هایمپلک شد باعث بود، لحنش

 

 براش بچه این ولی کنیم، فکر طوراین هم تو و من ــ

 تونستنمی درست هنوز طفلکم، .جدیه خیلی چیزهمه

پیرزن من با خونه، این توی مبچه !شد پدربی که بره راه

 پر کتابا اون با رو وقتش یهمه و کشید قد حوصلهبی ًِ 

 پا جاش از دونمنمی نگیره، کارش این و نشه اگر .کرد

 !نه یا شهمی
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 که کرده فکر این به حتمی مادر، ایهقوی دختر سپیدار ــ
 باشه، نداشته سود خیلی براش ممکنه فروشیکتاب زدن

 .رفته رو راه این و کرده سنگینسبک

 

 !بود غمگین هنوز عزیز صدای

 

 مادرم، من بود، خودش توی رسیده، که عصر از مبچه ــ

 !رو نگرانیاش فهمممی

 

 ۳۶_پارت#

 طومار#

 

 :داد جواب آهسته سهیل

 

 من، هم !نباش نگران شما کنم،می صحبت باهاش من ــ

 خودمون یوظیفه سودابه، و سپهر هم و سعید هم
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 رو؟ بچگیاش یادته عزیز ولی !کنیم حمایتش دونیممی

 و گریه بدون چطور خواستمی چیزی یه وقتی یادته
 پول بهش وقتی بیار یادت رسید؟می بهش بازی،لوس
 با چطور بخره، رو بازی دستگاه اون بودی نداده

 محل یساده هایبچه به و کرد رنگ سنگ رفت زرنگی
 ازشون سنگ هر ازای در و جادوییه سنگا اینا که گفت

 اون یواشکی رفت پوال همون با تهشم .گرفت پول

 چطور بود بلد اول همون از بچه این خرید، رو دستگاه
 اگر مطمئنم االنم برسه، خوادمی که چیزی به سماجت با
 زحمت براش و دارم دوست رو شغل این من گهمی

 !بینهمی خوبی ینتیجه کشه،می

 

 با و کشیدم عمیقی نفس نیامد، عزیز صدای دیگر
 راه ها،سال آن خاطرات یادآوری از خیس و محو لبخندی

 شیر خوردن به دیگر کردممی حس .برگشتم را آمده

 را من عزیز، بر علوه سهیل، هایحرف نیست، نیازی

 برای من که بودم برده یاد از چطور !بود کرده آرام هم

 مصرانه همیشه هایم،خواسته درشتوریز به رسیدن
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 باید فقط !شودمی بخواهم اگر هم، بار این و امجنگیده

 !گذاشتممی وسط را تلشم یهمه هم، بعد و کردممی باور

 

                                         *** 

 

 خوبی تأثیر ظاهرااً بودند، پژمان یایده که تبلیغاتی

 جمعیت به کمکم شده، اعلم ساعت از درست .داشتند

 فاکتورهایی چه اگر و شدمی اضافه فروشیکتاب داخل
 کل تعداد به هنوز بودند، شده صادر خرید برای که

 صورت خوبی بازدید اما رسید،نمی دست هایانگشت

 آن توی چرخیدن که کنم حس توانستممی .بود گرفته

 که کسایی برای ها،قفسه بین و بزرگ چندان نه فضای
 به البته، داشت؛ ارمغان به خوبی حس چقدر بودند آمده
 جهت به فقط نفری، چند که کرد کتمان شدنمی پرهام قول

اً و بودند شده فروشیکتاب وارد کنجکاوی  از بعد مشخصا
 مغازه از وقتیاتلف هیچ بدون شربت، و کیک خوردن
 کرد،می شانتعقیب که نگاهم رد .بودند شده خارج

 فروشیچرم مصنوعات وارد نفری چند شدممی متوجه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ابدااً را این کردممی سعی من، و بودند شده همسایه

 بوی لطفبه !ندهم قرار شدنم عصبی برای ایوسیله

 و داشت جریان فضا توی که چوبی و کاغذ اسپند، عود،
 بودند، شده تعبیه کنار و گوشه که خوبی هاینورپردازی

 .دادمی داشتنیدوست و گرم حس من به چیزهمه

 هم آمدندمی که کسانی از نیمی بخورم قسم توانستممی

 .بودند مشترک من با حس این یتجربه در

 

 !ببخشید ــ

 

 قرارم مخاطب که نوجوانی دختر دیدن با و چرخید سرم

  .نشاندم لب روی لبخندی بود، داده

 

 جونم؟ ــ

 

 ۳۷_پارت#

 طومار#
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 کدوم کتاب، دو این بین از بگید بهم شهمی ــ
 تره؟عاشقانه

 

 خودش، هایسالوسنهم تمام مثل .شد ترعمیق لبخندم

 !گشتمی هاکتاب دل توی آتشین و تند هایعشق دنبال

 روسری !نگار و خودم نوجوونی روزهای تمام مثل

 و کردم ترمرتب را داشتم سر روی که رنگیاینسکافه

 از یکی جلوی و آمد همراهم .گذاشتم دختر پشت را دستم

 .ایستادیم هاقفسه

 

 اثر این کتاب، دو اون جایبه کنممی پیشنهاد بهت من ــ

 !بخونی رو

 

 ست؟عاشقانه ــ
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 سالشوسن برای شاید که روان و پاک عشقی ...بود

 با او و گذاشتم هم روی پلکی .رسیدمی نظر به ترمناسب

 ورق مشغول .برداشت را نظرممورد کتاب تشکری،

 سمتبه سعید، یخانواده ورود دیدن با من و شد زدنش

 .برداشتم قدم در

 

 !داداش ــ

 

 که مهری با ترم،بزرگ برادر و چرخید جانبمبه نگاهشان
 سمتمبه کند پر را بابا نبودن جای داشت سعی همیشه

 :زد لب محبت با و بوسید را امپیشانی آمد،

 

 !گممی تبریک بهت عزیزدلم، ــ

 

 و آرامش .بود سعید شبیه شدتبه اخلقی نظر از نگار

 باعث بود، مشترک دختر و پدر این بین در که محبتی
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 کردم،می حس را بابا نبود که هاییزمان واقعا من شدمی

 .ببرم پناه امساله هشتوچهل برادر این به

 

 !اومدید خوش متشکرم، ــ

 

 را ساله ده نوای و کردم روبوسی هم همسرش طوبی با

 روز بودم داده قول او به .کشیدم آغوش توی هم

 و بگیرد هدیه من از خوب یقصهکتاب تا چند افتتاحیه
 !نبرده یاد از را قول این دادمی نشان هاشچشم برق

 یدیگه اعضای سمتبه هم اشخانواده و سعید وقتی
 نیرو با شدند، ملحق بودند ایستاده ایگوشه که خانواده

 عودهای .چرخاندم چشم و ایستادم بیشتری انرژی و

 بیشتر در و داشتند خوبی بوی شدتبه نگار، انتخابی

 !نبودند تأثیربی من آرامش کردن

 

 خواستممی چرخاند، را سرم در مجدد شدن باز صدای
اً خودم  آمدندمی که کسانی تکتک به امروز شخصا
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 کردمنمی هم تصور ...هرگز شاید اما بگویم، آمد خوش

 فروشی،کتاب یافتتاحیه در کنندگانشرکت از یکی

 نگاهش هنوز که مردی .باشد مانفروشچرم یهمسایه

 از ...طومار اسم معنای تشریح وقت قبل، روز از را

 حس نشست، هم توی که نگاهمان .بودم نبرده خاطر

 کتان شلوار جیب در دست و شد ترمحکم فکش کردم
اً .برداشت جلو سمتبه قدمی رنگش،تیره  از فقط مشخصا

 چون بود، اینجا همسایگی حق آوردن جا به و ادب روی
 حضور این از را رضایتی و نرمش هیچ نگاهش، توی

 !کردمنمی حس

 

 !خانم گممی تبریک ــ

 

 ۳۸_پارت#

 طومار#
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 سلم و پرهام شدن نزدیک با که بودم نداده را جوابش

 .شد برداشته صورتم روی از نگاهش او، به گرمش

 یچهره به نداشتم، را توقعش که حضوری از متعجب
 سمتبه مرد، آن دست فشردن از بعد او و زدم زل پرهام

 .چرخید من

 

 سمیعی جناب با دوری آشنایی یه بود گفته پژمان  ــ

 !نیست؟ یادت .داریم

 

 به را آشنایی این از صحبت اما نبود، یادم را اشفامیلی

 شان،رخشان عموزن با بود گفته پژمان .داشتم خاطر

 خیلی را خانمرخشان خود .دارد نسبتی مغازه این صاحب

 !برادرش به برسد چه نداشتم یاد به

 

 به بزنن، سری بهمون امروز کردم دعوت ازشون من ــ
 این بود بهتر و نزدیکه هم به تونکسب محل حال هر

 .بگیره صورت آشنایی
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 پر صدای که کنم هضم را پرهام کار بودم نتوانسته هنوز

 .نشست گوشم توی مرد، نخوت از

 

 که کاری و کسب تبریک برای کردمی ایجاب وظیفه ــ
 اگر برسم، خدمت شده ایجاد کارم محل دیواربهدیوار

 یاد کار بازار توی که احترامی رسم.به نبود، هم دعوتی

 !زدممی سری هم باز گرفتم،

 

 دست لبخند، با که بود آمده خوشش جواب این از پرهام
 یک باید کردم حس باالخره من و گذاشت جوان مرد پشت

 بابت پرهام از نداشتم دوست .کنم تمام را بهت این جایی

 رویش و زیر که هرچقدر شوم، عصبی تصمیمش

 .نداشت وجود شدن عصبانی برای چیزی ...کردممی

 اما گرفت،می صورت مشورتی قبلش بود بهتر که هرچند
 این در من قدربه هم پرهام کردممی تکرار خودم با باید

 .باشد کمتر باید کمی توقعاتم، و دارد سهم ملک
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 تونتبریک بابت حضورتون، از خوشحالم حال هر به ــ

 !متشکرم هم

 

 شد دور من از پرهام هدایت با .داد تکان سری آرامی به

  .کرد دنبالشان پشت از من نگاه و

 

 بود؟ کی اون ــ

 

 بیاندازم نگاهی جانبشبه اینکه بدون را نگار سوال

 .دادم جواب

 

 !بغلمون یمغازهصاحب ــ

 

 !داره هم شیکی کفشای و کیف چه ــ
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 به پرهام .گرفتم هاآن از چشم باالخره و گرفت امخنده

 سمتبه .بود اشدعوتی مهمان از پذیرایی مشغول خوبی

 :زدم لب خوشحال هنوز اما خسته، کمی چرخیدم که نگار

 

 !باالست خیلی قیمتاشون کنم فکر ــ

 

 ۳۹_پارت#

 طومار#

 

 .انداخت باال ابرویی و کرد لمس را بازویم

 

اً ــ  خوبی؟ تو ...طوره همین مشخصا

 

 و موسیقی ملیم صدای میان و دادم تکان را سرم
 چیزهمه بودن عالی از تا چرخاندم چشم افراد، صحبت

 .کنم حاصل اطمینان
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 !خوب یخسته یه ــ

 

 .کردیم حرکت هاقفسه سمتبه هم همراه و خندید

 از بودند پر بودند، سالن سمت این در که هاییقفسه
 هایشب که بلند یعاشقانه هایقصه ایرانی، هایرمان
 سر هاآن با مانتابستان دراز روزهای و زمستان بلند

 یهمه با صدا، همهآن بین ...نگار صدای .شدندمی

 .رسیدمی گوشم به اشآرامی

 

  .گذشت هاقصه این با ما نوجوونی یهمه ــ

 

 کتاب کتابخانه، یک از داشتیم عادت ما گفت،می درست
 باهم هایشانشخصیت به راجع ها،شب و بگیریم امانت

 قصه دختر هایلجبازی از بار یک مثلاً .بزنیم حرف

 را قصه مرد شخصیت دیگر، بار یک بخوریم، حرص
 برای دیگر شبی کنیم، مواخذه سکوتش خاطربه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای ماندل هم شبی بریزیم، اشک قصه دختر مظلومیت

  .برود اصلی شخصیت مرد یرندانه و نرم رفتارهای

 

 مردها اون شبیه باید همسرم کردممی فکر روزا اون ــ

 شبیه شاهزاده یه که داشتم تصوری چنین همیشه .باشه

 حس عشق از دنیایی توی من و آدمی هاقصه اون

 !کنممی لمس رو خوشبختی

 

 :پرسیدم لبخندی با

 

 نبود؟ هاشاهزاده اون شبیه پرهام ــ

 

 من از سال دو تنها اینکه وجود با .زد محوی لبخند

 و رفتار توی نشینیدل پختگی اما بود، تربزرگ

 تا بود قادر همیشه نگار .زدمی موج اشچهره

 .کند کنترل من از بیشتر را هیجاناتش

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !عمه نیست هاقصه شبیه مشترک زندگی اینه مسئله ــ

 .شدیم بزرگ باهم اون و من !اصل ...بده پرهام گمنمی

 محترمانه من با خیلی اون و داریم شناخت هم به نسبت
 عمیق حس این هم هرچقدر اما کنه،می رفتار عزیز و

 یروزانه هایچالش یهمه با ...واقعیه دنیای این باشه،

اً و تکراریش  .برش سر حوصله یکنندهکسل اتفاقات گاها

 هاقصه نرمش و هیجان از پر دنیای با که چیزیه این

  .کنهمی متفاوتش

 

  .چرخیدم سمتشبه من و ایستادیم

 

 ببری، چاقو با رو انگشتت اگه بگی خوایمی یعنی ــ
 ببرتتنمی کوبهمی بومبوم که قلبی با و کنهنمی بغلت

 بیمارستان؟

 

 ۴۰_پارت#

 طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 که طوری و بلند خندید، و است مزاح قصدم شد متوجه

 پانزده .بنشینند چشمم توی مرتبش هایدندان ردیف

 با و بود کرده ارتودنسی را هایشدندان بود که شساله
اً شان،خوب و طبیعی رنگ وجود  هر توی تقریبا

 .چسبیدمی مرتب هایردیف این به بیننده چشم اش،خنده

 

 !بود عالی این ...سپیدار ــ

 

 سرم پرهام صدای .فشردم را بازویش و خندیدم هم من

 ملکصاحب همراه که اویی دیدن با من و چرخاند را

 .کردم رنگکم را لبخندم آمدند،می مانسمتبه همسایه

 

 !جانم ــ

 

 ماننسبت .نشست پرهام و من صمیمیت روی مرد، نگاه

 دانست؟نمی را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  .رنمی دارن سمیعی آقای ــ

 

 سعیم تمام امروز .چرخیدم سمتشبه و دادم تکان سری

 حقیقت اما کنم؛ رفتار پخته و موقر متین، بودم کرده را
 هاییهواییبهسر و شیطنت دنیای من، دنیای که بود این
 شانشدت از کشید،می قد سنم نهال هم هرچقدر که بود

 .شدنمی کم

 

 خوبی هایهمسایه امیدوارم .اومدید کشیدید زحمت ــ

 !باشیم هم برای

 

 :کرد زمزمه محکم و داد تکان سری

 

 !دارم موفقیت آرزوی براتون ...همچنین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تا خروج، برای پرهام و زدم محو لبخندی تنها جواب در

 از که همین .کرد شانهمراهی ایشیشه درهای کنار

 :زدم لب و کشیدم عمیقی نفس شد، خارج مغازه

 

 !سنگینه انرژیش ــ

 

 دلم .انداختم باال ایشانه من و کرد نگاهم متعجب نگار

 .کنم بغلش محکم و برسانم عزیز به را خودم خواستمی

 

اً ــ  .بود حسم این رفت، وقتی تا اومد وقتی از گم،می واقعا

 

 !سپیدار ایدیوانه تو ــ

 

 افراد و عزیز سمتبه و دادم تکان سر لبخندی با

 فروشیکتاب در کمتر غریبه .برداشتم قدم امخانواده

 خلوت این به افتتاحیه پایانی هایساعت و داشت وجود
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که همین خستگی این و بودم خسته .زدمی دامن بودن

 چادرش یکنندهنرم بوی و پیچیدند عزیز دور هایمدست

 !ریخت فرو تنم از زد، باال امبینی زیر

 

 ۴۱_پارت#

 طومار#

 

 به نچسب طوراین هیکل و قد این با مادر، زشته اوا ــ

 !من

 

 .کشیدم عقب لبخندی با هم من و خندیدند همه

 

 !عزیز بغل به داشتم نیاز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دور را هایشدست و کشید خودش سمتبه را من سهیل

 لذت دادند،می دلمبهدل گاهی اینکه از .پیچاند تنم

  .بردممی

 

 !خودم بغل بیا ــ

 

 کنار همه ...بود خوب مانحال همه داشتیم، لبخند همه

 بزرگ یخانواده یک از بودیم ساخته تصویری همدیگر

 نگار و پرهام .بودند کرده بنا محکم را هایشستون که

 صدایی و بزرگ لبخندی با منصورآقا و شدند نزدیک هم

 :کرد زمزمه رسا

 

اً ها،بچه نباشید خسته ــ  یمغازه اون کردمنمی فکر واقعا
 کنید، تبدیل بتونید دنجی جای چنین به رو قدیمی

 !باشه پررونق کارتونوکسب امیدوارم

 

 :زد لب و ایستاد راستم طرف پرهام
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 یشونه روی اینجا کاروکسب سنگینی  ...بابا متشکرم ــ

 !بربیاد عالی شکل به پسش از که امیدوارم منم .سپیداره

 

 حلقه اردالن پسرش گردن دور دست که درحالی سپهر،

 :کرد زمزمه بود کرده

 

 .کنه حساب مونهمه کمک روی تونهمی سپیدار ــ

 

 را زدن حرف توان که بود شده سرریز درونم حسی یک

 احساسات متوجه .کرد سلب من از لحظاتی برای

 در از کردند سعی لبخندی با که شدند امکردهفوران
 که کردم پیدا فرصت باالخره من و بدهند ادامه شوخی

 شانداشتن برای را خدا همیشه .کنم جمع کمی را خودم

 .بودم کرده شکر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ترینبزرگ که گممی جدااً رو این .ممنونم تونهمه از ــ

 سودابه،آبجی داداشا، عزیز، !شمایید من دنیای گرمیدل

 قول من !تونهمه ...نگار  پژمان، پرهام، منصور،آقا

 خواممی که چیزی به تا بکنم رو تلشم تمام که دممی

  .برسم

 

 گرفته صدایی با پرهام، و ببوسد را من تا شد بلند عزیز

 :کرد نجوا

 

 کمکم دارید رو تغاری ته دختر این کردید، هندیش چقدر ــ

 !کنیدامی لوس

 

 بوسیدن بعد خنده، میان من و کردند اعتراض او به همه
 حرکت بودند شده وارد تازه که کسانی سمتبه عزیز،
 داشت نگاهشان که بودم مطمئن و دانستممی و کردم

 بلند را سپیدار و بودند گرم که هایینگاه .کردمی تعقیبم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که جایی تا ...آسمان به رساندندمی کردند،می

 !کردمی تماشایمان داشت هم هللانعمتبابا

 

                                        *** 

 

 ۴۲_پارت#

 طومار#

 

 قبول را عزیز و من رساندن مسئولیت نگار، و پرهام

 شده مان،شام و بود گذشته شب ده از ساعت .بودند کرده

 کرده، درست خانه در سودابه که هاییساندویچ بود

 رسیدنمان با .بودیم خورده کتابفروشی توی و بود آورده

 حالی با ماشین، از شدن پیاده از قبل عزیز کوچه، سر به

 :کرد زمزمه خوشحال اما خسته،

 

 بهتون بدم چایی یه بیاید دلم، عزیزای پایین بیاین ــ

 !شه دور تونتن از خستگی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .زد لبخندی او موافقت با و کرد نگاهی نگار به پرهام

 

 !عزیز چشم ــ

 

 هم نگار شود، پیاده تا کردم کمک و گرفتم را عزیز دست
 باهم سه هر و کند پارک را ماشین پرهام تا شد پیاده

 صدای .شدیم خانه به منتهی باریک یکوچه وارد

 .نشاند هایمانلب روی لبخند عزیز، یخسته

 

 دیگه روز سهدو ایشاال بگیره، انار یکم گفتم سعید به ــ

  .بپزیم انار رب و باال بذاریم دیگ

 

 :زد لب نگار

 

 .عزیز بگیریم انارم آب ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .شد پایین و باال عزیز سر

 

 ذارممی پزم،می رب تونتکتک برای .عزیز گیریممی ــ

 یواشیواش باید رسه،می وسطاش به که پاییز کنار،
 پر زیرزمین زمستون، سیاهی که بندازیم رب و ترشی
 !باشه

 

 کردن روشن با عزیز و انداختم کلید خانه، به رسیدیم
 سرش از چادر و شد وارد ما از جلوتر داالن، برق

 پرهام، نبودن و کوچه پاییدن با نگار دست .برداشت

 .داشت نگهم داالن توی و نشست بازویم روی

 

 !دارم کارت خونه، توی نرو ــ

 

 نگاه، این به اهمیت بدون او و کردم نگاهش کنجکاو

 .کرد بلند را صدایش و رفت حیاط توی عزیز سرپشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 داری؟ کلمگل ترشی عزیز، ــ

 

 .ایستاد هاپله به نرسیده عزیز

 

 چیده هاششیشه زیرزمین، توی پایین برو مادر، ها ــ

 !تخونه ببر بردار شده،

 

 سری .من سمتبه نگاهش با شد زمانهم نگار تشکر

 قدم زیرزمین سمتبه هم، رویدنباله دو هر و دادم تکان

 برق .بود حیاط از سردتر حتی محیط، فضای .برداشتیم

 را یکی تا رفتم ترشی هایشیشه سمتبه زدم، که را

 :پرسیدم میان همان و بدهم دستشبه

 

 شده؟ چی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۴۳_پارت#

 طومار#

 

 امشب گذاشتم ولی دادم،می بهت باید رو خبری یه ــ

 !نریزه همت به وقتیه که شه تموم

 

 :کرد زمزمه جدی و آمد جلو .چرخیدم سمتش نگران

 

 !سپیدار برگشته حمیراخاله ــ

 

 ترآرام خیلی او و شدند گشاد شوک، از هایممردمک

 .داد ادامه

 

 محمدمهدی، اینستاگرام توی فهمیدم، پریشب ــ

 !زادگاه به برگشت بود نوشته که دیدم رو استوریش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عزیز، و زدمی لق اشپایه که ایصندلی یلبه نشستم

 با هم بعد .بود کرده رهایش زیرزمین توی بود سالی چند

 :کردم نجوا ترآرام مراتببه صدایی

 

 !مطمئنی؟ ــ

 

 حیاط از پرهام صدای .داد تکان مثبت معنایبه سری

 یشیشه خودش !شدمی کوتاه مکالمه باید و آمدمی

 :زد لب و برداشت را بود شده بهانه که ایترشی

 

 وگرنه نداره، خبر برگشتشون از عزیز ندارم شک من ــ

  .گرفتمی شوندعوت کاری اول همون

 

 محو لبخندی با او، و کردم تماشایش آشفته و نگران

 :کرد نجوا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تو رضایت بدون بقیه، نه و عزیز نه نباش، نگران ــ

 !کنننمی کاری

 

 دهانم توی بزاقم .گذاشتم دستش روی را یخم دست

 .کردمی زیادی

 

 ...ولی نیستم نگران ــ

 

 از پرهام، صدای شدن نزدیک با و کرد نگاهم سوالی

 .شدم بلند صندلی روی

 

 !شناسی؟نمی رو بازیاشدیوونه و محمدمهدی تو ــ

 

 پرهام خواستیمنمی چرخید، بیرون سمتبه هم نگار سر

 !ببرد مگو یدونفره راز این از بویی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کافیه هم طرفی از ولی .گممی بهت دارم که شناسممی ــ

 ...بگی پرهام همین به

 

 کرده امآشوبه دل هاترشی بوی شد، ترآرام و خفه صدایم
  .بود

 

 ...حاال که بگم تونستم پیش سال چند مگه بگم؟ چی ــ

 

 با و شد خم زیرزمین باالی کوچک یپنجره از پرهام

 :پرسید ما تماشای حین لبخندی

 

 کنید؟می چیکار اونجا ــ

 

 ۴۴_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نگار طبیعی اما برده،رنگ زدیم، لبخند مانجفت

 :زد لب و گرفت باال را ترشی یشیشه

 

 !االن آیممی این، دنبال اومدم ــ

 

 را بازویم نگار دست رفتنش، با و داد تکان سری پرهام

 تنها و زیرزمین بیرون سمتبه کشید را من .کرد لمس

 :گفت جمله یک

 

 باهاشون شدن روروبه یآماده فقط نکن، گم رو خودت ــ

 خودم کنه، رویزیاده محمدمهدی اگر بار این !باش

 .گممی پرهام به رو چیزهمه

 

 آزاد هوای خوردن با و رفتم باال را هاپله درگیر و فکری
 کامل روز دو که هاییلباس همان با کمربهدست سرم، به

 هایپله روی بودم، کرده صرف وقت خریدنشان برای

 .شد خم جلویم نگران نگار .نشستم ایوان به متصل
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !سپیدار ــ

 

 .کردم ایاشاره خانه ورودی سمتبه

 

 !آممی برو ــ

 

 حمیرا،خاله برگشت .زدم لبخندی من و کرد نگاهم فقط

 اشتلخی باید دانستمنمی که خاطراتی تمام و مهدیمحمد
 به فکرم بود شده باعث را، اشخوشی یا بدانم بیشتر را

 :کردم زمزمه و کشیدم عمیقی نفس .بریزد هم

 

 !منم آممی تو، برو خوبم، ــ

 

 .انداختم نگاهی آسمان به من و گذشت کنارم از تردید با

 و داد شکل هوا توی محو بخاری طرح نفسم بود، صاف
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هاینقطه که هایینوجوانی و هابچگی یاد گذشته، یاد
 شد باعث بودم، برده یاد از را اشخاکستری و گنگ

 دادم تکان خستگی کمی و افسوس با را سرم .شود سردم

 .شدم بلند عزیز صدای با و

 

 !دختر؟ تو بیای تا بخوری سرما حتما باید ــ

 

 پشت از نگار که دیدم رفتم،می باال که را هاپله
 یک سرم توی .بود کردنم تماشا مشغول اتاق هایپنجره

 مرتب نوجوان، پسری ییافتهبلوغ صدای با شعری،

 در تابستانی، ظهر یک توی که صدایی .شدمی تکرار

 بازیآب حوض کنار وقتی شعری، کتاب خواندن حال
 هنوز را نگاهش برق من، و رسیدمی گوشم به کردممی

 شده شکلی چه دانستمنمی حتی حاال که صدایی .بود یادم

  .است کرده فرق هاسال آن با چقدر صاحبش، و

 

 برات؟ بریزم چایی سپیدار ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جواب شدنم، داخل با زمانهم و دادم هول را چوبی در
 گوشم، توی صدای و دادم عزیز سوال به مثبت

 بود نشسته ایوان روی کسی هنوز انگار .شد ترپررنگ

 سپیداری، نی، وگر داری خرد بار اگر" که خواندمی و

 "!سپیدار سپیداری،

 

 ۴۵_پارت#

 طومار#

 

 یک از سختیبه که ایقدیمی کاست در را، نوار
 با زمانهم و گذاشتم بودم کرده پیدایش سمساری

 ایزنانه صدای داشتنیدوست ملودی کوتاه، خشیخش
 را فروشیکتاب خواند،می را شاملو احمد از شعری که

 گام قدیمی هایکتاب یقفسه سمت وافر حظی با .کرد پر

 عنوانش برایم .برداشتم قفسه از کتاب یک و برداشتم

 کنم تکرار دلم توی و بخوانم فقط خواستممی نبود، مهم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 افتتاحیه، از بعد روز اولین خلوتی برای نباید که

  .کنم گم را پایمودست

 

 ورودی هایشیشه پشت از که خیابانی سمتبه سرم
 باز حین و چرخید بود مشخص خوبیبه فروشیکتاب

 که بود ساعتی دو .نشستم امصندلی روی کتاب، کردن

 مشتری یک حتی هنوز و بودم کرده باز را فروشیکتاب

 خواندن با همراه و گشودم را کتاب .بود نشده واردش هم

 خوانیهم هم موسیقی با لب زیر نخستش، سطرهای
 .کردم

 

 ما دنیای نبود، سربسته پیغوم نبود، قصه ما دنیای"

 "...بدونه خوادمی هرکی عیونه،

 

 سرم فروشی،کتاب جلوی آویزهای جلینگجلینگ صدای

 لباس که دختری دو دیدن با .کرد بلند کتاب روی از را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جایم از و نشست لبم روی لبخند بود، تنشان مدرسه فرم

  .شدم بلند

 

 !اومدید خوش ــ

 

 بود پر یکی آن اما زد، لبخندی تنها و بود روکم یکیشان

 .شیطنت و ذوقوشوق از

 

 دارید؟ هم درسی کتاب شما ممنونم، ــ

 

 حذف را لبخندم .بودند آمده درسی کتاب خرید برای پس

 پشت از و دادم تکان سری .بود خوب هم همین نکردم،

 .کشیدم کنار بودم نشسته پشتش که ایچوبی میز

 

 خواین؟می کتابی چه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کتاب عنوان چند تویش که داد دستم به مچاله کاغذ یک

 توی عناوین .بود شده نوشته کنکور یمطالعه برای

 .کردم بلند سر لبخند همان با .بودند کامل فروشیکتاب

 

 قفسات بین دور یه خوایدمی کنم،می شونآماده تا ــ

 !بزنید

 

 تند قدم دیدن با و کردند تشکری پرشور نگاهی با
 هاکتاب کردن آماده سراغ به ها، قفسه سمتبه کردنشان

 دیگر بار یک چیدم، میز روی را عناوین وقتی .رفتم

 را موردی اینکه از اطمینان با و کردم نگاه را شانلیست

 داشتم دوست .نشستم صندلی پشت باشم، نینداخته جا

 و گشتندمی قفسات بین کمی کردند،نمی خریدی اگر حتی

 خش با هم هنوز موسیقی صدای .کردمنمی هولشان

 و بود بلند کاست، نوستالژیک و داشتنیدوست

 .آمدمی نظر به نوازگوش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۴۶_پارت#

 طومار#

 

 سیر شادی از شد، ما مال زندگی شد پا خلق وقتی از"

 "شیمنمی اسیر دیگه شیم،نمی

 

 لبم روی لبخند هم من شد، بلند که هایشانخنده صدای

 یقفسه جلوی دیدنشان با و کشیدم سرکی .نشست

 صدای که دوباره .انداختم باال ابرویی تألیفی، هایرمان

 دیدن و چرخید شتاب با سرم شد، بلند در جلوی آویز
 شد باعث فروشیکفش یمغازه شاگرد پسرک حامد،

  .بایستم

 

 !کرمانی خانم سلم ــ

 

 .بزند را حرفش تا ماندم منتظر و کردم سلم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 فاکتورا خواممی .شده تموم مونکاربن برگه حقیقتش ــ

 برگه داری، هم التحریرلوازم وسایل شما .بزنم جمع رو

 شه؟می پیدا توش کاربن

 

 هایپک از یکی بعد و کند صبر خواستم !شدمی پیدا

 .برداشتم التحریرلوازم قسمت از را کاربن دفتری

 

 فقط؟ همین ــ

 

 شد؟ چقدر !نکنه درد شما دست بله، ــ

 

 شد بلند آویز صدای دوباره که بودم نگفته را مبلغ هنوز

 استراحت آن که بودم کرده چشم را خودم گمانم ...من و

 آمدهاییپیش چنین به سرعت این به را خاطر آرامش و

 توی درهم هایاخم آن با دیدنش .بودم باخته

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 او و بکنم آرامی سلم فقط شد باعث من، فروشیکتاب

 :بزند لب من به دادن جواب بعد

 

 این من برس، اونا به برو اومده، مشتری حامد ــ

 .زنممی رو فاکتورا

 

 از یکی روی تعارفی بدون حامد، سریع رفتن با و
 تعبیه فروشیکتاب در مسن افراد برای که هاییصندلی
 روی را کاربن دفتر و نشست نشوند، خسته تا بود شده

 لب زیر وقتی خصوصبه بودم، زده حیرت .گذاشت پایش

 :زد غر

 

 هی خریدن کفش یه سر ساعته نیم کشه،نمی خجالتم ــ

 توی عقل .ببره دل که گیرهمی من چشم جلوی رو پاش

 !نیست؟ زنا یکله
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پیراهن جیب در دست پرید، باال بار این ابروهایم جفت
 خواست،می که چیزی نکردن پیدا با و برد کتانش

 .چرخاند من سمتبه سر آلوداخم

 

 دارید؟ مشکی خودکار ــ

 

 ایلحظه را حواسش قفسه، بین دخترهای یخنده صدای
 ردیف از ایمشکی خودکار حرفبی من اما کرد، پرت

 دیدن با .دادم دستش به را برداشتم فانتزی خودکارهای

 نهایت در و کرد مکث ایثانیه چند خودکار، فرم

 .شد فاکتورش نوشتن مشغول من، به اهمیتبی

 

 ۴۷_پارت#

 طومار#

 

 شد؟ آماده ما کتابای ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تخیلی-علمی هایکتاب از جلد یک .بودند آمده دخترها

 یهمسایه به اهمیتبی .بود دستانشان بین هم تألیفی

 اش،مغازه شلوغی از نبود خیالش عین که راحتی زیادی
 پناه من فروشیکتاب به بلندباالیی فاکتور نوشتن برای

 راهی با و کردم وارد سیستم در را شانحساب آورده،
 .کردم کم کمی را پخش صدای کردنشان،

 

 .نداشتم صداش با مشکلی من ــ

 

 را کتابم و نشستم امصندلی روی سمتش، چرخیدن بدون

 .گرفتم دست به دوباره مطالعه برای

 

 شید؟نمی ناراحت بگم چیزی یه ــ

 

 خیلی شبیه رفتارش .کرد بلند فاکتور روی از را سرش

 معنایبه سری .بود تعارف بدون و راحت ها، بازاری از

 :زدم لب من و داد تکان نه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نبود مهم برام اصلاً حقیقتش کردم، کم خودم خاطربه ــ

 !نه یا باشید داشته باهاش مشکلی

 

 اما برود، باال خواست ابروهایش از یکی کردم حس

 یادامه بود شنیده که چیزی به اهمیتبی .شد مانعش

 به را نگاهم عمیق، نفسی با من و نوشت را فاکتورش

 .دوختم کتاب

 

 !نیست خوبی شغل ــ

 

 ظاهربه .کشید باال را سرم صدایش یدوباره شنیدن

اً خب اما بود، فاکتورش نوشتن مشغول  مخاطب طبیعیتا

  .بودم من اشجمله

 

 !فروشی؟کتاب ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و گرفت حرصم .داد تکان سری من به کردن نگاه بدون

 :زدم لب

 

 !داره ایعقیده یه هرکس ــ

 

 !نیست بازاری نگاهتم ــ

 

 روی هایمدست کردن حلقه با و بستم را کتاب بار این

  .کشیدم جلو کمی را خودم میز،

 

اً ــ  که چیزی .کنه فرق دیگه آدمای با نگاهم باید طبیعتا

 !فرهنگه از بخشی بودنش، کاال از جدای فروشم،می من

 

 ۴۸_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را کاربن یبرگه بود، شده تمام نوشتنش فاکتور ظاهرااً
 شان،سرفصل از کردن پاره با و برداشت کاغذ دو بین از

 که چیزهایی عمیق اخمی با داشت .شد بلند جایش از

 که رسیدمی نظر به طوری و کردمی چک را بود نوشته
 و بود شنیده هم، شاید یا نشنیده را من حرف انگار

 :دادم ادامه مصرانه .بگیرد اشجدی خواستنمی

 

 درسیه؟ کتاب جزبه منظورم خوندی؟ کتاب اصلاً شما ــ

 

 کردن تا با کرد، بلند فاکتو روی از را سرش باالخره
 سمتبه اش،تیره جین جیب در قراردادنشان و کاغذها

 گرفتن ضمن و کشید بیرون جیب از را موبایلش .آمد من

 .داد را جوابم شماره یک

 

 چنین واسه وقت بازارم، توی سالگی پونزده از من ــ

  !خانم سرکار نداشتم کارهایی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کردممی حس که درحالی برافروخته، کمی و متحیر
 که زدم زل اویی به اندریخته هایمدست کف داغ سرب

 پشت فرد با تماسش برقراری با جمله، این بعد بلفاصله

 :پرسید سریع خیلی خط،

 

 بیام؟ حامد؟ رفت زنه این ــ

 

 دستش آهسته تماس، قطع با که گفت چه حامد دانمنمی و
 درست داد، قرار اشپیشانی کنار حداحافظ معنایبه را

 و هاششقیقه کنار شدهریخته موهای طره آن به چسبیده

 .کرد رفتن قصد حرفبی

 

 ...آقای ــ

 

 که شد متوجه هرحال به اما بود، رفته یادم اشفامیلی
 داشته کاری نیست که دیگری کس با توانمنمی او جز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اشسوالی و نافذ نگاه با و چرخید مورد همین سر .باشم

 از .کردم جمع صدایم روی را حرصم تمام .کرد تماشایم

 .آمدمی بدم خواندندنمی کتاب که هاییآدم

 

 !نشده حساب کاربن دفتر و خودکار اون پول ــ

 

 و شد کشیده دستش توی دفتر روی ایلحظه نگاهش

 این بابت دادمی نشان غلیظش اخم .آمد یادش تازه انگار

 که حاال من اما است، عصبانی خودش از پرتی حواس
 که نبودم بیمار .داشتم بهتری حس دیدممی را خشمش

 را چیزی چنین که ادببی قدرآن یا و کنم اذیت را آدمی
 بدجور اشجمله اما بیاورم، کارم محل یهمسایه روی به

 بدی آدم خواندنمی کتاب که آدمی .بود کرده ناراحتم

 شغلم به من نگاه به راجع راحت قدراین اینکه ولی نبود،

 راه .رسیدمی نظر به بد داد،می نظر نبودنش مناسب و

  :کرد زمزمه برگشت که را رفته
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !متأسفم ــ

 

 از .کردم دریافت تردید با را گرفت سمتمبه که کارتی

 خودم روی به خواستمنمی ولی بودم مطلع کارم زشتی
 .بیاورم

 

 رمز؟ ــ

 

 ۴۹_پارت#

 طومار#

 

 ۲۸۲۸ ــ

 

 رسید و کارت گرفتن با زمانهم و کشیدم را رقم

 بابت از کمی .نکنم نگاهش دیگر کردم سعی سمتش،به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کردممی حس هم، طرفی از و بودم کشیده خجالت رفتارم

 .دادممی نحویبه را اشمباالتیبی جواب باید باالخره

 

 !راستی ــ

 

 و کشیدم باال ناچارااً را سرم کلمه، آن گفتن و نرفتنش با

 .نشست هایمچشم جلوی اش،جدی و پخته صورت

 هاآدم احواالت از ایآیینه هاچشم بودم شنیده همیشه
 زبانم جای من، احوال یآیینه بودم امیدوار و هستند
 رخش به را پول آن نپرداختن ادبی،بی با اینکه بابت

  .کند عذرخواهی بودم کشیده

 

 !آزادخان گنمی بهم ــ

 

 .بود آورده زبان به من پرمکث آقای آن جواب در را این

 من، و بود مانده نصفه اشفامیلی ندانستن با که آقایی
 توی آزادخان یزمزمه از بعد را غرورش برق
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه بازار، توی گفتمی انگار که برقی .دیدم هایشچشم

 حرفی .نیستید برایم خوبی حریف خودت نه و شغلت

 را دستش دوباره او و دادم کش را نگاه این تنها نزدم،

 وقتی بود؟ اشخداحافظی مدل این .گذاشت سرش کنار

 از او که داد نشان جلویش،عقب حرکت با ایشیشه در
 هاآدم حضور از دوباره فروشیکتاب حاال و شده رد آن

 نفس با همراه و آمدم فرود امصندلی روی شده، خالی
 با و گوش موسیقی یشده ترآرام صدای به عمیقی،

 .کردم لمس را نخوانده کتاب جلد دستم

 

 و دویدم شدم، در به ورش اون از شدم، تر دریا به زدم"

 "رسیدم کوه باالی دویدم،

 

 شد؟ زشت ــ

 

اً که ایچهره با و پرسیدم خودم از را این  مضحک قطعا

 را ادب اگر او .کردم توبیخ را خودم رسید،می نظر به
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 بودم؟ کرده مثلبهمقابله من چرا بود، نکرده رعایت
 کردم باز را کتابم هزارم، بار برای و زدم چانه زیر دست

 .ببرد یادم از را بدم کار خواندنش، بلکه تا

 

 دختر با روشن دنیا چشم گفت،می و بودمی باید عزیز

 !سپیدار تو از وای سپیدار، کردنم تربیت

 

 ۵۰_پارت#

 طومار#

 

 سمت حرکت موقع که بودم کرده عجله قدرآن اول روز

 تایم البته .بودم برنداشته را ناهار غذای فروشی،کتاب

 دوباره و شدمی بسته فروشیکتاب که بود بهتر ظهر،
 سخت کمی من برای آمدورفت اما کردیم،می بازش عصر
 برای بودم کرده بهانه را تنبلی دلیل، همین به و بود

 و دنج فضای توی استراحت و فروشیکتاب در ماندن

 اممواخذه غذا نبردن بابت و زد زنگ که عزیز .امنش
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 را غذا برایم پژمان که کرد اضافه دعواهایش ته کرد،
 دعواها آن بعد که بود چیزی تنها این و آوردمی

 که بود گذشته یک از ساعت .کند خوشحالم توانستمی

 خواستم او از فروشیکتاب توی آمدنش با .رسید پژمان

 قدیمی یکرکره جایگزین که ایبرقی یکرکره ریموت
 شد،می اگر .ببندد را هادر و بردارد را بود مغازه

 پایین با و بخوابم را ناهار بعد ساعتی چند خواستممی

 اول روز که ایقالیچه .بودم ترراحت برقی یکرکره بودن

 با و کردم پهن را بود آورده کارها همین برای عزیز
 بود شده کشیده پارچه دورش که مسی، یقابلمه گذاشتن

 .نشستم و کندم پا از کفش هم خودم رویش، به

 

 !پلوست زیره جون، آخ ــ

 

 دست و نشست پاهایش یپنجه روی قالیچه، کنار پژمان
 تربی بود، گذاشته عزیز که هاییسبزی از و کرد دراز

 .کرد جدا
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 !خب بشین نشستی، چنگو سر چرا ــ

 

 :گفت لهجه به من از تقلید به و خندید

 

 خوبه؟ سفره، توی آممی چارچلنگ االن ــ

 

 .بود تربلند او از من یخنده صدای

 

 بشین درست سفره، تو بیای پاودستچهار خوادنمی ــ

 .فقط

 

 قالی روی هایش،کتانی درآوردن با و گفت چشمی

 به مرتب .کردم پر پلو از برایش را بشقاب من و نشست

 را هاسبزی کردن، چت حین و کردمی نگاه اشگوشی
  .خوردمی خالیخالی
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 بود؟ چطور امروز ــ

 

 ناامید اما نداشتم، فروشی درسی کتاب چند همان جزبه
 دهانم توی را قاشق و انداختم باال شانه لبخندی با .نبودم

 جلو با و گذاشت کناری را اشگوشی باالخره .گذاشتم

 :کرد زمزمه بشقابش کشیدن

 

 کنی؟می کارچی دانشگاه ریمی که روزایی ــ

 

 .بیاد روزا اون نگار شده قرار ــ

 

 بطری کشیدن جلو با و چپاند دهانش توی سبزی مشتی

 :پرسید آب

 

 خاله؟ یادته رو حیدرعلی تو ــ
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 ۵۱_پارت#

 طومار#

 

 توی و کردم فکر کمی بود، آشنا برایم اسم این
 تصویر که برسم هویتی به تا گشتم را ذهنم هایاتاقک

 .داشتم او از ماتی و محو

 

  بود؟ طرز اهل که همون ــ

 

 :کردم نجوا سوالی .داد تکان سری

 

 چطور؟ کم، خیلی ــ

 

 خوردن غذا در سرعتش .کشید سر نفسیک را آب

 بشقابش محتویات از بیشتر نصف که بود باال قدرآن

 .بود شده خالی
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 پرهام بودن، سعید دایی یخونه نگار و پرهام پریشب ــ
 ینوه گفته و دایی به زده زنگ یکی شب سر گهمی

 مرحوم هایبچه خوادمی پیرمرد که القصه و حیدرعلیم

  .ببینه رو هللانعمت

 

 به نه و من به نه .بود نگفته جریان این از چیزی سعید

 من دانستمی عزیز را خبر این اگر بودم مطمئن عزیز،

 از غذایم خوردن به کردم شروع .کردمی مطلع هم را

 به بشقابش، محتویات شدن تمام با پژمان اینکه ترس
 :پرسیدم حال همان توی و نزند دستبرد من ظرف

 

 چی؟ که خو ــ

 

 آخر خواستهمی دایی ظاهرااً دونم،نمی رو چونشوچند ــ
 هم طرز، و راور سمت بریم باهم همه کنه هماهنگ هفته
 حیدرعلی حرف اینکه هم بخوره مونسروکله به بادی یه
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 و زنهمی زنگ آدم اون دوباره دیشب که نمونه زمین

 .شده فوت حیدرعلی گهمی

 

 و غذا از بود پر تویش گذاشتم، دهانم روی دست

 توی که امشوکه نگاه .بدهم قورتشان توانستمنمی

 ادامه هم را اشباقی او نشست، پژمان خیالبی هایچشم

 :داد

 

 پرهام خبرای و مامان و داییزن حرفای بین از رو اینا ــ
 رو غذا عزیز خونه بودم رفته که االن اما فهمیدم،

 مصلحتصلح داشت .بود اونجا سعید دایی بیارم بردارم

 !نه یا برن خدابنده هفتم برای کردمی

 

 ادامه به نسبت میلبی و دادم قورت را غذا سختیبه

 شد میلیبی این متوجه سریع پژمان .کشیدم عقب دادنش

 خاطربه کم را حیدرعلی .کشید جلو هم را من بشقاب و
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 هم رنگکم خاطرات همان میان کل در اما داشتم،

 .بود واضح اشمهربانی

 

 کرد؟ قبول عزیز !خوریمی تند قدراین نشی خفه ــ

 

 .انداخت باال شانه ندانسته

 

 نبود معلوم خدابنده ولی اومدم، سریع من دونم،نمی ــ

 .رفت دنیا از نزده رو حرفش که داشت کارتونچی

 

 ۵۲_پارت#

 طومار#

 

 و کند رحمتش خدا کردم زمزمه تنها دانستم،نمی هم من

 روسری .برخاستم قالیچه روی از هایمکفش پوشیدن با
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 نشستن با و بخورند هوا کمی موهایم تا گرفتم سر از

 :کردم زمزمه صندلی روی

 

 ...سوخت دلم .بود مهربون خیلی پیرمرد ولی ــ

 

 دوش خونه برم باید االن که بسوزه من واسه دلت تو ــ

 .هستم هم خسته یخسته تهران، برسونم رو خودم بگیرم

 

 .نشستم صاف و شدم هوشیار

 

 چرا؟ تهران ــ

 

 .اشپیشانی وسط زد
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 بگم عزیز به رفتم خواستممی شد؟ چی دیدی ــ

 ای .رفت یادم دیدم رو سعیددایی ها، برگشته حمیراخاله

 ...بابا

 

 که عزیز بزرگ خواهر فرزند حمیرا،خاله برگشت خبر
 از را کنیم صدایش خاله بودیم کرده عادت بچگی از ما

 و بود شده مشغول فکرم کلی بابتش بودم، شنیده نگار

اً دیگر  .شوم درگیرش آن از بیشتر نداشتم حوصله واقعا

 

 چیه؟ تو به دخلش ــ

 

 .شد متعجب امخونسردی از

 

 !داشتی؟ خبر ــ
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 شدم مجبور و کرد نگاهم سوالی دادم، تکان سری
 این خبر محمدمهدی اینستاگرام در نگار بدهم توضیح

 کردند قانعش که توضیحاتم .بود خوانده را برگشت

 :داد جواب هایشکتانی پوشیدن با زمانهم و برخاست

 

 دعوت بودا، من صمیمی دوست سرم خیر محمدمهدی ــ
 دور قدیم رسمبه رو هابچه از تا چند و من امشب گرفته

 .بشیم جمع هم

 

 سوا هم از سری پژمان و محمدمهدی گفت،می راست

 دوبی، به حمیراخاله مهاجرت از قبل تا .بودند

 .شدندنمی جدا هم از هم روز یک پژمان و محمدمهدی

 

 بمونن؟ تهران قراره ــ

 

 .شهمی چی ببینیم تا تهرانن که فعلاً .ندارم خبر ــ
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 هایانگشت نوک و کشیدم عمیقی نفس دادم، تکان سری

 .چسباندم میز یلبه را سردم

 

 ۵۳_پارت#

 طومار#

 

 !راه توی باش خودت مواظب ــ

 

 یلهجه با و بوسید را سرم روی برگشت، لبخندی با
 :کرد زمزمه کرمانی غلیظ

 

 !سرم ته ور دردات ــ

 

 من از اینکه وجود با چقدر .داشتم دوستشان چقدر

 .دانستمشانمی جانم از ایتکه شبیه بودند، هم تربزرگ
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 انگار بودن خاله ...شاید فرزند به مادر حس شبیه حسی

  .بود داده هدیه من به را دنیا هایقشنگی یهمه

 

 باهاش سرهیه که اونی برای رو هاصدقهقربون این ــ
 .بده کنیمی بازیاساماس

 

 با را کرکره از کمی بلند، خداحافظی یک با و خندید 
 زیر همان از را ریموت آن، از گذر با و داد باال ریموت

 دوباره را شده ایجاد یفاصله .کرد پرتاب من سمتبه

 همان کنار فروشی،کتاب شدن خالی با و دادم پایین
 به خیره و کشیدم دراز قالیچه روی نشده، جمع یسفره
 نقش محمدمهدی آن در که کردم فکر ایگذشته به سقف،
 توی هنوز دارشخش صدای .داشت ایشده ترپررنگ

 را من خلوت توی شیطنت، با که صدایی .بود گوشم

 هم روزها آن حتی من و جمله، یک به بود کرده دوره
اً که دانستمنمی  چیزهمه یا دارم دوست را او واقعا

 پهلو به .احمقانه یدخترانه هیجان یک به گشتبرمی

 بستن با و کردم جمع بغلم زیر را هایمدست چرخیدم،
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 دلم هربار که کردم شعری خواندن به شروع هایم،چشم
 دهانم توی افتاد،می جانش به شور و پیچیدمی هم به

 .پیچیدمی

 

 ریزم،می هم به سخت خودم دست از گاه ناچیزم، چقدر*

 غصه ز خیزم،برمی که سپیدار کابوس سر از شبنیمه
 میزت، شده تو، دنیای همه من، دنیای همه لبریزم،

 * ...پاییزم فصل سپیدار زرد برگ طرفدار من میزم،

 

 صدای آشنا، صدای همان انگار بعد به اینجا از و
 و ترساندمی را من هم هایشنگاه که پسری یرستهبلوغ

 انگار .شد یکی من صدای با رساند،می هیجان به هم

 ...بود هم او خواندم،می که نبودم من این فقط

 

 و است درخت پایان بوفه سپیدارانند، مرگ میزها*

 شاید دارم، ایمان سرنوشت و سپیدار نفرین به من بهار،
 در و گستت زهم که فردا سپیدارست، فردای که میز این
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 زندگی انگیزم،غم مرگ آن برای شود تابوت است، انبار

 *...است سپیداران حق

 

 کردم تلش افتاده،همروی یخسته هایچشم همان با و

 هم خودت حتی که خاطراتی میان زیستن که چرا .بخوابم

 رویا، بعدش کدام و است حقیقت بعدش کدام دانینمی

 با را، عصر و خوابیدممی باید .نیست بیش کاریبیهوده

 وارد که هاییآدم استقبالبه زیادتری انرژی

 به کامل اینکه از قبل .رفتممی شدندمی امفروشیکتاب

 برای ایفاتحه یزمزمه به کردم شروع بروم، خواب

  .شدند سنگین هایمپلک میان همان و حیدرعلی

 

                                        *** 

 

 ۵۴_پارت#

 طومار#
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 قبول .کند صبح من پیش را شب بودم خواسته حانیه از

 در امکاری روز اولین شدن تمام از بعد من و بود کرده

 .برگردیم خانه به باهم تا بودم رفته دنبالش فروشی،کتاب

 را چیزهمه .بود پرسیده بودنم راضی و کارم محیط از

 یهمسایه از .کردم تعریف موبهمو راه طول در برایش

 برگشتن تا گرفته داشتم که خردکنیاعصاب کمی
 خودش با که حرفی فکر که ایحیدرعلی و محمدمهدی

 ...شنید .بود کرده درگیرم عصر تمام برد، گور به

 و "وکیلی؟هللا" که پراند نمک گاهی لبخند با هایشوسط

 را اشباقی و دادممی تکان سر لبخند با هم من بعد

 .کردممی تعریف

 

 قدیمی در قفل در را کلید خانه، به رسیدنمان محضبه
 جا به را نوازیمهمان رسم تا کشیدم عقب و چرخاندم

 و آمدمی خوشش ما یخانه محیط از حانیه .باشم آورده

اً بارها را این  محضبه هم بار این .بود کرده تکرار لسانا

 و شکفت قبل از بیشتر لبخندش حیاط، در گذاشتن پا

 :زد را قلبش حرف زبانش
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 !سپید اینجام عاشق من ــ

 

 باز را نشینشاه در عزیز بدهم، را جوابش که این از قبل

 من، کنار حانیه دیدن .گذاشت پا ایوان به و کرد

 .زد لبخند طورآن که کرد خوشحالش

 

 گم راه مادر، جانحانیه !من دخترای اومدید خوش ــ

 !کردی

 

 باال بوسیدنش و عزیز به رسیدن برای را هاپله حانیه
 کشیده سرشپشت آرام هایگام همان با هم من و رفت

 او و پرسیدمی را اشخانواده احوال داشت عزیز .شدم

 .دادمی را جوابش گرمیبه هم

 

 .عزیزخانم شد عرض سلم ــ
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 .زد زل سرتاپایم به حظ با و دید هم را من باالخره

 

 !سرده که بیاید تو، بیاید مادر، ماهت روی به سلم ــ

 

 رفت بخاری سراغ عزیز و شدیم خانه وارد باهم سه هر

 با و بستم را قدیمی چوبی درهای .کند زیاد را اششعله تا

 برای خواستم حانیه از ام،روسری برداشتن سر از

 پا آشپزخانه به هم خودم .برود اتاقم به لباس تعویض

 .گذاشتم

 

 عزیزم؟ چیه شام ــ

 

 آریمی رو دوستت دونستممی مادر، گذاشتم گرموآب ــ

 .ذاشتممی بار بهتری چیز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با بعد و دوختم چشم بود اجاق روی که ایاشکنه به

 .بوسیدم را اشخوردهچروک و پیر صورت محبت

 

 کلی حیاطت یتازه هایسبزی و ترشی با همینم ــ

 .عزیز چسبهمی

 

 ۵۵_پارت#

 طومار#

 

 قرار سینک روی را ظهر ناهار یقابلمه یبقچه بعد و

 سالوسن وجود با اینکه .کردم باز تشکر به لب و دادم

 بود، خودش گردن آشپزی زحمات تمام هم هنوز باالیش،

 عوض دنیایی با را عزیز پختدست .آوردمی کیفم سر

  .کردمنمی

 

 خوشمزه خیلی ناهارت !خانمفخری کردی مونشرمنده ــ

 .بود
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 هایظرف تا ایستادم سینک جلوی زد، رویم به لبخندی

 خشک حتمی و بود گذشته ظهر از خیلی .بشویم را ناهار

 .بودند شده

 

 نکندی تن از لباس دوستت، پیش برو مادرو، کوولش ــ
 !نذاری جا رو غذا اون کن دقت بد، به ازی ولی !هنوز

 

 با همراه و کشیدم آب را هایمدست .گفتم چشمی و خندیدم

 .کردم باز هم را مانتوام هایدکمه آشپزخانه، از خروج

 بود موهایش بستن مشغول حانیه شدم، اتاقم وارد وقتی

 .بود کرده عوض را هایشلباس و

 

 امشب؟ که آننمی خواهرت و برادر هایبچه از ــ

 

 پرتاب تخت روی مانتوام، و روسری .انداختم باال سری

 .کشیدم بیرون را هایملباس کشوی و شدند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 داری؟ دوست گذاشته، اشکنه شام عزیز ــ

 

 قرار آرایشم میز جلوی که ایصندلی روی نشست

 .کشید جلو سمتبه هم را هایشلب داشت،

 

 !خودتون قول به گرموآب جون، آخ ــ

 

 تعویض را لباسم حضورش از خجالت بدون و خندیدم

 صدای .کشیدم بیرون را امیقه در مانده موهای و کردم

 مانجفت نگاه پنجره، یشیشه به باران قطرات خوردن

 نشان را خودش حسابی داشت پاییز .کشاند سمتشبه را

 .دادمی

  

 .بارهمی پ شنگو بارونش ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ریز قطرات همان اما آمد،می نمنم باران بود، او با حق

 از چشم اینکه بدون .کردندمی تولید صدا شیشه روی هم

 :زدم لب بردارم قطرات سرخوردن

 

 کردی؟ دقت ــ

 

 چیو؟ ــ

 

 .چرخیدم سمتشبه و خندیدم

 

 رو؟ پ شنگو ــ

 

 ۵۶_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .است برده کار به کرمانی یکلمه یک شد متوجه تازه

 تنها و بردمنمی کار به را کلمه این خیلی هم من حتی

 تکان با و گرفت اشخنده .شنیدمشمی عزیز از گاهی

 :کرد نجوا سر دادن

 

 .رفت مالش دلم شام؟ بریم ــ

 

 .کردم باز را پنجره بین کمی رفتن، از قبل و گفتم ایباشه

 خاک نم و باران بوی گردم،برمی وقتی داشتم دوست
 نفس هاساعت بتوانم من و باشد شده پخش اتاق توی

 از کماجدون با عزیز انداختیم، که را سفره .بکشمش

 سنتی فضای از سرمست حانیه .آمد بیرون آشپزخانه

 :زد لب و کشید عمیقی نفس خانه، میان

 

 !عزیز دهمی خوبی بوی چه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از یکی کردن دراز با همراه و شکفت عزیز لبخند

 بعد .چرخاند ظرف در را ملقه کرد،می درد که پاهایش

 یاد با من و کرد شروع او از حانیه، یکاسه گرفتن با هم
 دنیا به تازه را هایشبچه که حیاط تنبل همیشه یگربه

 .کشیدم دهان به نان ایتکه بود، آورده

 

 گذاشتی؟ چیزی هاشبچه و گربه این برای عزیز ــ

 

 !هستن پنبو همچی دیدی؟ رو هاشبچه ها، ــ

 

 وقتی .بودند برده را عزیز دل سفید، هایگربهبچه ظاهرااً

 را ترشی ظرف گرفت، قرار هم من مقابل اشکنه یکاسه

 :زد لب آهسته عزیز .کشیدم جلو کمی

 

 .دخترجان دعوتیم عروسی بعد یهفته آخر برای ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در قاشق گذاشتن با و کرد تلقی حانیه نگاه با نگاهم
 از که خاکی بوی و باران نمنم صدای همان میان بشقاب،

 :پرسیدم کرد،می عبور درها بین درز

 

 کی؟ عروسی باشه، خیر ــ

 

 .خانمهما دختر ــ

 

 لبخندم !مهسا خانم،هما دختر من، هایبچگی بازیهم

 :کردم زمزمه حانیه به رو و گرفت رنگ

 

  .کردیممی دعوا باهم خیلی بودیم بچه گفتم که همونی ــ

 

 :پرسیدم عزیز از بار این من و گفت آهانی

 

  داد؟ خبر کی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 محله یک بردنمون، دعوت .بود اینجا هماخانم پسین ــ

 .شورندمی ور محله هفت ستعروسی

 

 :زد لب آهی با عزیز و کردم زمزمه ایباشه مبارک

 

 ۵۷_پارت#

 طومار#

 

 رضا خیلی خودشونم .ستپیرزاده پسره گفتمی البته ــ

 !شده کوتاه شونزبون و خواسته دختر اما نبودن،

 

 نگاه جواب خنده با زد، زل من به نامفهوم و گنگ حانیه

 :دادم را پرسوالش

 

 !برده زن قبلاً یعنی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 لحظاتی تا که بارانی داد، تکان فهمیدن ینشانهبه سری
 حالت رعد، صدای با ناگهانی بارید،می نمنم و آرام قبل

 ترس از شدهجمعخوددر حالتی با من و گرفت رگباری

 :کردم نجوا بلندش صدای

 

 ...عزیز راستی بشن، خوشبخت ایشاال ــ

 

 .بدهم او به خودم را خبر دادم ترجیح شد، بلند که سرش

 فهمیدنش دیر بابت را خودش و شنیدمی زود یا دیر

 :کردم زمزمه که بود این .کردمی ملمت

 

 .برگشته حمیراخاله ــ

 

 هایچشم زیر .شکفت گلش از گل ثانیه، از کسری در

  .رفتند تو هایشگونه و افتاد خط بیشتر چروکش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گفت؟ تو به کی ــ

 

 را جوابش تا گذاشتم دهانم توی پر قاشقی بود، مهم مگر

 همان با تنها .نشد پیگیرش هیچ هم خودش و ندهم

 .شود بلند تا گذاشت زانو سر دست شادی

 

 این نه، یا داشت خبر ببینم بزنم زنگ سودابه به برم ــ
 مراسم برای طرز برم سعید با خواممی که هم هفته آخر

 !گیرمشونمی وعده برگردم ولی حیدرعلی، ختم

 

 .زدم جا خبربی را خودم

 

 !حیدرعلی؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که کوچکی یپته به زد تکیه نشست، تلفن میز روی

 .داد تکان سری و داشت قرار پشتش

 

 رفتیم باری چند باشه یادت بودی بچه آقاته، دوست ــ
 خدابنده یادته؟ سروشون بزرگای درخت داهاتشون،

 !شده فوت

 

 حانیه، و کردیم زمزمه خدابیامرزی حانیه هم و من هم

 برایش .خندید بودم زده جا ندانسته را خودم من اینکه از

 برداشتن با و نکند اشخفه خنده تا کردم پر آب لیوانی

 که شام هایظرف .شدم بلند سفره سر از خودم، یکاسه

 از بعد من و رفت اتاقش به خواب برای عزیز شد، شسته
 پا اتاقم به آب پارچی با درها، بودن بسته کردن چک

 انداخته خوابرخت زمین روی مانجفت برای .گذاشتم

 شب حانیه اگر تا گذاشتم میز روی را پارچ .بودم

 خنک تشک روی خستگی با و باشد راحت شد اشتشنه

 خاموش را چراغ حانیه خود .نشستم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۵۸_پارت#

 طومار#

 

 رنگکم نوری بودند، روشن که ایوان هایالمپ اما کرد،

 و بود آمده بند هم باران .کردندمی پخش اتاق توی

 موهایش کش حانیه وقتی .بود کرده پر را خانه سکوت

 حالت به هم من گذاشت، بالش بر سر و کرد باز را

 رویبهرو و چرخیدیم پهلو به دو هر .درآمدم کشدراز

 !مانپربرق هایچشم با .ماندیم هم

 

 .نیستی سرحال خیلی امشب ــ

 

 .زدم لبخندی

 

 !نیستم آره ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 محمدمهدی؟ کرده؟ درگیرت بیشتر چی ــ

 

 را جوابش .باشد سقف سمتبه رویم تا چرخیدم پشتبه

 :دادم کوتاه هم

 

 چیزی حسش اون از هنوز پرسم،می خودم از همش ــ
  مونده؟ باقی

 

 خیزنیم حالتبه و کرد گاهتکیه سرش زیر را دستش

 .درآمد

 

 باشه؟ مونده داری دوست ــ

 

 !سمتشبه چرخیدم دوباره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جنس با رابطه یتشنه خیلی من دونیمی .دونمنمی ــ

 زدممی سروکله پژمان و پرهام با قدراین .نبودم مخالف

 نه بودن، پشتم داداشا و داشتن رو هوام اونا قدراین و

 ولی .بودم چیزی کنجکاو دیگه نه و کردممی حس نیازی

 همه که ظهری اون توی حیاط، پشت محمدمهدی، وقتی
 باشم، دوست باهاش گفت و کشید رو دستم بودن خواب

 .کنم امتحانش باید کردم حس

 

 .بشی وسوسه طبیعیه سپیدار، بود سالت پونزده فقط تو ــ

 

 نه داشت، جوش صورتم آوردم، یاد به را سالگی پانزده

 و بود کرده باد کمی هم دماغم .داشت اما زیاد، خیلی

 آن .نبودم راضی خودم از زیاد بلوغ خاطربه خلصه،

 من به که شده خل محمدمهدی کردممی فکر روزها
 بود؟ سالش چند خودش مگر دهد؟می دوستی پیشنهاد

 و بود رفته دانشگاه تازه !تجربهبی و خام !سال نوزده

 .زدمی پا و دست دیگری دنیای توی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بودیم دوست باهم هفته سه فقط ما ــ

 

 .کوباند بالش روی هم را سرش خندید، آرامی صدای با

 

 دوست مدلی این باهات دیگه خوامنمی گفتم که بعدش ــ
 عوض یهو محمدمهدی انگار کردم، اشتباه اصلاً و باشم

 توی مهربون و محترم و مودب شخصیت اون از .شد

 ...ترسناک آدم یه به بود شده تبدیل ذهنم،

 

 ۵۹_پادت#

 طومار#

 

 :شد بلند آرام هم باز حانیه صدای

 

 برگشتنش با و باشه نکرده عوضش زمان ترسیمی ــ
 کنه؟ اذیتت دوباره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گفت شدمی بیشتر .بگذارم ترس را اسمش خواستمنمی

 خارج امحوصله از که وقتبی دردسر یک برای نگرانی
 سوال به جواب شد همین و کشیدم عمیقی نفس .بود

 به دادمی نشان آرامش هاینفس صدای بعد، کمی .حانیه

 زل سقفی به بیدار اما خسته، ذهنی با من و رفته خواب
 زنده هایمچشم پیش را گذشته از تصویری داشت که زدم

 بویی و داشت رنگ داشت، صدا که ایگذشته .کردمی

 و سفید نوزاد، گلوی زیر عطر به شبیه گاهی دادمی

 که ایشدهداغ آسفالت بوی به شبیه هم گاهی !روشن

 .دادمی آزار را مانبینی بازی، وقت ها،سرظهر

 

 زیرزمین؟ توی کشوندی رو من چرا ــ" 

 

 :زد لب و گذاشت اشبینی روی را دستش

 

 بشنون؟ همه خوایمی هیس، ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سعیدداداش یا فهمید،می عزیز اگر .بودم اضطراب از پر

 یپنجره از .افتادممی دردسر به حسابی برد،می بویی

 گردنم سمتبه آرام او دست و پاییدم را حیاط زیرزمین

 .کشیدم عقب و زدم پسش .آمد

 

 !کنی؟می کارچی داری ــ

 

 کارزنی؟چیمی حرف بلند قدراین چرا !دختر هیس ــ

  .کنم لمست خواستممی فقط بکنم؟ خواستممی

 

 .چسبیدند امپیشانی طاق به ابروهایم

 

  .بکنی رو کار این تونینمی نامحرمی، تو ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بد حس من به .نداشتم دوست را هایشخنده این خندید،

  .دادمی امنیتعدم

 

 رو یکی وقتی آدما !سپیدار دارم دوست من ولی ــ

 .کنن توجه چیزا این به نباید دیگه دارن، دوست

 

 .بودم کوبیده کمربهدست سرتقانه

 

 دیگه خوامنمی اصلاً نیست، شکلی این هیچم گفته؟ کی ــ

 بزنی؟ گولم که مبچه من کردی فکر .باشم دوست باهات

 

 "...بعدش و شد ترسناک نگاهش

 

 ۶۰_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .آمدمی مسجد از اذان اکبرهللا صدای کردم، باز که چشم

 را، شب تمام من ظاهرااً و شدمی صبح داشت یعنی این

 از نفسم .بودم کرده سر ایدقیقه چند یخاطره یک میان

 و چرخیدم آمد، باال که جمله آن از بعد پرخشم نگاه سر
 هایمپلک روی دستی خواب، غرق یحانیه دیدن با

 فکر روزها آن احمقانه چقدر و بودیم بچه چقدر .کشیدم

 باال با و برخاستم جایم از سست .امشده بزرگ کردممی

 اتاق از گرفتن وضو برای حانیه، روی پتوی کشیدن

 نشان این و بود روشن هم عزیز اتاق برق .شدم خارج

 برق همین .برخاسته نماز برای من از زودتر دادمی

 کابوسازمشوش من لب به لبخند توانستمی روشن

 حیاط سمتبه راهرو هایپنجره از نگاهم .برگرداند

 :کردم زمزمه آهسته عمیق، نفسی با و چرخید

 

 باعث باز م،گذشته خریت کن کاری خودت جون، خدا ــ
 .هستم نوکرتم .نشه دردسرم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گمانمبه .آمد بلندتر گوشم به اذان، انتهای اکبرهللا صدای

 .بود شنیده را صدایم خودش خدا

 

                                          *** 

 

 فروشیکتاب به را خودم سرعت نهایت با دانشگاه از

 آن نگاهم و شدم پیاده تاکسی از وقتی .بودم رسانده

 خیالم افتاد، فروشیکتاب اسم تابلوی به خیابان، سمت
 خیابان عرض از حواس،بی و عجله با و گرفت آرام

 شد بلند ورودی آویز صدای کردم، باز که را در .گذشتم

  .کشید باال هم را نگار سر و

 

 اومدی؟ ــ

 

 .برداشتم بلندتر را هایمقدم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !شد دیر ببخشید آره، ــ

 

 .کرد ایاشاره کامپیوتر یصفحه به و زد لبخندی

 

 !نباشی خسته .نگذشت سخت خیلی دیدم،می فیلم داشتم ــ

 

 به صندلی، روی امپشتیکوله گذاشتن با و کردم تشکری
 نگه زیرش را پلستیکی لیوان .رفتم کنسردآب سراغ

 آهسته بود، زده ذوقم توی خلوتی که حالی در و داشتم

 :پرسیدم

 

 امروز؟ بود چطور ــ

 

 خیلی .فروختم انگیزشی هایکتاب این از تا سه دو ــ

 .نشد شلوغ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 در لیوان انداختن با و کشیدم سر نفسیک را آب
 سمتبه داشت، قرار کنارش که سفیدرنگی یزبالهسطل

 چیده میز روی  را، فروش فاکتورهای .برداشتم قدم او

  .دادم تکان سری شان،عناوین خواندن با من و بود

 

 .برو تو خوایمی دیگه !نکنه درد دستت ــ

 

 ۶۱_پارت#

 طومار#

 

 فروشگاه شاگرد این عمه، راستی .دنبالم آدمی پرهام ــ

 .داد آورد رو پول این بغلی

 

 با و انداختم نگاهی بود کرده رها میز روی که مبلغی به

 !بود؟ چه برای دیگر این .پرید باال ابرویم تعجب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چی؟ واسه نگفت ــ

 

 تماشای حال در بردارد، مانیتور از چشم اینکه بدون
 :داد را جوابم فیلم،

 

 .کرده خرید ازتون دیروز گفت چرا ــ

 

 به یعنی .بود کرده حساب آزادخان خود که را آن

 به درهم صورتی با و کمربهدست بود؟ نگفته شاگردش

 .زدم زل پول آن

 

 .که بود شده حساب این !بابا ای ــ

 

 من به و کرد جدا مانیتور از را نگاهش باالخره نگار
 .دوخت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 داد؟ پول چرا پس جداا؟ ــ

 

 .دادم طنز حالتی با را جوابش و برداشتم را مبلغ

 

 !من کردن دیوونه برای ــ

 

 شیشه پشت از .شدم خارج فروشیکتاب از من و خندید

 و زن چند نه، یا است شلوغ داخل ببینم تا کشیدم سرکی

 ویترین به کمی .بودند هاکفش امتحان حال در مرد دو

 ترخلوت فروشگاهشان شاید تا زدم زل شانبرقوپرزرق

 سه کمدست من فاصله همان توی فقط .نشد اما شود،

اً که پسندیدم کفش جفت  ایخرده شانمدل به شدنمی واقعا

 برق چقدر و داشتند نظیریبی هایطراحی چقدر .گرفت

 هایشانمشتری دیدم وقتی .زدمی را آدم چشم شانچرم

 با زمانهم و دادم هول را در آرام ندارند، خروج قصد

 شبیه بویی .نشست امبینی زیر خاصی بوی ورودم،

 شاگر حامد، نگاه !نتخوش و نشیندل .صندل و چوب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود داده لم بزرگی میز پشت که خودش از زودتر مغازه

 .برگشت من سمتبه

 

 !کرمانی خانم سلم ــ

 

 سر با .کشید باال هم را آزادخان نگاه ام،فامیلی نام بردن

 به حتی .گرفتم جواب هم طور همان و کردم سلمی

 و رفتم جلو .شود بلند میزش پشت از نداد زحمت خودش

 .ایستادم حامد مقابل

 

 فروشی؟کتاب بودید اومده امروز ــ

 

 .دادم رو دیروز کاربنای برگه یهزینه بله، ــ

 

 ۶۲_پارت#

 طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 راحتیبه را آزاد نگاه سنگینی .گرفتم سمتشبه را پول

 !آدم این بود بدانرژی .کنم لمس توانستممی خوردنآب

 

 .بود شده حساب هزینه ولی ــ

 

 سر حاال که منی ماند، من روی گیج و متعجب نگاهش

 پشت .بودم چرخانده فروشگاه صاحب سمتبه

 لبخندی !لمسغیرقابل بود حسی هایشچشم سردیخون

 .زدم

 

 .کردن حساب ایشون ــ

 

 لبخند با من و چرخید کارفرمایش سمتبه هم حامد نگاه

 :کردم زمزمه ایشدهترغلیظ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .نداشت تونمقابل حال هر در ــ

 

اً شنید،می را صدایمان  این با که بود طور همین حتما

 .افتادم دیروزم بد برخورد یاد من و زد پوزخندی جمله

 اصلاً رفتارم .بدهد نشان واکنش طوراین داشت حق شاید

 شد باعث هم همین .نبود احترام چهارچوب در

 .باشم نداشته مثلیبهمقابله

 

 !اجازه با ــ

 

 پشت ازخودراضیه مرد و گفت بلند را خداحافظش حامد
 سمتبه حضورم، و من به اهمیت بدون میز، آن

 خارج فروشگاهشان از وقتی درست و رفت مشتریانش
 سرم نشست، شانویترین روی باز نگاهم و شدم

 نگاهم داشت شیشه پشت از که دیدم .آمد باال ایلحظه

 روی کمی گمانمبه .شد لبخندم باعث همین و کردمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 نگار شدم، که فروشیکتاب وارد .بودم رفته اعصابش

 :پرسید آهسته

 

 دادی؟ پس رو پول ــ

 

 نگار؟ !آره ــ

 

 هر سر بود، رسیده که پرهام ماشین بوق صدای با

  .چرخید بیرون سمتبه دویمان

 

 عمه؟ جونم ــ

 

 معطل زیاد پرهام خواستمنمی شد،نمی امروز که ظاهرااً

 خندان دستش، به کیفش دادنن با تنها همین برای .شود

 :کردم نجوا

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ست یه بغل، فروشگاه این بریم بود فرصت که روز یه ــ

 .داشت خوبی کفشای خیلی بخریم؟ چرم

 

 از را موقعیت این بودم مطمئن و بود کردن خرید عاشق

 بوسیدن با همراه و زد برقی هایشچشم .دهدنمی دست

 .برداشت قدم خروجی سمتبه امگونه

 

 ۶۳پارت#

 طومار#

 

 .خداحافظ فعلاً بهتر؟ این از چی ــ

 

 ما ماشینش از که پرهام برای و کردم زمزمه خداحافظی

 را جوابم بوقیتک با هم او .دادم تکان دست پایید،می را

 فروشیکتاب در کنار رفتنشان، یلحظه تا من و داد

  .ایستادم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بیرون آنجا از داشتند باالخره فروشیکفش مشتریان

اً و بود خرید پاکت شاندست .آمدندمی  توانسته مشخصا

 آن پی هم من چشم .باشند داشته خوبی خرید بودند

 داخل سمتبه برگشتم وقتی .بود مانده هاکفش

 اممکرومه هایدمپایی با را هایمکفش و فروشیکتاب
 صاحب که روز یک دادم قول خودم به کردم، عوض

 هم بعد .بخرمشان و بروم نبود آنجا عبوسش یمغازه

 رنگمخوش هاشبوت چه" :کردم زمزمه خودم برای

 "!سپیدار بودن

 

 درهای که خیابانی به خیره زدم، چانه زیر دست
 باید کردم فکر این به دادند،می نشانش راحت ایشیشه
 پا فروشیکتاب به که شوند ترغیب مردم تا کنم چه

 ورود باشم؟ نکرده بود مانده هم کاری دیگر بگذارند؟
 باال را نگاهم و ریخت هم به را تمرکزم نوجوانی، پسر

 :زد لب و آمد جلو هاکتاب به اعتنا بدون .کشاند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .خواستممی مدادنوکی ــ

 

 اگر وگرنه بودم کرده گوش پرهام حرف به بود خوب
 استقللم، ماه اولین در من نبود، التحریریلوازم

 یقفسه تا شدممی بلند که طور همان .شدممی ورشکست

 باهم نفر سه که دیدم بدهم، نشان پسر به را هامدادنوکی

 هرچه .شدند همسایه چرمی مصنوعات فروشگاه وارد

  !داشت مشتری خوب او بود، خلوت سرم من

 

 من به و انداختمی پارویپا هم باید حساب، این با

 !نیست بازاری نگاهت گفتمی

 

                                      *** 

 

 .بودند رفته طرز به سعید همراه عزیز، و بود پنجشنبه

 اولین این و برگردند شنبه و بمانند هم را جمعه بود قرار
 خانه توی خیراتش حلوای بوی عزیز که بود ایپنجشنبه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را هابچه یجمعه ظهر ناهار یدغدغه و پیچیدنمی

 فروشیکتاب به باید که ساعتی از زودتر صبح .نداشت

 بودند کرده اصرار خیلی نگار و پرهام .شدم بلند رفتممی

 و بودم نپذیرفته اما بروم، هاآن یخانه به را شب

 سودابه، .بیایند من پیش بودند شده ناچار خودشان

 و نمانم تنها را شب تا بودند زده زنگ هم سپهر و سهیل
 کرده راحت نگار و پرهام بودن خاطربه را شانخیال

 را صبحانه یسفره تا شدم آشپزخانه وارد وقتی .بودم

 را حلوا من عزیز جای بودم کرده هوس کنم، آماده

 .کنم درست

 !هللانعمتبابا نیت به ...بار اولین برای

 

 ۶۴_پارت#

 طومار#

 

 و بود شده بلند خوردهتفت آرد بوی آمدم، که خودم به
 چوبیقاشق داشتم خالی، گلویی و پر هاییچشم با من
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 نگار، آلودخواب صدای .چرخاندممی تووه توی را عزیز

 .چرخاند را سرم کوتاه ایلحظه برای

 

 عمه؟ کنیمی کارچی ــ

 

 :زدم لب و کردم ایاشاره تووه به

 

 !حلوا ــ

 

 همان توی آمد، جلو و کرد جمع دست با را موهایش
 که خوابی رد با و شست را صورتش شوییظرف سینک

 :کرد زمزمه بود نشسته صدایش توی

 

 چی؟ واسه حلوا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 به دادمی و پختمی هفته هر عزیز ست،پنجشنبه ــ

 .کنم درست خودم گفتم نیست که امروز ها،همسایه

 

 پنجره پشت که رفتم انگوری یشیره یشیشه سراغ و

اً عزیز، خود و داشت جا  با .بود کرده درستش شخصا

 به شدمی مربوط که انگورهایی و رس خاک

 و گرفت گاز مقابل را جایم نگار !جیرفت هایتاکستان

 زیرچشمی نگاهی با هم بعد شد، آرد دادن تفت مشغول

 :کرد نجوا من به

 

 !خوبی کار چه ــ

 

 کمی و کردم مخلوط شیره با را آب .کشیدم عمیقی نفس

 پدرم از سهمم اینکه .ریختم تویش هم زعفران و گلب

 آرامستان، در سنگ تکه یک و بود پنجشنبه هر حلوای

اً  اشتباه داشتم دوست هاوقت خیلی .کردمی گیرمدل عمیقا

 حسرت هاوقت خیلی .کند ندامتم نداشتم که پدری تا کنم،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 چقدر هر و داشتم را پدرانه دعوای و تشر یک حتی
 حس اشخالی جای که ندهند اجازه داشتند سعی برادرها

 که داشت را این توانایی آدم مگر .شد می اما شود،

 باشد؟ پدر یک خالی جای یهپرکنند

 

 !بخیرصبح !سحرخیز خانمای بهبه ــ

 

 مشغول و نزدم حرفی من اما داد، را جوابش آهسته نگار

  .ماندم آب در شیره کردن حل

 

 حلواست؟ بوی ــ

 

 هم بعد .چرخید من سمتبه باز نگار زیرچشمی نگاه

 :داد جواب آهسته
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 درست حلوا خوادمی امروز عزیز جای سپیدار هوم، ــ

 .خیرات برای کنه

 

 ۶۵_پارت#

 طومار#

 

 او شاید .شدمی احساس هم پرهام نگاه سنگینی حاال

 نوجوان !را من هایحسرت دانستمی کسی هر از بهتر

 کرده گریه بلندی صدای با جلویش بار یک بودم، که

 دانستممی بعید .خواهدمی بابا فقط دلم بودم گفته و بودم

 .باشد برده یادش از را روز آن

 

 !نکنه درد سپیدار دست ــ

 

 .آمد جلو و کرد زمزمه ایگرفته صدای با را این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بدم؟ انجام من هست کاری ــ

 

 را چشمم زیر رطوبت آهسته و ایستادم بهشان پشت
  .گرفتم

 

 بازه اگه نه؟ یا بازه ببینی ماشو یمغازه بری تونیمی ــ

 .بخری بستنینون

 

 .بود خانه به نزدیک اشمغازه که بود پیرمردی ماشاهلل،

اً  و شدمی پیدا کوچک یمغازه آن توی چیزهمه تقریبا
 پرهام اما زدند،می صدایش ماشو محل، اهل یهمه
 آهسته را تنم و رساند بازویم به را دستش رفتن، جایبه

 یک با فقط کنم، بلند را سرم که نکرد اصرار چرخاند،
 دیگرش دست با و کرد دعوت آغوشش به را من دست

 :گفت آهسته هم بعد را، نگار
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 حالم کنم بغل رو هاشما یکم رم،می االن نه؟ که چرا ــ

 !بعد شه خوب

 

 خوب را من یگرفته حال خواستمی بیشتر دانستممی

 آغوشش، از آمدن بیرون با و فهمید را این هم نگار .کند

 .کرد خاموش هم را گاز زیر

 

 .توش بریزی رو مایع باید دیگه ست،آماده آردش این ــ

 .کنم شونه رو موهام برم من

 

 پرهام به همین .گذاشت تنهایمان شناسانهموقعیت و

 :بپرسد آغوشش کردن ترمحکم ضمن تا داد مجال

 

 گرفته؟ دلت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 او و دادم تکان آغوشش توی را سرم فقط ندادم، جوابی

 .کشید عقب را سرم نرم

 

 افتخار بهت بود زنده االن اگه آقاجون مطمئنم من ــ

 !سپیدار کردمی

 

 :زدم لب ایگرفته صدای با و گرفتم را چشمم زیر نم

 

 تلش سخت دارم چقدر ببین .پرهام دارم نیازش خیلی ــ

 پدر نبودن که کنم ثابت طوری بقیه به رو خودم کنممی

 .نشده موفقیتم مانع

 

 ۶۶_پارت#

 طومار#
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 تازگیبه اما سالته، بیست فقط تو عزیزدلم، !هیش ــ

 داشتی دوستش که ایرشته .انداختی راه رو خودت شغل

 شخصیتت و رفتار قدراین و خوندی رو درسش
 در فکری چنین نکنه جرئت کسهیچ که هست توجهقابل

 .باشه داشته موردت

 

 توانستمنمی اما بودم، کرده تلش همین برای همیشه من

 بارداری این از خشم حس یک .بگیرم نادیده را حس این

 روزهای از خیلی بود شده باعث که عزیز دیرهنگام
 ایمنفی البته و مختلف هایحس با ام،نوجوانی و بچگی

 حس مادر، بودن پیر حس پدر، نداشتن حس .بگذرد

 در برایشان جانم هم هرچقدر حاال که بودنی عمه و خاله

 .بودم نشده مسخره برایش کم بچگی وقت رفتمی

 

 !سپیدار رو من ببین ــ
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 و بود غمگین من یاندازهبه نگاهش گرفتم، باال را سرم

 !متأثر

 

 .باارزشی خیلی ما یهمه برای تو ــ

 

 این از خیالش گذاشتم، هم روی که پلک دانستم،می

  .شد راحت دانستن

 

 .بستنینون سراغ برم منم کن، درست رو حلوا برو ــ

 .آرامستان بریم باهم دنبالت فروشیکتاب آممی عصرم

 تموم باالخره اما گیره،دل یکم روزای اون از امروز

 باید تو عزیز، نبود در فردا باش اینم فکر به .شهمی

 من به اصلاً چون .بذاری بار رو جمعه ظهر آبگوشت

 همه طرز، رفتن سعیددایی و عزیز که نیست مربوط

 .اینجا بیان فردا قراره

 

 .کشیدم باال را امبینی و خندیدم بغض میان
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 .کمکم بیاد گفتم سودابه به ــ

 

 تربیت دختر این با عزیز بیچاره مامانم، بیچاره ــ

 بربیای، پسش از تونینمی تکی و آبگوشت یه .کردنش

 کنی؟ کارچی خوایمی شوهرت یخونه فرداپس

 

 قول به اصلاً .بود من ازدواج جدی مخالفین از پرهام

 .بدهند کسی به را خانه سپیدار که آمدمی بدش خودش

اً گفت،می که را این  من لج درآوردن و شوخی برای صرفا

  .بود هواوحال آن از کردنم خارج و

 

 ازدواج ماهر آشپز یه با دارم دوست خیلی من کن باور ــ

 .کنم

 

 .کشید انگشتش دو بین را امشدهسرخ بینی نوک
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 .نشو پررو دیگه ــ

 

 با کردم، روشن را گاز زیر رفت، بیرون که آشپزخانه از
 زمانهم و کردم اضافه آرد به را مایع شدهترسبک حالی

 باید .فاتحه یک خواندن به کردم شروع همزدنش، با

 را تلشم تمام من .است پرهام با حق که کردممی باور

 .باشم باباجانم رسمواسم برای خوبی دختر بودم کرده

 به لبخند، با و کردمی دعایم آسمان از هم او یحتمل

 .دوختمی چشم امآینده روزهای

 

                                           **** 

 

 ۶۷_پارت#

 طومار#
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 راست دست یهمسایه که شدم هایپرمارکتی وارد

 نشسته دخلش پشت نوبخت، آقای .بود امفروشیکتاب

 که تلویزیونی از والیبال مسابقات تماشای حال در و بود

 .داشت دست در هم تخمه مشتی بود، چسبیده دیوار به

 هایپرش در مشتری حضور متوجه را او سلمم، صدای
 ایشیشه سطح روی را تخمه مشت لبخندی، با و کرد

 .برخاست و کرد رها مقابلش

 

 شما؟ احوال کرمانی، خانم سلم ــ

 

 حلوا از که مصرفیباریک کوچک ظرف و کردم تشکری
 قرار شده رها هایتخمه کنار بود، شده پر بستنینان با

 .دادم

 

 درست حلوا یکم اموات روح شادی نیت به امروز ــ

 !آوردم هم رو شما سهم کردم،
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 روی که سلفونی کردن، تشکر حین و رفت باال ابرویش

 .کشید کنار کمی را بودم کشیده حلوا

 

 !بیامرزه رو تونرفتگان خدا به،به ــ

 

 تونمزاحم خیلی !بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا ــ

 .شمنمی

 

 راه دستم، توی ظرف یکی آن با من و کرد تشکر مجددااً
 بعد تازه که بزرگی فروشیچرم فروشگاه سمت افتادم

 چرم مصنوعات .بودم کرده توجه اسمش به هامدت

 این نسبت از که شبی آن پژمان بود افتاده یادم .سمیعی

 را فامیلی همین هم گفت شانرخشان عموزن با خانواده

 بو همان هم باز فروشگاه، به ورودم با .بود کرده تکرار

 و بود حامد !ذغال و چوب چرم، بوی .زد باال امبینی زیر

 .نداشت حضور فروشگاه در ایمشتری بار اولین برای

 :دادم آهسته را سلمش جواب و نشاندم لبم روی لبخندی
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 .نیست شلوغ سرتون بینممی باره اولین برای ــ

 

 .کشید پشتشکم موهای روی دستی و خندید

 

 .شه می شلوغ عصرا تره، خلوت یکم صبحا ــ

 

 خرید برای را عصرها اوقات اکثر هم خودم بود، منطقی

 روی را حلوا ظرف و دادم تکان سری .کردممی انتخاب

 .دادم قرار شانشکیل چوبی میز

 

 !امواته برای خیرات ــ

 

 !شاد تونرفتگان روح ممنونم، ــ
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 صاحب نبودن و فروشگاه خلوتی از و کردم تشکری

 هم با بودم گفته نگار به که هرچند .کردم استفاده عنقش

 .داد دست از شدنمی را موقعیت این اما، برویم خرید به

 

 ایقهوه داره، آج کف دیدم، ویترین پشت بوت یه ــ

 .ستسوخته

 

 ۶۸_پارت#

 طومار#

 

 سری فهمیدن ینشانهبه و کشید ویترین سمتبه سرکی
 به حلواها از تکه یک گذاشتن حین هم بعد داد، تکان

 :کرد زمزمه دهانش

 

 بیارم؟ براتون ــ
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 بود قفسات کنار که بلندی یپایه .گذاشتم هم روی پلکی

 لب هم حال همان در .رفت باال آن از و کرد جا به جا را

 :زد

 

 سایز؟ چه رنگ؟ همون ــ

 

 کشیدم، عمیقی نفس .بود شده بلند حلواها زعفران بوی

 بود حاکم فروشگاه این توی که پررنگی بوی با ترکیبش

 هللانعمتبابا نبودن برای داشتم صبح .داشتم دوست را

 جدید بوت خرید پی در حاال و کشتممی بغض از را خودم

 شبیه گفتمی که داشت حق عزیز .بودم زمستانم برای

 دم یک و آفتابی دم یک سپیدار، مانیمی بهار هوای

 !بارانی

 

 !هشتوسی ...رنگ همون ــ
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 از یکی درآوردن با و آمد پایین ایجعبه با بعد کمی

 .گرفت سمتمبه را آن بندهایش، انداختن و بوت هایجفت

 

 .بزنید پا بشینید صندلی اون روی ــ

 

 دهانش توی حلوا دیگر تکه یک حرفش، بندپشت و

اً .گذاشت  نکرده امتحانش که خودم .بود خوشمزه حتما

 حلوایی به حسرت با چنان .داشت خوبی بوی اما بودم،

 را من کسی اگر که کردممی نگاه بودم پخته خودم که

اً دید،می  از قبل .خواسته را امتحانش دلم فهمیدمی قطعا

 دیدن با و زدم پا به را بوت کند رسوایم نگاهم اینکه

 در چرا .ایستادم سریع خیلی آیینه، در تصویر

 آدم آمدمی یکی که بود طوراین فروشگاهشان
 که کردممی نگاهش داشتم هنوز آیینه توی از فهمید؟نمی

 .آمد در صدا به حامد

 

 اومدید؟ کی آزادخان ــ
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 بود مونده کم و خوردیمی حلوا داشتی که وقتی همون ــ

 .بدی قورت خودتم

 

 به اعتنابی .کرد جمع را حامد پایودست خشکش لحن

 سمتبه میز روی از را بوت یجعبه رفت، جلو من سلم
 به کرد شروع دیگر، جفت درآوردن با و چرخاند خودش

 نگاهش داشتم و بودم ایستاده هنوز .انداختنش بند

 تریراحت خیال با تا آمدمی دیرتر کمی کاش .کردممی

 شد، تمام انداختنش بند کار وقتی .کردممی را خریدم

 لب من سمتبه بوت گرفتن با و چرخید پا یپاشنه روی
 :زد

 

 ۶۹_پارت#

 طومار#
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 .بیاد توندست راحتیش میزان تا بپوشید رو جفتش ــ

 آدم پای دو سایز توی جزئی اختلف باشه یادتون همیشه

 رو کفش راحتی شهنمی پوشیدن جفت یه با .داره وجود

 .سنجید

 

 بدون هم بعد گرفت، را بوت و رفت جلو مکث با دستم
 صندلی روی دوباره بدهم را جوابش بخواهم اینکه

 به آیینه توی .زدم پا هم را جفت یکی آن و نشستم

 نگاه رنگخوش اسپرت هایبوت آن در پاهایم تصویر

 .شد بلند او صدای باز که کردم

 

 .برید راه باهاشون ــ

 

 و میزش به بود زده تکیه سینهبهدست کردم، نگاهش
 حلواها به لذت با داشت سرشپشت که حامد تصویر خب

اً کردمی نگاه  .بود ساخته داریخنده یمنظره واقعا

 نقشه داشتم سرم توی .رفتم راه قدمی چند و برخاستم
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 روممی فعلاً بگویم ندارم؟ دوستش بگویم .کشیدممی

 مگر !ابله سپیدار ای گردم؟برمی و زنممی را دورم

 زنممی را دورهایم بگویی بتوانی هستی غریبه مشتری

 .هست هم کنار کارتان محل سرت خیر .آیممی بعد و

 به خیره و ایستادم آیینه جلوی .شویدمی چشمتوچشم

 راحت را خودت و بخر .دادم ادامه را هایمزمزمه هاکفش

 !نده اهمیت آمده، که آمده سپیدار، کن

 

 شد؟ پسند ــ

 

 .بود شده روشن ذهنم توی بهانه یک چرخیدم، جانبشبه

 

 اصله؟ چرمش این ــ

 

 و کشید اشچانه زیر دستی شد، ترخشک اشچهره
 هاکفش به هم بعد .برداشت میز روی از را اشتکیه

 .کرد ای اشاره
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 .بیارید درش ــ

 

 این بفروشدشان؟ من به خواستنمی بود؟ شده ناراحت

 .آوردم در پا از را هابوت و نشستم بد؟ یا بود خوب

 اینکه بدون او و پوشیدم را رنگمسرخابی هایکتانی
 و شد خم بدهم، شاندست به را هابوت خودم بدهد امان

 باال بار یک دستش توی .برداشت را هاجفت از یکی

 که آبی لیوان اش،دوباره گرفتن با زمانهم و انداخت

  .برداشت را بود میز روی

 

 !جلو بیاید ــ

 

 اعصابش روی که نداشتم شک کند؟ امدباغی خواستمی
 آب از مقداری او و رفتم جلو وجود، این با بودم؛ رفته

 اعتراضی خواستم تا .ریخت کفش روی را لیوان داخل

 .آمد حرف به کنم
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 درسته؟ .شد جذبش آب ــ

 

 ۷۰_پارت#

 طومار#

 

 آخه؟ بود کاری چه این ــ

 

 :زد لب تشر با حامد، سمتبه چرخاند را سرش

 

 .بده کن روشن رو شمع اون ــ

 

 حاال .دارد وجود میزش روی شمعی شدم متوجه تازه

 جیبش از که فندکی با حامد .بودم شده کنجکاو دیگر

 را فندک رد من و کرد روشن را شمع کشید بیرون

 این کشیدمی هم سیگار .کردم دنبال جیبش تا دوباره
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 به آزادخان توسط شمع مشرب؟خوش یمغازه شاگرد

 :زد لب من یزدهبهت نگاه جلوی و شد نزدیک کفش

 

 شد؟ جمع ــ

 

 فوت یک با را شمع انداختم، باال نه معنایبه سری

 .داد قرار میز روی و کرد خاموش

 

 حرارت مقابل در باید بود مصنوعی چرم این اگه ــ
 کار به پلستیک توش چون کرد،می جمع رو خودش
 اینکه نه خوردمی سر سطحش روی از آب باید رفته،
 جنس تشخیص برای حلراه آخرین البته و بشه جذب

 ...مصنوعی از اصل

 

 .امبینی و صورت جلوی درست گرفت، سمتمبه را بوت

 :پرسیدم و کشیدم عقب شوکه
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 !کنید؟می کارچی خدا، بر پناه ــ

 

 !کن بوش ــ

 

 مقابل بوت دادن تکان با او و کردم نگاهش زدهحیرت

 بوی .کنم بویش کمی و بکشم جلو سر شد باعث ام،بینی

 (حیوان یطویله) اوشا در که بویی شبیه .دادمی خاصی

 !آن از ترضعیف خیلی البته چسبید؛می بویایی پرزهای به

 

 .پلستیک بوی بدون اینه، طبیعی چرم ــ

 

 در را کفش که بیاورم بهانه خواستم.می رفت یادم

 پر سرم توی سوالی چون رفت یادم نخرم، او حضور

 .بدانمش که دانستممی واجب خودم بر که بود شده
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 پوست دباغی از یعنی حیوونه، پوست از چرم این ــ

 ندارن؟ دارن، گناه بعد،خب .دیگه آدمی دست به حیوون

 

 .کرد رها میز روی هم را بوت

 

اً رو حیوونی ما ــ  پوستایی .کشیمنمی دباغی برای صرفا

 شده، تلف شوندام که هایهروستایی از اکثرااً خریممی که
 ذبح رو هادام گوشت تأمین برای که هاییکشتارگاه یا
 .کننمی

 

 ۷۱_پارت#

 طومار#

 

 هجده !بود بد بد، کار .کرد توجیهش شدنمی خیلی

 حیوانات، از حمایت انجمن یک تأثیرتحت امسالگی

 روی هم ماهی یک .شوم خوارگیاه بودم گرفته تصمیم

 دوام خیلی نتوانستم و بود کم اماراده اما ماندم، تصمیمم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کرده ملمت را خودم کار این بابت هم چقدر .بیاورم

  .بودم

 

 ندارید؟ مصنوعی چرم ــ

 

 .گرفت شانخنده حامد هم خودش، هم کردم حس

 و خورد تکانی حامد سر نشست، درهم که نگاهشان

 هایچشم .رفت قفسات از دیگر ردیف یک سمتبه

 از زیادی چیز که حلوایی ظرف روی هم آزادخان

 باید کردم حس .چرخید بود نمانده باقی محتویاتش

 !بدهم توضیحی

 

 !امواته خیرات ــ

 

 آوردید؟ شما ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نشستن و میز زدن دور حین آهسته، و دادم تکان سری

 :کرد نجوا اشصندلی روی

 

 !باشه قبول ــ

 

 به خیلی که کفشی با حامد مجدد آمدن با و کردم تشکری
 رسیدمی نظر به ترخشک اما داشت، شباهت مدل همان

 .زدم لبخندی تر،انعطاف کم و

 

 دوست حیوونا خاطربه ولی تره،خوشگل یکی اون ــ

 .بپوشمش ندارم

 

 طبیعی چرم اولش که نیاوردند رویم به کدامهیچ

 دوباره .شده عوض نظرم او اثبات از بعد و خواستممی

 نبود، یکی آن بودن شیک به .زدم پا را هاکفش

 دوستش اما آمد،نمی چشم به آن قدر پا توی اشایستایی

 از زمستان توانستمی بود، خوب هم همین .داشتم
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 تکان سری گرفتن بهانهبی بار این .کند محافظت پاهایم

 .دادم

 

 و دارید رو مصنوعیش هم خوبه چه .برممی رو همین ــ

 .طبیعی هم

 

 .شد بلند جعبه در هابوت قراردادن حین حامد صدای

 

 با رو کارها بعضی مجبوریم گرونه، خیلی طبیعی چرم ــ

 شما که بوتی همین مثلاً .کنیم تولید هم صنعتی چرم

 !طبیعیشه مدل دهم یک قیمتش برداشتید،

 

 به بیشتر حرف این شنیدن بعد .پرید باال کمی ابرویم

 میز مقابل و زدم لبخندی .بردم پی تصمیمم درستی

 نام که ایپارچه پاکتی در را کفش یجعبه حامد .ایستادم

 سمتبه و داد قرار بود شده درج رویش فروشگاهشان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 لبخندی همراه خریدم از کامل رضایت با .گرفت من

 :کردم زمزمه

 

 برای کردمنمی فکر یعنی .فروشیهکتاب توی کارتم من ــ

 .آرمشمی االن .بکنم خریدی بخوام آم،می حلوا دادن

 

 ۷۲_پارت#

 طومار#

 

 .زدم بیرون فروشگاه از کفش پاکت گرفتن بدون و

 عمق را لبخندم فروشیکتاب در باالی هایزنگوله صدای

 به را اینجا .رفتم کیفم سمتبه تند هاییقدم با من و داد

 را بودم رفته خریدم سر و بودم کرده ول کسی چه اعتبار

 جنس .کشیدم بیرون را پولمکیف !دانستمنمی هم خودم

 کنم امتحان خواست دلم لحظه یک برای بود، چرم هم آن
 سمت همین برای .صنعتی یا ستطبیعی ببینم و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کیف سطح روی آب کمی و برداشتم قدم سردکنآب

 .شد بلند امخنده صدای  قطرات سرخوردن با .ریختم

 

 خریدیش، فروشدست از و دادی که پولی اون با ــ
 سپیدار؟ داشتی طبیعی چرم انتظار

 

 اینکه خیال به .شد بلند هم دیگر بار زنگوله صدای

 پاکت با آزادخان دیدن اما چرخیدم، آمده ایمشتری

 روزم آن کار تلفی به بود آمده .شد تعجبم باعث کفش،

  بگیرد؟ لحظه همین را پولش

 

 .اومدممی داشتم ــ

 

 یک با .کردم ایاشاره هایمدست میان پولکیف به و

 پولکیف با ایستادنم فهمید ساده، کردن تاچهارتادودو
 رویم به اما بوده، جنسش امتحان جهت سردکنآب کنار

 .نیاورد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .گذاشتید جا رو پاکت این ــ

 

 .رفتم جلو آرام

 

 .دارم برش وجه پرداخت بعد گفتم ــ

 

 .کرد نگاهم مستقیم

 

 که اینه بگیری یاد باید که چیزی اولین بازار، توی ــ

 باید نداره، خواهرم و برادر .باشه دقیق کتابتوحساب

 وقتی از .شد قائل خانوادگی و شغلی حریم برای مرز

  .شدم بزرگ دیدگاه همین با و فضا همین توی یادمه

 

 یاد هم ما به خواستمی عزیز همیشه که بود چیزی این

 .بدهد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خیلی االن شاید داریم؛ بازار توی هم رسم یه اما ــ

 .دادندمی انجامش قدیم هایبازاری اما نباشه، مرسوم

 شروع رو فعالیتش تازه راسته یه توی کاسبی وقتی
 آرزوی براش و بردنمی ایهدیه یه براش کرد،می

 .نبود رقابت حاال قدر ها قدیم .کردنمی زیاد روزیورزق

 شونمغازه خود جنس از وسیله یه هدیه اون هم معموالاً
 فروششیرینی برد،می کوچیک گلیم یه فروشفرش .بود

 ...کفش جفت یه هم کفاش شیرینی، جعبه یه

 

 و گرفت سمتم را پاکت رسید، که حرفش جای این به و

 :زد لب

 

 خودتون که کفشی این نیاوردم، ایهدیه افتتاحیه شب ــ

 بگم، نخواستم حامد جلوی !هدیه اون جای کردید انتخاب

 برای و نکشید زحمت بگم و بدم جا همین اومدم

 اولین از من هم، نبود رسم این .برنگردید پرداختش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 قبول ایهزینه کارمه، محل یهمسایه که کسی خرید

 .کردمنمی

 

 ۷۳_پارت#

 طومار#

 

 آن گیرم،نمی را پاکت و کنممی تماشایش فقط دید وقتی
 نزدیک دست گذاشتن با و قرارداد میز روی را

 تکرار را اشخداحافظی مخصوص حرکت اش،پیشانی
 ماندم جا من اما زد، بیرون فروشیکتاب از آرام و کرد

 سرم از که صدایش میان پاکت، آن میان جا، همان
 ریشه جانم تمام توی که خجالتی میان و رفتنمی بیرون
 آوردن رو به و روزم آن برخورد دلیلش، و بود دوانده

 .بود مبلغ آن نپرداختن

 

 در برگشتی و رفت حرکت از که آویز صدای که زمانی
 یجعبه کردن باز با و رفتم پاکت سمتبه گرفت، آرام
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم بعد .دوختم چشم خوشرنگش های بوت به داخلش،

 .شدم آوار امصندلی روی و بستم را هایمچشم

 

 !بازاری مرد این بود داده من به بدی درس چه

 

                                            *** 

 

 داشته؟ کارچی خدابنده دونستنمی کسی یعنی ــ

 

 روی کمی کرد، باز را دانهسیاه روغن ظرف در عزیز
 دادن مالش به کرد شروع و ریخت هایشدست

 .زانوهایش

 

 بابو بوده وقتی چند گفت بزرگش ینوه فقط !واال نه ــ

 باال بیاید بگیم و بزنیم زنگ بهتون که خواستهمی مرتب

 .نداد قد ما رسیدن به عمرش خب که سرش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 روی را هایمدست نشستم، عزیز به نزدیک و رفتم جلو
 او و بمالم زانوهایش به روغن خودم تا گذاشتم پاهایش

 توی راه خستگی .زد تکیه پته به خداخواستهاز

 .بود نمایان هایشچشم

 

 !کنه رحمتش خدا ــ

 

 بس ...زده نیش گز چوب رو پاهام این انگاریا آمین، ــ

 !سوزهمی و کنهمی درد که

 

 چوب گفتمی آن به .کردنمی استفاده مار اسم از عزیز

 .آوردمی بدشگونی حیوان این اسم بردن بود معتقد و گز

 :داد ادامه ناله با او و بیاورم را زانوبندهایش تا شدم بلند

 

 قبلش، شب گفتنمی بده، صبر شخونواده به خدا ــ

 .بود کرده روشن خونه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 برای عزیز به کمک حین و برگشتم زانوبندها با

 :پرسیدم زانوها دور بستنشان

 

 چی؟ یعنی بود کرده روشن خانه ــ

 

 تا مالید هم به را هایشدست روی ماندهباقی روغن

 :زد لب و بگیرد را پوستش خشکی

 

 !بگم برات بیار، چای یه برو ــ

 

 ۷۴_پارت#

 طومار#

 

 رسانده فقط را عزیز بود، نیامده داخل سعید .گفتم چشمی

 روشن او آمدن هوای به را چای زیر .بود رفته و بود
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 چای چقدر بزرگم برادر دانستممی چون بودم کرده

 چشم شد باعث سماور، آب قلقل صدای .دارد دوست

 عزیز خود که ایدستگیره کردن پیدا برای بگردانم

 دو و برداشتم را قوری کردنش پیدا با هم بعد .بود دوخته

 حالت به عزیز برگشتم، وقتی .ریختم چای فنجان

 !خستگی شدت از بود درآمده کشدرازنیمه

 

 .بفرمایید ــ

 

 !ننه ببینی خیر ــ

 

 قبل که سوالی جواب در و گذاشت دهانش توی توتی
 :زد لب بودم پرسیده

 

 آدمی که دهمی دست بهش حاالتی یهو مریض گنمی ــ
 تنش از بیماری رخت و شده خوب دیگه کنهمی فکر

 گرده،برمی روش به رنگ زنه،می حرف مثلاً .دوره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .نیست طوراین اما مریض، شده بهتر کنهمی فکر آدمی

 یپیمونه دیگه بعدش که مریضه حرکت آخرین این

 .بود کرده روشن خونه گنمی وقتا این .رهمی سر عمرش

 

 و بگیرد امید آدمی !بود بد خیلی اینکه شدم، غمگین

 کسی را اشخانه کاش شود؟ ناامید ناگهانی امیدش

 .کردنمی روشن طوراین

 

 !بد چه ــ

 

 :خواند را شعری و خورد تکان عزیز سر

 

 خانه نداشت، هاروزی تیره از چراغ، هرگز امکلبه"

 "چراغ مردن، حالت در کندمی روشن
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 داغداغ را چای که طور همان شعر، این بندپشت و

 .داد ادامه کشیدسرمی

 

 خبر و اومدنش از کردم گله اول حمیرا، زدم زنگ ــ
 بیان شبچهارشنبه واسه گرفتم وعده بعدم نداشتنم،

 نشینشاه و مهمون اتاق باید .بمونن روزی دو کرمون

 !دختر کنیم آماده رو

 

 را نگاهم ماند، چایم لیوان به رسیدن راه یمیانه دستم
 کار عزیز دانستمنمی مگر بودم؟ خورده جا نکشیدم، باال

 :زدم لب و کشیدم عمیقی نفس کند؟می را خودش

 

 بمونن؟ تهران خوانمی ــ

 

 طریق از کرمان هستن خونه دنبال گفت مادر، نه ــ
 داره نیاز قدیمیه کردن پیدا یکی ظاهرااً بعد دومادشون،

 .کردن خریخسته خب، ولی بازسازی، به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .برداشتم را چایم و دادم تکان فهمیدن معنایبه سری

 خوش عزیز کام به که نزنم حرفی دادمی اجازه خوردنش
 بلند .حیاط سمتبه کشاند را نگاهمان زنگ، صدای .نیاید

 پنجره پشت از .فشردم را قدیمی آیفون یدکمه و شدم

 چه پرسیدمی که عزیز به و دیدم حیاط به را سپهر ورود

 :دادم جواب آمده کسی

 

 ۷۵_پارت#

 طومار#

 

 !سپهره داداش ــ

 

 باز را در .کرد جمع را پاهایش از یکی و نشست صاف

 .ایستادم ایوان روی استقبالش به و کردم
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 !داداش سلم ــ

 

 دست .داد را جوابم لبخند با و آمد باال یکیتادو را هاپله

 و شود وارد تا کشیدم عقب تن فشردم که را سردش
 :پرسیدم در بستن با همراه

 

 کوشن؟ اردالن و خانمت ــ

 

 بلند عزیز نداد اجازه بوسیدنش، برای رفت عزیز سمت

 .داد حال همان توی هم را جوابم شود،

 

  .عزیز دیدن اومدم مستقیم سرکار از هستن، خونه ــ

 

 تا رفتم من و رفتنشصدقهقربان به کرد شروع عزیز
 به را مهمانی یبرنامه داشت عزیز .بریزم چای برایش

 همراه همسرش، و خودش چهارشنبه تا گفتمی هم او
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 شیر زیر را لیوان .باشند اینجا بهانهوعذربی اردالن

 :پرسیدمی که شنیدم را سپهر صدای و گرفتم سماور

 

 فکر برگشتن؟ به گرفتن تصمیم اینا شد چی حاال ــ
 .نیان حاالهاحاال کردممی

 

 بوده، محمدمهدی اصرار گفت پرسیدم، حمیرا از ــ

 .بگیرن هم زن پسره واسه خوانمی ظاهرااً

 

 با ریخت، پوستم روی جوشآب و لغزید دستم توی لیوان
 شکستن صدای با همراه و کشیدم عقب را دستم شتاب
 .شد بلند هم عزیز صدای لیوان،

 

 سپیدار؟ شد چیچی ــ
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 و شود کم سوزشش تا داشتم نگه هایملب بین را پوستم
 هایتکه به قلبم، پرشدت و قوی ضرباهنگ صدای میان

 .شد آشپزخانه وارد سپهر .زدم زل لیوان ی شکسته

 

 خوبی؟ خودت ــ

 

 :زدم لب من و آمد جلو نگران سمتش، چرخاندم را سرم

 

 .پات توی رهمی شیشهخرده !داداش نیا ــ

 

 سوخت؟ دستت ــ

 

 مخصوص جاروی و دادم تکان نه علمت به سری
 هم عزیز .کنم جمع را هاشیشه تا برداشتم را آشپزخانه

 و رساند ما به را خودش پردرد پای آن با زناننفسنفس

 .نشاند صورتش روی اخمی شکسته، لیوان دیدن با
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 ۷۶_پارت#

 طومار#

 

 شد؟ چی دستت !کو ولش ــ

 

 کردم راست قامت بعدش زدم، لبخندی هایشاننگاه به رو
 .گرفتم زیرش را دستم آب، شیر کردن باز با و

 

 .بود کوچیک احتیاطیبی یه هیچی، ــ

 

 کوچک، احتیاطیبی یک .گذاشتممی همین را اسمش باید

 یک ...کوچک یوسوسه یک کوچک، اشتباه یک

 دلم توی حتی خواستمنمی !کوچک مشترک یگذشته

 و جمله کدام به شدمی مربوط شدن هول این کنم اعتراف
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...گذشته و اشتباه و وسوسه و احتیاطیبی آن بخش کدام

 .نشست بازویم روی سپهر دست

 

 این خودم آرم،می پماد برات بشین عزیز با برو ــ
 !کوچیکه آبجی برو کنم،می جمع رو هاشیشه

 

 نگاهش فقط کردن، ذوق و زدن لبخند جایبه من و

 .آمدمی بدم دیگر حاال هم کوچک صفت از .کردم

 

                                        *** 

 

 و زدم را بودند میز روی که هاییکتاب خرید فاکتور

 .لبم کنج چسباندم هم لبخندی رسید، انتشار با زمانهم

 را لبخندم جواب متقابلاً بود، مقابلم که سیماییخوش زن

 .گرفتم سمتشبه احترام با را رسید من و داد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !باشه تونمبارک ــ

 

 در را بود خریده که کتابی عنوان چهار کرد، تشکری

 :کرد زمزمه برداشتنشان با زمانهم او و گذاشتم پاکت

 

 .تونمشاوره از ممنون بود، خوبی خرید ــ

 

 شاید این فروشی،کتاب افتتاح از روز چندین از بعد
 کتاب فروش از کلمه واقعی معنایبه که بود باری اولین

 باهم .بود خلوت فروشیکتاب آمد، وقتی .بودم برده لذت

 رمان عنوان چند خواست من از و زدیم قدم قفسات بین
 از بردن اسم به کردم شروع .کنم معرفی او به ایرانی

 بود خوانده را اکثرشان که هاییکتاب محبوبم، هایکتاب
 هیجانش، و زدمی حرف هایشانشخصیت از هیجان با و
 یک خواندن برای دلم چقدر بود کرده یادآوری هم من به

 اگر که امرشته و دانشگاه کارهای .شده تنگ بلند رمان

 و اطلعات علم همان یا کتابداری کردندمی فکر همه چه
 درونش چیزهمه اما راحت، است ایرشته شناسی،دانش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کارهای یعلوه به بود، هاآدم تصور خلف
 سلب من از را بلند آثار ی مطالعه وقت فروشی،کتاب

 اگر را رمانی بود این هم آن داشتم، بدی عادت .بود کرده

 همین و کردمنمی رهایش شدنمی تمام تا گرفتم،می دست
 جدید، یقصه یک خواندن شروع در کردمی محتاطم

 !شده زیاد هایمشغله این وسط

 

 خوندن از امیدوارم .بود طور همین منم برای ــ

 !ببرید لذت شونتکتک

 

 ۷۷_پارت#

 طومار#

 

 شدن بلند  .شد خارج فروشیکتاب از لبخند همان با

 .چرخاند میز روی را هایمچشم موبایلم، زنگ صدای

 را زدن زنگ این دلیل خوب من و بود خانه از شماره

 هشت از زمان دادمی نشان مچم دور ساعت .دانستممی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 البته و زیاد هم آن بودم، کرده دیر من و گذشته شب

 را رنگسبز علمت تماس قطع از قبل !خودخواسته

 .نشستم امصندلی روی و کردم لمس

 

 جانم؟ ــ

 

  .آمدمی آرام نگار صدای

 

 کجایی؟ تو سپیدار ــ

 

 بود مشخص .دادم صندلی به را امتکیه و زدم لبخندی

 .من با تماس برای بودند کرده مأمورش

 

 !امفروشیکتاب ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 سرمون خیر بیای؟ ببندی زودتر امشب نبود قرار مگه ــ

 .داریما مهمون

 

 .شد تلخ کمی لحنم

 

 مهمون؟ ــ

 

 کمربهدست کنم حس توانستممی کشید، عمیقی نفس

 .چرخانده چشم سقف سمتبه کلفگی با و کوبیده

 

 ولی نداری، خوشی دل پسره این از درسته خب، خیلی ــ

 مرتب عزیز .گیرنمی رو سراغت همه .هستی که میزبان

 رو پرهام بفرستم .شهمی پیداش االنا سرکاره گهمی

 دنبالت؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رسیدن برای بودم داده کمک عزیز به هفته طول تمام

 دیرتر کمی دانستممی خودم حق الاقل را امشب !روز این

 شروع چیزهمه دیرتر کمی و ببینمشان دیرتر کمی .بروم

 .کشیدم عمیقی نفس .شود

 

 !آممی خودم نه، ــ

 

 .شد ترنرم لحنش

 

 باشه؟ بیا زود جونم،عمه برم قربونت ــ

 

 تماس وقتی .کنم گوش دانستممی بعید اما گفتم، را باشه

 موسیقی صدای .رفتم قدیمی کاست سراغ شد، قطع

 دستمالی من و شد پخش فروشیکتاب توی پریا هایقصه

 این حین .بگیرم را میزم روی خاکوگرد تا کردم دارنم را

 :کردممی زمزمه موسیقی آن با هم کار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 صداش ما شهر ما؟ شهر به آیننمی پریا؟ ترسیننمی" 

 !آدمی زنجیراش صدای آد،می

 نقره سفید اسب ببینید، سفیدم اسب ببینید، رشیدم قد پریا
 "...عسل رنگ دمش و یال نعل،

 

 ۷۸_پارت#

 طومار#

 

 تاریکی .چرخید خیابان سمتبه نگاهم افتاد، برق که میز

 و بود شده ادغام هامغازه هایچراغ روشنایی با هوا

اً دادمی نشان  ناچار .کنم تلف وقت توانمنمی دیگر واقعا

 ها،چراغ کردن خاموش با و کردم جوروجمع را چیزهمه
 از زودتر هاشب معموالاً من .شدم خارج اممغازه از

 .رفتممی خانه به و کردممی تعطیل دیگر هایمغازه

 جلوی داشت که حامدی سمتبه آمد، پایین که کرکره

 .برداشتم قدم گرفتمی آب را مغازه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 شستنه؟ وقت چه ــ

 

 :داد جواب و زد لبخندی .چرخید سرش صدایم شنیدن با

 

 بدم، آب مغازه جلوی یباغچه به اومدم شدیم بیکار ــ
 خاکوگرد خیلی که پیش روز چند هوای اون سر دیدم

 .بگیرم آب گفتم .کثیفه خیلی بود، شده بلند

 

 خاک نم بوی بردم، فرو امپاییزه مانتوی جیب در دست

 .بود شده بلند

 

 !نباشید خسته ــ

 

 .همچنین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دانمنمی اما بروم، خیابان سمت آن به و شود رد آمدم
 بود شده باعث سطح، شدن خیس انگار لغزید، پایم چرا
 به وقتی اینکه برای شد دلیلی همین و شود لیز کمی
 افتادنم، صدای و باشم افتاده زمین روی آمدم، خودم
  !بیچاره حامد به برسد چه .بترساند هم را خودم

 

 !کرمانی خانم وای، ای ــ

 

 شده چه بفهمم و بیایم خودم به تا کشید طول ایثانیه چند
 زمین بد چقدر شدم متوجه که بود لحظه همان درست و

 و بود ایستاده سرم باالی حامد .دارم درد و امخورده

 از تنم انگار اما شوم، بلند خواستم .کردمی صدایم نگران

 .بود شده خشک ترس شدت

 

 شده؟ چی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بودم چسبیده زمین کف مارمولکی شبیه ترس با هنوز

 و بدهد را کارفرمایش جواب تا چرخاند را سرش حامد
 بلند هم رهگذر خانم یک و نوبخت آقای صدای بعد، کمی

 من و بنشینم تا کرد کمک و آمد کمک به که خانمی .شد

 نشسته جانم توی لحظه آن از که ترسی و رفته نفسی با
 .شوم بلند توانستمنمی حتی بود،

 

 دیده؟ آسیب جاییت کرمانی، خانم ــ

 

 ۷۹_پارت#

 طومار#

 

 آزادخان .چرخاند را سرم آمد،می نزدیکم از که صدایی

 سعی !جدی و رک هایچشم همان و هایشاخم با بود

 شوم، بلند هایمدست به اتکا با و کنم پیدا را خودم کردم
 جانم توی را دردی چنان دست، دادن تکان همین اما
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 گرفتم بغل را راستم دست آرنج قسمت ارادهبی که نشاند

 .شدم خم جلوبه و

 

 کنه؟می درد توندست ــ

 

 .شد خم کمی هم نوبخت آقای و دادم تکان سری

 

 !باشه نشکسته ناکردهخدای بیمارستان، بره باید ــ

 

 شنیدم، می خودم از شدن دور حال در را آزادخان صدای

 !عنق و جدی

 

 .شه سوار کن کمکش شما خانم بیارم، رو ماشین رممی ــ

 

 .بود شده ضعیف صدایش حاال هم نوبخت آقای
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بیام؟ منم خوایمی ــ

 

 .بیان شخانواده زنهمی زنگ برممی حاجی، نه ــ

 

 نجوا آمیزمحبت و کرد لمس را بازویم آهسته زن دست

 :کرد

 

 ترسیدی؟ دخترم؟ خوریمی آب ــ

 

 ترس، و بهت شدت از کردممی حس .لرزیدمی امچانه

 بود لحظاتی حامد و دادم سرتکان فقط .شده سردم زیادی

 .بخوراند من به تا داد زن دست به مصرفیباریک لیوان

 آن توی و درآورد انگشتش از انگشتر زود خیلی که زنی

 .گرفتش من دهان جلوی بعد و انداخت

 

 .ترسیدی نیست هیچی بخور عزیزم، بخور ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 زن کمک با بهترم، اینکه حس با و خوردم را آب از کمی

 حتی توانستمنمی .بود آغوشم توی هنوز دستم .شدم بلند

 کشید،می تیر و کردمی درد نیز نشیمنگاهم .بدهم تکانش

 وقتی .نداشت دیدن ضرب جز ایجدی مشکل ظاهرااً اما

 سمت آن به را من زن شد، روشن آزادخان ماشین

 :کرد زمزمه و کرد هدایت

 

 نفرستمت؟ تنها خوایمی رو؟ پسر این شناسیمی ــ

 

 .شناسممی ــ

 

 روی کرد کمک کرد، راحت را زن خیال آرامم صدای
 کنار حامد همراه نوبخت آقای و بنشینم عقب صندلی

 .ایستادند ماشین

 

 ۸۰_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 طومار#

 

 :کرد نجوا ناراحت حامد

 

 یکم زمین روی شد، من تقصیر کرمانی، خانم شرمنده ــ

 .شستن هوای به گرفتم آب روش منم بود ریخته روغن

 .شهمی طوراین نداشت خبر روحمم

 

 جایش و رفتمی بیرون جانم از داشت شوک کمکم

 خیابان توی بدی شکل به .نشستمی خجالت و شرمندگی

 .شدمی شدنم سرخ باعث تصورش و بودم خورده زمین

 فقط .دادمی نشان را خودش داشت بیشتر حاال هم، درد

 .شد شنیده عصبی آزادخان صدای و زدم لبخندی

 

 بندینمی گردم،برمی رممی حامد، دارم حرف تو با من ــ

 !بیام تا
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 آقای و شد او نشینیعقب باعث آمیزشتوبیخ لحن

 درآمدن با .داد تکان کنید حرکت معنایبه دستی نوبخت

 صندلی پشت و کشیدم جلو را سرم پارک، از ماشین

 دادمنمی تکانش بود، بغلم توی هنوز دستم .کردم پنهان

 عزاداری درد این برای هایم.استخوان تکتک انگار و

  .کردندمی

 

 داره؟ درد خیلی ــ

 

 نگاهش و کنم بلند را سرم نشد باعث هم صدایش حتی

 دیگران برای حال، آن به زمین روی خودم تصور .کنم

اً  باری آخرین .بود آورخجالت خودم برای و دارخنده قطعا

 هابچگی چقدر .نداشتم یاد به را بودم خورده زمین که

 برعکس چقدر امشب و کردممی برخورد آن با راحت

 ...آن از بدتر حتی و بودم کشیده خجالت روزها آن یهمه

 .بودم ترسیده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کرمانی؟ خانم ــ

 

 را سرم همین برای .بود شده جمع اشک هایمچشم توی

 .ندادم تکان

 

 !کنهمی درد یکم ــ

 

 فکربی کارای من شاگرد این متأسفم، رسیم،می االن ــ

 .کنهمی زیاد

 

 همه و همه زدنش، حرف مدل لحنش، صدایش،

 حرف طوری بود گرفته یاد انگار .بودند جدی نهایتبی

 این .دادن برای باشد نداشته جوابی مخاطبش که بزند

 توی گفتمی سعید .بود بازاری هایآدم یهمه خصلت

 گرفته یاد شاید او و بگیری یاد بودن گرگ باید بازار
 تمام گذرانیخوش جای به پسرجوانی کدام وگرنه .بود

 سروکله نفر هزار با و ماندمی کارش محل توی را وقتش
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 اهل زیادی که دادمی نشان را این رفتارش زد؟می

  .بود بازی مرئوسورئیس

 

 اعضای از یکی بزنید زنگ برسیم تا شما خوایدمی ــ

 برداریعکس به باشه نیاز ممکنه .بیاد هم تونخانواده

 .گرفتن گچ و

 

 ۸۱_پارت#

 طومار#

 

اً خانه، در هایمهمان وجود با  .بودند مشغول همه قطعا

 و ندارد برشان هول بقیه تا زدممی زنگ باید کسی چه به
 صندلی به زدهتکیه طور همان را سرم نشوند؟ نگران
 کسی بود بهتر شاید ها؛خیابان سمتبه چرخاندم جلویم،

 توی شدهجمع اشک سالمم، دست با .کردمنمی نگران را

 خدا خود فقط .نشستم صاف و کردم پاک را نگاهم
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 کنترل را خودم داشتم درد از طاقتکم منً  چقدر دانستمی

 .کردممی

 

 !بشن نگران خوامنمی ــ

 

 لحنش .ماند خیره صورتم به اخم پر آیینه، همان از

 .بود شده ترجدی

 

 ...باشه نیاز شاید باشید، تنها که شهنمی ــ

 

 .ببندم را بیشتر اصرار راه تا حرفش، بین پریدم

 

 زنگ بود نیاز اگر شده، چی اصلاً ببینیم بریم حاال ــ

 .زنممی
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 بیشتر هایشاخم که دیدم آیینه از اما نزد، حرفی دیگر
 هم تکان که کردم نگاه دستی به من، و تنیدند درهم

 که بود چه دیگر بدبیاری این .بدهمش توانستمنمی

 دیر مهمانی به بودم خواسته گردنم؟ دور بود نشسته
 راهم سر را بل این تنبیهم برای خدا خود گمانمبه و برسم

 دیر شد؟ خوبت حاال بگوید خواستمی .بود نشانده

 حواسم ماشین توقف آویزان؟ بالودست با اما رسیدی،

 با و شد پیاده خودش .کرد بیمارستان یمحوطه پرت را

 .کرد باز هم را من طرف در ماشین، زدن دور

 

 بشید؟ پیاده تونیدمی ــ

 

 کشیدن در که درست کرد،می درد جانم تمام که درست
 گزگز درد شدت از نشیمنگاهم حتی و بودم طاقتکم درد

 آمد یادم !پایم که نه بود دیده آسیب دستم اما کرد،می

 و شکستمی پایشان همه دخترها ها،قصه توی
 زیر دست نگرانی و اخم من یک با قصه، مرد شخصیت

 جیغ هم دختر .کردمی بغلش و انداختمی زانویش
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 حلقه او گردن گرد دست سفت خداخواستهاز و کشیدمی

 مقایسه خودمان با را موقعیت این لحظه یک .کردمی

 محکم و رسیدمی غیب از دستی کاش کردم آرزو و کردم

  .زدمی گردنم پشت به

 

 خوای؟می کمک کرمانی؟ خانم ــ

 

 را ماشین در او و شدم پیاده آهسته انداختم، باال سری

 طول خیلی و شدیم اورژانس وارد هم کنار .بست آرام

 زمین طرز داشتم شیفت، پزشک اتاق در که نکشید
 تنها و رفتن جایبه او، و کردممی تعریف را خوردنم
 نگاه هایشکفش نوک به و بود ایستاده ترعقب گذاشتنم،

 .کردمی

 

 پریده؟ قدراین رنگت چرا حاال ــ

 

 ۸۲_پارت#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 طومار#

 

 دلم .کشاند امچهره سمتبه هم را او نگاه پزشک، سوال

 تپلش، هایدست با و بود اینجا حاال عزیز خواستمی
 .کردمی لمس را هایمگونه

 

 !پریده؟ دونم،نمی ــ

 

 ترسیدی؟ ــ

 

 کردنمی نگاهم دیگر چرخید، آزادخان سمتبه هایمچشم

 دوست را او جلوی ترس به اقرار .بود بهتر طوریاین و

 صدای تا دادم تکان سری فقط هم پزشک برای .نداشتم

 .نرسد او گوش به گفتنم بله

 

 کنه؟می درد کجاش گفتی ...خب ــ
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 استخوان اصلی هایقسمت دقیقا .آرنجم و مچ بیشتر

 کردمی لمس را دستم داشت او وقتی لرزید هایملب .دستم

 .کردممی مقابله درد با من و

 

 نه؟ شکسته ...داره درد آرنجمم داره، درد خیلی مچش ــ

 

 درد خاطربه من و ماساژ شبیه کرد، نوازش را مچم

 :شد بلند دوباره دکتر آرام صدای .کردم منقبض را خودم

 

 یعنی؟ اینجاش خب، ــ

 

 دردی چنان ثانیه چند در بدهم، تکان را سرم آمدم تا
 پر را اتاق جیغم صدای تنها نه که شد پخش جانم توی
 از جا همان و لحظه همان ضعف از بود مانده کم که کرد،

 قوی ولتاژ شبیه انگار که دارنیش دردی .بروم حال
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 همراهش جانم یعصاره و نشست جانم تمام در برق،

 .شد کشیده بیرون

 

 !افتاد جا االنم .بود رفته در بود، نشکسته ــ

 

 بزنم، حرفی که بود نمانده برایم جانی درد شدت از
 بود کرده جدا دیوار از هم را آزادخان حتی جیغم، صدای

 رویمورنگ کردممی حس .بود رسانده امنزدیکی به و

 .بود ترسانده هم را او حاال

 

 شد؟ تموم ــ

 

 لحنی با هم بعد .شد پایین و باال آرامش با پزشک سر

 نجوا موتبهرو و کردهضعف منً  به رو کنندهعصبی

  :کرد
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 االن دیده، ضرب فقط آرنجتم بود، ساده دررفتگی یه ــ
 سر باهاش ایهفته سه یه بگیرن، گچ برات گممی
 نگاه رو پات جلوی رفتن راه موقع بگیری یاد تا کنیمی

 .نخوری زمین روی طوریاین و کنی

 

 ۸۳_پارت#

 طومار#

 

 دردی چنین حال به تا .کنم گریه جا همان خواستمی دلم

 را دکتر هایحرف از حرصم اما بودم، نکرده تجربه را
 آزادخان، صدای بدهم، جواب اینکه از قبل
 سمتبه را دردم از خیس هایچشم و شدهسنگینسر

 مویکم دکتر آن برای بود کرده اخمی چه .کشاند خود

 !حوصلهبی

 

 و حادثه مفهوم براتون اگر ولی نکنه، درد توندست ــ
 درموردشون کنممی توصیه نیفتاده، جا خیلی آمدپیش
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 خانم پاشو .بزنید نصیحت به دست بعد و کنید مطالعه

 !کرمانی

 

                                     *** 

 

 کم برای بود، دیده را امبردهرنگ صورت وقتی پرستار،
 توانممی را گچ روی بانداژ رنگ بود گفته ترسم کردن
 تصمیم موجود، هایرنگ بین من و کنم انتخاب خودم
 آن تحمل نظرمبه .بردارم را صورتی بانداژ بودم گرفته

 به بهتری حس شدمی باعث و کردمی ترراحت را گچ

 ریخته که هاییاشک از صورتم .باشم داشته اشسنگینی

 تزریق برایم که مسکنی آن اثر تازه و بود خیس بودم

 هنوز .گرفتممی آرام و شدمی نمایان داشت بودند کرده

 و بود کرده پیدا کاهش دردش اما کرد،می زقزق دستم
 در عنق، پزشک آن برعکس هم پرستار مهربانی

 اورژانس از بتوانیم باالخره تا .نبود تأثیربی آرامشم

 دیگر من و بود کشیده طول ساعتی یک شویم، خارج
 دست به دیگر تأخیر این خاطربه عزیز بودم مطمئن
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 توی انداختمی را من .کردنمی رحم هم امدیده آسیب

 .کوبیدمی سرم توی بارها و (هاون) جوغن

 

 بیارم رو ماشین من بگیرید رو داروها یکیسه این ــ
 .نزدیکتر

 

 .شدم رفتنش مانع اما گرفتم، را داروها ی کیسه

 

 !آزادخان ــ

 

 بود درآمده طورآن دکتر جلوی وقتی از .کرد تماشایم

 الاقل .نیست بد اشانرژی قبل مثل دیگر کردممی حس

 .بود رسیده من به فقط خیرش که اینجا

 

 زحمت خیلی االنم تا خونه، گردمبرمی آژانس با من ــ

 .کشیدید
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 اهل آمدنمی نظربه .برگشت را رفتهجلو گام

 .باشد کردنپارهتکهتعارف

 

 .بمونم بود موظیفه بود، مسببش من شاگرد ــ

 

 دکتر، قولبه .بود مقصر حامد نه و بود اشوظیفه او نه

 بود آمدپیش آخر، در و بودم کرده هواییبهسر هم خودم

  .کنم دعوا زمانوزمین با خاطرشبه که شدنمی دیگر،

 

 شما با نیست درست خیلی کردید، لطف جاشم همین تا ــ

 .برگردم

 

 ۸۴_پارت#

 طومار#
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 روی نگاهش .داد تکان سری و شد معذوریتم متوجه

 :پرسید آهسته و نشست گچم صورتی بانداژ رنگ

 

 نیست؟ بهتر توندنبال بیاد یکی بزنید زنگ ــ

 

 ببینن همه و خونه برگردم رفته، و شده تموم دیگه ــ

 من به برسن تا خدابندگان اون .بزنم زنگ تا بهتره خوبم

 مشکل یه که کنننمی باور .شنمی عمرنصف نگرانی از

 .ستساده

 

  .انداخت نگاهی ساعتش به

 

 .برگشتنتون تنها برای بدیه ساعت ــ

 

 من، پرضعف وضعیت آن با دادم، نشان واکنش سریع
 .گرفتتممی حرف به کمتر کاش
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 دیگه؟ مطمئنه آژانس ــ

 

 من و بروم دنبالش کرد اشاره داد، تکان سری ناچار

 .پرسیدم حال همان توی

 

 شد؟ چقدر اینا یهزینه ــ

 

 یچرتکه اما نباشید، شاید خوبی کاسب ــ

  !فعاله خوب تونکتابوحساب

 

 چقدر .گذاشتم جواببی اشهمراهی حرمتبه را اشکنایه

 کمی اگر شاید .بود شده رساندنم خیالبی راحت هم

 به داشتم نیاز هم باز اما پذیرفتم،می کردمی اصرار

 خوانده قصه قدرآن .شود کوبیده گردنم پشت که دستی

 به باد که متعصبی مردهای به بودم کرده عادت بودم
 تنها شبنصف که مردم مگه بگویند، و بیاندازند غبغب
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 اما پدرش، و مادر برای دارد نگهش سالم خدا برگردی؟

 .بودند کرده بزرگ را پسرشان تعارفبی زیادی

 

 بعد بیارم، ماشین از رو تونکیف برم من بایستید اینجا ــ

 .کنه خبر ماشین بسپارم نگهبانی به هم

 

 آغوش، توی سنگینم دست چسبیدن با و گفتم ایباشه

 از کردهیخ بود، گرفته چقدر .انداختم آسمان به نگاهی

 هایلباس به توجهم و شدم جمع خودم توی سرما

  .شد جلب امشدهکثیف

 

 کرمانی؟ خانم ــ

 

 از پریدهرنگ من و آمدمی سمتم به کیفم با .آمد باال سرم

  .برداشتم جلوبه گامی ضعف،

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اومده، ماشین بیمارستان خروجی سمتبه بریم بیاید تا ــ

 .تلفنیتاکسی باالییه کوچه همین گفتمی نگهبان

 

 و نیاورد خودش روی به اما بگیرم، را کیفم خواستم

 که بود بغلم توی دستم .رفتن راه به کرد شروع

 این به خانه اهالی واکنش ترس از و شدم همراهش

 .کشیدم دندان زیر را لبم دیرکردنم،

 

 داره؟ درد هنوز ــ

 

 ۸۵_پارت#

 طومار#

 

 پایین را سرم .بود پرسیده کردنم نگاه بدون را سوالش

 .داشتم خستگی و ضعف حس درد، از بیشتر انداختم،

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !خیلی نه ــ

 

 قدراین ذاشتمنمی وگرنه باشه، رفته در کردمنمی فکر ــ

 .بندازه جا هوابی

 

 .ترسیدممی بدتر که دونستممی ــ

 

 او و رسیدیم بیمارستان خروجی به باالخره نزد، حرفی
 قرار ماشین که دوخت چشم خیابانی سر به دست،بهکیف

 اشبچهپسر دو که زنی صدای .بیاید طرف آن از بود

 دست تربزرگ پسر و دویدندمی خودش از جلوتر داشتند
 کشاند،می خودش دنبال و گرفته را ترکوچک پسر

 هاییآدم چشم چقدر .چرخاند سرما همان بین را سرمان

 !سردرگم و بود غمگین شدندمی بیمارستان این وارد که

 

 !(باش مواظبش) بپاتش ــ
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 برداشتن چشم با آزادخان و رسید آژانس ماشین باالخره

 .برگشت من سمتبه کودک دو آن تصویر از

 

 .بفرمایید ــ

 

 را کیف او و شدم سوار کرد، باز را در خودش رفتم، جلو
 به نگاهی با و نبست را در اما داد، قرار پایم روی

 :کرد زمزمه من هایچشم

 

 !متأسفم اومدهپیش اتفاق بابت ــ

 

 .نبود حامد تقصیر ــ

 

 از انگار .شب این در صدم بار برای و نو از کرد، اخم

 بستن با و داد تکان سری تنها .بود عصبی حامد دست

 به راننده خود جلوی نتوانستم .رفت راننده سمتبه در
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 خصوصبه بکنم، اعتراضی کرد پرداخت را کرایه که این
 با و ماندنم ساکت ینشانهبه گذاشت هم روی پلکی که

 کمی را سرم .نبود چشمم جلوی دیگر ماشین، حرکت

 خیابان، روشنوتاریک میان بود ایستاده .چرخاندم

 من، و کردمی نگاه حرکتحالدر ماشین به جیبدردست
ودرست حتی آوردم یاد به تازه انگار دستم، گچ لمس با

 در .بودم نکرده هم تشکر کردنش همراهی بابت حسابی

 !نرفتنش و برود رساندنم محضبه توانستمی واقع

 نبود، دیدم توی دیگر وقتی .نباشم تنها که بود این برای

 را کیفم زیپ سالمم، دست با و نشستم جایم سر ترراحت
 هایتماس تعداد از کردم، لمس که را موبایلم .کردم باز

 را سرم پراسترس، و داشت برم وهم رفتهدستاز

 .چرخاندم خیابان سمتبه

 

 آقا؟ برید تند یکم شهمی ــ

 

 :زد هم را غرش لب زیر اما کرد، زیاد را سرعتش راننده
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 بره باز کرده هوس نیومده، در بیمارستان از هنوز ــ

 !خطرناکه فهمهنمی تو، اون

 

 ۸۶_پارت#

 طومار#

 

 خیره مسیر به نگرانی با و گرفتم نشنیده را غرغرش

 و گذاشتندمی را خودشان تأثیر داشتند هامسکن .شدم

 راننده ایستادن با .بودند بخشیده سرم به عجیبی منگی

 پیاده سختی به و کردم تشکری مان،باریک یکوچه سر

 خانه دیوارهای به که همین و بودند بلند هایمگام .شدم

 چهارچوبش، در سپهر حضور و شد باز در شدم، نزدیک

 .کرد بیشتر را من هایقدم سرعت

 

 !داداش ــ
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 کسری در و نشست من روی اشخوردهجا و نگران نگاه

 .کرد کم من با را فاصله در، کردن رها با ثانیه، از

 

 !شده؟ چی سپیدار ــ

 

 .نکند هول تا بزنم لبخند کردم سعی

 

 خوب .دید آسیب دستم یکم خوردم زمین خدا، به هیچی ــ

 !خوبم

 

 همان با هم بعد رساند، امدیدهآسیب مچ به را دستش

 .کاوید را سرتاپایم نگران هایچشم

 

 و کردی دیر شدیم نگراندل چقدر دونیمی !سپیدار آخ ــ

 طرف رفت افتاد راه پژمان ندادی؟ جواب تلفن
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 این رفتی تنهایی باهات؟ بیایم نگفتی چرا .فروشیکتاب

 گرفتی؟ گچ رو دست

 

 حالی از شرمنده من و گرفت دستم از را داروهایم و کیفم

 :کردم زمزمه بودم ساخته برایشان که

 

 گفتم بشم، توننگرانی باعث قدراین کردمنمی فکر ــ

 .کنیدمی هول بدتر بزنم زنگ

 

 گذاشت، کمرم پشت دست و کرد نگاهم آمیزسرزنش
 پرسرزنش صدای همان با و خانه سمتبه کرد هدایتم

 :پرسید

 

 ندید؟ آسیب ایدیگه جای زمین؟ خوردی کجا ــ

 

 :دادم کوتاه را جوابش شدیم، رد خانه داالن از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !خوبم نه فروشی،کتاب جلوی ــ

 

 آشپزخانه داخل از انگار رسید، حیاط به پایمان که همین
 و شد ایوان وارد ثانیه، از کسری در که دیدمان عزیز

 .رساند هانرده به را خودش

 

 !سپیدار غریب، امام یا ــ

 

 را عزیز دلم فقط دیگر خانه، بودم رسیده که حاال

 .رفتم باال سرعت با را هاپله .خواستمی

 

 .عزیزم خوبم ــ

 

 ۸۷_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  .بود دستم سمتبه نگاهش

 

 !شکسته؟ ــ

 

 .چرخاندم چشم و زدم لبخندی .بود ترسیده صدایش چقدر

 کسی هنوز .آمدمی خانه داخل از زیادی سروصدای

 و آمد باال هاپله از سرمپشت سپهر .بود نشده من متوجه

 .گرفت را ترسیده عزیز بازوی زیر

 

 .کرده شیطنت یکم دخترت عزیز، نترس ــ

 

 .گذاشت من صورت روی دست و زد پس را او عزیز

 

 اومده؟ سرت بلیی چه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 توی برم پشتی اتاق در از من .عزیز زمین خوردم ــ

 !مهمونا پیش بیام برسم سرووضعم به یکم اتاقم؟ و خونه

 

 پر چشمش توی که اشکی با عزیز اما کرد، تأییدم سپهر
 .کشید آغوشش سمتبه را سرم بود شده

 

 طوراین رو تو دست من بودم کجا !مبچه برات بمیرت ــ

 بستن؟ علم

 

 .بوسیدم را نرمش هایگونه سریع و گفتم ایخدانکنه

 .نشود متوجه کسی تا بود آرام صدایم

 

 کنممی عوض لباس !نباش من نگران عزیز، خوبم ــ

 .آممی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کردم، حرکت خانه پشتی اتاق سمتبه نگاهشان زیر

 وارد جا همان از .شد.می باز حیاط به رو که داشت دری

 به متصل راهروی به سری اتاق، داخل از و شدم

 با هم باز .نبود کسی .کشیدم دوم یطبقه هایخواباتاق

 رفتم باال را هاپله بود پشتش احتیاط بار این که سرعتی
 .فرستادم بیرون محکم را نفسم اتاقم، به رسیدن با و

 .ببینند را من شرایط این با نداشتم دوست وجههیچبه

 به که آیینه جلوی !نامرتب قدرآن و پریدهرنگ قدرآن

 بدم امخاکی هایلباس و پریده رنگً  از کردم، نگاه خودم

 و گرفتم بغل توی کردمی زقزق که را سنگینم دست .آمد

 در که نکشید طولی .نشستم تخت روی شدنم آرام برای

 من پرهام، و نگار و سودابه ناگهانی ورود با و شد باز

 .زدم خط صورتم از را گرفتگی

 

 .گفت حاال همین عزیز !شده؟ چی !سرم بر خاک ــ

 بچه؟ ببینمت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با را تنم وارسی برای تلشش و سودابه یمادرانه لحن

 :دادم جواب خنده

 

 !بابا ای آجی، نیست هیچیم ــ

 

 بانداژ روی نگاهش آمد، جلو درهمی هایاخم با پرهام

 .بود عصبی .کشید باال سر و نشست صورتی

 

 نزدی؟ زنگ چرا ــ

 

 ۸۸_پارت#

 طومار#

 

 اینه باز خوبم بینیدمی نشستم جلوتون االن من ــ
 دق جون از دور که برسید تا زدممی زنگ تون،حال

  .کردیدمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بغض این از بخشی بود، گرفته بغضش سودابه
 کرده عزیزترم کمی که من بودن تغاریته به گشتبرمی
 برایم مادر یک عین خودش اینکه به بخشی و بود

 پشتش سودابه کردن آرام برای نگار .بود کشیده زحمت

 نگرانش نگاه و کرد نوازش را هاششانه و نشست

 .شود راحت شانخیال تا زدم لبخندی .افتاد من سمت

 .کرد لمس آهسته را دستم و تخت روی نشست پرهام

 

 شکسته؟ ــ

 

 !رفته در نه ــ

 

 .افتاد جوش به بیشتر پرهام و درآمد اشکش سودابه

 

 جا رفتی تنهاوتک که کاریوکسبی مگه تو آخه د ــ
 داره؟ درد قدراین که کاری اونم انداختی؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 را هایملب آلود،خواب هامسکن تأثیرتحت و حوصلهبی

 تندی بودند نگران قدرآن که حاال آمدنمی دلم .کشیدم تو

 .کنم

 

 ببینم بدم نشون یه رفتم خاله، رفته در دونستممی چه ــ
 گریه ...آبجی .انداخت جا یهو دکتره که دارم درد چرا

 !خدا رو تو نکن

 

اً بعد، ثانیه چند  برای بودند شده متوجه یکییکی تقریبا
 توی آمدمی یکی آن رفت،می آن و افتاده اتفاقی چه من

 دیدن برای کنم آماده را خودم کمی بودم آمده مثلاً .اتاق

 خیال به .گذاشتندمی مگر اما امشب، هایمهمان

 این اما نفهمند، هامهمان آمدندمی یواش خودشان
 پیشانی گاو پاک ام،خانواده اعضای اتوبوسی آمدورفت

 ماند تنها نگار رفتند، همه وقتی .بود کرده سفیدمان

 لباس که بود سخت کمی دست آن با .من به کمک برای

  .کنم عوض
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 پژمان؟ زنیدمی زنگ ــ

 

 :کرد زمزمه ناراحت و داد تکان سری

 

 داری؟ درد برگرده، زد زنگ پرهام ــ

 

 و کشیدم بیرون تنم از مانتو کمکش با انداختم، باال سری
 کتف تا هایمدست .نشستم تخت روی تیشرت همان با

 امان در هم پایم و کمر دانستممی .بود شده کبود جابهجا

 .کرد ترناراحت را نگار نگاه هاکبودی دیدن .نمانده

 

 !زمین خوردی بد چقدر سپیدار، کرده رحم خدا ــ

 

 ۸۹_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 امخنده بود، شده تمام شوکش و گذشتمی آن از که حاال

 درازبهدراز زمین روی چطور که افتادمی یادم .گرفتمی

 .شدمی لبخندم باعث بودم، افتاده

 

رپو عینهو نگار، وای ــ  کف بودم چسبیده (مارمولک) ک 

 .خندیدیمی کلی بودی اگر .زمین

 

 که سرم شد، باز دوباره اتاق در و زد محوی لبخند
 که نمانده کسی دیگر شدم مطمئن پژمان، دیدن با چرخید

 .بود اشآخری این دیگر حتمی .بیاید سراغم به

 

 !دنبالم رفتی که شکلت قربون خاله ــ

 

 و کرد پرت تخت روی را ماشینش سوییچ ناراحتی با
 که مواقعی معدود از و بود دستم به نگاهش آمد، جلو

 .نداشت نمود اشچهره توی اشذاتی خونسردی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  تو؟ شدی چی ــ

 

 .بودند تنم هایپاره .کنم بغلش خواستمی دلم

 

 .هیچی ــ

 

 دستم یکی آن با نشد، کنده دستم روی از نگاهش
 عقب را سرش اعتراض به که ریختم هم به را موهایش

 .شوم بلند کرد اشاره هم نگار و خندیدم .کشید

 

 .کنه عوض رو لباساش پژمان بیرون برو ــ

 

 و کرد بغل را من آهسته رفتن بیرون جایبه پژمان اما

 که محبتی برای رفت ضعف دلم .بوسید را امشقیقه کنار

  .بود لمس قابل و عمیق ولی داد،می نشانش کم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !پریده خیلی روتورنگ ــ

 

 .برم قربونت نیست هیچیم ــ

 

 لباس راحت تا روممی اینکه گفتن با و کشید عقب کلفه

 و آمد امیاری به نگار .گذاشت تنهایمان کنید عوض

 به را بود جمع این مناسب که مخملی سارافون و شومیز

 کردممی حس گرفتم، قرار آیینه جلوی وقتی .پوشاند تنم

 .پریده زیادی دیگر رنگم

 

 !روییورنگ چه ــ

 

 :کرد اعتراض
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خدا زدی غر و اومدی دیر قدراین رو کارات ببین ــ

  .تکاسه توی گذاشت جوراین

 

 من و انداخت موهایم روی را شال چرخیدم، سمتشبه

 :پرسیدم او از باالخره هایش،اخم یخیره

 

 ۹۰_پارت#

 طومار#

 

 کرده؟ تغییر ــ

 

 و نگاهم توی دوخت را نگاهش ایستاد، حرکت از دستش

 من، قدر کردممی حس .بدنش کنار افتادند هایشدست

 سختیبه اما دارد، بغض امسرگردانی حس این برای

 .گرفتمی را خودش جلوی داشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !سپید گذشته خیلی زمان ــ

 

 دست با را شال یلبه .کشیدم عمیقی نفس !سال پنج قدر

 بیرون اتاق از خواستم و انداختم امشانه روی سالمم
 دوختم، چشم صورتش به .شد مانعم نگار که بروم

 .شناختمی را هایمغصه

 

 بخوابی؟ خوایمی و نیستی خوب بگم خوایمی ــ

 

 بود؟ شده ترسو قدراین هللا،نعمتحاج دختر حاال تا کی از
 کرمانی هللانعمتحاج دختر غرور به برخورد، غرورم به

 .برخورد بودنم

 

 !رممی نه، ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خارج اتاق از هم همراه فقط نگفت، چیزی دیگر نگار
 پایین هاپله از داشتم بغلم توی که دستی با من و شدیم

 روی رنگبی لبخندی .بود شده بیشتر سروصداها .رفتم

 سلم نشین،شاه فضای در گذاشتن پا با و نشاندم لبم

 روی نشاند سکوت که سلمی .نشست لبم روی بلندی

 که کسی اولین .چرخاند ما سمتبه را سرهایشان و هالب

 آشنا قدیم قدر هنوز نگاهش .بود حمیراخاله شد بلند

 از داشت عادت که موهایی با .چروک از پر و ریز بود،

 شانریشه رنگ نگذارد و بریزد بیرون شالش جلوی

 .دربیاید

 

 ...سپیدارجانم ماهت، روی به سلم ــ

 

 مبل جلوی از افتاد، دستم به نگاهش تازه انگار و
 هم من پس بایستم، آنجا که بود زشت و آمد من سمتبه

 .برداشتم سمتشبه گامی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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  خاله؟ شدی چی ــ

 

 را اشهمیشگی عطر بوی رفتم، فرو آغوشش در
 از وجود این با .اصلاً شناختمنمی را عطر این داد،نمی

 .بود آمده خوشم اشرایحه

 

 !خاله اومدید خوش ــ

 

 روی دوباره نگاهش کشید، عقب و بوسید را صورتم

 .گشت دستانم و صورت

 

 !عزیزم نده بد خدا ــ

 

 .چرخیدم محنا دخترش سمتبه جواببی و زدم لبخندی

 آغوش در هم را او وقتی .زیباتر و بود شده ترپخته

 و داماد سمت .چرخید آقایان سمتبه نگاهم کشیدم،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دیگری تغییر موهایشان شدن پشتکم جز که خاله همسر

 باالخره، و دادند را جوابم خوشرو دو هر .بودند نکرده

 شاید یا سال، پنج سال؟ چند از بعد .گرفتیم قرار هم مقابل

 حق نگار .لحظه این به تا نوجوانی خامی از گذر از بعد

 بین شدمی سخت که زیاد قدرآن بود، کرده تغییر .داشت

 .کرد پیدا شباهتی ساله نوزده محمدمهدی و او

 

 !اومدید خوش ــ

 

 و نداشتنیدوست آشنا، نگاه .بود دستم روی نگاهش

 :داد آرام را جوابم اما تیزش،

 

 !متشکرم ــ

 

 کلمات ته کرد،می صحبت که من با داشت عادت ترهاقبل

 :گفتمی مثلاً .بچسباند سپیدار یک هایشجمله و

 سپیدار، خیربه صبح سپیدار، سلم سپیدار، متشکرم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 درخت .بود پریده سرش از عادت این حاال که بود خوب

 بود کشیده قد زیادی دیگر شناخت،می او که سپیداری

 تا چرخیدم .بماند دیگری درخت یسایه زیر اینکه برای

 اما بنشینم، لحظاتی حمیراخاله کنار کردنم دیر جبران به

 نفس مثل ...نیامد هم باال .ماند من دست روی او نگاه

 یک که ایرایحه استشمام و کنارش از عبور از بعد من،
 شده بستهدل بویش رد با هایم،نوجوانی توی زمانی،

 .بودم

 

 ۹۲_پارت#

 طومار#

 

 و برانگیزغبطه آرامشی بود، آرام همیشه حمیراخاله
 احترام برایش همیشه شدمی باعث که مدارانهسیاست

 سالمم دست روی را نرمش هایدست .باشم قائل زیادی

 :پرسید محبت با و داد قرار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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  ...شدی بزرگ ماشاهلل خاله؟ کنیمی کارا چه ــ

 

 .چرخاندم سالن در حاضر افراد سمتبه را سرم

 یخانواده و کردندمی تماشایم لبخند برق با امخانواده
 نگاهش که بود نفر یک اما کنجکاوی، برق با خاله،
 نیامده باال هم هنوز آخر، نگاهش نداشت، برقی اصلاً

 .بود

 

 بودم؟ ایرشته چه عاشق من رفته یادتون ــ

 

 .داد نشان واکنش سریع

 

 سمت رفت دستم بار هر بلکه نرفته، یادم تنهانه ــ

 .کردممی یادت هابچه با سعدی،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بود تلخ امخنده چقدر دانستمی خدا خود و خندیدم

 هایبچه برای بودم، نوجوان وقتی را سعدی هایداستان
 تعریف ساده زبان به محل، در خودم از ترکوچک

 .بود دیده را کارم این باری چند هم حمیراخاله .کردممی

 سعدی گلستان جلد یک و هاقصه از بود آمده خوشش
 به سپیدار، شیرین گوییقصه گفتمی .بود خریده

 روزها آن محمدمهدی .کرده تشویقم کتاب خواندن

 وقت را هاآدم !گوییقصه شهرزاد تو گفتمی

 و شد کشیده سمتشبه نگاهم .کنیمی جادو سرایی،قصه

 یک گذشته، شبیه نه کرد،می نگاهم داشت بار این هم او

 !جدید جور

 

 طبق خاله، شده یاد ازم درستی چیز سر که خوبه ــ

 وقتی چند االنم .کتابداری یرشته سراغ رفتم معلقه

 یه شممی خوشحال دارم، کوچیک فروشیکتاب یه هست
 .پیشم بیاید بار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 یهمه با .بود دلش ته از خاله لبخند من، برعکس

 قلب بود، دور سالشوسن از که هایشبازیقرتی

 .داشت مهربانی

 

 !موفقی قدراین که خوبه دختر، بهت ماشاهلل ــ

 

 شود، بدلورد صحبتی نداد اجازه دیگر عزیز، صدای
 که خانه اصلی بزرگ سالن سمتبه دست با که چرا

 .کرد اشاره شدمی پهن آنجا سفره

 

 باقی شده، دیر حاالشم تا چیدن، رو شام یسفره هابچه ــ
 .بعد واسه بمونه حرفا

 

 و شد خالی سالن وقتی ...نه من اما برخاستند، همه

 .آمد سمتم بودند درهم کمی که هاییاخم همان با پرهام
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 آی؟نمی مگه، خوردی هم غذا خوردن، زمین جز ــ

 

 !من از بود دلخور .اخمش به زدم لبخندی

 

 ۹۳_پارت#

 طومار#

 

 بیام چطور چلقمم دست یه این با کرده، منگم مسکنا ــ
 جمع؟ توی بخورم غذا

 

 اینکه بدون هم بعد کرد، بلندم و انداخت بازویم زیر دست
 .کشید آشپزخانه سمتبه را من بدهد را حرفم جواب

 وسط کوچک میز دیدن با بعد و کردم اشهمراهی متعجب

 .پرید باال ابروهایم بود، شده پر غذا با که آشپزخانه

 همان و ببرد سفره سر تا زدمی برش نان داشت سودابه

 :زد لب سریع من دیدن با حین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 درد نگار، با بخور جا همین بشین سرم، به بلت و درد ــ
 نداری؟ که

 

 از یخنده اولین اغراقبی بودم، رسیده وقتی از خندیدم،
 .بود دلم ته

 

 !آجی هست چیهمه به حواست قدراین که بگردم دورت ــ

 

 سرش به چادر و گذاشت سبد توی را هانان کرد، اخمی

 .لرزید مهربانش هایمردمک باز آمد، که سمتمبه .کشید

 

 !نزنا (چرت حرف)قینوسا این از دیگه ــ

 

 سفره سر خواست پرهام از هم او گفتم، چشمی خنده با

 لبخندی .کرد را کار همین پرهام نگار، آمدن با و برگردد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و افتاد لبم روی از شدنمان تنها با بود، لبم روی که

 .زد گشتی شدهشلوغ یآشپزخانه توی نگاهم

 

 .بخور بشین ــ

 

 خودش نگار و برداشتم را (لیوان)خواریآب نشستم،

 بستن با و کشیدمش سر نفسیک .کرد پرش آب از برایم

 برخورد صدای .فرستادم بیرون عمیقی نفس هایم،چشم

 نگار .آمدمی سالن از بشقاب، به هاچنگال و هاقاشق

 صدایی با و ریخت ظرفم توی برنج کفگیر یک حرف،بی

 :پرسید آرام

 

 کرده؟ تغییر چقدر که دیدی ــ

 

 میلبی هم بعد .چرخاندم پلو بین سالمم دست با را قاشق

 .گذاشتم دهانم توی سبزی ایتکه غذا، به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 رو؟ صدام شنیدی سپیدار ــ

 

 .کرده تغییر ــ

 

 .کشیدم جلو را تنم من و داد تکان سری تأییدم به نگار

  .بود شده رنگکم هامسکن اثر و کردمی درد دستم

 

 .بترسم بیشتر باید تغییر این از کنممی حس ولی ــ

 

 عمیق، نفس یک با من، و شدند گشاد هایشمردمک
 خودی درد داشت تازه .فرستادم عقب را غذا بشقاب

 به باید خدا خانه، این امشب شلوغی میان و دادمی نشان

 .دادمی صبر من

 

                                         *** 
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۹۴_پارت#

 طومار#

 

 

 !ببینم واس ــ

 

 سعی داشتم که منی سر عزیز، احتیاط با و آرام صدای
 .چرخاند ببندم دستییک را هایمکتانی بند کردممی

 خم آشپزخانه حیاطً  به مشرف یپنجره از که دیدمش

 و گرفت امخنده .پاییدمی را من و ایوان سمتبه بود شده

  .شدم بلند

 

 !خیربه صبح سلم، ــ

 

 و زدهشتاب) هولول طوراین داری کجا سلم،علیک ــ

 ری؟می (تندتند
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 خواستممی همیشه از زودتر کمی البته و داشتم دانشگاه
 برای هامهمان اینکه از قبل داشتم دوست بروم، بیرون

 .باشم شده خارج خانه از شوند بلند صبحانه

 

 .عزیزم دانشگاه رممی ــ

 

 !صبح؟ نیموشش ساعت ــ

 

 .کنم رویپیاده یکم خواستممی خب ــ

 

 .چرخید آشپزخانه سمتبه کردهروترش و کرد اخم

 

 !کن رحم دستت اون به صبحونه؟بی تو، بیا ــ
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 اختیار در که چرخید اتاقی یپنجره سمتبه نگاهم

 سحرخیزی به داشت عادت .بود دامادشان و محمدمهدی

 صبح، وقت این .شود بلند رفتنم از قبل ترسیدممی و

 کند مجبور را من اینکه برای کردمی پیدا خوبی فرصت

  !زدن حرف به

 

 نه؟ یا اومدی ــ

 

 پرت ایگوشه را هاکتانی اخم با شد باعث عزیز صدای

 شدم، آشپزخانه وارد وقتی .برگردم خانه سمتبه و کنم

 داشت و سماور پای بود ایستاده درهم هایاخم همان با

 .ریختمی چای

 

 .بخور رو ناشتاییت بشین ــ

 

 .نیست مگشنه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 تهی قالب جدیتش میزان از که چرخید سمتمبه طوری

 ترسناکش نگار این شد،می پیر هم هرچقدر عزیز .کردم

 .گرفتمی جان بیشتر

 

 .بشین نکردمت (آویزان)آلنگو سقف همی از تا ــ

 

 ۹۵_پارت#

 طومار#

 

 .نشستم میز پشت و کوبیدم زمین به نامحسوس را پایم

اً را چای  نشستنش، با زمانهم و کوبید جلویم تقریبا

 .زدن غر به کرد شروع

 

 مراعات فعلاً بردما، یادم از رو دیشبت کار نکن فکر ــ

 .کنممی رو دستت
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 عزیز؟ مگه کردم کارچی ــ

 

 را جوابم نکند بیدار را مهمانانش که آرام صدای همان با
 :داد

 

 دیر از اون شدی؟ سرخود قدراین حاال تا کی از تو ــ
 زنگ جایبه زمین، خوردی اونکه از اون اومدنت،

 گرفتهگچ دست با خونه،مریض رفتی خودت زدن،

 از گرفتم (مو ریزش)ریزهپت !حاالت از اینم برگشتی،

 ری؟می داری کجا شدی پا نخورده ناشتایی .بچه دستت

 

 من به دیگر که مو ریزش بگویم خواستمی دلم خیلی
 جلوی که عزیز بود سن افزایش اثرات و نداشت ربطی

 عصبانیت، وقت .کردمنمی جرئت اما شده، خالی موهایت

 .بردمی حساب عزیز از هم سعیدداداش حتی

 

 کنی؟می نگام (شدهمات)محوو چرا !ها ــ
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 که داشتم عزیز احوال این با مواجهه در سیاستی یک من
 تغاریته بازیلوس گفتند،می آن به سودابه و برادرها
 جواب سیاست این اوقات اکثر وجود، این با بودن؛

 سمت شدم خم هم، همان طبق .رسیدمی دادم به و دادمی

 اشصدقهقربان و بوسیدم را صورتش محکم عزیز،
 توی وارمظلوم شده، باز گاردش کمی دیدم وقتی رفتم،
 صدایم به نامحسوسی لرزش یک و رفتم فرو امصندلی

 .بخشیدم

 

 .بود شلوغ خیلی فروشیکتاب دیروز عزیز آخه خب ــ

 مشتری تا چند یهو بیام، زودتر خواستممی کن باور

 خواممی گفت مشتریا به کاری اول که شهنمی .اومدن

  آد؟می خودش رو خدا شه؟می ببندم،

 

 .ببخشد را دروغم خدا تا فرستادم صلوات یک دلم توی و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 مهمونا جلوی شما گفتم همش من عزیزجون، بعدشم ــ
 شدمی زشت بیمارستان، دنبالم بیاید بخواید نکنی، هول
 من نبود؟ بد موندنشون تنها شد؟نمی مهمونات، جلوی
 ترسیده قدراین باشی، شما خواستممی موقع اون قدراین
 .داشت درد چقدر عزیز آخ نبودی، ولی نگو که بودم

 

اً دیگر بار این و  کشیده درد خیلی آخر لرزید، صدایم واقعا
 داریجانب یاد چرا دانستمنمی فقط حال این توی بودم،

  .بودم افتاده دکتر جلوی آزادخان

 

 مهمونا سروصدام با آشپزخونه نیومدم هم، صبحی ــ
 مرگ .خورممی چیزی یه دانشگاه رممی گفتم .نشن بیدار

 !گممی راست سپیدار

 

 ۹۶_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 به الکی طور همین را سپیدار مرگ به که بارهایی تعداد
 خواستمی خدا اگر که بود زیاد قدرآن بودم آورده زبان
 بارها ققنوس، شبیه حداقل باید بکشد، را من شانبابت
 با البته سوزاندم؛می باز و کردمی امزنده آتش دل از

 بابت دنیا آن در احتماالاً جهنم، از عزیز تعاریف به توجه
 شدم،می تنبیه و مردمنمی و سوختممی هی هادروغ این
 شد باز عزیز اخم چون داد جواب هم بار این سیاستم اما

  .کرد نازک چشمی پشت نشوم، پررو که طوری و

 

 چی شنیدی سپیدار، باشه آخرت بار ولی خب، خیلی ــ
 گفتم؟

 

 لرزانش، پیر هایدست همان با او و دادم تکان سری تند
 و شد بلند هم بعد گرفت، پنیر و نان از بزرگ یلقمه یک
 یخچال کنار هایکابینت سمتبه رفته، یادم گردو گفتن با

 .رفت

 

 .عزیز بده گردوبی ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .دارم کرده مغز بذار شی،می خنگ ننه، نه ــ

 

 به و کرد کامل را لقمه گردویش، کردن پیدا محضبه

 .نشاند من لب روی کارش این هم لبخندی داد، دستم

 :کرد زمزمه و خندید باالخره که بوسیدمش دوباره

 

 اینا بندای دست، این با بپوش، رو هاتساده کفش اون ــ

 .سختته

 

 تا ماند منتظر آمد، خانه در کنار تا همراهم .گفتم چشمی

 رفتم، پایین هاپله از اینکه محضبه و بپوشم را کفشم

 .کرد صدایم هم باز

 

 سپیدار؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 مهم حتی دیگر لبخند، با و خوشحال بار این .چرخیدم

 بود خوابیده اتاق آن توی خانه دوم یطبقه که آدمی نبود

 زیرلب بود، دلش ته از لبخندش عزیز .ببیند را من

 :زد لب من سمت کردنش فوت حین و کرد زمزمه چیزی

 

 !مادر پیش خیر ــ

 

 .چرخید آسمان سمتبه نگاهم شدم، خارج که خانه از

 چیزی دیگر را من حال اما بود، آلوده کمی امروز هوا
  .کردنمی خراب

 

                                        *** 

 

 ۹۷_پارت#

 طومار#
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 به دانشگاه هایکلس اتمام از بعد حانیه، همراهی با

 تمام و بیاید بود نتوانسته امروز نگار .رفتم فروشیکتاب

 وقتی .بود نشده باز طومار بودیم، دانشگاه که مدتی

 نگاهم برود، باال انتها تا برقی یکرکره بودم منتظر
 چرمی مصنوعات فروشگاه سمتبه بود چرخیده
 !طبیعی لبخندی و خوب حسی با بار این .امهمسایه

 

 که درحالی شدن، وارد حین و کرد باز را در قفل حانیه
 نشسته لبخندی در باالی آویز صدای خاطربه لبش روی
 کمربهدست کرد، پرتاب میز روی را اشکوله بود

 :زد لب عمیق نفسی با و چرخید قفسات سمتبه

 

 چیه؟ برنامه خب، ــ

 

 بودم داشته نگه ثابت شکمم نزدیک را امدیدهآسیب دست

 را کوله او، مثل .کردممی حمل را کیفم سالمم، دست با و

 نظرم،مد کتاب برداشتن برای و کردم رها میز روی

 .برداشتم قدم قفسات سمتبه
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 سعدی؟ ــ

 

 صندلی روی را تنش انداخت، باال ابرویی و خندید

 :داد جواب و کرد رها چرخان

 

 براش؟ نیست سنگین زیادی یکم ــ

 

 و چرخید قفسه آن سمتبه نگاهم دوباره .بود او با حق

 .نشست دیگری کتاب روی دستم بار این

 

 شاهنامه؟ ــ

 

 !رسمی زیادی رسمیه، ــ
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 بلند را صدایم لبخند با بار این چرخاندم، چشم هم باز

 :کردم

 

 حافظ؟ ــ

 

 !ستعاشقانه خیلی ــ

 

 و خندید دید که را حالتم چرخیدم، سمتشبه اعتراض با

 لبخندش .آمد جلو خودش و برخاست صندلی روی از

 یک .بود نشانده اشچهره بر گذرا و محو ردی حاال

 با اما فشردش، و گذاشت من یشانه روی را دستش
 آن به اصلاً من که برداشت قفسه از را کتابی دیگر دست

  .کردمنمی هم فکر

 

 !سهراب؟ ــ
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 و کتابخانه به چسباند را اشتکیه داد، تکان سری

 .ایستاد من رویروبه

 

 گفته؟ شعر کسی کاشونی مرد از ترسلیس و ترروون ــ
 نیست، مطالعه اهل که بدی هدیه کتاب کسی به خوایمی

 مثلاً .کرمونی دختر کنی شروع ترروون چیز یه از باید

 کجاست؟ دوست یخانه بگه تا !جانسهراب

 

 ۹۸_پارت#

 طومار#

 

 کتاب جلد به بود، من هایلب روی حاال هم محوی لبخند
 و انداختم نگاهی بود او هایدست در که کتابهشت
 جلد، روی سپهری سهراب خود تصویر لمس با زمانهم

 کمی .فرستادم بیرون سینه از هم عمیقی نفس

 هدیه کتاب یک کردم؟می درستی کار داشتم ترسیدم،می
 بود؟ درستی تصمیم اش،گذشته شب زحمات جبران برای

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بازار وارد سالگی پانزده از خودش قولبه که آدمی برای

  .آیدنمی خوشش مطالعه از هیچ و شده

 

 بری؟می االن ــ

 

 قدم .نشاندم لب بر تبسمی و آمدم بیرون اوهام میان از

 :زدم لب و میز سمتبه برداشتم

 

 !تعطیلی وقت نه، ــ

 

 دیگری صندلی و گذاشت میز روی دستم کنار را کتاب

 .بود خسته کمی صدایش .بنشیند کنارم تا کشید جلو

 

 رو کی خوایمی تو کنفرانس، اون برای راستی ــ
 کنی؟ انتخاب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 باال نگرفتن تصمیم و ندانستن ینشانهبه ایشانه

 سرش و گذاشت میز روی را هایشدست حانیه .فرستادم

 بود، من سمت نگاهش .قرارداد رویشان رخنیم از هم را

 آن جلد روی سهراب تصویر به داشتم هنوز که منی

 .کردممی نگاه کتاب

 

 خوره؟برنمی بهت بگم چیزی یه ــ

 

 حالت هایش،دست جاییبهجا با و خندید کردم، نگاهش

 .کرد پیدا تریراحت

 

 توجهت کنممی حس گفتی، امروز پسره این از قدراین ــ

 !شده جلب بهش

 

 و گذاشتم میز روی دست خودش مثل هم من و خندیدم
 حاال ...چرخاندم رویش رخنیم جانب از را سرم

 که بود این مانتفاوت تنها و بود هم مقابل مانصورت
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 !پایم روی دستم یک و بود میز روی دستم یک فقط من

 .مصدوم دست همان

 

 دیدم؟ رو آدم این بار چند مگه من حانیه؟ شدی دیوونه ــ

 

 پسرای به باید ما باشه طوراین دیدنه؟ تعداد به مگه ــ
 مندعلقه همه بینیمشونمی بار یه ایهفته که فامیل

 .بشیم

 

 حرفی برای دفاعی خیلی !غلط هم بود درست هم مثالش

 را امواقعی حس بود بهتر شاید نداشتم، بودم زده که
 !خودم کردن تحریف بدون .بگویم

 

 ۹۹_پارت#

 طومار#
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 اومد، بدم رفتارش و غرورش از دیدمش که بار اولین ــ

 که چیزی تنها دیشب از .بود منفی برام انرژیش کل

 آدم یه کنمنمی حس سابق قدربه دیگه اینه کرده تغییر

 توجه؟جلب گیمی این به تو .مزخرفه

 

 :بود آرام هم او صدای

 

اً نه، ــ  !نه طبیعتا

 

 دختر یک هایرویاپردازی به متعلق که افسوسی با

 :کردم زمزمه بود ساله بیست

 

 .بشم عاشق وقتهیچ نیست قرار من کنممی فکر گاهی ــ

 

  گیری؟نتیجه این واسه نیست زود خیلی ــ
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 که رویا اسیر آدم ذهن خب ولی چرا بگویم خواستم
 سخت برایش واقعیت و خیال مرز دادن نشان شود،
 من به را اجازه این  در باالی آویز صدای اما شود،می

 که جوانی مادر دیدن با و کردیم بلند را سرمان نداد،
 گفتمی و بود گرفته را کوچکش یبچه دست

 من .دادیم خاتمه را بحث خواهد،می کودکانه یقصهکتاب

 وارد که کودکی هر به همیشه که کتابی تا شدم بلند هم

 .بردارم قفسه از را کردممی پیشنهادش شدمی فضا این

 برای خوب هایقصه یمجموعه از زیباتر هاییقصه چه
 زیرلب کردممی لمسش بار هر که خوب،کتابی هایبچه

 بزرگوارش ینویسنده "آذریزدی مهدی روح" :گفتممی

 !شاد هم

 

                                          *** 

 

 امروز .داشتیم هم دیگر مشتری چند حانیه، رفتن از بعد 

 خستگی بدون من و بود فروشیکتاب شلوغ روزهای از
 به خوش روی با دستم، وضعیت خاطربه اعتراضی و
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 رفته بود شده فروشیکتاب وارد که کسی هر استقبال

 که بودم کرده فکر این به هم را آزادم هایوقت !بودم

 کدام سراغ بدهیم، ارائه بود نیاز که کنفرانسی برای

 نویسندگان و شعرا دانستممی .بروم ادبی شخصیت

 دنبالبه من و بودند دانشجویان انتخاب اولین بزرگ
 شد، که هشت ساعت .گشتممی تریمناسب اسمی عنوان

 سهراب کتاب برگشتنم، زود بر تأکیدش و عزیز تماس با
 از سالمم، کتف روی امکوله انداختن با و زدم بغل زیر را

 تا ماندم منتظر روپیاده در .شدم خارج فروشیکتاب

 به کوتاه حین، همان در و بیاید پایین کامل برقی یکرکره

 و نبودند شلوغ .ماندم خیره فروشگاه جلوی روشن نور

 نفسی با .چیدمی مرتب را کفش هایکارتن داشت حامد

 سمتمبه که نگاهشان و کشیدم را ایشیشه در عمیق

 .نشاندم لب روی هم لبخندی چرخید،

 

 !کرمانی خانم ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 گریزانش و شرمنده نگاه دادم، تکان سری حامد برای

 :�🌺�طومار .کنم ترعمیق را لبخندم کمی شد باعث

 ۱۰۰_پارت#

 طومار#

 

 !نکن نگاهم طوریاین اتفاق یه بابت ــ

 

 چیزی به نسبت کردممی حس .کشید گردنش پشت دستی

 این را سرم .بود تروسالسنکم داد،می نشان اشقیافه که

 بلند اشصندلی پشت از .آزادخان سمتبه چرخاندم بار

 داد، تکان سری نگاهم دیدن با حال همان در و بود نشده

 .رفتم جلو عمیق نفسی با و دادم سلم خودش شبیه

 

 !حامد کن جا به جا فروشگاه جلوی از رو موتور ــ
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 کمی من رفتنش، با و گفت چشمی سریع حامد

 .دوختم چشم میز تا خودم یفاصله به شدهترمعذب

 

 دیشب؟ هایهزینه پرداخت برای اومدید ــ

 

اً ــ  !دقیقا

 

 .کرد رها میز روی بود دستش بین که خودکاری

 

 فاکتور خودم بود این از غیر بود، مسببش من شاگرد ــ

 .فرستادممی تونخدمت رو

 

 حتی که زدمی حرف طورییک اش،گوییرک از امان

 باال باهم دو هر ابروهایم .کرد بیشتری تعارف شدنمی

 :زدم لب و پریدند
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 .بود خودمم احتیاطیبی مقصرش ولی ــ

 

 این در شهمی !خوبه هستید احتیاطیبی موافق اینکه ــ

 .کرد نصف رو هاهزینه صورت

 

اً مرد این کردم، نگاهش واجوهاج  بازاری یک واقعا

 !درشتشوریز هایسیاست یهمه با .بود عیارتمام

 

 اعلم تونخدمت بزنم، جمع رو حسابا صورت بعدااً باید ــ

 .کنممی

 

 حتی مرد، این بود خشکی طوریک .بودم باخته را قافیه

 و کشیدم عمیقی نفس .زد حرف درست او با شدنمی

 تا ماندممی منتظر .نکنم اصراری دیگر گرفتم تصمیم

 میزش روی را کتاب فقط .بدهد را حسابصورت خودش

 سمتشبه کنجکاوش نگاه .دادم هل سمتشبه و گذاشتم

 :پرسید تعجب با و چرخید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !چیه؟ این ــ

 

 کردن جبران نیستم بلد من کشیدید، زحمت خیلی دیشب ــ
 بلدم که چیزی تنها بهتره، باشه چطوری کارها بعضی

 .بدم هدیه دارم دوسش خیلی که چیزی که، اینه

 

 دارید؟ دوست خیلی که چیزیه این و ــ

 

 .خندیدمی داشت انگار سهراب صورت

 

 ۱۰۱_پارت#

 طومار#
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 حس اما دونم،می رو این نیستید مطالعه اهل شما ــ
 بهتر رو تونحال بزنید، ورقش گاهی اگر شاید کنممی

 .کنه

 

اً نشست، جلد روی دستش  سهراب، صورت روی دقیقا

 :داد جواب آرام صدای با هم بعد

 

 !متشکرم ــ

 

 گرفتمی را هدیه این خودم شبیه کسی اگر دانستممی
 زیادی نگاه و آدم این تا شدمی ترخوشحال خیلی

 حتی نبودم، پشیمان کارم از وجود، این با .اشبازاری

 .شدنمی خوانده کتاب آن اگر

 

 !خیربه تونشب ــ
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 هم لبخندی شدم، خارج فروشگاه از .داد آهسته را جوابم

 باالتر کمی بوتیک یفروشنده با که حامد روی به
 تاکسی، یک گرفتن برای و زدم بود گفتوگپ مشغول

 برای را نگاهم که بود اختیاربی .ایستادم خیابان کنار

 ایستاره هیچ که آسمانی سپردم، آسمان به ایثانیه
 با ماشینی، بوق صدای با و شدم جمع خودم توی .نداشت

 با رل پشت از داشت که بود پژمان .پریدم عقب ترس

 و آیدمی دنبالم به دانستمنمی .کردمی تماشایم لبخند

 از خوشحال حال، این با بود؛ کرده متعجبم بسیار همین
 باز را ماشینش در شوم، تاکسی اسیر نیست الزم که این
 .کردم

 

  خب؟ ...بره قربونت خاله ــ

 

 !دنبالت اومدممی روز هر شی،می مهربون دونستممی ــ
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 را سرم و نشود پررو تا کردم نگاهش چپچپ سریع
 به مغازه داخل از کردم حس چرخاندم، خیابان سمتبه

 .کردمی نگاه بودم شده پژمان ماشین سوار که منی

 که کردم حس حتی اما واقعیت، یا بود توهم این دانمنمی

 سریع حرکت .داشت دست توی و بود برداشته را کتاب

 .شوم قائل خیالم و رویا بین مرزی نداد اجازه پژمان،

 :کرد زمزمه دادم لم ماشین صندلی روی راحت وقتی

 

 یخونه برم سر یه من عزیز، یخونه به رفتن قبل ــ

 .بریم بعد بگیرم رو مامانم لباس پورانم،عمه

 

 بود خوبی خیاط هابچه یعمه پوران دادم، تکان سری
 هایشلباس دوخت برای او از اوقات بیشتر سودابه که

 و دوختم چشم رفتمی که مسیری به گرفت،می کمک

 .شدم خم جلو سمتبه سریع چیزی، یادآوری با ناگهان

 

 !شد؟ چی هللا،بسم ــ
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 ...سلطانی دختپوران ــ

 

 حاال و داشتم لبخند من اما کرد، نگاهم نفهمیده و گیج

 این .بروم اسم کدام سراغ دانشگاه، برای باید دانستممی

 آدم آن از محدودم اطلعات کردم، نگاه خیابان به که بار
 پیدا گسترش باید که اطلعاتی .کردم مرور ذهنم توی را

 صدایی با کنفرانس در قدردانی، رسم به تا کردندمی

 سطانی دختپوران از اطلعاتی .شوند بیان عیان

 شهریور ۱ زاده) سلطانی پوری به مشهور شیرازی،

 علوم گذارانپایه از (۱۳۹۴ آبان ۱۶ درگذشته − ۱۳۱۰

 کتابداری گروه استاد ایران، در رسانیاطلع و کتابداری
 دانشگاه علمیهیئت عضو و ایران ملی یکتابخانه
 نوین کتابداری مادر عنوانبه را او که کسی تهران،
 تأثیر مستمر، کار سال پنجاه طی و شناختندمی ایران
 ایران ملی کتابخانه گیریشکل و فعالیت بر سزاییبه

  .داشت
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 اول طومار پایان

 

                                        *** 

 

 ۱۰۲_پارت#

 طومار#

 

 (حری عباس) نام به دوم طومار

 

 برگردند مهمانان شب آخر بود قرار .بود رسیده جمعه

 نظرمد که ایخانه اینکه محضبه و تهران سمتبه

 .بیایند شانوسایل با خورد، سند شاننام به داشتند

 خوب آمدن دیر و دستم خاطربه که را شبچهارشنبه
 را سودابه لباس پژمان تا هم، پنجشنبه بودم، کرده فرار
 که بود شده دیر قدریآن برسیم، و بگیرد اشعمه از

 اگر هم را امروز و نبینمش شام یسفره سر جز دیگر
 صلوات چهاردهوصد من گذاشتیم،می سرپشت خوشیبه
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 از و کردمنمی باز را فروشیکتاب هاجمعه .فرستادممی

 نگه عزیز پردم آشپزخانه در را خودم ...صبح همان

 نیت به اصل در اما او، به کمک هوایبه بودم، داشته
 من که پرحرفش و تیز هاینگاه و محمدمهدی از دوری

 جمعه ظهرهای ثابتپایه آبگوشت .فهمیدمشاننمی اصلاً

 گذاشته بار را آن از متفاوتی نوع ...عزیز بار این و بود

 عزیز، البته متنجنه، آبگوشت گفتیممی آن به .بود

 خوشش، بوی و کردمی خطابش هم حسینیامام آبگوشت

 توی که را حیاط هایسبزی .بود کرده پر کل به را خانه

 و بودم گذاشته دستم جلوی بودیم، ریخته رنگقرمز سبد

 .کنم تمیزشان داشتم سعی دستییک طور همان

 یکبهیک انگار شکستم،می که را تردشان هایساقه

 نعناها، عطر .شکستمی هم سرم توی مزخرف فکرهای

 به پا وقتی حمیراخاله را این و دادندمی آرامش

 .کرد بیانش هم گذاشت آشپزخانه

 

 .شهمی آروم آدم ده،می زندگی بوی قشنگ اینجا ــ
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 هنوز برادرهایمزن و سودابه .زدیم لبخندی عزیز و من

 نمانده آمدنشان به هم چیزی دیگر البته و بودند نیامده

 نشستن حین و کشید عقب را صندلی حمیراخاله .بود

  .برداشت را سبد توی نعناهای از برگ چند رویش،

 

 پرورش توی دستت .بوستوعطرخوش و تازه چقدر ــ

 .خالهفخری بود خوب همیشه گیاه،وگل و سبزی

 

 .نشست هم او و کرد نشینیعقب گاز جلوی از عزیز

 ...هاسبزی کردن پاک به بود شده مشغول هم حمیراخاله

 

 واست خودم کرمون، برگردی و بشی که جاگیر ایشاال ــ

 به این از) بعد ور ازی .کنممی سبزی پر رو تباغچه

 .هاسبزی این از ببری حظ خودتم (بعد

 

  .فشرد را عزیز دست و خندید خاله
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اونور هرچقدرم خاله !زیاد خیلی بودیم، دلتنگ خیلی ــ

 .ستدیگه چیز یه آدم خاک باشه، عالی چیزهمه

 

 ۱۰۳_پارت#

 طومار#

 

 کمی را آبگوشتش زیر خواستمی شد، بلند دوباره عزیز

 یگربه میوی صدای با و رفت دنبالش نگاهم .کند کمتر

 هاسبزی .چرخید هاپنجره سمتبه سرم مان،حیاط ساکن

 کنار کند،می میومیو قدراین چرا ببینم تا کردم رها را
 روی چیزهمه بعدش، به آنجا از انگار و ایستادم پنجره
  .گرفت قرار کند دور

 

 اگر گفتمی نبود، موندن اونجا به دلش هم محمدمهدی ــ
 ایران خود توی ایرانی، زن با بدم، زندگی تشکیل قراره

 !باشه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بود نشسته محمدمهدی .بود حیاط توی هنوز نگاهم

 و کردمی نوازش را شکمش داشت مادر، یگربه باالسر
 نور .آوردمی در خودش از صداهایی چه لوس، یگربه

 هم شدمی فاصله آن از .بود افتاده رخشنیم روی هم

 .دید ترواضح را موهایش رنگ هم و خودش

 

 اینه مهم ...مادر نداره فرق ایرونیشغیر و ایرونی زن ــ

  .باشن هم وصل نفر دو

 

 بود اویی پی حواسم یهمه نشنیدم، را حمیراخاله جواب
 سمتبه آهسته و شد بلند گربه جلوی از حرفبی که

 گفتم، او به بار آخرین که جایی همان .رفت زیرزمین

 داشته ادامه کوتاه یرابطه این خواهدنمی دلم دیگر

  .باشد

 

 !موند کجا ببین سودابه بزن زنگ برو مادر، سپید ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 با خاله نگاه و شدم کنده پنجره کنار از گفتم، چشمی
 امهمراهی آشپزخانه از خروج تا و نشست رویم محبت

 من و اندافتاده راه گفت زدم، زنگ پژمان موبایل به .کرد

 توی هنوز .رفتم حیاط سمت اختیاربی تماس، قطع از بعد

 و پوشیدم را امصورتی (دمپایی) سرپایی بود؟ زیرزمین

 دیدمش، زیرزمین یپنجره از .رفتم پایین هاپله از آهسته

 که اینقطه به خیره کهنه، و قدیمی صندلی روی نشسته
 هم زیرزمین هایپله از وقتی .داد تشخصیش شدنمی

 دست از را عقلم بودم مطمئن رفتم،می پایین داشتم

 باز را شیر دهان خودش که بودم آدمی شبیه .امداده

 هم پاهایم صدای .شود خورده و بنشیند آن توی تا کرده

 به و سرجایش بود نشسته هنوز نچرخاند، را سرش
 وارد کامل وقتی .کردمی نگاه خیره دیوار از اینقطه

 امبینی زیر خاطرات نای بوی با ها،ترشی بوی و شدم

 .شد بلند صدایش نشست،

 

 !پنجره پشت دیدمت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .نیاوردم خودم روی به اما خوردم، جا

 

 اینجا؟ اومدی چرا ــ

 

 دیوار، روی اشسایه شد، بلند جایش از جواب جایبه

 .بود روزها آن از بلندتر

 

 .گردممی دلیل دنبال دارم ــ

 

 ۱۰۴_پارت#

 طومار#

 

 دلیل؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روزها، آن که جایی همان سمتبه رفت داد، تکان سری

 دلیل، از بیشتر انگار .ندارم دوستت دیگر گفتم او به

 .گشتمی خودش دنبال داشت

 

 فراری ازم طوراین که کردم کارچی ببینم گردممی ــ

 !هستی

 

 من بنشیند رویش تا رفتمی صندلی سمتبه که آنی حاال
 آن بوی قدر کدامهیچ خاک،وگرد و هاترشی بوی .بودم

 کشیده سمت آن حاال هم من نگاه .نبود آزاردهنده روزها

 .بود شده

 

 .گذشته روزا اون از خیلی ــ

 

 .شد جمع خودش توی دلم که طوری یک کرد، نگاهم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...هم تو کردی، اذیتم چقدر رهمی یادم داره من ــ

 

 و شکستم را غرورت بد چقدر برود یادت بگویم خواستم

 بلد روزها آن بگویم خواستممی .کردم تمامش بد چقدر

 یک نیازمند هم، پایانی هر دانممی حاال اما نبودم،
 هاآدم که کاریست کمترین این و است خوب خداحافظی

 الکن زبانم اما بدهند، انجام توانندمی همدیگر حق در

 خام، نوجوان دو یگذشته از بود بهتر شاید .بود شده

 بلند صندلی روی از .کردیممی پیدا انتظار شانفهم قدربه

 سخت چیزهمه شویم، تنها باهم وقتی کردممی فکر .شدم

 دو آن الاقل دادمی نشان این ...نبود اما باشد ترسناک و

 از تا رفتم که هاپله سمتبه .اندشده بزرگ حاال نوجوان

 .زد صدایم شوم خارج زیرزمین

 

 !سپیدار ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همان هنوز کردم، نگاهش وقتی .ایستادم مکث کمی با

 بدی ینقطه ما گذشته، در که اینقطه همان .بود جا

 .بودیم گذاشته تهش

 

 پسر یه ذهنی تصور اذیت، گیمی بهش تو که چیزی ــ

 .داشتنش دوست دادن نشون برای بود نابالغ

 

 :زدم لب و ماندم اما بروم، باال و برگردانم رو خواستم

 

 .بود اشتباه راهت اما ــ

 

 .داد تکان سری

 

 با شینمی حاضر وقتهیچ گفتی تو همین خاطربه ــ

 !بمونی داره پیسی تنش که پسری
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 لبخند و زد دودو نگاهم .ریختند سرم روی یخ آب انگار

 گردنش در که رنگیدو قسمت از انگار .شد تلخ او

 این از بعد که رگی .کردمی عبور رگی بود، مشخص

 حرفی تا کردم باز دهان بار چند من، و زد تند جمله

 

 ۱۰۵_پارت#

 طومار#

 

 !کلمه بدون و گنگ جهانی در بودم شده گم اما بزنم،

 و چرخاند را سرش زد، لبخندی دید، که را ماتم نگاه
 :کرد زمزمه

 

 هم تو نبودم، بلد رو داشتن دوست ابراز اگه من ــ

 !سپیدار درخت بودی، سایهبی

 

 انگار رفتم، باال را هاپله که بود من به پشتش هنوز
 هر خورد،می تکان لباسم، توی بودند انداخته داغ زغالی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پریدنپایینباال جز من و سوزاندمی را تنم از گوشه

 داالن از دیدم رسیدم، که حیاط یمیانه .نداشتم راهی

 یدرباره کتاب کدام در .شدند وارد هابچه و سودابه

 کشیدم خجالت کرد، سلم سودابه بودم؟ خوانده پیسی

 .بودم مانده او سلم منتظر و بودم ترکوچک من چون

 برص، پیسی،) .بوسید را صورتم او و دادم را جوابش

 (.بود پوست هایدانهرنگ برای اختللی ...پیس و لک

 که پرسید سوالی کرد، حلقه بازویم گرد دست سودابه

 باال هاپله از هم همراه .دادم را جوابش آن از درکی بدون

 دم از که حمیراخاله و عزیز به بلندی سلم او و رفتیم

 درصد چهار تا سه حدود) .داد کردندمی نگاهش پنجره

 چرا که زد غر عزیز (.بودند مبتل پیسی به دنیا جمعیت

 آشپزخانه به را خودش عذرخواهانه سودابه و کردید دیر

 حسینیامام آبگوشت در زردآلو هایبرگه بوی .رساند

 در درگیری شایع هایمحل) ...هم نعنا بوی .بود بلند

 یبهانه به (است ران یکشاله و دست گردن، پیسی،

  .رفتم اتاقم سمتبه حانیه با تماس
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن یهمه نشستنم بعد و نشستم جا همان بستم، که را در

 بودم؟ گفته چه من شد؟ چه روز آن .کردم مرور را روز

 یادت" :کردم زمزمه و گرفتم هایمدست بین را سرم

 اش،یادآوری با گرفتم آتش و "سپیدار بیار یادت ...بیار

 بودم؟ کرده چه بودم، گفته چه من

 

 شه، بد حالم شهمی باعث پوستت .ازت آدمی بدم اصلاً" 

 هم دوستام پسرایدوست ندارم، دوست رو هالکه این
 طوریاین شونپوست اینکه هم کنن،نمی اذیتشون

 "...پیسیپیس باشم؟ دوست تو با باید چرا .نیست

 

 که خودی .آمد بدم خیلی خودم از ریخت، که اول یقطره

 رویش به را کسی ضعف اشخامی اوج توی درست
 روی را سرم و کشیدم سرم از را شالم .بود آورده

 بد قدرآن چطور تو ...درست بود بد او .گذاشتم زانوهایم

 !سپیدار؟ بودی شده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

                                           *** 

 

 هااتاق وارد عصر خواب برای ها تربزرگ ناهار، از بعد

 مستقیم تابش و بود کرده پر سکوت را خانه .بودند شده

 حال فضا توی ها،ارسی رنگی هایپنجره بین از نور،

 که بودند هابچه جمع، بیداران .بود کرده پراکنده خوبی

 خواب مزاحم تا بود آرام حیاط توی شانبازی صدای

 هایچشم به !هاجوان ما ...بعد و نشوند کسی

 در صحبت از قبل تا کردم،نمی نگاه محمدمهدی
 از و خطاکار را او و دانستممی محق را خودم زیرزمین،

 .بودیم کرده خطا بیشتر مانکدام دانستمنمی دیگر  بعدش

 بود آورده پاسور هایبرگه پرهام

 

 ۱۰۶_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دامادشان همراه محمدمهدی، و پژمان خودش، و

 میوه، خوردن مشغول هم هاخانم ما .بودند بازی مشغول

 شیطنت، با هرزگاهی و بودیم گرفته قرار کنارشان

 .لغزیدمی هایشاندست هایبرگه روی نگاهمان

 

 !شدید کوت ــ

 

 بودم مطمئن .گفت خوشحالی با اما آرام، را این پژمان

 پر را خانه کل اششادی صدای نبودند، خواب بقیه اگر

 دامادشان بودن ناوارد خاطربه محمدمهدی تیم .کردمی

 پیاپی دست هفت برندگان هایم،خواهرزاده و بود باخته

 دیگر بازی شد باعث بازنده، آقایان دمغ یچهره .بودند

 شانسمتبه میوه کردن تعارف با من و نکند پیدا ادامه
 :کنم زمزمه

 

 فروشی؟کتاب بریمی رو من برم، قربونت پژی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نیست؟ مگه جمعه ــ

 

 نشد باعث هم نگاه جفت یک سنگینی دادم، تکان سری
 عوض گناهبی و گناهکار آدم جای اینکه .بچرخانم سر

 .نداشتم دوست را شود

 

 کتاب خرید برای باشم، دادم قول یکی به ولی چرا، ــ

 .بیاد بود قرار

 

 بود دستم خیار نصفه یک .شدم بلند من و داد تکان سری

 برداشتم گام اتاق سمتبه که بودم خوردنش مشغول و
 اما بود، سخت کردن کار دستی یک .شدن آماده برای

 از شدم، آماده وقتی .کردممی عادت آن به داشتم کمکم

 خداحافظی بود شده بیدار خواب از تازه که حمیراخاله
 هم بعد کردم، آرزو خطریبی سفر برایشان و کرده

 توی افتادن محضبه .زدیم بیرون خانه از پژمان همراه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایخیابان سمت سرگردان نگاهم وقتی اصلی، خیابان

 :پرسید بود شهر

 

 از فقط که بود بهونه کسی اومدن کنممی حس چرا ــ
 بیای؟ در خونه

 

 بحث مسیر خواستممی چرخیدم، سمتشبه و زدم لبخندی
 همین برای شود، سوالش این خیالبی تا کنم عوض را

 :پرسیدم

 

 شنیدم چیزایی یه عزیز و خاله حرفای بین از امروز ــ

 .پژمان

 

 :زد لب که شد بحث به تمایلمعدم متوجه

 

 شنیدی؟ رو گنج حرف ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نگاهی سمتمبه اینکه بدون او، و دادم تکان سری
 جوابم خیابان به کامل توجه و رانندگی حال در بیاندازد،

 :داد را

 

 داشته، حواساختلل یکم خدابیامرزتون، مادربزرگ ــ

 !گرفت جدی زیاد رو هاشحرف نباید

 

 ۱۰۷_پارت#

 طومار#

 

 به راجع نبود هم درست کردم، پنهان را امخنده

 .بزند را هاییحرف چنین مادرش مادربزرگ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 آلزایمر درگیر عمرشون آخر هایسال فقط مادرجون ــ
 آدنمی یادمم من که البته بودن؛ سالم که قبلش بودن،

 !باشم شنیده ازشون چیزی چنین بودن زنده وقتی

 

 ترکوتاه را مسیر که شد ای فرعی وارد زد، راهنما

 :داد هم را جوابم و کردمی

 

 باری چند .آخره هایسال همون مال گنج این حکایت ــ

 زدن حرفی باشه داشته تهوسر هاشونجمله اینکه بدون
 دفن عزیز پدری قدیمی یخونه زمین توی که گنج یه از

 کسی داره، محافظ گنجه گفتهمی تهش هم همیشه !شده

 ووج خواستهمی فقط خدابیامرز .سراغش بره تونهنمی

 .بخوره عافیت شربت خودش و مردم تن توی بندازه

 

 نبود؟ شهادت شربت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کار به رو این جمله، این توی داشتم دوست ولی بود؛ ــ

 .ببرم

 

 و چرخاندم ماشین هایپنجره سمتبه را سرم افسوس با

 :پرسیدم آرام

 

 چیزی اگر .زنهمی حرف ازش قدراین خاله چرا حاال ــ

 آد؟می کجا از حدیثاوحرف این نیست،

 

 و داشت برش داشبورد روی از خورد، زنگ موبایلش

  :داد کوتاه را من جواب

 

 جدیده یکیسه دنبال و کشیده ته شوهرش پوالی البد ــ

 !برسه فرشوقر به که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 جا همان بحث تا کرد وصل را تماس سریع هم بعدش

 فقط اگر و بود شده ادببی زیادی پسر این .شود تمام

 آمد،می دنیا به من از دیرتر ناقابل سال یک سال، یک

 او به زورم نه دیگر که حاال .کردممی ادبش خودم

 ینشدهانجام درست یوظیفه داشتم حوصله نه رسیدمی
 زدنش حرف طرز از .بیفتد من هایشانه روی سودابه

 کمی .است دختر یک خطش پشت که بود مشخص

 دوباره دیدم، که را اشخیالیبی و کردم نگاهش چپچپ

 .چرخیدم هاخیابان سمت

 

 !حواسبی آقای نکنی رد رو خیابون ــ

 

 اینکه از قبل و شود جمع حواسش شد باعث اخطارم
 هم بعد .بچرخاند را فرمان کند، رد را خیابان ورودی

 هستم کسی چه من اینکه توضیح به کند شروع تندتند

 .خطش پشت مخاطب برای
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 باشه پیشم دختر !چیه؟ دختر !بود مخاله تو جان به ــ

 !میخاله بگو سپید !دممی رو جوابت راحت قدراین

 

 با بعد، و کند توقف فروشیکتاب جلوی دقیق تا گذاشتم
 سرریز لحنم توی شیطنت کمی ماشین، در کردن باز

 .کردم

 

 ۱۰۸_پارت#

 طومار#

 

 معرفی خاله رو نامزدت که وقیحی خیلی !خاله؟ ــ

 حرف کی با پژمان، نداشتم توقع ازت اصلاً .کنیمی

 زنی؟می

 

 دیگر ماندم، صدایم ساختگی بغض آن بهت در خودم

 با .داشتند خود جای که اششدهگرد هایچشم و پژمان

 .رساندم اشگونه به را آزادم دست و زدم چشمکی خنده
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 زمزمه شود تمام بهتش اینکه از قبل و کشیدم را لپش

 :کردم

 

 خب؟ !بره قربونت خاله ــ

 

 پیاده ماشین از دیگر شد، بلند که پرحرصش نفس صدای
 و گرفت را گازش سریع لجش از هم او و بودم شده

 سمتبه چرخیدم که بود هایملب روی هنوز خنده .رفت

 باالی طومار، زیبای علمت دیدن با و فروشیکتاب
 بودم، کرده گمش هاساعت که راحتی نفس انگار سردر،
 را هافشار آن یهمه و امسینه وسط نشست شد، پیدایش

 آویز صدای و شدم وارد وقتی .برد و شست خودش با

 تعلق به نیاز هاآدم فهمیدم آمد، استقبالم به در باالی

 هم من .شخص یا زمان مکان، یک به تعلق .دارند داشتن

 بچگی، همان از که کاری فضای به داشتم، تعلق

 .بودم ندیده آن از جدا را خودم وقتهیچ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 پایهم و گذاشتم را محبوبم موسیقی هرچیز، از اول
 فقط که قدیمی کتب یقفسه سمتبه پریان، هایقصه

 .برداشتم گام بودند فروشیکتاب خود در مطالعه برای

 در شدهچیده بودند، جا همان همه هللابابانعمت هایکتاب
 یدهه ایام به را آدم که قدیمی هاییدکوری با و صف یک

 قفسه این به عزیز را هایشانخیلی .بردمی چهل و سی

 که منی و بود گیردل جمعه هایغروب .بود داده هدیه

 های حرف از ناشی وجدانعذاب از فرار خاطربه
 هم، بودم شده هللانعمتبابا هایجامانده اسیر محمدمهدی

 انگار !آرامش با توامان غم یک .بود شده بیشتر غمم

 از پر بود، خودخواسته کرد،می طلب را غم این تمامم

 .شگفتی و تضاد

 

  زنین؟می زار چتونه نازنین، پریای"

  غروب، تنگ این توی دور، صحرای این توی

 "آد؟می بارون گیننمی آد؟می برف گیننمی
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 زیر نم .آمده کسی فهمیدم شد، بلند که آویز صدای

 کنار محبوبم یقفسه پشت از و کردم پاک را هایمچشم

  .کشیدم

 

 !بفرمایید ــ

 

 تاریخی کتاب چند گفت و زد لبخند بود، دخترجوانی
 موجود را عنوان دو کردم، بررسی را لیستش خواهد،می

اً گفتم او به .نداشتیم  گرفتن با و کنممی اشتهیه حتما

 برای کی که دهممی خبر شماره،

 

 ۱۰۹_پارت#

 طومار#

 

 پارک که بود تشکر حال در و لبخند با .بیاید شاندریافت

 شد باعث راستم، دست یهمسایه آشنای ماشین کردن

  .شود پرت ایلحظه حواسم
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 شما؟ از خبر پس ــ

 

 با برایش سری .چرخاند دوباره را نگاهم دختر، صدای

 نگاه کرد،می باز را در داشت که او و دادم تکان لبخند
 فروشیکتاب جلب بود، شده پیاده ماشین از که مردی

 هم فاصله همان از باال، سمتبه را ابرویش پریدن .شد

 جلو او زن، رفتن با اما برود، ماندم منتظر .ببینم شدمی

 از عمیق نفسی با من و داد هل داخل سمت را در .آمد

 .آمدم بیرون میز پشت

 

 .سلم ــ

 

 .بدهد را جوابم تا کشید طول کوتاه یثانیه چند فقط

 

 !باشه باز طومار هاجمعه آدنمی یادم سلم، ــ
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 را فروشیمکتاب اینکه داشتم، دوست را اشبندیجمله
 فخرم باعث شناختمی برند و نام یک عنوانبه مستقل

 دست و کرد ترعمیق را لبخندم هم همین .شدمی

 دست انگشت با آغوشم، توی اختیاربی ام،دیدهآسیب

 .شد نوازش دیگرم

 

 !بود استثناء هفته این نه، اصوالاً ــ

 

 چرخاند؛ عقببه را سرش بود، نشده داخل کامل هنوز
 هایشاخم و کرد نگاهی را خودشان فروشگاه سمتبه

 .رفتند درهم

 

 !نیومده چرا پسره این ــ
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 وقتی .بود شده سوال هم من برای فروشگاه بودن بسته

 نیز هاآن ها،جمعه کردم گمان و شدم متوجهش رسیدم

 .کنندنمی کار

 

 ندارید؟ کلید خودتون ــ

 

 فقط من ایسته،می حامد خود هاجمعه نیست؛ همراهم ــ

 .زنممی سر عصرا

 

 داخل کردم تعارف و دادم تکان فهمیدن ینشانه به سری

 .شود

 

 .رفته  و اومده پیش کاری شاید تو، بیاید خوایدمی ــ
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 جیب از هم را موبایلش .شد داخل زدنیچانه هیچ بدون

 به متعلق زدممی حدس که ایشماره گرفتن با و درآورد

 .رفت جلو هاصندلی تا هایشاخم حفظ همراه باشد، حامد

 

 ۱۱۰_پارت#

 طومار#

 

 .خاموشه گوشیشم ــ

 

 ایقفسه ها،کتاب محبوب یقفسه سمت شد کشیده نگاهم
 میز یک بود، کرده دنجش کمی اشقرارگیری محل که

 شبیه .بود مقابلش هم چوبی صندلی دو و کوچک گرد

 هم صوت ضبط قرارگیری محل .اختصاصی یکافه یک

 .بود جا همان به نزدیک

 

 خورید؟می چای ــ
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 و مجدد گیریشماره درحال و بود موبایل به نگاهش یک

 .من دست سمتبه هم نگاهش یک

 

 دارید؟ هم چای اینجا ــ

 

 پشت که ایبرقیکتری سمت جواببی خورد،می پس

 .رفتم بود، گرفته قرار کوچک یطاقچه یک روی قفسات

 قوطی در سختیبه دست، یک با و زدم برق به را کتری

 چند ببینم خواستممی .کردم باز را خانگی هایبیسکوییت

 تعدادش .کنم استفاده پذیرایی برای که مانده تویش تا

 عزیز که هاییدستیپیش توی شدمی اما نبود، زیاد
 بچینم بود بخشیده من به سرویسش شدن ناقص خاطربه

 بعد، لحظاتی .نگذارم جلویش خالیوخشک را چای و

 به بود هایمدست روی دشوار و سخت که ایسینی همراه

 کردهاخم .نبود من به حواسش شدم، نزدیک میز آن

اً و بیاید حامد تا پاییدمی را بیرون داشت  دلم بعدش قطعا

 روی که را چای هایلیوان .سوختمی باید حامد حال به
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 .آوردم هم را بیسکوییت ظرف و برگشتم گذاشتم، میز

 اما کنم، عوض را موسیقی تا پخش طرف رفتم هم بعد

 .شد مانعم صدایش

 

 !قشنگه ــ

 

 :پرسیدم .گرفت تعجب رنگ نگاهم

 

 موسیقی؟ ــ

 

 .داشت چشم هم سرشپشت آدم این سمتم،به چرخید

 نافذ زیادی نگاهش اما تکلف،بی و بود ساده رفتارش

 .بود

 

 .متنش ــ
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 دیدن با و آمد جلو .دادم تکان فهمیدن ینشانه به را سرم

 هایشمردمک توی را محو جاخوردنی گذرای برق میز،

 چرخید، هم قدیمی کتب یقفسه روی هایشچشم .دیدم

 کرده مهمانم حال به تا بودم ندیده که خندیتک با هم بعد

 .کرد ایاشاره بود قفسه توی که ایقدیمی هاون به باشد،

 

 بودم بچه خیلی یادمه کردید، پیدا کجا از رو این ــ

 .کوبیدمی ادویه اینا توی مادربزرگم

 

 ۱۱۱_پارت#

 طومار#

 

 درست نوستالژیک کردم سعی رو اینجا .مادرمه برای ــ

 قشنگه؟ حسش .قدیمی هایوسیله و کتابا با .کنم

 

 :داد را جوابم صادقانه و گرفت وسایل آن از را نگاهش
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 !شاید ...دونمنمی ــ

 

 همان با داد، بیشتری توضیح چرخید، سمتمبه وقتی

 .داشت نمود زیاد شخصیتش توی که جدیتی

 

 درسی کتاب اومد؛می بدم خوندن کتاب از همیشه من ــ

 !بیشتر که

 

 و بودم درسم عاشق همیشه که منی برای .شدنمی باورم

 ایرشته کتابداری کردندمی فکر که عموم باور برخلف
 کسی اینکه بودم، کرده تلش برایش سخت است، ساده

 .بود سخت باشد نداشته دوست را کتاب و درس

 

 خوندید؟ درس چطور پس ــ
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 !بود بلند قدش چقدر .قفسه همان به داد تکیه

 

 .نخوندم ــ

 

 :کرد اضافه سریع هم بندشپشت

 

 بازار وارد زودتر داشتم دوست برام، بود کافی دیپلم تا ــ
 کارگاه توی شدمی خلصه چیزهمه من برای .بشم کار

 و کیف باهاش تا رسیدمی که چرمی بوی و پدرم کفاشی

  .بدوزن کفش

 

 از .بود گرفته را لیسانسش هم سعید حتی ما، یخانه در

 مانترینکوچک تا خواهرم، و برادر ترینبزرگ

 علقه همه .بودیم کرده طی را تکمیلی تحصیلت

 کرده دانشگاه یروانه عزیز اصرار را هاخیلی .نداشتند

 سخت .مهم و اساسی اصل یک بود شده برایمان اما بود،

 ترک به نسبت راحت قدراین آدمی کنم باور بود
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 چند همین که مردی همآن بزند، حرف تحصیلش
 باهوش که بود رسانده باور این به را من دیدارمان

 !نه هم کم .است

 

 با خواستمی پدرم کردم، پادویی حتی ایدوره یه من ــ
 حتی اما مشق،ودرس سمت برگردونه رو من تنبیه این

 .داشتم دوست خوندن درس از بیشتر هم رو کار اون

 

 جلو و برداشت قفسه از را اشتکیه زدم، لبخند ناباورانه

 شانسمت او هایدست و بود میز روی چای لیوان .آمد

 پشت نشستن حین و برداشت را لیوان .گرفت راه

 بیسکوییت تکه یک موسیقی، شنیدن حال در صندلی،
 .گذاشت دهانش توی هم

 

 !قشنگه این حس ...خب ولی ــ
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 بیسکوییت ظرف به که وقتی تا نشدم، منظورش متوجه

 مرد یک .خندیدم ترآزادانه بار این من و کرد ایاشاره

 .آمدمی بدش هم کتاب و درس از که بازاری شکموی

 کمتر بخواهم کنم، فرار خانه جو از جمعه عصر اینکه
 توی و بیاورم پناه نقطه این به و شوم وجدانم درد اسیر
 عجایب از بنوشم، چای آدمی چنین با پاییزی، روز یک

 کاری و چرخیدمی طوری دنیا عزیز قول به .بود روزگار

 .ماندمی حیران هم خودش که کردمی آدم با

 

 ...برم بگم چیزی یه هم جبرانی های پارت ی درباره

 خونه رسیدم امروز تازه من

 نویسم می بدید زمان یکم

 .دید می زمان و کنید می درک اکثرا همیشه مثل دونم می

 ...که خاصیه گروه برای پیام این

 �💛🙊�بگذریم

 عزیزدلید
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 ۱۱۲_پارت#

 طومار#

 

 

 شینید؟نمی خودتون ــ

 

 را موبایلش دوباره .نشستم هم من صدایش شنیدن با

 .بود حامد هم باز مخاطبش گمانمبه و بود گرفته دست

 میز روی را موبایل بدخلق کمی نشد، عایدش که پاسخی

 .برد باال مجددا را چایش لیوان و داد سر

 

 !دهنمی جواب تلفنشم که کجاست نیست معلوم ــ

 

 کنید؟ کارچی خوایدمی حاال ــ

 

 .هم باز بود شده انعطاف بدون کرد، نگاهم
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 .رممی نیومد کنم،می صبر یکم ــ

 

 کنید؟ باز نیست قرار کلاً امروز یعنی ــ

 

 رسیدنمی نظربه انداخت، نگاهی مچش دور ساعت به

 .بیاید خوشش دادن توضیح از خیلی

 

 نهایت .برگردم کلید با و برم خونه تا نداره ارزش ــ

 این ...خب که باشیم باز عصر بود قرار ساعت چهارسه

 .باشه جوابگو بابتش خودش باید پسرآقا

 

 !گیریدسخت خیلی ــ

 

 و کرد تکه را هابیسکوییت از یکی پرید، باال ابرویش

 و نوشید چای رویش آرامش با .گذاشت دهانش توی
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 حرفم بابت تا بودم کشیده انتظار حسابی وقتی بعد،

 :داد را جوابم کند نثارم درشتی

 

 مرئوس و رییس بین فرقی باید داره، قانون هرچیزی ــ

 حد از بیش نرمش کردن ثابت همیشه هاآدم .باشه

 .بسازه گریزمسئولیت هایمتوقع ازشون تونهمی

 

 و نرم موسیقی این بین برداشتم، را چایم لیوان هم من
 کارم، محل داشتنیدوست دنج کنج این میان در لطیف،

 .بکنیم بدبینانه هایبحث نداشتم دوست

 

 .هستید هم بدبین گیر،سخت بر علوه ــ

 

 اما بود، بداخم .نشست راحت و اشصندلی به داد تکیه

 .باشد داشته دعوا رسیدنمی نظربه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اما باشه، آرمانی شاید چیزهمه هستید، که سنی توی ــ

 .نیستن طوراین هم هاآدم .نیست طوراین دنیا

 

 استفاده کلمات از هوشمندانه اما بود، نخوانده درس
 من همین برای داشتم، دوست را خصوصیت این کرد،می

 :زدم لب آرامش با دعوا، بدون هم

  

 کمی زندگی به من دیدگاه معتقده همیشه هم پرهام ــ
 لذت دنیا از طوریاین کنممی حس من اما آمیزه،اغراق

 .برممی بیشتری

 

 ۱۱۳_پارت#

 طومار#

 

 و زد گره درهم میز روی را هایشدست کشید، جلو تن
 خودم دست با خودم من، انگار که کرد نگاهم طوری

 .خواستمی او که اینقطه به بودم رسانده را بحث
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 افتتاحیه توی شب اون شناسم،می دورادور رو پرهام ــ
 همسر دونممی مونه،بین دوری فامیلی نسبت که گفت
 باهاشون شما صمیمت میزان هم شب اون برام اما داره،

  .بود جالب

 

 آیا که بود زده جرقه ذهنم در سوالی هم شب همان

 ما صمیمیت کردممی حس .نه یا داندمی را ماننسبت

 برای و زدم چانه زیر دست .بود کرده ایجاد سوال برایش

 و شد چشم امهمه ندهم، دست از را واکنشش اینکه
 .شدم اشخیره

 

 .برادرزادمه همسرشم پرهامم، یخاله من ــ

 

 شیطنت با و بلند داشتم دوست !واضح و عیان خورد، جا

 هایم،نوجوانی و کودکی ضعفنقطه بود هامدت .بخندم

 و خاله .افتخار و غرور حس یک به بود شده تبدیل
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خوب حس روزها این بودن هابچه آن جوان یعمه

 .کردمی تقویت را نفسمبهاعتماد

 

 !گید؟می جدی ــ

 

 .بگیرم را لبخندم جلوی نتوانستم و انداختم باال ایشانه

 

 از یکی و خواهرزاده تا دو من گم،می جدی ــ

 بهم عزیزم، قول به .ترنبزرگ خودم از هامبرادزاده

 .خانواده اون تابوت پای زنگوله گنمی

 

 سرجایش تعجب، ینشانه به بود انداخته باال که ابرویی

 .بود کوتاه اشجاخوردگی و بهت عمر .برگشت

 

 .باشه جالب باید ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بودن؟ خاله ــ

 

 .طبیعی رنگی با بودند، مرتب هایشدندان خندید؛

 کار رویشان و هستند خودش هایدندان بود مشخص

 .بود نشده انجام زیبایی

 

 از تا سه وقتی .بود منظورم پرجمعیت یخانواده ــ

اً بزرگن، قدراین خانواده هاینوه  .شلوغه دورتون قطعا

 

 از و دادم تکان سری لبخند با هم من .بود درست حدسش

 به وقتهیچ ایکیسه چای .گذشتم چای آن خوردن خیر

 تهش تا چطور او بودم مانده آمد،نمی خوش مذاقم
 .بود خورده

 

 اما رو، شلوغی این نداشتم دوست خیلی بودم که بچه ــ
 .جونمن از تیکه یه کدوم، هر االن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !کنه شونحفظ خدا ــ

 

 ۱۱۴_پارت#

 طومار#

 

 بیشتر من هم کمی نیامده، حامد تا داشتم دوست

 به .بود بکر مرد این چغری و سختی برایم .بشناسمش

 .آمدنمی ما خاندان مردهای

 

 ندارید؟ برادرزاده و خواهرزاده شما ــ

 

 .ندارم برادر خواهر کلاً من ــ

 

 .رفت پایینوباال رویش اختیاربی نگاهم بود؟ بچهتک

 فرزندانتک گفتندمی که وابسته و لوس یقضیه همان
 سعی بود؟ هم او شخصیت توی یعنی شوندمی درگیرش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...نشد کنم، تصور وابسته و لوس مردی را او کردم

  !بود سخت

 

 کنید؟می تماشا رو چی ــ

 

 .بود رویا برام بودن بچهتک بودم، که ترکوچیک من ــ

 

 .بود حامد انتظارچشم چرخاند، خیابان سمتبه را نگاهش

 

 !داشتید بیخودی رویای ــ

 

 دانستمنمی .زدمی را حرفش آدم صورت توی رک چقدر

 یا چسبانده، بیخودی صفت رویایم به که برنجم

 از بود مشخص .امکرده ناراحتش که بگیرم وجدانعذاب

 که البته بود؛ نیامده خوشش وقتهیچ فرزندیتک این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود سنگین قدریآن وجدانم هایعذاب وزن امروز من

 .کنم اضافه حجم آن به هم را او نخواهم که

 

 .اومد ــ

 

 فروشیکتاب جلوی از حامد موتور چرخید، هم من سر

 برخاست سرعت با .شد متوقف جلوتر کمی و کرد عبور

 خب اما کند، دعوایش بودم نگران .شدم بلند هم من و

 رفتاری چه بگویم و کنم نهیوامر او به توانستمنمی

 .است بهتر

 

 !تونپذیرایی از ممنونم ــ

 

 با .امپذیرفته را تشکرش بفهمد تا دادم تکان سری

 جا همان من و رفت خروجی سمتبه محکمش هایگام
 در به نرسیده  اما کردم، نگاه رفتنش مسیر به ایستاده

 :کرد زمزمه جدی و چرخید مکثی با ایستاد،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...توندست ــ

 

 یادش .گرفت گر لبخندم و شد کشیده دستم سمت نگاهم

 به رفتن؟ وقت هم آن بپرسد، را دستم حال بود آمده
 دستم، کردن بلند با تنها و نداشتم را انتظارش هرحال
 :زدم لب آهسته

 

 !خوبه ــ

 

 ۱۱۵_پارت#

 طومار#

 

 با و عقببه برنگشت دیگر بار این داد، تکان سری
 را آویزها صدای و رفت را راهش محکم هایگام همان

 که ایستادم جایی در رفتم، جلو بعد ثانیه چند .کرد بلند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ترراحت ام،فروشیکتاب ایشیشه در از را روپیاده

 سر .زدمی حرف موتورش کنار حامد با داشت ببینم،

 این خیلی حال، این با جدی؛ او صورت و بود پایین حامد

 او و کردممی اشتباه شاید .نشد طوالنی زدنحرف

 و کرد رها را حامد وقتی .نبود گیرسخت هم قدرهاآن

 ناراحتی بدون شاگردش، و شد فروشگاهشان وارد
 سمتبه  سرم شد، موتورش به زدن قفل مشغول عمیقی

 غروب از و رفتندمی سرعت با هاماشین .چرخید خیابان

 دلم سر اش،دلگیری دیگر که بود گذشته قدریآن جمعه،

  .نکند سنگینی

 

                                         *** 

 

 نشسته عزیز با .بود رسیده سیب بار برایمان روستا از

 روی تا زدیممی برش را هامیوه و زیرانداز روی بودیم

 نه و بود من محبوب نه سیب .کنیم شانخشک بخاری

اً .داشت دوست عزیز  بین .کردیممی شانخشک عموما

 زمستان هایشب تا شدندمی تقسیم برادرهایمخواهر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و بود شده تاریک هوا .باشند داشته خشک یمیوه

 .مانسمتبه در درزهای بین از کشیدمی زبانه سرما،

 روز دو از بعد کردممی حس من و بود فکر غرق عزیز
 سکوت این چقدر حاال داشتیم، خانه در که شلوغ

 از بعد تنهایی از .کردمی سوراخ را مغزمان مانندمته

 اصلاً هم را جمعه هایشب .آمدنمی خوشم هاشدن جمع

 .نداشتم دوست

 

 .فروشیکتاب بری هاجمعه نداشتی عادت ــ

 

  .رفت باال عزیز سوال با سرم

 

 .بودم داده قول داشتم، مشتری ــ

 

  .کرد نازک چشمی پشت و کرد ترش رو
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 الو نشستی، آتیش روی انگار برگشته، حمیرا وقتی از ــ

 دوباره رفتن، که حاال .چرخیدیمی خودت دور گرفته

 .گرفتی قرار

 

 چیزی شدنمی بود، تیز باالیش سالوسن یهمه با عزیز

  .کرد نفی را بود کرده حس که

 

 غریبی حس باهاشون بودمشون، ندیده وقته خیلی ــ
 .کردممی

 

 خودت چهارپا درازگوش آن یعنی که کرد نگاهم طوری
 برش را هاسیب .نیاوردم خودم روی به من اما  هستی،

 :پرسیدم مانندباتلق بحث این از شدن رها برای و زدم

 

 واقعیه؟ گنجه این عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۱۱۶_پارت#

 طومار#

 

 :زد لب

 

 .کن بیرون سرت از هم رو گنج نیار، فشار دستت به ــ

 .گفت خودش برای چیزی یه حمیرا

 

 هایانگشت نوک با را سیب .آمدنمی فشار دستم به

 برش دیگر دست با و بودم داشته نگه گچم از زدهبیرون

  .دادممی

 

 رو جریان .عزیز گهنمی چیزی هوا روی حمیراخاله ــ

 .بگو

 

 :زد لب و چرخاند سری
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ترشاله یکم تابستونی، گرفتیممی هم زردآلو کاش ــ

 (نادان) بلیت هم تو .کردیممی درست (زردآلو یبرگه)

 .کرد باور نباید رو حرفی هر .نباش

 

 انگار که انداختم پایین را سرم او، زدن حرف از ناامید
 :کرد زمزمه مکثی با چون .سوخت دلش

 

 بچه؟ بدونی خوایمی چی !شیطون سیاه دل به لعنت ــ

 

 چیه؟ چی اشقضیه گنجو ــ

 

 زانویش نوازش به کرد شروع بود، کرده دراز را پایش

 .برداشت هاسیب از دست و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 انبارآب توی گفتمی آخر روزای خدابیامرزم، مادر ــ
 هاینوه از یکی برای که هست گنجی یه پدری، یخونه

 هم کسی و داره محافظ گنج گفتمی .ستخونه همین

 از دونممی چه .اصلیش صاحب جز کنه پیداش تونهنمی

 .محافظشن هااجنه این

 

 .کرد فوت و خواند چیزی سریع هم بعد

 

 .کنه دور ازمون رو ازمابهترون خودش خدا ــ

 

 به خندیدم .بودند اجنه ازمابهترون، از، عزیز منظور

 تا شوم بلند خواستم و خرافات این به نسبت اعتقادش
 در، زنگ صدای که کنم درست خودمان برای دمنوشی

  .حیاط سمت چرخاند را دویمان هر سر

 

 !باشه خیر ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 از زدم که را دکمه رفتم، افاف سمتبه من و گفت عزیز
 اما بوده، در پشت کسی چه ببینم تا ماندم منتظر پنجره
 نگران خیلی شد باعث آشفته سروصورتی با پژمان دیدن

 .بگذارم پا ایوان به و بکوبم امگونه روی

 

 !تو؟ شدی چی خاله ــ

 

 با خودم من و حوض کنار زد زانو من، به اهمیتبی
 پایین یکیدوتا را هاپله و زدم پا را هایمسرپایی سرعت

 .ایوان روی بود آمده حاال هم عزیز .رفتم

 

 تویی؟ بگرده دورت عزیز ...پژمان ــ

 

 باال سلم علمت به دستی فقط و نیامد باال پژمان سر
 را صورتش آب با داشت و بود پایین سرش آورد،

 ببینمش، خوب تا شدم خم و کنارش به رسیدم .شستمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 لبش، کنار خون دیدن با من اما شود، مانعم خواست

 .زدم زانو ترسان قلبی با و کشیدم هینی

 

 کردی؟ دعوا !شده؟ چی ــ

 

 .دزدیدمی هایمچشم از نگاه .آورد باال را سرش

 

 .نیست هیچی ــ

 

 پایین هاپله از دردناکش پاهای همان با داشت هم عزیز
 را اشچانه و بچرخاند را سرش ندادم اجازه آمد،می

 .گرفتم

 

 !اومد مونحلق تو موندل نه، یا زنیمی حرف ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 صورت نگرانی با داشت و بود رسیده حاال هم عزیز

 را دستش دید، را مانحال وقتی .کردمی نگاه را اشنوه

 .نشست حوض یلبه جا همان و گذاشت زانویش سر

 .آمدنمی در گرفتگی شدت از صدایش

 

 .شد دعوام کوچولو یه ــ

 

 کی؟ با ــ

 

 و کرد تکرار را سوالش باز عزیز افتاد، پایین سرش
 باز بهت شدت از را ما دهان کرد زمزمه زیرلب که اسمی
 !بود؟ شدنی اصلاً مگر .کرد

 

                                       *** 

 ۱۱۷_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 وقتی از !خانه به بودشان رسانده عزیز، آمیزتشر تماس

 نفوذ، غیرقابل نگاهی و درهم هایاخم با بود، آمده
 ها،مخده به داد تکیه و بود نشسته ما یهمه از ترعقب
 و صورتش به بود زده زل غلیظ، هاییاخم با هم عزیز
 و زمین روی بود نشسته امشانهبهشانه من، کنار نگار،

 لب و پژمان سمتبه رفتمی دور یک نگاهش
 شوهر روی نشستمی هم دور یک اش،زخمی

 هول بیشتر تا کردنمی نگاه اصلاً هم را عزیز !پراخمش

 .ندارد برش

 

 توی هامبچه ندارم یاد گرفتم، عمر خدا از سال همهاین ــ

 زدم گره بد رو طنابم و نخ کجای .باشن دراومده هم روی

 و خون به کارشون برادر، تا دو م،نوه تا دو که

 !کشیده؟ ریزیخون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 پژمان روی نشست تیزش نگاه آمد، باال پرهام سر
 زخم روی از دستمال، آن و کشیدنمی باال نگاه که طفلکم

 .رفتنمی کنار لبش کنار

 

 عزیز؟ نپرسیدی خودش از ــ

 

 االن .پیچونممی گوششم پرسم،می خودشم از وقتشبه ــ

 برادرت روی چرا بدونم که توئه گوش پیچوندن وقت

 !شده بلند دستت

 

 توسط من بازوی و بست عصبی را هایشچشم پرهام

 فقط که طوری و چرخیدم سمتشبه .شد فشار نگار

 :زدم لب بشنود خودش

 

 (شد له) !پرقید بازوم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 مانجفت نگاه و افتاد بازویم روی از حواسبی دستش
 بود نشسته شانمیان عزیز که برادری دو سمت دوباره

 .چرخید

 

 کشیدمش؟ بیرون بازداشتگاه از نگفت بهتون ــ

 

 و پژمان سمت بود زده جست حاال تایمان، سه هر نگاه
 :پرسید او خود از بار این عزیز .ترشافتادهپایین سر

 

 که کردی کارچی پسر، کن تعریف (برام) وشم خودت ــ

 شده؟ دراز روت برادرت دست

 

 بریده را زبانش انگار اصلاً بود، کرده سکوت پژمان

 خود .آوردنمی باال هم را سرش و زدنمی حرفی که بودند

 :داد ادامه ترجوشی پرهام
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هر نه اونم .مهمونی توی گرفتنش، دختر یه با ــ

 پای بفهمه بابام اگر که خونهکثافت یه !عزیز ایمهمونی

 نکنه سکته جونش از دور شده، باز اینجاها به پسرش

 !خیلیه

 

 بیشتر غیظش پرهام، و کوبید اشگونه روی محکم عزیز

 .کشید جلو را خودش دوزانو که شد

 

 !نبوده هم غریبه دختره ...مونده هنوز ــ

 

 ۱۱۸_پارت#

 طومار#

 

 حتی که پژمانی سر روی چسبید همگی، یترسیده نگاه
 زبان روی اتهام رفع برای کلمه یک خدا رضای محض

 و دربیاید بهت از توانست انگار که کسی تنها .آوردنمی

 .بود نگار بپرسد سوالی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !فامیل؟ چی یعنی بود؟ کی دختره ــ

 

 از بود مشخص زد، موهایش بین چنگی کلفه پرهام
 هم و کشدمی عذاب هم برادرش لب کنار زخم آن دیدن

 به رو و انداخت پایین را سرش .شودمی بیشتر خشمش

 زبان به رنجیده صدایی با دوباره را نگار سوال که عزیز

 :داد جواب آورد

 

 یبرادرزاده سمیعی،حاجی دختر ...آتنا ــ

 !مونرخشانعموزن

 

 شنوایی خطای دچار کردم حس من اما شناخت، عزیز

 تا گرفتم دستبه چرتکه سریع ذهنم توی .بودم شده

 !شانرخشانعموزن برادر .کنم پایینوباال را هانسبت

 است؟ آزاد پدر گفتندمی که نبود همانی !سمیعی آقاحاج

اً .داشت دیگری برادر شاید  وگرنه بود طور همین قطعا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 فرزندتک کند ادعا چشمم توی مردی که شدمی مگر

 دست .بیفتد گیر پارتی توی او خواهر با پژمان و است

 من !کشیدشان محکم و موهایش بین کرد گیر پرهام،

 .گرفت دردم او جای

 

 از بود اومده دخترش خاطربه که عموزن برادر جلوی ــ

 بابا گوش به قراره خبر این دونمنمی .شدم آب شرم

 سوزونده رو دلم پسر این وقاحت ولی نه، یا برسه

 سرمون ناموس خوندید مونگوش توی عمر یه .عزیز

 خوردنآب عین نچرخونیم، هرجایی رو مونچشم بشه،

 که شهری توی آخه د .برد رو آبرومون هوسش برای

 فامیل، دختر با رفاقت شناسن،می رو هم آدماش اکثر

 دو جبران به گوشم زیر بزن درسته اگر !عزیز؟ درسته

 !ناخلفت ینوه این خورده که ایکشیده تا

 

 دانستنمی و بود خورده جا هم عزیز بودیم، مات هنوز

 صدایش باالخره پژمان .کند داوری برادر دو بین چطور

 .شد بلند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .خواممی رو دختره ــ

 

 بازویش روی عزیز دست که رفت جلو آشفته پرهام

 .داشت نگهش آرام و نشست

 

 دهن بعد کن پاک اول رو امشبت گند کنی،می غلط تو ــ

 !من واسه کنپر

 

 این نداشت سابقه .ترسیدم اخمش از آمد، باال پژمان سر

 خطرم احساس دربیایند، هم جلوی طوراین برادر دو

 .شوم مانعشان شد نزاعی اگر تا بایستم هم من شد باعث

 

 بود بار اولین داره، مشکل شونمهمونی دونستمنمی ــ

 بده فضا دیدم و رسیدیم اینکه محضبه .شدمی طوراین

 هم غلطی هر اهل آخه د .رسید پلیس که دربیایم خواستیم

 .خونهخراب کشونمنمی که رو دارم دوست که اونی باشم،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۱۱۹_پارت#

 طومار#

 

 .کرد اشاره من به هم بعد بماند، ساکت داد دستور عزیز

 

 چیزم یه پرهام، برای بیار بریز دمنوش آبخوری یه ــ
 .بده شووشست باهاش رو بچه این صورت زخم بیار

 

 صدای شدممی آشپزخانه وارد وقتی دادم، تکان سری
 پرهام به خطاب داشت که شنیدممی هنوز را عزیز

 :گفتمی

 

 خون حاال ترکیده، (حباب) قلندرو پسر، نشو آتیش ــ

 شه؟می درست چیزی کنی، (کثیف) پچل رو خودت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بین نزاع دیدن از نداشت رو به رنگ بود، آمده هم نگار

 هاعادت این از ...نداشتم هم من !برادرشوهرش و همسر

 دمنوش لیوان یک سریع خیلی .نداشتیم خانه این توی

 لب کنار زخم که تمیزی یپارچه دنبال گشتن با و ریختم
 را کشوها بدهم، شووشست و کنم پاک آن با را پژمان
 .کشیدم بیرون

 

 دیدم خونه رسید .بودم ندیده طوراین رو پرهام حاال تا ــ

 تا نگفت کرده، بحث پژمان با نگفت ولی ها، عصبیه

 .کرد احضارش و زد زنگ عزیز

 

 دیدم وقتی و برداشتم هم را بتادین کردم، پیدا را دستمال
 کمک نگار از ببرم را شانهمه توانمنمی دست یک با

 :کردم نجوا هم کردنش آرام برای خواستم،

 

 !نباش نگران شه،می حل ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پژمان پای جلوی من و برد پرهام برای را دمنوش نگار

 .بود شده مظلوم چقدر خانه این تخس پسرک نشستم،

 رفته هم توی ابروهایش، و بودند شده تیره هایشچشم

 .بودند

 

 بردار دستمالم اون کن باال رو سرت برم شکلت قربون ــ

 !زخمت یگوشه از

 

 آتش دلم نشست، هم توی که نگاهمان کرد، بلند سر

 .صورتش توی گس حس این برای گرفت

 

 !برات بمیرم ــ

 

 دیوار به داد تکیه را سرش تنها و نزد حرفی
 شروع و ریختم پارچه روی بتادین کمی سرش،پشت
 هم را عزیز هایحرف .صورتش کردن تمیز به کردم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود، سرم توی سوال یک هنوز .شنیدمنمی و شنیدممی

 آزادخان؟ عموی یعنی رخشان،عموزن برادر این

 

 دارید؟ دخترو یخانواده از ایشماره ــ

 

 روی دست عزیز و داد جواب انداختن پایین سر با پرهام

 .گذاشت دردناکش زانوی

 

 ۱۲۰_پارت#

 طومار#

 

 کنم عذرخواهی و بزنم زنگ یه پاشم علی، موال یا ــ

 بردمی رو من دختر فامیل توی پسری اگر وهللبه .ازشون

 !ذاشتمنمی شخانواده برای آبرو جایی، چنین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نگار .رفت بود بسته هایشچشم که پژمانی به چپیچپ و

 پژمان اما کند، آرامش تا زدمی حرف پرهام گوش زیر

 زخمش روی از را دستمال وقتی .بود رفته فرو خود در

 خون یدریاچه دو همان با و کرد باز چشم برداشتم

 :زد لب نگاهش

 

 سپید؟ کنیمی کار یه ــ

 

 !دلم جون ــ

 

 .نباشم پشتش کردندمی سرزنشش همه وقتی آمدنمی دلم

 کار این بابت بعدااً اما بودم، ترکوچک من که هرچند

 شده کم امشب داغ که وقتی .کردممی اشمواخذه اشتباه

 .باشد

 

 زنگ یه کنن،می رفتاری چطور باهاش دونمنمی ــ
  بزنی؟ جا دوستش جای رو خودت و گوشیش زنیمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و خواستمی من از سختی کار ماند، راه بین دستم

 اما دیدمش،نمی عاقلنه موجود وضعیت با ...خب

  .بود زده زبانم گوینفی قسمت به قفل هایشچشم

 

 .زنممی زنگ دیگه یکم کن، پیامک برام رو شمارش ــ

 

 آرام صدای و گذاشت هم روی تشکر ینشانه به پلکی
 سکوت بود رویش تلفن میز که بغلی اتاق از عزیز
 پژمان کنار جا همان چهارزانو .شکست را مانبین

 هم کنار موقعیتی هر در که جمعی به و نشستم
 چشم رسیدمینظربه خوردهشکست حاال و خندیدیممی

  .آوردمنمی تاب را شاناحوال این دیدن .دوختم

 

 اینجایی؟ دونهمی سودی ــ

 

 :پرسیدم ترمحتاط من و داد تکان سر فقط پژمان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ...داره خبر ــ

 

 :زد لب تلخ فقط شود، تمام امجمله حتی نگذاشت

 

 .شده چی امشب دونهنمی ــ

 

 عزیز که اتاقی چهارچوب به را خودش تا شد بلند هم بعد

 نگاه .برساند کردمی صحبت تلفن تویش داشت

 پرهام و دیگر نفر دو آن سمت چرخاندم را امسرخورده

 .کرد بلند سر هایمچشم سنگینی حس با

 

 !زدمشمی نباید بگی خوایمی !چیه؟ ــ

 

 .زنیمی منم آیمی االن که بگم رو این ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۱۲۱_پارت#

 طومار#

 

 .کرد نشینیعقب حوصلهبی

 

 !نگو وپرتچرت ــ

 

 هاپشتی به تا رفتم عقب قدرآن و کشیدم عمیقی نفس

 رویش پژمان زخم یخونابه که دستمالی هنوز .برسم

 .داشتم دست توی بود،

 

 این یهمسایه این دخترعموی شه می دختره، این ــ
 من؟ فروشیکتاب

 

 تربیش من و نشست صورتم توی پرهام گنگ نگاه
 .دادم توضیح
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !گممی رو سمیعی فروشیچرم ــ

 

 گیجی؟ به زدی رو خودت یا سپیدار گیجی ــ

 

 امشب شکرهلل برادر دو .چیست منظورش نفهمیدم

 ترسیدممی من و کردن صحبت برای نداشتند اعصاب

 .گوییمی چه حتی بپرسم

 

 !خواهرشه طرف چیه؟ دخترعمو ــ

 

 پایم روی گچم، توی دست و شدند درشت هایممردمک
 پرهام بگوید شاید تا کردم نگاه نگار به .کرد سنگینی

 دیدم، که را اشماندههپروت در نگاه و کندمی شوخی
 چنین بتواند که نیست موقعیتی در پرهام فهمیدم

 در ظرف توی از که هاییاسلیم عین .بکند ایشوخی

 گرفتند،می وارفتهوشل حالت یواشیواش و آمدندمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دروغ .عزیز بافتدست سرخ فرش روی بودم وارفته

 جلوی فروشی،کتاب توی عصر همین بود؟ گفته
 توی هم حسرت و است بچهتک بود نگفته هایمچشم

 !بود؟ ننشسته صدایش

  

 عزیز؟ شد چی ــ

 

 داده تکیه هنوز پژمان عزیز، طرف چرخید گنگی با سرم
 بود، مانده عزیز روی همه نگاه و چهارچوب به بود

 ایلحظه آن و فروشیکتاب توی فکرم که منی ...من حتی

 .بود کرده قفل بود کرده اقرار بودنشفرزندتک به که

 همین خواهرش، وقتی گفتمی دروغی چنین باید چرا
 افتاده گیر پارتی یک توی من یخواهرزاده با امشب
 به اعتنابی کشید،می خودش دنبال را پایش عزیز بودند؟

 خسته جسمت انگار بود، همین پیری .ما منتظر هاینگاه

 تا کردیمی بغلش باید بعد، به جایی یک از و شدمی
  .بیاید دنبالت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم تندی خدا بندگان اما داد، رو جوابم سرسنگین ــ

 بوده، طرف دو جانب از بوده هم اشتباهی گفتن .نکردن

 نبود، آشنا اگر گفتمی !پژمانآقا ازت داشت گله اما

 غیرت ذره یه دور، آشنایی این .نداشت غیرت گفتممی

 توی نبره رو من دختر که نکاشته تونآقازاده تن توی

 !بلکده؟ اون

 

 نگار گزید، لب عصبی پرهام افتاد، پایین پژمان سر
 پای همان با عزیز و داد همسرش دست به دمنوش
 تکیه اش،نوه از چرکینیدل و اخم غرق و متفکر ناالن،
 مانده جا من که نفهمیدند کدام هیچ اما ها،همخد به داد

 توی عصر، یدقیقه پانزدهوشش ساعت در بودم؛
 نشسته مقابلش طرف او که میزی پشت فروشی،کتاب
 !بیخودیست رویای یک بودنفرزندتک بود، گفته و بود

 رک بازاری یک ...شمردممی دوباره باید را هایشصفت

 !دروغگو ...شکموی و بدبین و

 از بود، آمده چشمم توی که راحتی همان به آزادخان

 ...ندید را این کسهیچ که بد هم چقدر !کرد سقوط چشمم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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                                      *** 

 

 ۱۲۲_پارت#

 طومار#

 

 نه را درس .بودم دبیرستانم آموزدانش ممتازترین من

اً بلکه تکلیف رفع برای  از .خواندممی علقه با واقعا

 میان در و باشم ترآگاه اینکه از .آمدمی خوشم دانستن

 روز هر پیر مادری که ایخانه توی ها،این یهمه
 و بودی تو ها،هفته آخر جز و کشیدمی را انتظارت
 نبود، بلد خوب را نوجوانش با زبانیهم رسم که پیرزنی
 .کردمی گرم را آدم سر که بود چیزی تنها کتاب، و درس

 اطرافیان واکنش الاقل .بود نشده بد کنکورم یرتبه

 ینتیجه بودم، کرده کسب که ایرقمیسه یرتبه گفتمی

  .بود قبولیقابل
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 همان یا کتابداری و کردممی رشتهانتخاب که روزی
 بود، اولویتم اولین شناسی،دانش و اطلعات علوم

 خواهر از .گذاشتند جلو قدم کردنم نصیحت برای هاخیلی

 سالبهسال که ایوهمسایهدر تا گرفته برادرهایم و
 دختر که بهشان بود رسیده خبر حاال و دیدمشاننمی
 همان خواهدمی خوب، هایرشته و تهران جایبه فلنی

 دیوانه من همه نظر از .بخواند کتابداری و بماند کرمان

  را امزندگی تصمیم بهترین خودم نظر از و بودم شده

 .بودم گرفته

 

 توی را پیرم مادر توانستمنمی چون بودم مانده کرمان
 از چون بود انتخابم کتابداری و کنم رها بزرگ یخانه آن

 دیگر کشورهای در که ایرشته .بودم باخبر اهمیتش

 تحقیرآمیز نگاه یک با من کشور در اما شد،می تلقی مهم
 روز همان از من و شدمی روروبه اطرافیان جانب از
 بر ایمقدمه کلس سر و باهنر دانشگاهً  در اول

 ذوقم توی که بودم شده روروبه دنیایی با کتابداری،

 که کسانی با را ما مردم اما نبودند، راحت هادرس .زدمی

 و مهم یرشته .دانستندمی یکی تکاندندمی کتاب از خاک
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 بودند نیاورده خوبی یرتبه که کسانی اما بود، اهمیتیبا
اً  و بودند کرده انتخابش دانشگاه به ورود برای صرفا
 به ایعلقه اصلاً درصدشان شصت شاید کلس، توی

 بیشتر توجه نیازمند محتوا .نداشتند رشته آن در حضور

 بردارد برایمان قدمی خواستنمی کسهیچ انگار، و بود
 یهمه روی دانشگاه، اول یهفته توی من، نگاه و

 .بود شده باز هااین

 

 زل آسمان به !نه گفتممی من و پشیمانی گفتمی حانیه

 ما، بزرگ ایران بدانم که دارد درد گفتممی زدم،می
 کشور مان،شمالی یهمسایه از هایشخانهکتاب

 گفتمی و خندیدمی حانیه .است کمتر هم آذربایجان

 نگاهش جدی من و هستند کمتر هم هایمانخوانکتاب
 رشته این توی همین برای که زدممی لب و کردممی

 آموزشی محتوای و است سخت راه گفتمی حانیه .آمدم

 روی دست از بهتر کنیم،می تلش گفتممی من !ناکافی

 من امیدواری، الکی گفتمی حانیه .است گذاشتن دست

 آخر تا رفتم،می هم دیگری یرشته هر اگر گفتممی هم
 انتخابم از پس ماند،می داشتم دوست که راهی به چشمم
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 ولی گفتمی و خندیدمی همباز او و شومنمی پشیمان

 !پشیمانی

 

 وقتی اولش بار .شدم پشیمان باری سه نگویم، دروغ

 هاهمسایه از یکی محله، انعام ختم یدوره توی که بود
 محضبه من و خوانیمی ایرشته چه سلمتیبه پرسید

 .شدم مواجه هازن یخنده شلیک با کتابداری، اسم گفتن

 توصیفی، نویسیفهرست کلس سر که بود وقتی دوم بار
 این انتخاب از هدفت پرسید دانشجویان از یکی از استاد
 جز نداشته هدفی بود گفته خنده با او و بوده چه رشته
 رشته این کردهمی فکر اینکه

 

 ۱۲۳_پارت#

 طومار#

 

 بستن برای لیسانس مدرک یک به سهل و است راحت
 گیر گل توی خر مثل حاال و رسدمی اشخانواده دهان
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 که من جز بودند خندیده او به کلس کل بعدش، و کرده
 چند همین سومش بار اما تصور، این از بود گرفته عقم

 مردی خواستممی خودم خیال به که وقتی .بود پیش روز

 وجودش توی صداقت ایذره که کنم خوانکتاب را

 خوردل بودم داده هدیه او به را سهراب اینکه از .نداشت

 نداشت دوست را کتاب گفت،نمی راست که مردی .بودم

 !نداشت را ارزشش کرد،می تعریف را هااین افتخار با و

  داشت؟

 

 سرپشت را برادر دو دعوای و پرماجرا شب وقتی از
 لشکر شبیه که هاییآدم از صدابی صبح، و بودیم گذاشته
 بود برده شانخواب خانه هال توی خوردهشکست

 و کردم فکر هااین به هی افتادم، راه دانشکده سمتبه
 و بگوید دروغ طوراین باید چرا پرسیدم خودم از بارها
 این به قدراین تو چرا بپرسد، من از نبود کسی حتی
  سپیدار؟ کنیمی فکر دروغ
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 فکری با را اول ساعت .نداشت کلس امروز حانیه

 را حواسم تمام بعدی، هایساعت و کردم سپری مشغول

 آخرم کلس که بود چهار ساعت .گذاشتم هایمدرس پی

 خروجی سمتبه کوتاه هاییگام با من و رسید اتمام به

 به دانشکده خروجی در که آشنایی صدای .کردم حرکت

 کبود زخم با پژمان .کشید باال را سرم خواند، نامم

 متوجهش دید وقتی کرد؟می چه اینجا لبش ی.گوشه

 کار همین هم من و شوم رد خیابان از کرد اشاره شدم،

 .کردم را

 

 شده؟ چی ــ

 

 و کرد باز برایم را در جواب جایبه .کرد نگاهم خسته

 بغل را امدیدهآسیب دست صندلی، روی نشستن با من

 دوباره و شود سوار هم خودش ماندم منتظر .گرفتم

 .کردم تکرار را سوالم
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 اینجا؟ اومدی که شده چی ــ

 

 .آتناست درگیر فکرم دیشب از ــ

 

 آن با من و بود فرستاده را اششماره گذشته شب همان

 !عزیز از پنهان و یواشکی .بودم زده حرف دختر

 جانب از عتاب و قهر جز و است خوب حالش گفتمی

  .نیفتاده دیگری بد اتفاق پدرش،

 

 .خوبه دیشب که گفت چی؟ واسه نگران ــ

 

 و رل پشت بود نشسته طور همان نداشت، حرکت قصد

 .کردمی نگاه من به

 

 !دارهمی برم خوف نکن رفتار طوراین پژمان؟ چته ــ
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 :کرد زمزمه آهسته و کشید صورتش روی دستی

 

 .فروشیکتاب رسونمتمی ــ

 

 ۱۲۴_پادت#

 طومار#

 

 را حرفش و بگوید دیگری چیز خواستمی بودم مطمئن

 یحوصله امروز بگویم خواستممی .بود کرده عوض

اً حاالیش همین تا نگار اما ندارم، رفتن  پر را جایم قطعا

 .کرد حرکت باالخره او و دادم تکان سری تنها .بود کرده

 :بپرسم که بود عیان قدریآن اشکلفگی

 

اً ــ  داری؟ دوسش واقعا

 

 .بدهد را جوابم تا کشید طول .کرد نگاهم کوتاه
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 .دونمنمی ــ

 

 هم را هایمچشم موهایم، رویش محل به چسبید ابرویم

 .دزدیدمی چشم طوراین که چشمش تخم توی چسباندم

 

 ...دیشب !چی؟ یعنی ــ

 

 خیلی سپید ...خب ولی نشه، آتیش پرهام گفتم دیشب ــ

 .من برای زوده

 

 .نیامد خوشم کردمی عمل فکربی اینکه از

 

 عقد ببری دستت دادن رو دختره االن مگه زوده؟ چی ــ

 !بیا ناز بعد دنمی بهت اصلاً ببین کنی؟
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 وقتش .کشیدم درهم بیشتر را هایماخم من و خورد جا

 .بپیچانم را گوشش حاال بود

 

 کنم فکر که خانپژمان نداشتی دختردوست کم ــ
 سراغ نبودی، مطمئن دلت با وقتی الاقل ای،پیغمبرزاده

 .بودی قائل آشنا واسه حرمتی یه رفتی،نمی تونفامیل

 

 :زد لب من به نگاهبی هم بعد فشرد، را گردنش پشت

 

 .بشم خیالشبی نتونستم نازه، خیلی سگتوله ــ

 

 !سرم فرق پریدند دوتایی بار این بود، کم یکی ابروهایم

 

 !ادببی زدن، حرف طرز این با پژمان سرت بر خاک ــ

 

 :کرد نجوا خسته و خندید حالیبی همان میان
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 توی کل بخوام اینکه ولی آد،می خوشم ازش سپید ــ

 فعلاً دونم،نمی .نیست روشن برام هنوز باشه زندگیم

  !گیجم

 

 طرف گفتنمی قاطع اینکه ...گنگی بودن، گیج ندانستن،

 هاحس این با !بود خوب خواسته روزش دو برای را

 .آمد کنار بهتر شدمی

 

 ۱۲۵_پارت#

 طومار#

 

 ...که هم تو کنه،نمی نگام پرهام قهره، باهام عزیز ــ

 

 .چرخیدم سمتشبه سریع
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  !چی؟ من ــ

 

 .خندید ترسرحال کمی بار این

 

 !هیچی ــ

 

 سمت چسبید مانجفت نگاه و ایستاد فروشیکتاب جلوی
 که دختری برادر اینکه برای پژمان !سمیعی کفشوکیف

 ...من و بود آنجا صاحب بود افتاده گیر او با گذشته شب

 

 تو؟ آینمی ــ

 

 به و گرفت فروشگاه آن از را نگاهش انداخت، باال سری

 :کرد نجوا ملیمت با هم بعد دوخت، من هایچشم
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 بابا و مامان بیاد ادا طوراین کن، آروم یکم رو پرهام ــ

 .برسونمش بیاد نگار بگو هم حاال !فهمنمی

 

 پیاده ماشینش از جواببی و کردم نازک چشمی پشت

 در کردن باز با من و داد تکان دستی برایم نگار .شدم

 سالمم دست با هم بعد .دادم سر با را جوابش ای،شیشه

 .کردم ایاشاره پژمان ماشین و بیرون به

 

 .برادرشوهرت منتظرته عشقم، برو ــ

 

 .بوسید را صورتم و خندید

 

 شه، کم خستگیت بخور کردم، آماده عصرونه برات ــ

 !فعلاً
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 را کیفم .کردم اشبدرقه و دادم را اشبوسه جواب

 قرار پشتش و بزنم دور اینکه بدون و میز روی انداختم
 هامشتری برای که ایصندلی چند همان روی بگیرم،

 به را نگاهم فکری و خسته .نشستم بودیم داده قرار

 افتتاح ماه دومین به بود مانده هفته دو !دوختم خیابان

اً که بود کم قدرآن حاصله سود و فروشیکتاب  حتی رسما

 را سرم .باشیم داشته خوبی خروجی بودیم نتوانسته

 اما کردم، بغل هم را مجروحم دست دیوار، به چسباندم

 .نشد جدا خیابان از نگاهم

 

 بلکه نبود، سنگین قدریآن سود عدم این خودم برای
 ضرر او برای فقط که شراکتی و پرهام جلوی شرمندگی

 هر و بود شده قسمت چند ذهنم حاال .کردمی اذیتم داشت

 !امحیاتی هایعصب چلندن برای داشتند مدیری کدام،

 پرهام ضرر و اینجا ینداشته سود درگیر قسمت یک
 قسمتی جدیدش، منجلب و پژمان درگیر قسمت یک بود،
اً یا سردرآورده رویا از نبود معلوم که گنجی درگیر  واقعا

 ...بخشی و خبریست
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 ۱۲۶_پارت#

 طومار#

 

 بخشی آشوب، اوضاع این توی نباید .شدم بلند جایم از

 آن توی شدمی .کردممی خرج همسایه آن دروغ برای را

 مرگش قبل محمدعلی آخر هایحرف فکر خالی، قسمت

 !گنج آن به داد ربطش هایمفانتزی توی و گنجاند را

 قبل باشد نتوانسته و باشد دانسته چیزی او بود ممکن
 !بگوید مرگ

 

 !دیوانه سپیدار آخ ...سپیدار آخ

 

                                      *** 
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 معرفی بهش خاصی کتاب مدرسه طرف از یعنی ــ 
 نکردن؟

 

 حالت این توی بزرگش غبغب رفت، باال نوبخت آقای سر

 .بنشیند لبم روی لبخند شد باعث که خورد تکانی

 

 برید یا .کنید کار بگیرید تست خودتون گفتن !هیچی ــ

 .آموزشیکمک کلس

 

 صندلی روی او و دادم تکان شدم متوجه معنایبه سری
 باال دانهدانه را دستش توی هایزمینیبادام و نشست

 :پرسید هم پر دهان با .انداخت

 

ا؟ کلس بفرستمش الزمه شما نظربه ــ   حتما

 

 جایبه و رفتم آموزشیکمک هایکتاب یقفسه سمتبه

 :پرسیدم او از سوالش به جواب
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 چیه؟ شرشته گفتید ــ

 

 !دکتری ــ

 

 پشت از و کردم جدا کتاب چند .بود تجربی منظورش

 فقط و بود سخت شانحمل دست یک با .درآمدم هاقفسه

 .کنم تحمل را بدبار بار آن بود کافی دیگر یهفته یک

 

 خوبه بگم تونممی نه من نوبخت، آقای واال بگم چی ــ

 باشه خوندرس دخترت اگه !بده بگم تونممی نه کلس،

 بخواد اگر عوض در بخونه، تونهمی هم خونه توی

 من خود .کنهنمی کمک بهش کلسم بهترین نخونه،

 از بودن راضی دوستام بعضی ولی نرفتم، کلس
 ببر، رو کتاب تا چند این حاال .داشتند آزمون که کلسایی

 نخور، غصه خیلی هم بعد .بخوره دردش به کنم فکر
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 دانشگاهه، سر رقابت تهش .نیست مهمم همچین کنکور

 .رفت کنکورم بی شهمی رو هارشته یهمه وگرنه

 

 چه معنایبه سری و دهانش توی انداخت زمینیبادام باز
 با که زدممی را هاکتاب فاکتور داشتم .داد تکان دانممی

 آقای .چرخید دویمان هر سر بیرون، از سروصدایی

 هایشزمینیبادام مشت و شد بلند من از زودتر نوبخت

 .کرد رها جیبش توی را

 

 !دعواست؟ ــ

 

 ۱۲۷_پارت#

 طومار#

 

 شدیم، خارج مغازه از همبا دو هر و گفتم دانمینمی
 دعوایشان باالیی، پاساژ دارانمغازه از تا دو ظاهرااً
 پر را خیابان کل شان،رکیک الفاظ صدای و بود گرفته
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 شدن شلوغ دیدن با و ایستادیم مغازه کنار .بود کرده

  .رفت جلو نوبخت آقای جمعیت،

 

 دیدنی خیلی دعواشون بهتره، واینستی اینجا شما ــ
 !نیست

 

 حامد .آمدمی پشتم از که صدایی سمتبه چرخید سرم

 روز چند این .بود ایستاده من پشت او و بود رفته جلو

 از که بود نبرده خاطرم از ندیدن، این ولی بودمش ندیده
 جا به را ادب رسم وجود، این با ام؛شنیده دروغی چه او

 :زدم لب و آوردم

 

  !سلم ــ

 

 روی دیدم را نگاهش افتاد، پایین سرش و داد را جوابم
 این خوشامد رسمبه بود خودش یهدیه که هاییبوت

 را او و بردم عقب را پایم یک !نامیمون همسایگی
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 سرش کند نگاهم اینکه جایبه .کردم اشخیرگی متوجه

 .چرخاند دعوا مرکز سمت را

 

 راحتن؟ ــ

 

 !ممنون ــ

 

 داخل، بروم کرد اشاره و کرد باز را فروشیکتاب در
اً چون نکردم لجبازی  جو آن توی که بدی الفاظ واقعا

 هم خودش .بشنوم نداشتم دوست را بود شده بلند متشنج

 .کرد داد و جیغ سرمان باالی آویز صدای و شد داخل

 

 نه؟ ممنون یا آره، ممنون ــ
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 داشتم، دوستشان .کردم نگاه هابوت به هم خودم

 پوشیدنشان از توانستنمی هم او بودن دروغگو

  .کند منصرفم

 

 !آره ممنون ــ

 

 از هم او بودم امیدوار رفتم، میز سمتبه هم بعد
 نشان هایشقدم صدای اما برود، بیرون امفروشیکتاب
 .آمده هم جلوتر که دادمی

 

 .خوندم رو کتاب اون از صفحه چند دیشب ــ

 

 رفته سراغش دیشب تازه مدت همهاین گذشت از بعد
 به را لطیفش هاینوشته که جانمسهراب بیچاره بود؟

 سر سمتشبه مغموم .بودم کرده هدیه او مثل آدمی

 خیلی فهمیدمش،نمی که نگاهی با او و چرخاندم

 :زد لب ناگهانی و خودمانی
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 بود؟ چی اسمت ــ

 

 ۱۲۸_پارت#

 طومار#

 

 !هستم کرمانی ــ

 

 تمایلی خیلی که دادم نشان دوبخشی کوتاه یجمله این با
 که دروغگویی هایآدم با خصوصبه ندارم، صمیمیت به

 چرخاندم، را سرم .نداشتند شانشکم در راست یروده

 آبی هیچ گمانم،به که کرد خشکم چنان صدایش اما

 .کند نرم دوباره را اموجودی گل توانستنمی

 

 ...کرد مکثی آسمان سوار، پرسید که بود فلق در ــ

 هاشن تاریکی به داشت لب به که نوری یشاخه رهگذر
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 نرسیده ...گفت و سپیداری داد نشان انگشت به و بخشید

 !درخت به

 

 که ریتمخوش آوای یک شبیه زد، زنگ مانبین سکوت
 چرخیدم تعلل با !چرا کردنی حس اما نبود، شنیدنی

 نگاهش و بودند جیبش توی هایشدست سمتش،

 گرفتم قرار مقابلش وقتی .بود نشسته رویم ترپراخم

 :داد ادامه دوباره

 

 پای رودمی روان آب این شاید نکنیم، گل را آب ــ

 ...شوید فرو تا سپیداری

 

 شعرهای ترینمعروف از دوست، یخانه و آب شعر

 هوشمندانه چنین و بود بلدشان اینکه .بودند سهراب

 را بهت این .بود کرده امزدهشگفت کرد، شانانتخاب

 .دیدش نگاهم توی که داشتم یقین کرد، لمس
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 !داشت توش زیاد رو اسمت دادی، که کتابی ــ

 

 پرسیدید؟ باز و دونستیدمی ــ

 

 مرد .نخورد هم جا شنیدنش از اما بود، کلیدی سوالم

 .رسیدمی نظر به نفسیبهپراعتماد

 

 نه، یا بودم شنیده رو همین افتتاحیه شب داشتم شک ــ

 .داد جواب دستیمیک ظاهرااً

 

 روی را سالمم دست کف و میز به چسبیدم رفتم، جلو

 .گذاشتم اشچوبی سطح

 

 با خوب چه بازاره، توی سالگی پونزده از که آدمی ــ
 شاید .کرده حفظ رو شعر کتاب، یه از صفحه چند خوندن

 هان؟ نیستید، خوندن کتاب اهل که بوده دروغ اینم
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 فکر که چیزی از ترسریع خیلی رفت، هم توی اشچهره

 .کردممی

 

 !بوده؟ دروغ اینم ــ

 

 نشان عتابشواخمپر سوال این بودم، آورده بار افتضاح

 خورده بدی جای امطعنه .بود گرفته را نکته که دادمی

 که گفتممی و زدممی زل چشمش توی باید حاال و بود
 را کار این گفتی؟ دروغ بودنتفرزندتک یدرباره دانممی

 صدایش که هاکتاب قفسات سمتبه چرخیدم .کردمنمی

 .شد وارد زانوهایم پشت به ایضربه شبیه

 

 ۱۲۹_پارت#

 طومار#
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 گفتم؟ دروغی چه من ــ

 

 صدای اما ندادم، را جوابش .کشیدم عمیقی نفس

 بابت بارها .شدمی نزدیک داشت که شنیدم را هایشقدم

 کرده مواخذه را خودم کردممی باز زبان فکربی اینکه

  .بودم نشده آدم همباز و بودم

 

 !شمام با ــ

 

 را حد انگار .بود شده رسمی دوباره اشصمیمی لحن

  .نبود شایسته خیلی که شکلی به اما بودم، داده دستش

 

 .نداشتم منظوری ــ

 

 !خانم ببین رو من ــ
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 اما بکنم، بود خواسته که کاری تا چرخاندم را سرم

 بهش چقدر .کرد امزده صاعقه نگاهش توی برقورعد

 .کردمی تماشایم طوراین که بود برخورده

 

 ژست این از الاقل بزنی، حرف منظوربی آدنمی بهت ــ
 چیزی چنین حاکمه فروشیتکتاب توی که روشنفکری

اً اگه .بعیده  حرفات پس که نه اگه برم، که ژسته صرفا

 .شنیدنشونم منتظر و داره دلیل

 

 .بود برخورده هم من به حاال

 

 کلسش خاطربه من کنیدمی فکر !ژست؟ چی یعنی ــ

 !آرم؟درمی خونیکتاب ادای

 

 شده عادی حد از تربزرگ کمی اش،تیره هایمردمک
اً دانمنمی و بودند خشم ینشانه هااین .بودند  توی دقیقا

 !بودمشان خوانده کتاب کدام
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 !بود چی جمله اون از منظورت ــ

 

 من و شدمی زیادی غیرارادی هایواکنش باعث خشم،
 که بود شده زائل عقلم نبودم، مستثنی قائده این از هم

 :کردم زمزمه جانببهحق لحنی با طورآن

 

 !فرزندیدتک اینکه ــ

 

 بود شوک از دانمنمی کردند، پیدا ثبات هایشمردمک

 جمله آن پرسیدن از بعد و بود شده حبس نفسم ...یا

  .زدنمی هم قلبم حتی دیگر

 

 !چی؟ ــ
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 دوباره خواست می که نداشت اعتماد هایششنیده به
 صلوات تا سه دلم توی بستم، چشم کنم؟ تکرارشان

 عزیز .شود نشینته خشم و برگردد آرامش تا فرستادم

 نتوانستی و شد داغ مغزت موتور هروقت گفتمی
 شودمی آب خودش بفرست، صلوات بگیری را جلویش

 !باشد درست عزیز اعتقاد بودم امیدوار .داغی آن روی

 

 ۱۳۰_پارت#

 طومار#

 

 !کن تکرارش دیگه بار یه ــ

 

  بودم؟ ترسیده قدراین چرا

 

 !شنیدید ــ
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 .بگو دوباره ــ

 

 صدای این طاقت هم من و برد باال را صدایش پرتحکم

 .شد داغ لعنتی موتور آن دوباره که نداشتم را بلند

 

 .نیستید فرزندتک گفتید، دروغ گفتم ــ

 

 را آدم و دادمی نشان واکنش طوراین چرا پرید، پلکش

 .چسبیدم سرمپشت کتاب یقفسه به ناخودآگاه .ترساندمی

 

 !گفته؟ بهت کی رو این ــ

 

 .برد باال را صدایش باز آمدن جلو بدون ندادم، که جوابی

 تکرارش هی که چیست آوردنمحرفبه راه بود فهمیده

 .کردمی
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 !گفته بهت رو این کی ــ

 

 با دیشب رو خواهرتون دونیدنمی بگید خوایدمی یعنی ــ
 مگه اصلاً گرفتن؟ مهمونی یه توی من یخواهرزاده

 ندونستن؟ رو چیزی چنین شهمی

 

 بود کرده داغ من مغز موتور اگر آمد، سمتمبه قدم یک
 .بود شده داغ مرد این جان کل جمله، این شنیدن بعد

 البته زد؛می بیرون بخار هم هایشنفس از کردممی حس
 چنین ترسم یدریچه با فقط من و بود اغراق این که

 .بودم نشانده جانم توی حسی

 

 !ندارم خواهر من ــ

 

 چرا بودم، من بود شده گشاد حاال که آنی هایمردمک

 !داشت دروغش یادامه به اصرار
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 ...دیشب همین ــ

 

 رها عجیبی منگی توی را سستم تن بیشتری، تحکم با
 بودن راست به که کرد ادا را اشجمله طورییک کرد،

 .نیاورد ایمان شدنمی حرفش

 

 !ندارم خواهر من گفتم ــ

 

 ۱۳۱_پارت#

 طومار#

 

 هایقفسه و سکوت با دو هر حاال !همبه بودیم زده زل

 یکی من خشم، از او .خوردمی تکان تندتند که ایسینه

 پس .زدمنمی حرفی و زدنمی حرفی !اضطراب و ترس از

 همان توی ایدقیقه چند بود؟ چه پژمان دیشب هایحرف
 بودم، من خیره نگاه این مغلوب آخر دست و ماندیم حال

 :زدم لب و شکستم را سکوتم وقتی
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 ...دیشب پس ــ

 

 .بدهم ادامه نداد اجازه حتی

 

 که آرممی حساببه خودم برادر یا خواهر رو کسی من ــ

 ...دختر اون !باشه مادرم هم مادرش پدرمه، اگر پدرش

 یقینبهقطع و نیست من مادر مادرش هست، که هرکی

 باشه که هرچی حقیقت .شناسمشنمی خواهر عنوانبه

 ایدیگه زن دختر کنه مجبور رو من تونهنمی کسهیچ

 شد؟ تفهیم .بدونم خواهرم رو

 

 توی کشیدمش دادم، ادامه را نگاهم جواب جایبه

 رد هایشچشم از .بروم جلوتر خواست دلم و هایشچشم

 من !مرد این بود کرده گیجم .برسم مغزش به و شوم

 دانستممی اما بودم، نکرده بازی شطرنج وقتهیچ
 را کسی حس حاال و شودمی مات بازی آن یبازنده
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 .بودند کرده ماتش نبرد میدان توی که داشتم

 این توی کردند نشینیعقب پرحرفش، هایمردمک

 خواست تلخی همان با و برداشت عقببه گامی !جدال

 .کردم پیدا را صدایم و گشتم گلویم توی باالخره که برود

 

  ...ولی ــ

 

 رفت سرعتی چنان با .کنم تمام را امولی تا نماند نماند؛

 هاآن .شدند بلند تأخیر با هم در باالی آویزهای صدای که

 که رفتنی این از و سرعت این از بودند خورده جا هم

 ویران .بودم کرده پیدا نگاهش توی را دردی من قبلش،

 او که اینقطه توی ماند مات نگاهم و صندلی روی شدم

 داشتم، بدی حس .بود ایستاده مختصاتش در قبل لحظاتی

 بودم کشیده رخش به را محمدمهدی عیب که وقتی حس
 دادم،می خودم به را حق روز آن هم هرچقدر و

 !نامرئی بار یک از بودم سنگین .بودم کرده اشتجربه

 مشتری .چرخید سرم شد، بلند که در باالی آویز صدای

 ...من و آمدنمی بیرون از دعوا صدای دیگر .بود آمده
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 و کثیف دروغگوی همان آزادخان دادممی ترجیح شاید
 لحن آن با طوراین رازش اما بماند، ذهنم توی رذل

 شده وارد که مردی .نشود پژواک سرم توی گمگشته،

 پیچید او صدای من ذهن توی و گفت را کتابی اسم بود

  ...نکنیم گل را آب گفت که وقتی

 

  !سهراب آقای بودم کرده گل را آب اما من

 

                                       *** 

 

 :زد لب و کرد پرتاب نزدیکش سطل توی را شدهباز گچ

 

 ۱۳۲_پارت#

 طومار#

 

 .بده تکون یکم رو دستت ــ
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 را مچم آهسته کردم سعی بعدش اما ترسیدم،می اولش
 هایماخم پوستم، روی کمی خشکی حس با و بدهم تکان
 به خوب چیزهمه و نبود دردی وجود، این با شدند؛ درهم

 شدم، خارج درمانگاه از نگار همراه وقتی .رسیدمی نظر

 .آمد سمتمان به و شد پیاده ماشینش از هم پرهام

 

 چیز؟همه خوبه !سلمتیبه کردی؟ باز ــ

 

 لب وقتی داشت لبخند .دادم تکان سری و کردم تشکری

 :زد

 

  بخوریم؟ فالوده بریم ــ

 

 یهمه با هم من و کرد اعلم را موافقتش سریع نگار

 مقصدمان .انداختم باال ایشانه هایمحوصلگیبی

 را آنجا فالوده خوردن برای همیشه بود، بستنیبابا
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 به رساندمی را ما که مسیری به خیره .کردیممی انتخاب

 قصد و بودم رفته فرو خودم لک توی دارلک، خیابان

 حال روز، آن بعد از .نداشتم هم را امپیله از آمدن بیرون

 شده اما شدم،می درگیرش نباید که حالی .داشتم بدی

 .بودم

 

 ساکتی؟ قدراین چرا تو ــ

 

 لبخند .چرخید عقببه هم نگار سر پرهام، سوال با

  .بود کرده خوشگلش زیادی اشزرشکی

 

 !جونعمه نیستی همیشگی سپیدار ــ

 

 سری !گفتنش جانعمه به نه گفتنش، سپیدار به نه

 .سپردم هاخیابان به باز را نگاهم و دادم تکان برایشان
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 !خوبم نه ــ

 

 .نیستی مود روی مدتیه گفت می عزیزم ــ

 

 برد؟ کار به و مود یکلمه عزیز خود ــ

 

 لبخندی هامدت از بعد هم خودم و زدند خنده زیر جفتی

 هاصندلی وسط گرفتم، فاصله شیشه از .نشست لبم روی

 .بکشم جلو صندلی دو یفاصله از را خودم تا نشستم

 

 بپرسم؟ سوال یه ــ

 

 فک استخوان محکم ام،چانه به رساند را دستش پرهام

 :داد جواب بعد و فشرد را امبیچاره

 

 .خاله بپرس ــ
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 ۱۳۳_پارت#

 طومار#

 

 یهو بیاری، روش به بعد باشی، ناراحت یکی از اگه ــ
 کرد؟ کارچی باید بشه، ناراحت تو از طرف بگرده ورق
 نشون رو خوریتدل ریمی اینکه مثلاً دونی،می یعنی

 !بدهکار شیمی کارطلب جای به زنیمی گند بدتر بدی،

 ...که بگم برات طوراین

 

 پایین و باال صورتش توی که ایخنده با حرفم، بین پرید
 .شدمی

 

 نیست نیاز توضیح قدراین رو، منظورت فهمیدم ــ

 !قربونت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود نشسته رویش نگار که ایصندلی به را دستم یک

 کلفه لحنی با هم بعد .پرهام صندلی به را یکی چسباندم،

 :پرسیدم

 

 !ببینه خاله بده جواب فهمیدی که حاال ــ

 

 پرهام جای نگار و افتادند خنده به شانجفت لحنم از

 :داد جواب

 

 یعنی کیه با حق تهش گنگه، هنوز برام چیزی یه من ــ
 بعداا؟ که اونی یا شده ناراحت اول که اونی

 

 مانجفت به را حق باید شاید .بود سختی سوال این

 .بیاید حرف به پرهام شد باعث سکوتم .دادممی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو فرض نه، یا توئه با کمالوتمام حق دونینمی اگر ــ
 عذرخواهی یه و محقه مقابلت طرف اینکه بر بذار

 !جانخاله افتادی

 

 این توی .فرستادم بیرون محکم را نفسم و نشستم عقب

 مثل ذهنم بود این بدبختی بودمش، ندیده اصلاً هفته یک
 خدا رضای محض و کردمی دوره را روز آن فیلم یک
 بود کرده هم عهد رفت،نمی خاطرش از هم اینقطه
 با خودم تا کند اکران هایمچشم پیش را آن شببهشب

 .کردم غلط بگویم بلند صدای

 

 !شده قضاوت بد دومم نفر اما اوله، نفر با حق ــ

  

 پرهام .شنیدش شانجفت تیز گوش و گفتم آهسته را این

 :پرسید جدی

 

 !سپیدار کردی نگرانم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 یجنبهبی ذهن فقط .نبود مهم اصلاً قضیه شد،می نباید

 بلفاصله ذهنم نشخوارهای .بود کرده بزرگش من

 از اینقطه شدی باعث !نیست؟ مهم که شد شروع

 مهم و کند باز برایت بود خصوصی خیلی که اشزندگی
 دهان دور و خریدممی سانتی پنج چسب باید نیست؟

 .بزنم لبخند کردم سعی .بستممی نشخوارها

 

 !خوادمی کبابشامی دلم شما، یخونه آممی شام من ــ

 

 و کردند نگاه همدیگر به .کنممی عوض را بحث فهمیدند

 را خدا .نیاورند خودشان روی به کردند سعی لبخندی با

 من از شعورشان زمینه این توی که کردممی شکر باید
 رویش به بد قدرآن را خداییبنده دروغ که شعوریبی

 .بود بیشتر شوم شوکه طورآن خودم بعدش تا آوردم

 رانم روی و کردم مشت را امشدهباز گچ از تازه دست

 قلب باید تو !مهربانم زیادی یجنبهبی ذهن !کوبیدم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جانت توی ایمنطقی ینقطه هیچ که مغز نه شدیمی

 !کنی تراوش وجدانعذاب بلدی فقط و نداری

 

 ۱۳۴_پارت#

 

 توی کرمان، بودند برگشته اش خانواده و حمیرا خاله
 مختصری از بعد و بودند کرده معامله تازه که ای خانه

 کرمان به برگشتشان .بودند شده جا به جا رسیدگی،

 این از عزیز .شود تر بیش آمدها و رفت بود شده باعث

 هم، من و بود شاد بود نزدیکش خواهرش ی بچه که

 گاهی .آزمودم می دیدارها این در را تحملم ی آستانه

 حال در من مثل هم محمدمهدی کردم، می حس حتی
 قرار هم کنار روش دو هر بود، که هرچه اما است تحمل

 از را خودمان اوقات اغلب .بودیم گرفته یاد را گرفتن

 می مجبور که کمی مواقع و کردیم می دور یکی آن چشم
 توی غم از پر تفاوتی بی یک بیاییم، در هم مقابل شدیم

 انگار که جهت این از دار غم .نشاندیم می نگاهمان

 اطراق ای نوجوانی ما، وجود از هایی بخش توی هنوز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مانده باقی باز و نشده حل مسائلی برایش که بود کرده
 نمی بیرون گوشمان از نوجوان، آن اندوه صدای و بود

 .رفت

 

 که بود سالی اولین شاید اما، داشتم دوست را سرما فصل

 هرسال مثل ذهنم .بردم نمی را کافی لذت زمستان از

 زندگی روند تغییر که فهمیدم می من .نبود تمیز و خلوت

 و داشتم زیادی های برنامه برایش که شدنی شاغل ام،

 .بود ریخته بهم را چیز همه نظم حمیرا، خاله برگشتن

 که این به شد می مربوط هم نظمی بی این دلیل ترین مهم
 شده تار و تیره روابطمان کتابفروشی ی همسایه و من
 کرد می فرار رویم جلوی از شکلی به محمدمهدی، و بود
 پشیمان ها سال آن تمام در من خواستن بابت از انگار که

  .است

 

 اصرار حمیرا خاله از بود، مطرح هنوز هم گنج بحث
 عزیز از خانه، به سرزدن و روستا آن به برگشتن برای
 جدی نباید را پیرش مادر های حرف که این برای انکار

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خواهر یعنی حمیرا خاله مادر وقتی قبل، ها سال و گرفت
 و بودند کنده را انبار آب هم با هردو بود، زنده عزیز

 .نداشت وجود خاکش دل توی ریز حشرات جز چیزی

 و بوده حواس اختلل سر از حرف، آن بود مطمئن عزیز
 خورده دیگش ته به کفگیرش پژمان، قول به حمیرا خاله
 ی روزنه یک برای زد می پا و دست طور آن که بود
 سرماخوردگی که عزیزی بود مهم برایم فقط من، و امید
 دخترخواهرش اصرارهای سر از بود، کرده کشش دراز

 نشین خانه را من روزی سه عزیز بیماری .نشود دیوانه

 نداشتم را گذاشتنش تنها و کتابفروشی به رفتن دل .کرد

 بماند، من جای تواند می که کرد اصرار سودابه هرچه و

 دیدن با نهایت روز، سه از بعد .آوردم نمی طاقت هم باز

 رفته نشانه سمتم به که هایی سرپایی و حالش شدن بهتر
 و پوشیدم را ام بارانی شوم، گم چشمش جلوی از تا بود

 هم چندساعت برای پیرم مادر تا شدم کتابفروشی راهی

 هوا .شود راحت هایم دمنوش و من دست از شده، که

 شدت از صورتم پوست که طوری !بود خشک و سرد

 جلوی وقتی و بود کرده پیدا کشیدگی حالت خشکی
 زدم، را کرکره ریموت و شدم پیاده تاکسی از کتابفروشی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دستشویی بودم، مسیر در که ساعتی نیم همین عرض در

 شد می نازل سرم به زمستان هر که بلیی .بود گرفته ام

 کردم، می حاجت قضای و دفع زود به زود هم هرچقدر و

  .بود کم هم باز

 

 دخترم؟ سلم ــ

 

 ۱۳۵_پارت#

 

 آقای سمت را سرم که بود رسیده راه ی نیمه به کرکره

 دادم را سلمش جواب گشاد لبخندی با .چرخاندم نوبخت

 .آمد جلو او و

 

 .شدیم نگرانت نبودی، روزی سه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ایستاده سوپرش جلوی های چیپس و ها پفک استند کنار

 می خوشم اخلقش از .کرد می سوال مسئوالنه و بود

 .بود محترمی حال عین در و راحت آدم آمد،

 

 موندم داشتن، کسالت کمی مادر نبود، نگرانی جای ــ

 !پیششون

 

 .داد تکان سری

 

 بازم بکنی خدمت مادر و پدر به هرچی بده، خیرت خدا ــ

 .شدم هردو یتیم هاست سال که بشنو منی از و این ...کمه

 

 تشکری او و کردم مغفرت طلب مرحومش والدین برای
 باز را در که بود رفته باال قدری تا کرکره باالخره کرد،
 با من و شد سوپرش وارد مشتری آمدن با هم او کنم،

 گلویم توی را ام خنده در، باالی آویزهای صدای شنیدن

 .شکاندم
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .قشنگم ی مغازه بود شده تنگ واست دلم ــ

 

 من و کشید ته زود خیلی ام مثانه فشار با اما ام دلتنگی
 کتابفروشی انتهای سرویس به را خودم سرعت با

 و آمدم بیرون ای شده بهتر حال با بعد، کمی .رساندم

 هرجا آبش تا دادم می تکان هوا توی را خیسم های دست

 .شود پخش خواهد می دلش که

 

 کتابای ...رو ها شما ببینم ...شد باز چشمم آخیش، ــ

 ترتیب و نظم با انقدر من بگردم دورتون الهی قشنگ،

 .نشستید

 

 و قدیمی کتب ی قفسه سمت چرخیدم حرکت یک با و

 !محبوبم
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 نرفت سر حوصلتون که من چشمای نور شما ...هللا هللا ــ

 ...ته اون پریدم سریع رسیدم ببخشید هان؟ نبودم؟ من

 و شه می جمع انگار من ی مثانه شه می سرد هوا
 هی لیوانم یه همون تازه آب، لیوان یه شه می ظرفیتش

 این تا عزیز ی خونه در از وگرنه .کنه می تولید خودش

 دولیتر ولی بودم، نخورده هیچی چراغ سوی همین به جا

  .داشتم خروجی

 

 که این برای بدنم بره، می باال و خون فشار سرد هوای ــ
 ادرار طریق از و خون اضافی مایعات کنه تعدیل و فشار

 !کنه می دفع

 

 ۱۳۶_پارت#

 

 که کتابفروشی قسمت همان از درست صدایی شنیدن
 بودمشان، چیده صندلی و میز با و بود ها قفسه پشت

 قلبم، .بردارم عقب به دوگام و بکشم هینی شد باعث
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 به .بپرد بیرون تا شکافت می را ام سینه ی قفسه داشت

 به و زدم دور را ها قفسه ام زده توهم که این گمان
 به اول مغزم نشست، نگاهم جلوی میز که این محض
 ای چهارپایه روی رفت قلبم بعد کرد، شلیک خودش
 در پرید، پایین و بست گردنش دور را دار طناب و سرخ
 ها قفسه آن به را سرم که این برای دستانم هم آخر

 .ایستاد و شد خشک خونش راه، ی نیمه و آمد باال بکوبد

 

 ولی کتابفروشی، توی اومدم شدم که اومدنتون متوجه ــ
 متوجه سرویس به رسیدن برای داشتید عجله انقدر

 .نشدید

 

 دقیقا .کردم می نگاهش داشتم خل های آدم عین هنوز

 و شده قطع سیمش ادراکشان ی قوه که کسانی شبیه

 توی حالم، دیدن از نگاهش .رسد نمی مرکزش به صدا

  .بود آمده کیف سر هم جدیتش همان

 

 الو؟ ــ
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 من ای؟ زنده هنوز یعنی آید؟ می صدا یعنی الو این
 می حرف بلند صدای با ام مثانه خروجی به راجع داشتم
 چاقو یک شاید چرخاندم، را سرم بود؟ شنیده او بعد زدم

 .رفت می فرو مثانه همان توی و شد می پیدا

 

 کرمانی؟ خانم ــ

 

 مستقیم و رفتم جلو بار این نگاهم، چرخاندن جای به
 .کردم تماشایش

 

 شنیدید؟ رو همه ــ

 

 خنده جلوی داشت مشخصا کرد، کیپ بهم را هایش لب

 بودم ایستاده ها خل عین هنوز اما من .گرفت می را اش

 وایتکس دبه یک شود می چطور کردم می فکر داشتم و

 .بریزم او ذهن و خودم روی
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 اینا؟ و خروجی و لیتر ش؟ همه ی همه یعنی ــ

 

  خندید؟ می داشت خورد، تکان کمی لبش

 

 اومدید؟ چرا نبودید؟ قهر مگه اصل ــ

 

 بار این .زدم می گند تر بیش داشتم که کردم می قبول باید

 که خونی آن تمام .رفت عقب به کمی سرش و خندید علنا

 صورتم به بود رسیده حاال بود، هایم رگ توی

. 

 درهرحال گذشته، کردن قهر از سالم و سن کنم فکر ــ
 وقتی شه می حالیم انسانیت انقدر باشه هم ناراحتی
 باال ش مغازه ی کرکره روز سه کارم محل ی همسایه
 های رسم از یکی اینم بپرسم، و حالش بیام نیومده،

 .بازاریاست
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 ۱۳۷_پارت#

 

 روی بیفتم که این از قبل مقابلش، صندلی روی نشستم

 را آبرویم که این برای خدایا .شوم بلند نتوانم و زمین

 طور همان نکردی؟ باز زیادی را فلک شیر کمی ببری،

 پاهایش .کرد جور و جمع را خودش که کردم می نگاهش

 .زد لب و میز زیر فرستاد را بلندش

 

 این به زمستون توی آدما اکثر نیست، مهمی چیز ــ

 .دچارن مشکل

 

 شاید و ها کرده سنکوب ها، زده سکته ها، بیچاره شبیه

 .زدم لب و کردم نگاهش ها مرده

 

 اونم زنن، می حرف کتاباشون با دارن وقتی همشون ــ

 شه؟ می گرفته مچشون ...پرده بی طور اون

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دارد قضیه این چقدر فهمید کنم فکر شد، محو لبخندش
 هایم چشم توی از را تنم خون مانده کم و کند می اذیتم

 .بیاورم باال

  

 برم؟ خواید می ــ

 

 دست برایم وقتی هم حاال .رفت دعوا با آخر بار ...برود

  برود؟ گرفته

 

 نه؟ مگه شنیدید چیا رفته یادتون ــ

 

 و برد عقب کمی دوباره را سرش فقط نداد، را جوابم

 تر بیش انگار و ایستاد هم بعد .کرد پنهان را اش خنده

 .زد لب من حواس کردن پرت برای

 

 خونه خانم یه سر شه می پیدا هم چیزی کتابا، این توی ــ
 کنه؟ گرم و دار
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 شکمم به آهسته مشت با !من اقبال و بدشانس ی مثانه

 تا رفتم نمی دستشویی شب تا .شدم بلند جایم از و کوبیدم

  .آمد نمی در خجالت شدت از صدایم .کنم تنبیه را خودم

 

 چندسالشونه؟ خونن؟ می رمان ــ

 

 .انداخت باال ای شانه

 

 !مادرم سالشونه، 50 ...نخونده حاال تا دونم، نمی ــ

 

 یعنی .بود یکی سودابه با سالش و سن تقریبا مادرش

 داستانی های کتاب ی قفسه سمت به !عزیز دختر جای

 قدم سرم پشت .کوبیدم مشت شکمم توی باز و رفتم

 حواس بی .ایستاد هم او من، توقف با و برداشت

 می زودتر کاش .گرفتم سمتش به و کردم جدا چندکتاب
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 کارم خروجی خوردن با دستشویی همان توی من و رفت

 .کردم می خودکشی

 

 آدما ی همه درد به خوندن رمان من نظر به .خوبن اینا ــ

 !هرشغلی با خوره، می

 

 به کردن نگاه حین و گرفت را ها کتاب داد، تکان سری

 .رفت فرو اش جدی بعد توی جلدهایشان

 

 کردید؟ باز و دستتون ــ

 

 ۱۳۸_پارت#

 

 کوبیده مشت شکمم به دست همین با .کردم نگاه دستم به

  .بودم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شده خوب بله، ــ

 

 به را ها کتاب خودش و کرد نجوا تر جدی را خداروشکر

 و دیدار آخرین یاد با و زدم زل رفتنش به .برد میز سمت

 و ترکید بلندی صدای با دلم توی چیزی بحث، آخرین

 سه بود دیده وقتی هایش، دلخوری ی همه با .داد صدا

 این تأثیر تحت من و بپرسد را احوالم تا آمد نیامدم روز

 که کوبیدم شکمم توی مشتی باز .بودم گرفته قرار کار

 منتظر .رفتم میز سمت به و بود نوازش شبیه تر بیش

 ها کتاب نداشتم که آرامشی با من، اما کنم حساب تا ماند

 .گرفتم سمتش به و گذاشتم ای پارچه های پاکت توی را

 

 قیمتشون؟ ــ

 

 همه این از بعد ابلهانه چقدر خدایا .کشیدم عمیقی نفس

 .بودیم گرفته قرار هم رودرروی مدت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بدهکارم بهتون خواهی معذرت یه من ــ

 

 هایی سیم هم من وجود توی .رفتند هم توی ابروهایش

 کجا به هرکدام نبود معلوم خوردند، گره هم در که بود
 .کرد می اتصالی داشت دلم طور این که بودند وصل

 

 .کردم قضاوتتون ــ

 

 ی همه برای .نداشتم را صورتش به کردن نگاه جرئت

 نمی هم هنوز که من بود، سخت کردن عذرخواهی ها آدم
 لمس را سختی این هم بود کسی چه اصلی مقصر دانستم

 بود رفته خاطرم از بودم زده که گندی دیگر .کردم می

 .دادم ادامه و افتاد پایین سرم فشار، این تأثیر تحت

 

 تطابق هم با من های شنیده .دم می حق خودم به البته ــ

 توی خطا دچار وسط این من وجود، این با .نداشتند

 .شدم قضاوتم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  !پرسید آرام

 

 پایینه؟ انقدر سرت چرا حاال ــ

 

 و بردم باال را سرم آهسته هم بعد کشیدم، عمیقی نفس

 هنوز .بزنم زل چشمانش به تر جسورانه کمی کردم سعی

  .کرد می نگاهم داشت جدیت آن با

 

 حساب به بذاریش که نکردی حساب رو کتابا این االن ــ
 عذرخواهی؟

 

 خاطر از را مضحک ی اولیه لحظات آن انگار هردو

 .زدم لب صادقانه خیلی .بودیم برده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دوست که چیزایی بخشیدن .بلدم من که کاریه تنها این ــ

 می .بدم نشون و هام حس باهاشون که این برای دارم،

 باشه، شرمندگی تونه می باشه، قدردانی حس این تونه

 !باشه عذرخواهی پیام یه تونه می حتی

 

 ۱۳۹_پارت#

 طومار#

 

  ...اما جالبه، روشت ــ

 

 با او، و سوال علمت از شد پر نگاهم توی امایش با

 :داد ادامه کوتاه مکثی

 

 کنی، پیشکش رو تعلقهمورد چیزهای اگر زیادی ــ
 رو کافی ارزش اونا که شهمی ایجاد بقیه توی تصور این

 که چیزی ارزش درک برای هاآدم الزمه گاهی .ندارند

 !فروشکتاب خانم بپردازن بهایی شه،می داده بهشون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !زدن پلک بی و طوالنی کنم، نگاهش توانستممی هاثانیه

 کرده ملقشکله که بود ایشنی ساعت انگار ذهنم توی
 با همآن پایین، سمتبه بودند شده سرریز هاشن و بودند

 من شناخت تمام شنی، ساعت آن انگار !باالیی سرعت

 سکوتم .شدمی سرریز داشت حاال که بود آدم آن از

 .شود ترنزدیک میز به که داد اجازه

 

 .بگو رو هاکتاب یهزینه حاال ــ

 

 قدرآن .شد بسته نشدهباز دهانم اما بزنم، حرفی خواستم

 این به نیازی کردممی حس که بودند حق قبلش هایجمله

 سیستم توی را هاکتاب اسامی .نیست پرایراد هایتعارف

 سمتشبه را آن خریدش، رسید از پرینت با و کردم وارد

 میز روی را کارتش رقم، به کردن نگاه بدون .گرفتم

 آزاد .ماندم خیره ترطوالنی کارت روی اسم به .گذاشت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بیرون با من و گفت رسا صدایی با را رمزش !سمیعی

 .کشیدم عمیقی نفس موفق، خرید کاغذ زدن

 

 .شد بهتر طوریاین ــ

 

 این او و کردم نگاهش فقط .بگویم چه باید دانستمنمی

 بودم، پرسیده ترقبل کمی که داد را سوالی جواب بار،
 دستشویی  از وقتی را امکلمی شاهکار که این یدرباره

  .نه یا بردمی خاطر از بودم شده خارج

 

 .رهنمی یادم ــ

 

 را سرم هم بعد .خندیدم عیان و محض کلفگی یک با

 .دادم تکان

 

 !بخندید بهش هامدت تا دارید حق بود، افتضاح خیلی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .برداشت را هاکتاب پاکت

 

 .داشتم نیاز خنده این به من ــ

 

 یا خندم،نمی نه، که نکرد نفی .کردم تماشایش ترعمیق

 آدمی صداقت به من .کنممی فراموشش بگوید الکی حتی

 دروغ هم کردنم دلخوش برای حتی که بودم کرده شک
  بود؟ نگفته

 

 .دارن نیاز بهش هاآدم یهمه روزا این که چیزیه این ــ

 

 ۱۴۰_پارت#

 طومار#

 

 :گفت و کرد ای اشاره هاکتاب به انداخت، باال ایشانه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !ممنونم ــ

 

 و گذاشت اشپیشانی کنار دست .دادم تکان برایش سری

 .درآورد صدا به را در باالی آویز ساده، خداحافظ یک با

 وقتی .کشاند در آن تا هم را من نگاه خودش با و رفت

 شده، خالی حضورش از امفروشیکتاب که کردم درک
 از .کردم اشدوره دور یک و صندلی روی نشستم

 هیجان یک از .رفتن یلحظه همان تا درآمدنم دستشویی

 شرمندگی زیاد، خجالت یک به رسید شد، شروع که بد

 بد هایحس آن از اثری هیچ ...نهایت در و کرد کاملش

 هایمضربه هجوم مورد زیادی که شکمی .بود نمانده

 :خورد تکان هایملب و کردم لمس را بود گرفته قرار

 

 .کردم رفتار بد باهات خیلی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و کرد تولید خروجی کلی دوباره قهر، ینشانهبه اممثانه
 دادممی قول خودم به که درحالی درهم، هاییاخم با من

 سمتبه ندهم، ناز را بدنم لوس عضو این دیگر

 توی بود رفته داشتم، تنم توی آب هرچه .رفتم دستشویی

  .بودم ریخته چاه همان توی رویش هم را آبرویم خأل،

 

                                     *** 

 

 تشت یک جلویم، بود گذاشته انار سبد یک عزیز

 دان را هاانار که بود داده دستور !کنارش هم صورتی

 شب که چرا یخچال، بگذار و بزن نمک و گلپر کن،
 انار سعید، زن و آمدندمی زدن سر برای سعید یخانواده

 احترام نگار مادر برای که البته .داشت دوست کردهدان

 او بودم، کرده باز دنیا این به چشم وقتی از و بودم قائل
 برای که گرفتمی لجم هم باز اما بود، برادرم زن

 .بگذاریم تمامسنگ قدراین ها،عروس
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کرد،می دون خودش رو انار این داداشزن اگه یعنی ــ
 دستش شدن؟می کم هاشدونه شد؟می عوض طعمش

 !عزیز شدم خسته خب شد؟می فلج

 

 .شد بلند آشپزخانه از غضب با عزیز، بلند صدای

 

 زنیمی غر مریض گنجیشک عینهو نشستی هی چیه ــ

 بالم، مامان } چارچلنگم؟ بابو لنگم، ننو چنگم، بابو که

  { پروبالم نوکم،

 

 کردمنمی بوسش اگر .شدم بلند جا از و خندیدم غشغش

 که دید اناری هایدست همان با را من وقتی .مردممی

 کند تهدیدم تا کرد بلند را قاشقش شوم،می نزدیکش دارم

 .نکشیدم عقب من و

 

 بوس یه باید } بکنم ُکفتات ورسر ماچی یه بلی با می ــ

 {بگیرم لپات از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۱۴۱_پارت#

 طومار#

 

 انار، قرمزی رد دیدن با و شود مانعم که نرسید زورش

 .کوبید سرم توی محکم یکی اش،روسری روی

 

 (نیشگون) مالون یه نکن، (لوس) افتنگ رو خودت ــ

 !کن دون انار بشین برو گیرما،می ازت

 

 خنده همان با و نیاوردم خودم روی به اما گرفت، دردم

 توی را نصفه انار .برگشتم تکهچهل زیرانداز سمت

 .کوبیدم پشتش قاشق با و گرفتم دستم

 

 ناز شما شبیه مادرشوهری کدوم عزیز، خدایی ولی ــ
 ها؟ کشه؟می رو عروسا این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تمام که انارها .نداد هم را جوابم دیگر حتی بار این

 و بشویم را امشدهنوچ هایدست تا شدم بلند شدند،
 آماده چای خودش عزیز .کنم تعویض را کثیفم هایلباس

 یشعله .بروم آشپزخانه به نبود نیازی و بود کرده

 خودم در، زنگ صدای بلندشدن با و کردم زیاد را بخاری

 گوشی برداشتن بدون را دکمه .کشیدم آیفون سمتبه را

 در کنار جا همان هوا، خشک سرمای سر از و فشردم
 .ایستادم

 

 اومدن؟ ــ

 

 :زدم لب تعجب با محمدمهدی، و حمیراخاله شدن وارد با

 

 !حمیراستخاله عزیز ــ

 

 :زد لب و درآمد آشپرخانه از پاکشان عزیز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کن تعارفشون بیان، گفتم خودم ــ

 

 دل و بگویم چیزی مبادا تا داشتم نگه دلم توی را نفسم

 تا برگشتم اتاقم سمتبه .بودم شده عصبی .برنجد عزیز

 تعارفشان خودت کردم زمزمه تنها و کنم سر روسری
 پا دریپنج به و کردم درست را هایملباس وقتی .کن

 تکیه هامخده به تازه و بودند شده وارد هاآن گذاشتم،

 را همسرش سراغ و بوسیدم را خاله روی .بودند زده

 .آمدند تا دو خودشان تنها و بود خسته که گفت .گرفتم

 یک فقط محمدمهدی جانب از هم سلمم جواب
 و کنارشان نشست هم عزیز .بود ساده دادنسرتکان

 :زد لب عجله با خیلی حمیراخاله

 

 امشب سعیدم گفتی چون رسیدم زودتر یکم من خاله ــ

 .بزنیم حرف یکم قبلش .آدمی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 لحن .بمانم یا بروم ماندم من و داد تکان سری عزیز

 نباید سعید که خصوصیست و مهم حرف یعنی خاله

 به چای یبهانه به شدم بلند جایم از .دانستمی

 آماده، چای و روشن سماور دیدن با و رفتم آشپزخانه

 .شود کشیوقت تا کنم پر را هاقندان کردم سعی

 

 دی؟می آب لیوان یه ــ

 

 و دادم تکان سری .چرخاند را سرم محمدمهدی صدای

 و آمد جلو .بریزم آب برایش تا برداشتم آبخوری یک

 !هاکابینت به داد تکیه

 

 ۱۴۲_پارت#

 طومار#

 

 .قدیمیه میراث سر معمولطبق شونبحث ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را آب .بود گنج اصطلحبه همان گمانمبه منظورش

 :زدم لب و دادم دستش

 

 این به اصلاً عزیز سراغش؟ رهنمی خاله خود چرا ــ

  .نداره اعتقادی حرفا

 

 !ترسهمی ــ

 

 :پرسیدم تعجب با هم حال همان در بریزم، چای خواستم

 

 !چی؟ برای ترس ــ

 

 !دخترو مرحله از پرتی خیلی تو ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بود شده صمیمی ناگهانی چه کشیدم، باال سر اخم با

 و گذاشت سینک توی را لیوانش دید، که را هایماخم

 :داد توضیح و آورد باال تسلیم معنایبه دست

 

 سرایدار یه خونه اون مرحوم، مادربزرگ فوت بعد ــ

 رو پرستاریش بوده زنده خاتون وقتی که زن یه .داشته

 خاتونم مرگ بعد .بوده بنا همون زادخونه و کردهمی

 بفروشن، رو روستایی یخونه خواستننمی چون وراث

 هم گنج بحث .بمونه جا همون پیرزن اون کننمی توافق

 فکر همه .بوده خاتون زبون ورد خیلی آخر روزای خب

 قسم اون اما دونه،می چیزایی پرستارم اون کردنمی

 .نداره خبر هیچی از که خوردمی

 

 روی را لیوان کرد اشاره کردم، تماشایش کنجکاوی با

 .برگردانم سینی

 

 .کشهمی طول حرفاشون ریختنش، برای نکن عجله ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 :پرسیدم حرفش به اهمیتبی

 

 خاله؟ ترس به داره ربطی چه اینا خب ــ

 

 بود، جا همان شدهدان انارهای لگن میز، پشت نشست

 .دادم دستش به خودم که گشت قاشقی دنبال چشمش

 دهان به و ریخت انار قاشق یک دستش کف روی

 زل ایثانیه چند دستش روی سفید هایلکه به .گذاشت

 .زدم

 

 .میرهمی خاتون، مرگ بعد ماه چند پیرزن اون ــ

 

 خبری کدامهیچ از که بودند قدیمی قدراین اتفاقات این

 را بمشوزیر کجا از محمدمهدی بودم مانده .نداشتم

 !پسر این بود فضول اشبچگی همان از .دانستمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !دیگه عمره ...خب ــ

 

 ۱۴۳_پارت#

 طومار#

 

 شدت به چیزی از دادمی نشون بود، مرده که طوری ــ
 ببنده، رو چشماش بود نتونسته حتی خدابنده .ترسیده

 !انبارآب نزدیک اونم باشه، کرده سنکوپ انگار

 

 و عزیز صدای از .نشستم میز پشت هم من و لرزید تنم

 .شنیدمنمی هیچ خاله

 

 طوراون چی از نفهمید کسی که بیچاره زن مرگ ــ
 و داره محافظ گنج اون اینکه به دادن ربط ترسیده،
 همه که شد این .میاد سرش بلیی بشه نزدیکش هرکی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بعدم .باشه چیزی کردن شک خب حتی شدن، خیالبی

 .امروز تا موند متروکه خونه اون

 

 .گرفت امخنده

 

 !مثلاً اینا و محافظ داری؟ باور اینا به تو ــ

 

 :کرد زمزمه جدی خیلی

 

 .خونه دیدن روستا، بودم رفته پریروز من ــ

 

 :زدم لب تمسخر به

 

 !سالمی که خوبه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اون تمام انبار،آب به رسیدم وقتی که اینه ترشخوب ــ

 ...بود شده کنده زمین

 

 .بودم نفهمیده را منظورش رفت، هم توی امچهره

 :داد ادامه که شد متوجه هم خودش

 

  !کرده رووزیر رو اونجا ما قبل یکی ــ

 

 گوش توی سماور صدای زدم، تکیه صندلی به ناباورانه

 .چپم گوش توی محمدمهدی صدای و بود راستم

 

 !چی؟ یعنی ــ

 

 قاشق .گذاشت میز روی را رنگش دو هایدست

 .قرارداد کنارشان هم را اشاناری
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کردن پیدا خواستنمی که چیزی ظاهرااً  ــ

 

 دادنکش یحوصله که فهمید .کردم تماشاش ترگنگ

 .کرد کوتاه سخن ندارم، را هایشحرف

 

 کشیده رد !خیسه کمی خاکش مرطوبه، انبارآب زمین ــ

 شدهخشک گل حالت به زمین روی سنگین چیز یه شدن

اً .بود دراومده  .شده کشیده زمین روی چیزی یه مشخصا

 !بزرگ صندوق یک شبیه .داشته وزن که چیزی یه

 

 اشخانواده و سعید دادمی نشان در، زنگ صدای

 .شوم بلند جایم از توانستمنمی دیگر من اما اند،رسیده

 !بودم هایمشنیده شوک توی هنوز

 

 خوش شبتون

 کنم اعلم دیگه بار یک رو گذاری پارت روند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شنبه

 دوشنبه

 چهارشنبه

 می آپ براتون پارت ۱۵ هفته در جمعا پارت ۵ هربار

 �💛�شه

 

 ۱۴۴_پارت#

 طومار#

                   

                                       *** 

 

 !فیلمه مگه !چی؟ یعنی ــ

 

 را انتظارش که بود همانی هایم،حرف به حانیه واکنش

 با و بودیم نشسته فروشیکتاب میز پشت دو هر .داشتم

 .کردیممی بازی چای هایماگ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 انگار رفت، باال فشارش رفتنشون بعد عزیز دیشب ــ
 که کرده هم گله یه قضیه، کردن مطرح توی حمیراخاله
 پس نداره؛ خبر انبارآب اون یقضیه از وراث جز کسی

 !ما به برده شک کنایه، توی و سراغش رفته خودی البد

 

 بیسکوییت از ایتکه و فرستاد بیرون محکم را نفسش 

 .گذاشت دهان به را

 

 خودشه، کار شاید مطمئنید؟ پسره این حرفای به ــ

 !بپیچونه خواسته مامانشم

 

 متأسفانه بودم، کرده فکر همین به را دیشب تمام

 از کاری چنین کنم فکر که نداشتم اعتماد او به قدری.آن

 و شدم بلند جایم از جواببی و کلفه !آیدبرنمی جانبش

 رنگی، هایلیت چند .رفتم التحریرلوازم یقفسه سراغ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 درستشان .بودند گرفته قرار اشتباه هایرنگ ردیف در

 .چرخیدم آرام حانیه، صدای شنیدن با و کردم

 

 چرا پرستار اون ره،نمی من کت توی چیزی یه ولی ــ
 بمیره؟ باید

 

 همان ماجرای محمدمهدی هایحرف ترسناک قسمت
 که نبود خوب قدریآن عزیز رفتنشان، بعد بود، پرستار

 پسر کوتاه یجمله چند همان اما دربیاورم را بمشوزیر
 و کردن دلدل کلی با بود، لرزانده را تنم حمیراخاله

 :پرسیدم تردیدوشک

 

 !داری؟ اعتقاد ...یعنی ...تو ــ

 

 .شد گرد هایشچشم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !محافظ؟ و جن به ــ

 

 .درآمد اشنشسته راحت حالت از .دادم تکان سری

 

 تازه .گفته قرآنش توی خدا خود هست، که جن ــ

 باری سه دو بوده که بچه گفتمی همیشه من پدربزرگ

 اما میزانش، و مرحوم صداقت توی اعلمهللا حاال !دیده

 !ستافسانه شبیه یکم داشتن محافظ خب

 

 که جدیدی هایکتاب کاغذ بوی .دادم تکیه میز به

 زیر بودم، داده قرارشان میز روی و بود رسیده برایمان

 .زد امبینی

 

 ۱۴۵_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خدابیامرز بود، خانمصنوبر اسمش داشتیم، همسایه یه ــ
 از گنج نحوست رو شوهرش که داشت اعتقاد همیشه

 فهمهمی جوونی، اوایل همون شوهرش ظاهرااً .برده دنیا

 !گنجه درختش، فلن زیر و امامزاده فلن زمین توی

اً .شبونه کندن به کنهمی شروع رهمی  سکه سری یه اتفاقا

 قد زیاد عمرشم .گیره.می جنون بعدش اما کنه،می پیدا

 اون کل هرچند کنه، استفاده ها سکه اون از ده نمی

 .شد بیماری خرج خانم،صنوبر قول به هم هاسکه

 

 .بود شده جالب برایش موضوع خندید، حانیه

 

 کردی؟ باور تو ــ

 

 .انداختم باال سری

 

 خانمصنوبر شوهر گه،می عزیز که طوراون چون نه، ــ
 فقط بعدش داشته، وضعیخل یکم قضیه اون قبل از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گنمی اینکه سواله، چیزی یه برام ولی .بود شده بیشتر

 دروغه، اگر اومده؟ کجا از گنجن یه محافظ سحر و مار

  ...راسته اگر مرده؟ و ترسیده چی از پرستار اون

 

 حانیه .بودم ترسیده کمی هم خودم ندادم، ادامه را حرفم

 قفل درهم جدید هایکتاب کنار را هایشدست شیطنت با

 .کرد

 

 روستامون توی منم مادربزرگ !باشه راست شایدم ــ

 یخونه یه توی گهمی زنه، بیوه یه شناسه،می رو یکی

 جن خونه اون توی گهمی بعد .کنهمی زندگی تنها بزرگ

 بهش هاجن اون بعد زنه،می حرف هاجن با زنه و داره
 نداری حق اما گنجه، یه تخونه قسمت فلن توی گفتن،
 و کنیممی محافظت ازش ما چون بگی، کسی به رو جاش

 پیداش خودش گنج اصلی صاحب برسه، که زمانش

 طرفاون یخونه گهمی همیشه مادربزرگم !کنهمی

 .توش آدمی بند آدم نفس گهمی .داره سنگینی جو غروبا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شد جدی اشچهره او و لرزید تنم

 

 جون به ولی بخندم، بترسونمت یکم داشتم سعی حاال ــ

 !رو اینا گفتم راست معصوم

 

 قسم الکی را جانش بودم مطمئن و بود مادرش معصوم

 دیگر که من .نشستم صندلی روی خسته .خوردنمی

 توی !ذهن توهم کدام و است درست کدام دانستمنمی

 در کلمه یک هم بودم خوانده که ایعاشقانه هایکتاب

  .بودند ننوشته مورد این

 

 اوهام سری یه جادو و طلسم سپیدار، باشیم منطقی بیا ــ
 بادآورده پول دونممی رو این فقط من ماست، ذهن توی

 باشه، همین بدبیاریا دلیل شاید !کنهنمی وفا کسهیچ به

 !نیست عقلنی ...طلسم وگرنه

 

 ...اما گفت،می درست
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۱۴۶_پارت#

 طومار#

 

 کنی؟می فکر چی به ــ

 

 .بود چسبیده رویم نگاهش چرخیدم، سمتش

 

 روستا؟ نرم ــ

 

 :گفت بلندی صدای با

 

 !سپیدار شدی دیوونه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بسنجم را محمدمهدی هایحرف صحت خواستممی فقط

اً  قرار چه از قضیه بفهمیم بتوانیم که بود چیزی آنجا حتما

 .کردمی مانکمک هاهمسایه با صحبت اصلاً شاید .بود

 

 .رممی پژی و پرهام با ــ

 

 .کردمی تماشایم تأسف با داشت .زد پوزخندی

 

 توی از سپیدار بگردی؟ طلسم دنبال بری خوایمی ــ

 !بعیده کردهتحصیل

 

 :زدم لب کلفه

 

اً حمیراخاله حانیه، نیست خوش حالش عزیز ــ  به رسما

 این ته و چیه قضیه بفهمیم شاید .برده شک ما یخانواده

 !ببندیم رو نحس یقصه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بود آمده مشتری چرخید، سرمان در باالی آویز صدای با

 روی لبخندی دو هر .بود شده تمام کردن فکر وقت و

 به و چرخید فضا توی من صدای و نشاندیم مانلب

 .چسبید خودم هایگوش

 

 !اومدید خوش طومار به ــ

 

                                     *** 

 

اً و بودم تنها بود، شده تمام کاری تایم  کسی دیگر مطمئنا
 بکشد، هاقفسه بین سرکی کتاب خرید یبهانه به آمدنمی
 بستن با و شوم بلند جایم از دادنمی اجازه خستگی اما

 بودم، گذاشته باز را در .کنم حرکت خانه سمت مغازه،

 کردن کم با من و چرخیدمی فضا توی هوا خنکی
 میزم پشت از هاماشین حرکت به فروشی،کتاب روشنایی

 از پر چقدر که اندیشیدممی این به و بودم مانده خیره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 از پر !نرفته هایراه از پر .بودم نکرده کارهای

  ...فکرهای از پر نرسیده، آرزوهای

 

 

 از را نگاهم اما گرفت، امخمیازه کشیدم، عمیقی نفس

 زیر دست ام،خمیازه شدن تمام با .نکردم جدا خیابان

 کردممی فکر همیشه .دادم تکیه میز به آرنج و زدم چانه

 .شودمی عوض زندگی سالگیهجده از بعد

 

 ۱۴۷_پارت#

 طومار#

 

 با که امشده ترآزاد دختر یک من بعدش کردممی گمان
 را محبوبم کار خوانم،می درس روم،می سفر هایمدوست

 کردممی گمان حتی .نشسته هایمبال روی موفقیت و دارم

اً و دارم چاکسینه عاشق کلی  و پرشور یرابطه یک قطعا

 !عاشقانه هایقصه شبیه احساس،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 سالگیهجده آن با حاالیم یمقایسه از گرفت امخنده

 و نداشتم هم مجردی سفر یک حتی من !امذهنی پرشکوه

 نزدیک آشنایی حضور دیدن با و کشیدم آهی موفقیت؟

 در کنار .برداشتم چانه زیر از دست فروشی،کتاب

 :زد لب و زد ایضربه اش شیشه به ایستاد،

 

 !نباشید خسته ــ

 

 هاآن اما بود، که من رفتن وقت .دادم لبخند با را جوابش

 ساعتش به نگاهی .ماندندمی دیگری ساعت دو گمانم

 :پرسید و انداخت

 

 !بودی رفته تایم این معموالاً ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 جان محوم لبخند .بود شده آمدنش باعث نرفتنم پس

 :زدم لب و پریدند باال هایمشانه .گرفت

 

 !شم بلند حتی ندارم حوصله که مخسته قدراین ــ

 

 از یکی روی مکث، کمی با و شد وارد خندید،

 را نگاهم جهت بعدهم .نشست میز به نزدیک هایصندلی

 .خیابان توی تا کرد دنبال

 

 !بود سختی روز ــ

 

 دو هر .گفتمی که بود البد هم او برای !بله من برای

 .زدمی داد هایماننگاه را این .بودیم خسته

 

 سخت ماشین بعدش فروش،کتابدختر نری دیر بهتره ــ

 !شهمی پیدا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 یاد آدم که کردمی ادا را فروشکتابدختر طوری یک

 !افتادمی فروشکبریت دختر

 

 کنه؟می درگیر طوراین رو هاآدم همیشه کردن کار ــ

 

 هوایی از بود شده سردم .کرد نگاهم خوردهجا و سوالی

 و خیابان آن به هم هنوز .دادمی راهش داخل باز در که

 دانمنمی بعدهم .بودم خیره هایشماشین مروروعبور

 این سر از که کردم باز کسی پیش دل، یسفره چرا
 یک کند، صدایش خواستمی هرکس تهش، تا راسته

 .چسباندمی اسمش تنگ خان

 

 .بود کمتر هاممشغله خیلی سرکار، بیام اینکه از قبل ــ

 و سود فروش، فکر .شده ترسخت دنیام انگار االن

 رو سرم مغز همش بشه، چی قراره اینکه و آینده زیان،

 .کرده پر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ۱۴۸_پارت#

 طومار#

 

 چون کردمی نگاهم داشت هنوز احتماال نداد، را جوابم

 چرت هم شاید .شدمی حس انرژی آن بار سنگینی

 سنگین واقع در امزندگی جدید هایمشغله اما گفتم،می

 از گفتم که کردم اشتباه کردممی فکر گاهی .بودند شده

 !آیمبرمی پسش

 

 اینجام؟ سالگیپونزده از بودم گفته بهت ــ

 

 :داد ادامه خیابان به خیره خودش و گفتم ایبله

 

 فشار .بود خوب خیلی کفش بازار ها،موقع اون ــ

 مغازه .بود ترسبک هاتحریم و بود کمتر اقتصادی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 که عید شب .بودم بابام وردست بود، شلوغ همیشه

 کارگرای .کردیمنمی استراحت ثانیه یه حتی شد،می

 کفش کوبیدن صدای .کردندمی کار روزشبانه کفاشی

 کاراضافه گفتمی که بابام صدای .همیشه بود سرم توی

 اون نصف االن ره،امانمی یادم از هم وایستید رو شب

 شیفت یک فقط کفاشی کارگاه !نداریم فروش هم موقع

 مردم هم عید شب حاال دیگه !نیرو نصف با کنهمی کار

 ...اما شده، سخت چیزهمه .بخرن کفش راحت تونننمی

 

 .کشید عمیقی نفس .کرد ترعمیق را نگاهم امایش،

 

 باید دونیممی شیم،می بلند خواب از صبح که همین اما ــ
 رو حالت آوردن، دستبه و ساختن برای کنیم تلش
 کنه؟نمی خوب

 

 .کرد نگاهم هم او .بدهم جوابی چه باید دانستمنمی
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 نباشه، دادن انجام برای کاری صبحبهصبح اینکه ــ
 کردن خرج شیرینی نباشه، تلش برای ایانگیزه
 هایحس این از بدتر نباشه، آدمی خود رنجدست

 نیست؟ درگیرکننده

 

 اما غمگین، کمی زدم خندیتک مکث، ثانیه چند از بعد

 .کشید عمیقی نفس !امید پر

 

  ...اما داره، تاوان یکم ها،دغدغه شدن بیشتر ــ

 

 نگاهش بار این که منی و پرمکث امایی هم باز

 .داشتم را صدایش اما کردم،نمی

 

 !کنهمی بزرگت ــ

 

 حین او و کشیدم باال را سرم کردم، حس را شدنش بلند

 .کرد بلند را صدایش خروجی سمت رفتن
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 !خداست روز هم فردا فروش،کتاب خانم برو ببند ــ

 

 یک .بود ایدیوانه پسر !لبی تو و صدابی خندیدم،

 یک عاقل، یدیوانه یک کتاب،ضد نخوانً درس یدیوانه
 یک کننده،درگیر یدیوانه یک پارادوکس، از پر یدیوانه
 که ایدیوانه یک و زدمی خوبی هایحرف که دیوانه

 !را سپیدار درخت کردمی دیوانه

 

 ۱۴۹_پارت#

 طومار#

 

                                          *** 

 

 !نه ــ
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 .بکشم درهم اخم شد باعث شان،قاطع جواب

  

 نه؟ چرا ــ

 

 پرهام آخر دست و کردند تماشایم جدی نگاهی با دو هر

 .آمد حرف به که بود

 

 الزم که وسط این هستن تو و من از تربزرگ تا هزار ــ
 سر تو خونه، اون و روستا اون سراغ رنمی باشه
 وسط؟ بیفتی خوایمی طوراین تهش یا پیازی

 

 !آمدمی که زور آدم به اما نداشت، جواب حق حرف

 

 حرف هاشونخاله حرف روی هاخواهرزاده ترا،قدیم ــ

 .افتادنمی شوندهن از چشم زد،می حرفی خاله .زدندنمی

 بگید باز چشام، این تخم توی بزنید زل نکشید، خجالت

 !نه
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 شانعقب نظرمد موضع از هم ایذره حتی امنماییمظلوم

 را شام یسفره خواستمی که عزیز بلند صدای .نراند

 .شویم بلند نگار با زمانهم شد باعث کنم پهن

 

 که شماهاست از بهتر بکشم، رو داداشام تا سه منت ــ
 !داریدنمی نگه رو بودنم خاله حرمت

 

 ناخودآگاه شدمی که حرمت بحث کمم، سن خاطربه
 با و خشمم آتش روی ریخت هیزم شانخنده .خندیدندمی

 پر را آشپزخانه بزقرمه، بوی .شدم دور ازشان غیظ

 با ام،گرفته صورت و کدر نگاه دیدن با عزیز .بود کرده

 او، انداختن باال شانه و شده چه پرسید نگار از سر

 انداختیم را سفره .کنند سکوت احتیاط با دو هر شد باعث

 و نیاورد طاقت باالخره عزیز پسرها، آمدن محضبه و

 :پرسید
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 کرده؟ کولهوکج رو خودش قدراین این چیه چی ــ

 

 با خواستممی .شد ترغلیظ من اخم و خندیدند هاادببی

 قانع ایذره بگو تو و کنم شانقانع هابازیلوس همین

 جزم را شانعزم .ندیدم که دیدم نگاهشان توی شدن

 نباید و نیست درست پیشنهادم بگویند، که بودند کرده

 هم برادرها که بود راحت شانخیال .کنم فکر آن به حتی

اً  دلبهدل و داشت خواهند سختیوسفت مخالفت قطعا

 گرفت نگار سمت را سبزی ظرف پرهام .دهندنمی امایده

 :داد جواب کوتاه و

 

 !رو تغاریتته عزیز کردی لوسش ــ

 

 ۱۵۰_پارت#

 طومار#
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 و خندید تنها هم عزیز ندادم، را اشخوشمزگی جواب

 .کشید بود، ریز هایچروک از پر که دهانش دور دستی

 لحظاتی برای پژمان، موبایل پیامک دینگدینگ صدای

 جریان بعد .دوخت او به و کرد پرت من از را هاحواس

 .بودند شده حساس رویش همه ناخودآگاه اش،کلنتری

 .گرفت مانچشم جلوی را گوشی که شد متوجه هم خودش

 

 !بابا تبلیغاتیه ــ

 

 شد؟ چی دخترو اون ــ

 

 من و گرفت نادیده من از آب درخواست با را عزیز سوال

 و شد متوجه .گرفتم نشنیده را درخواستش قصد، از هم

 .کرد تماشایم خندان

 

 !پرسید سوال ازت عزیز ــ
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 ایکلفه و عمیق نفس شد باعث پرهام، جدی صدای

 .کند رها بشقاب توی را قاشقش و بکشد

 

 فرصت خودمون به یکم فعلاً بشه؟ خواستینمی چی ــ

 .کنیم فکر بیشتر تا دادیم

 

 :زد لب هم بعد سفره، کنج کرد دراز را پایش عزیز

 

 هفته سر گفتم خوامش،می گفتی طورییه شب اون ــ

 همش .ایدهمین االن مردای !خواستگاری ریمی نشده

 ...ما یزمانه !چرت حرف

 

 .کردم قطع را عزیز حرف پژمان، حرص درآوردن برای

 

 واقعی، مرد هللا،نعمتبابا شبیه بود یکی شما یزمانه ــ

 !که عزیز نبودن االن مثل .کنن یاد نیک ازش هنوزم که
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 هاییچشم با پژمان و خوردند را شانخنده نگار و پرهام

 چه؟ یعنی که دادم تکان سری برایش .کرد نگاهم گرد

 با را شام .عزیز جلوی همآن بدهد، توانستنمی جوابی

 شستن نگار کردیم، تمام خاموش هایدوئل همین
 تا نشستم عزیز کنار من، و گرفت عهدهبه را هاظرف

 باال فشارش ناگهانی که شب آن از بعد .بگیرم را فشارش

 با بعد و دادم را هایشقرص اول .بود ترسیده چشمم رفت

 .کشیدم راحتی نفس فشارش، سنجیدن

 

 !عزیز خوبه ــ

 

 سطح روی که ایکتری روی از را دمنوش قوری پرهام
 عزیز و خودش برای برداشت، بودیم داده قرار بخاری
 سمت انداخت نگاهی او، کنار نشستن با و ریخت دمنوش
 صحبت درحال ایوان توی دید شدمی پنجره از که پژمان

 .است تلفنی
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 ۱۵۱_پارت#

 طومار#

 

 !عزیز ــ

 

 جمع درحال .عزیزش ینوه روی نشست عزیز نگاه

 پرهام ببینم تا کردم نگاه زیرزیرکی فشار، دستگاه کردن

 .گویدمی چه

 

 !دارم سوال یه ولی حرفام، این از ترکوچیک من ــ

 

 از من و بزن را حرفت یعنی که خورد تکان عزیز سر

 که حرکتی .دادم حالتتغییر چهارزانو به دوزانو، حالت

 .نشاند پرهام لب روی لبخند
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 دایی از جدید؟ یمسأله این با کنید کارچی قراره ــ
 درگیر من گهمی پرسممی مامان از حیرونه، میپرسم

 بشه؟ چی تهش قراره رو، خودم کنمنمی

 

 وقتی از .کشید دهانش دور دستی بازهم عزیز

 تکرار را کار این مرتب بود، گذاشته مصنوعیدندان

 تری و دادمی قورت سخت را دهانش آب انگار .کردمی

 .گرفتمی باید مدام را لبش اطراف

 

 .بود بسته بازنشده، من برای اولم از مال، این بحث ــ

 !مادر نداشت تهش خیری بود، هم چیزی اگر اونجا

 سر نشد معلوم آدم یه موند، خاک اون زیر سال همهاین

 .رسیدمی موندست بود، ما مال اگر تهشم ته مرد، چی

 .نیست االن بود، اعتقاد قدیم !داره کتابحساب چیزا این

 دست برسه چرخهمی قدراین تهش ته گنج گفتندمی قدیم
 که کسی زندگی به آرهنمی خوشی و خیر و صاحبش

 و داره طلسم نحسه، بگیم که نه .گنج اون نباشه حقش

 به ساختنمی موند،می حروم مال عین !نه چرتا، این
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 براش زندگی افتادمی غیر دست یتیم، مال عین .هرکسی

 قدراین هللانعمت شکر، بار صدهزار رو خدا .ذاشتنمی

 سیموزر دنبال شونچشم که گذاشت هاشبچه برای

 !خودش خدای با جوابش زد، تهمتی یه هم حمیرا .نباشه

 .کنهمی فراموش خودش دیگه صباح دو

 

 :کردم زمزمه ناراحتی با

 

 کردی فکر خوابی؟می خیالوفکر با شب هر چرا پس ــ
 پا و شینیمی هی کشی؟می آه هی شنومنمی رو صدات

 !نه نگو ...عزیز درگیره فکرت شی؟می

 

 :کرد زمزمه هم پرهام رفت، هم توی عزیز اخم

 

 وارد شما، اذنبی یکی عزیز، نیست کمی تهمت این ــ
 ازش چیزی یه و کنده رو زمین شده، تونپدری ملک

  .کرده خارج
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 :زد لب و گذاشت زمین روی دست عزیز

 

 اون نشه تونزبون ورد و حمیرا نشید گفتم، که همین ــ

 !تمومه بحث گنج،

 

 ۱۵۲_پارت#

 طومار#

 

 و اتاق سمت رفت کردیم، نگاه پرهام با را شدنش بلند
 صفحه چند خواندن به نشستمی ساعت، این دانستممی

 پرهام صدای و فرستادم بیرون کلفه را نفسم .قرآن

 .شد بلند آرامیبه
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 فکر اونجا رفتن به دیگه پس کرد، تموم حجت عزیز ــ

 شبونه دنبالش، برم گفتمی بهم شاهده خدا .نکن

 خاله؟ باشه !عزیزمونه خواست اولویت ولی رفتم،می

 

 اما باشه، بگویم خواستم هایشچشم توی کردم نگاه

 نه بودم دیده را عزیز قراریبی هایشب من !نتوانستم

 که تهمتی و قضیه این روی بستنچشم نبود راحت !هاآن

 شدت از شد، داخل که پژمان .بود گرفته را مانگریبان

 را پشتش رساند، بخاری به سریع را خودش سرما
 زمزمه نفر دو ما دمغ ی چهره یخیره و آن به چسباند

 :کرد

 

 شد؟ چی ــ

 

 .برداشتم را عزیز ینخوردهدست دمنوش لیوان

 هم بعد .بودند داده آن به زیبایی رنگ داخلش هایعناب

 :دادم کوتاه را پژمان جواب
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 .کردمی رو تو یگله داشت عزیز ــ

 

 زمزمه متأسف من و پریدند باال تعجب با ابروهایش

 :کردم

 

 ذاتش قدراین رفته کی به پسر این دونمنمی گفتمی ــ
 رو ایبره کدوم داره حیاط توی نیست معلومم خرابه،

 ...گفتمی .بشه گرگیش خوی اسیر تا کنهمی خام

 

 بهم مزخرف دارم فهماند او به پرهام، یخنده صدای
 زوزه گرگ شبیه و آمد سمتم غیظ با همین برای بافم،می

 :غرید او و شدم جمع خودم توی جیغ و خنده با کشید،

 

 !کنه پارهتیکه رو تو خوادمی گرگم فعلاً ــ
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 آن و روستا به رفتن کنند فکر که واقعی قدرآن ...خندیدم

 !مانده آزاد هوای در الکلی شبیه .پریده سرم از خانه،

 

                                           *** 

 

 با که مطبوعی و گرم هوای هجوم کردم، باز را کافه در
 و آمد استقبالم به بود، شده مخلوط عود و قهوه عطر

 دیدنش برای چرخاندم چشم .داد جان را امسرمازده لبخند

 میز کدام پشت که کرد متوجهم داد، تکان که دستی و

 نه !زدهخجالت بیشتر البته بودم، معذب کمی .نشسته

 با اینکه از نه و بروم کافه زیاد بودم آدمی

 

 ۱۵۳_پارت#

 طومار#

 

 پیدا خوبی حس شوم دیده موقعیت این در پسری

 هم با دو هر و شد بلند رسیدم میز به وقتی .کردممی
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 تا کرد صبوری اما بود، سوال از پر نگاهش .کردیم سلم

 :پرسید آهسته بعد، و بنشینم

 

 !سپیدار خوردم جا ببینیم، رو هم گفتی زدی زنگ وقتی ــ

 

 خود جای که او بودم، جاخورده رفتارم از هم خودم

 که مانندتکنه خصلت این گفتمی همیشه عزیز .داشت

 پدر از کنی، رهایش خواهینمی بچسبی، چیزی به وقتی

 سرم توی که فکری یک .رسیده ارث تو به مرحومت

 جلو منکافه .گرفتمنمی آرام شدنمی عملی تا نشست،می

 سفارشی چه بدانم که بودم نیامده کافه قدریآن من و آمد

 کردم حس و شکلتی کیک گفتم فقط دستپاچه .است بهتر

 از که جوان .نشست محمدمهدی لب روی محو لبخندی

 :پرسید آرامش با شد، دور ما

 

 چیه؟ قضیه ــ
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 به نگاهی گذاشتم، مانبین صندلی روی را امکوله

 :زدم لب کوتاه و بسنجم را محیط تا دوختم اطراف

 

 !کنهنمی ولم جونم، توی انداختی کک یه ــ

 

 .داد اشصندلی به هم را اشتکیه خندید،

 

 .ندارم آروم شب اون حرفای بعد از ــ

 

 همان خاراند، را اشپیشانی یگوشه انگشت، نوک با
 پوستش رنگ با متغایر کوچک سفید یلکه یک که جایی

 .داشت

 

 بکنم؟ بهت تونممی کمکی چه ــ
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 آن به داشتم دوست که خطی سر بود رفته زود چقدر

 .برسم

 

 روستا؟ بریم باهم ــ

 

 هایشمردمک توی خنده بعد، و شد گرد هایشچشم اول

 .نشست

 

 کنیم؟ کارچی ــ

 

 بود سخت چیزهمه اما باشم، مسلط اوضاع به کردم سعی
 نشان کردممی سعی که چیزی از ترتجربهبی خیلی من و

 .بدهم

 

 .بشه پیدا بوده اونجا که اونی از ردی شاید بگردیم بریم ــ
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 قدرآن .داد تمسخر به را جایش نگاهش، توی یخنده

 .شوم متوجهش افتادنش حرف به قبل که عیان و واضح

 

 من بوده؟ زیاد پلیسیا این از خونی،می که کتابایی توی ــ
 !سپیدار خوبی مارپل؟ تو یا پوآروام

 

  .داشتم را انتظارش اما رنجیدم، پرتمسخرش لحن از

 

 اگر بذاریم و بشینیم القولیدمتفق صدایک همه یعنی ــ
 هم بعد بخنده؟ مونریش به برده که اونی بوده، گنجی

 مادر که چون .هم جون به بیفتن خواهرزاده و خاله

 چرا داره، شک هاشبچه و خودش یخاله به جنابعالی
 هاشما و مدیوونه من انگار کنیدمی رفتار طورییه همه

 !عاقل؟

 

 ۱۵۴_پارت#

 طومار#
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 .شد هایشاخم خوردن گره درهم باعث نطقم

 

 داشته قهرمان نیست قرار واقعیه، دنیای اینجا سپیدار ــ

 !نیستی تو اون باشه، داشته بخواد اگرم باشه،

 

 هاکتاب دنیای با را من همیشه چرا برخورد، غرورم به
 شد باعث امنشینیعقب دادند؟می قرار تمسخر مورد

 :بدهد ادامه

 

 من خب، خیلی کردی؟ فکر تنقشه جزییات به اصلاً ــ
 کردنآب پول با یحتمل االن که آدمی قراره اونجا، ببرمت
 حاله، و عشق مشغول کرده پیدا خونه اون از هرچی
 ثابت خوایمی چطور کردی، پیداشم کنی؟ پیدا چطور

اً رفتنت اصلاً کنی؟  !بکنه؟ کمکی چه قراره واقعا
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 منفعل از کار این الاقل که فهمیدنمی کسهیچ چرا
اً است؟ بهتر گذاشتن دسترویدست و نشستن  یعنی واقعا
 کردیم؟می تلشی نباید

 

 تریناحمقانه اونجا بردنت ولی نکن، نگاهم طوریاون ــ

 !کردی که فکریه

 

 بودم مطمئن من که وقتی همآن رسید، هایمانسفارش

 .آیدمی تلخ کامم به کیک، شکلت شیرین طعم دیگر

 قانع برای دادندنمی اجازه حتی !بودم باخته نکرده،تلش

  .کنم تلش کردنشان

 

 همراهیت نشدن راضی برادرات دونممی من ...ببین ــ

 نظرهم یحتمل من با و ندادن نقشه این دلبهدل کنن،

اً .بودن  همراهی درخواست برای که کسی آخرین قطعا

 گم؟نمی درست سپیدار، منم آیمی سراغش
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 اگر که کنم پنهان نداشت دلیلی دادم، تکان سری اخم با
 برای الاقل شدندمی راضی برادرم سه و پژمان پرهام،

 اینجا هرگز بروند، پیشنهاد این بار زیر امخوشیدل

 !نشستمنمی

 

 ...اگر حتی دمنمی دلتبهدل که غلطه قدراین فکر این ــ

 

 لبخندی  چه؟ اگر کنم، نگاهش تا کردم بلند سر اگرش با
 را هایمچشم سوال جواب اش،قهوه کشیدن پیش با و زد

 به زدن دست بدون و فرستادم بیرون کلفه را نفسم .نداد

 که داشت را انتظارش .شدم بلند جایم از کیک، آن

 لب و برداشتم را امکوله .کرد بلند من با آرام را نگاهش

 :زدم

 

 رو چیزی یه آقایون شما ولی احمقانه، من فکر !باشه ــ

 .رفته یادتون
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 لب جدیت با من و گرفت پرسش رنگ ایلحظه نگاهش

 :زدم

 

 یشایعه و خونه اون به نزدیک و خودی آدمای فقط ــ

  !نزدیک خیلیخیلی .بودند خبر با پشتش

 

 :دادم ادامه من و شد ترکیب ابروهایش اخم با نگاهش

 

 شیمی متوجه رو منظورم !محمدمهدی باهوشی تو ــ

 نه؟ مگه

 

 ۱۵۵_پارت#

 طومار#

 

 .زد پوزخندی
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 این قراره یعنی ما؟ یخانواده سمت برگشت تهمت االن ــ

 شبیه و ناامیدکننده قدراین !سپیدار؟ باشه طور

 بازی؟توپ

 

 اشقهوه و کافه عود بوی انداختم، دوشم روی را کوله

 .نداشتم دوست دیگر را

 

 مونه،چشم جلوی باشه اگر سرنخی گم،می فقط من ــ

 !نبینیدش دارید تصمیم همه شما ولی

 

 کدوم از رو تأثیرگذار یجمله این سرکارخانم، تو و ــ
 خوندی؟ کتاب

 

 برنجم، او از که ندیدم الیق حتی بار این !تمسخر هم باز

 دادم تکان تأسف با سری تنها رنگشدو پوست به خیره

 سرخود قدرآن اگر .شدم خارج کافه از بلند هاییگام با و

 تحقیر قدراین بروم، روستا تا تنها که بودم شده
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 به استقلل، باب در هنوز بود، این مسأله !شدمنمی

 توی ترس ای ذره و بودم نشده نائل جسارتی همچین
 که ایراننده با تردد،کم یجاده آن توی که بود جانم

 کردممی ثابت بهشان وگرنه .نشوم راهی شناسمشنمی

 عایدمان چیزیهیچ شان،گذاشتن دسترویدست از
 زمستانی تیز آفتاب از ایستادم، که خیابان کنار .شودنمی

 تیز آفتاب اما خشک، و بود سرد هوا .کشیدم درهم ابرو

  !بود من کویری شهر خاصیت هم این و بود

 

                                              *** 

 

 هایقصه و محبوبم کاست ...شاملو شعرهای هم باز

 هربار و بردممی حظ شنیدنش از که داشتنیدوست پریای

 به من .کند کم را هاگره و فکرها ها،آشفتگی توانستمی

 شانزمزمه شنیدم،می .بودم شده شرطی شعرها این

 هنوز کردممی فکر ها،پری دنیای به رفتن با و کردممی

 غاری در که دارد دیبی .است ساده هایمبچگی شبیه دنیا

 کنندمی مبارزه آن با آتش هایمشعل با هاآدم شده،پنهان
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 !تابدمی شهر به ...روشنایی و سپیده صبح، پیروزی، و

 کردم،می ساده قدر همین سرم توی را چیزهمه وقتی
 سپری برایم تخیل، جهان و رفتمی باالتر نیز تحملم

  .دادمی نجاتم گزندی هر از که ساختمی

 

 یک کنارش در بودم، کتاب هایقفسه گردگیری حال در
 محدود که عناوینی تا بودم گذاشته جیبم توی هم دفترچه
 که پیجی در تخفیف با و ویژه فروش برای را بودند شده

 سبزپری یک .بدهم قرار بودم کرده تأسیس تازگی به

 چپم، یشانه روی زردپری یک بود، راستم یشانه روی
 بود نشسته قصهکتاب هایقفسه روی هم پریانشاه دختر

 درددل هاآن با .کردمی نگاهم خیالم توی از داشت و

 سخت چقدر بودن خانه یبچه آخرین اینکه از .کردممی

 امجدی مهم موارد در زیاد کسی اینکه از .گفتممی است،

 یصدقهقربان هم، تهشته و کردممی گله گرفتنمی
 خیالم هایپری از بین همان و رفتممی امخانواده

 " پریان؟ شهر ببرید رو من شهنمی" :پرسیدممی
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 ۱۵۶_پارت#

 طومار#

 

 قدرآن من ذهن دنیای که گفتمی راست محمدمهدی شاید
 نباید حماقت جز پیشنهاداتم این به کسی که است ساده

 همه !نبود هاقصه شبیه که دنیا .بکند دیگری نگاه

 پریا شعر همین باید .رفتنمی سرم توی من اما گفتند،می

 کردم،می را کارم فروشیکتاب همان توی خواندم،می را
 تا کنم کمک عزیز به کردممی سعی و خواندممی را درسم

 .ببرد یاد از را حمیراخاله تهمت

 

 !سلم ــ

 

 به سرم که جهیدم جا از طوری صدایش، شنیدن با
 را هایشگام آخم، صدای و خورد سرمپشت یقفسه

 .کرد هدایت سمتمبه
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  ترسیدی؟ ــ

 

 یادم کنم، گیریخاک تا بودم کرده باز را در جلوی آویز
 .بودم نشنیده هم را در صدای خب و کنم نصبش بود رفته

 اینکه از گرفت امخنده و گذاشتم سرمپشت را دستم

 .آوردممی خودم سر بلیی یک آدم، این جلوی هربار

 

 اومدید؟ کی !یکم سلم، ــ

 

 .بود سرم به نگاهش

 

 .نفهمیدی  کردی،می زمزمه شعر داشتی االن، همین ــ

 

 و برداشتم سرمپشت از را دستم .کشیدم عمیقی نفس

 .کردم رها هاقفسه همان روی را گردگیری دستمال

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خواید؟می چیزی !ببخشید ــ

 

  .بود سرم به هنوز نگاهش داد، تکان سری

 

 گوروگم کجا رو خودکارا این حامد دونمنمی من ــ
 رو میز کشوی هرچی جدید بارای فهرست برای کنه،می

 .نکردم پیدا کردم زیرورو

 

 یقفسه سمتبه .بود آمده خودکار دنبال پس

 .برداشتم مشکی یک و آبی یک و رفتم التحریرلوازم

 .شد آزاد گلویم از هم امخنده گرفتم، سمتشبه وقتی

 

 نظربه پاچلفتیودست شما جلوی هربار من اینکه ولی ــ

 !نیست حق بیام،

 

 !کوتاه و جدی زد، لبخندی هم خودش
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 !دختر خیالبی ــ

 

 او و دادم تکان خیالیبی همان معنایبه ایشانه

 .کشید بندشپشت هم عمیقی نفس .گرفت را خودکارها

 

 ۱۵۷_پارت#

 طومار#

 

 !کن حساب دردنکنه، دستت ــ

 

 :کردم زمزمه تعارفبی

 

 ولی ها، باشه دقیق کتابحساب باید بازار توی دونممی ــ
 باشه؟ من، مهمون خودکار تا دو

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نکرد تعارفی هم او

 

 !باشه ــ

 

 عجله با شد باعث بود، اشمغازه جلوی که پرایدوانتی
 را رفتنش ایستاده من و بگیرد تحویل را بارش تا برود

 روی که آنی بود، پری کدام تقصیر دانمنمی .کردم تماشا

 را چپم یشانه که یکی آن یا بود، نشسته راستم یشانه
 همان به بود، که هرچه بود، داده اختصاص خودش به

 هم من سر توی و کردند سحری رفت،می او که سرعتی
 کرد، تغذیه چرخید، خودش برای هی نشست، فکر یک
 باال از را فکر آن داشتم گرد، هاییچشم با من و کشید قد

 .کردممی تماشا پایین تا

 

 توی را فکر این که شانهرکدام پریان، شهر هایپری 
 بیرون سرم از هم خودشان باید بودند، انداخته من سر

 روی باخنده فکرم، حماقت میزان از .کردندمی پرت

 .نشستم صندلی
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 راه حتی سرت به فکری چنین که سپیدار ایدیوونه تو ــ

 !ایدیوونه کن قبول دادی،

 

 هم زردپری کرد، تماشایم اندرسفیهعاقل سبزپری،
 زیر باهم انگار دو هر و امشانه روی داد لم ورییک

 "!کن فکر بهش ولی ای،دیوونه که درسته" :گفتند گوشم

 همان از .بود شانهمه از ترعاقل پریان،شاه دختر اما

 را اشزمزمه و داد تکان تأسف به سری هاقفسه باالی

 به وگرنه دختر، نشدی بزرگ هنوز" :گفت که شنیدم

 "!انداختینمی دیب چاه توی را خودت پری، دو این حرف

 

                                         *** 

  

 در فروشیکتاب بستن بعد ها،کفش دیدن یبهانه به

 زود امروز حامد .شدم شانمغازه وارد همیشگی، ساعت

 او از بلندی صدای با عصر که دیدم خودم بود، رفته
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 و گرفت را گازش موتورش، سوار و خواست مرخصی

 توی و میز پشت بود نشسته و نداشت مشتری .رفت

 سرش که در صدای .کردمی یادداشت را چیزهایی کاغذ

 .خورد جا دیدنم از وضوح به کرد، بلند را

 

 !سلم ــ

 

 توی سوال میان من و داد جواب سر با را سلمم

  .چسباندم هایملب روی احمقانه لبخند یک نگاهش،

 

 .ببینم رو جدیدتون کفشایوکیف یکم بیام رفتن قبل گفتم ــ

 

 ۱۵۸_پارت#

 طومار#
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 دستش رفتن کنار با .شد بلند میزش پشت از باالخره

 و بود شده نوشته ارقام سری یک کاغذ روی که دیدم

  .کردمی کتابحساب داشت

 

 شد پسند چیزی ببین، باش راحت !اومدی خوش ــ

 .برات آرممی

 

 خیس سرما آن توی هایمدست کف .کشیدم عمیقی نفس

 همآن گرفتنش راه به عادت اصلاً که عرقی از .بود شده

 شده چیده که هاییکیف طرف رفتم .نداشتم نقطه آن توی

  .چوبی قفسات توی بود

 

 مصنوعیه؟ کدوماش ــ

 

 چند سمت دستش گرفتن با هم بعد کرد، اشاره سمتیبه

 :زد لب دیگر کیف
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 !کاکتوس چرم از اما طبیعیه، هم اینا ــ

 

 آن طرف اصلاً پس است، گران کاکتوس چرم بودم شنیده
 زیرزیرکی و ماندم هامصنوعی همان کنار نرفتم، قفسه
 اگر باالخره سنجیدم،می را هاقیمت داشتم هی
 که دادممی ضرر کمتری پول بزنم، را حرفم توانستمنمی

 .بود بهتر

 

 یا بزرگ ساده؟ رفتن بیرون یا خوایمی دانشگاه برای ــ

 .کنممی کمکت بگی ...کوچیک

 

 در .کیف انتخاب برای نه اما خواستم،می را کمکش

 عمل او از بهتر خودم یسلیقه بودم مطمئن بارهاین
 یوسوسه جواب شد،می هنرش خیلی اگر او کند،می

 دختر باز لحظه یک داد،می را سبزپری و زردپری
 خر آخر که زد لب و آمد آگاهی وجدان شبیه پریانشاه

 ...بزرگش یعنی خر یکلمه اصیل معنای همان به جان،

 پسرک این با خواهیمی اطمینانی، و حساب چه روی
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 که شد راهگشا تشرش !روستا؟ بروی ترسناک قدبلند

 و او به دورمان، فامیلی نسبت یادآوری برای سریع

 :بزنم لب خودم

 

 خوبن؟ پدرتون مادر راستی ــ

 

  .چرخید چپم به راست چشم از شدهگیج آزاد، سوالی نگاه

 

 آشنایی یه که نیست شناسمشون،می من آخه خب ــ

 !گممی بابت اون از داشتیم، دوری

 

 سمتبه و گرفت را نگاهش نیستم، راحت که فهمید

 .برگشت میزش
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اً خوبن، خداروشکر ــ  خواهر فهمیدن وقتی از پدر اتفاقا
 احوال جویای ماست، یحجره یهمسایه خانم،سودابه

 !هستند

 

 با شدند، پودر سرم توی هاینقشه یهمه ایثانیه چند

 و دیگر زن یک پدرش .رفتند آسمان به سرم توی بادی

 آن هایحرف را این داشت، زن آن از دیگر یبچه یک
 نسبت احترام با باز وجود، این با کرد؛می توجیه مانشب
 یک شد لحظه همان برایم این و زدمی حرف او به

 من هللاً بابانعمت اگر .بزرگ سوال علمت

 

 ۱۵۹_پارت#

 طومار#

 

 دیوار نیاورد، را روز آن خدا جانش، از دور و بود زنده
 یهمه با خودم آورد،می عزیز سر بلیی چنین نشنود،
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 پدر عاق نداشتم، آن از هم درستی درک که بودنیبابایی

 !کردمشمی

 

 نشد؟ پسند ــ

 

 و کشیدم عمیقی نفس بود، کشیده درازا به سکوتم
 وقتشبه تا چیدم کناری را پلهاوپرت آن یهمه

 .بروم شانسروقت

 

 درسته؟ شناسید،می خوب رو من خواهر شما ــ

 

 میزش به نزدیک و زدم لبخندی .شد گیج نگاهش باز

 .ایستادم

 

 !آشناییم هرحالبه ...خب یعنی ــ
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 تکان سری فقط زنم،می حرف چه از بود نشده متوجه

 کنممی تأییدت شودمی راحت خیالت اگر !بله یعنی که داد

 آمد، که صبح همان از کشیدم، عمیقی نفس .آشناییم که

 جایی بودم، ورغوطه وسوسه توی حاالیش همین تا

 .نبود بیشتر شدن غرق برای

 

 کنم؟ خواهش یه آشنایی، همین خاطربه شهمی ــ

 

 :زد لب شده جدی

 

 شده؟ چیزی ــ

 

 :کردم زمزمه صادقانه

 

 صبر دارم، نیاز مورداعتماد یراننده یه به من فقط !نه ــ

 دارم قبول سواله، از پر سرتون توی االن دونممی ...کنید
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 مردای وقتی ...خب ولی نیست عاقلنه حرفم خیلی که

 فکر این و بدن دلمبهدل نشدن حاضر کدومهیچ زندگیم
 و شمنمی آروم نرم تا دونممی و سرم توی شده خوره

 خیلی من .نمونده برام ایدیگه راه خوابه،نمی کنجکاویم

 یرابطه فامیل جوراین و پسردایی یا پسرعمو با
 اعتمادی شونمدهن بودن قرص روی ندارم، نزدیکی
 نرمکنرم همسایگی چندمدت همین رو شما اما نیست،

 قول به اعتمادید، قابل اینه دونممی که چیزی .شناختم

 فقط من .دارید رو قدیم بازاریای رسومورسم خودتون

 اعتماد بهتون !نرم غریبه با بهتره که جایی برم قراره

 جوابم رک هم همیشه مثل خواممی اینجا، اومدم که کردم
 از لرزون صدای حال این به اینکه بدون بدید، رو

 !کنید توجه من استرس

 

 ۱۶۰_پارت#

 طومار#
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 سکوت من یک بودم، من حاال و بود شده تمام نطقم
 هم هایشمژه روی انگار، که سنگین نگاهی و مانبین

 با بار توانستمی آدم، این چقدر .شده آویزان ایوزنه

 اش؟سنگینی داشت وزن طوراین که بکشد نگاهش

 

 روستا یه تا خواستی ازم باشم، نکرده اشتباه اگر ــ

 .ببرمت

 

اً  و احمقانه فکر،بی کاملاً بودم، خواسته را همین دقیقا

 از که هاییپری .سرم توی هایپری فرمانبهگوش

 کرده رد را شب هشت ساعت که حاال همین تا صیح،
 ذهنم توی دیوار هرچه تا بودند شده موریانه بودیم،

  .شوم قانع تا بجوند بودم ساخته برایشان

 

 امر این توی باشم، نکرده اشتباه اگر هم باز و ــ

 .نیستند موافقت خیلی تخانواده
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 درواقع باید نبود، درستی اصطلح که موافق خیلی
 تشدید یک هم صاد روی نیستند، موافق اصلاً گفتمی

 کرده بیان قشنگ را نارضایتی عمق تا چسباندمی بزرگ

 .باشد

 

 !متأسفم ــ

 

 حس که کشید باال ناامیدانه را نگاهم چنان کلمه، این
 از خودش اما سوخت، حالم به دلش ایلحظه برای کردم

 .نگرفت فاصله هم لحظه یک جدیتش آن

 

 اما نیست، سخت انجامش برام خوایمی ازم که چیزی ــ
 راضی تخانواده وقتی داره، پشتش بزرگ مسئولیت یه

 درستی کار بردنت باشم نگران منم که بده حق نیستند،

 .نباشه

 

 .بود شده جانکم صدایم
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 ...ولی ــ

 

 برسد، ادامه به امولی گذاشتندنمی من، اطراف نامردهای
 من از بیشتر بگویند تا آوردندمی برهان و دلیل سریع

 .فهمندمی

 

 خودی به جاده باشه، درست کار این اگر حتی ببین، ــ
 اتفاق یه اگر بوده، همراه تصادف و خطر با همیشه خود

 چی باید رو تخانواده جواب بیفته، راه توی کوچیک
 بدم؟

 

 باشد نگران که داشت حق بزنم، حرفی نکردم سعی دیگر

 .کند ریسکی چنین اشکاری یهمسایه برای نخواهد و

 :زد لب ترآرام بار این که افتاد پایین سرم

 

 شی؟نمی ناراحت بگم، رو چیزی یه ــ
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 بیشتر اشمنفی جواب از که بگوید چه خواست.می دیگر

 شبیه درست انداختم، باال سری باشد؟ کنندهناراحت
 خب، که شومنمی ناراحت ...بگو یعنی این !هادختربچه

 که خودم گفتم،می دروغ باوفا حیوانی مثل جانم از دور

 .داشتم منطقمبی و ناحسابی زودرنج دل از خبر

 

 ۱۶۱_پارت#

 طومار#

 

 اولویت هیجانی، تصمیمات که هستی سنی توی ــ
 سنت، اساس بر که دممی حق بهت آدمه، هایبرنامه
 کنیمی حس که کاری همه، مخالفت وجود با بخوای

  ...اما بدی، انجام رو درسته

 

 برنخورده جانم به هنوز جایش این تا اما بود، عجیب

 گاهی دانستممی هم خودم .گفتنمی غیرمعقولی چیز بود،
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 درست گیرم،می کاری انجام به تصمیم هیجانی زیادی
 توی بودم آمده پری، دو پیشنهاد سر که حاال همین مثل

 .کند امهمراهی تا مغازه این

 

 باهات دشمنی معنایبه ها،مخالفت بعضی کن باور ــ

 !بوده پشتش بیشتری تعقل یکم شاید .نیست

 

 روی پیشش را دلم یکاسه محتویات اما چرا، دانمنمی

 احمقی و فکر.بی آدم کند فکر خواستمنمی ریختم، زمین

 .گیردمی نشأت بازیلجولج از تصمیمم این و هستم

 

 مسأله، یه حل جایبه بخوان شما از اگر یعنی ــ
 کنید؟می رو کار این راحت کنید، فراموشش

 

 :دادم ادامه کرد، تماشایم سوالی
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 احتیاط از گاهی ترها،بزرگ مصلحت کنممی حس من ــ

 بار یه الاقل اما نیست، بد احتیاط .شهمی ناشی زیادشون

 نه؟ داره رو ارزشش که کردن تلش

 

 بشه؟ تموم آدم ضرر به تلش این اگر و ــ

 

 فکر وقتهیچ ماجرا اینجای به حقیقتش دانستم؛نمی
 خواستممی انگارانهساده خیلیخیلی من .بودم نکرده

 چقدر محمدمهدی ببینم تا خانه آن و روستا آن بروم
 همسایه چند با هم بعد داده، توضیح را شرایط صادقانه

 که ملکی در راحت خیلی که شدنمی .بزنم حرف

 در و باشد گرفته صورت کندوکاوی ندارد، ای.سکنه

 خارج خانه آن از چیزی بفهمد، کسی اینکه بدون نهایت،

 !آمدنمی در جور عقل با اصلاً .باشند کرده

 

 خانم؟ شد چی من جواب ــ
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 :زدم لب حوصلهبی

 

 سر از که نه کرده، رو تلشش راحته آدم خیال الاقل ــ
 پیله خودش دور نه، یا بیفته نیست مشخص که اتفاقاتی

 .بپیچه

 

 کمی لحنش چون نیامد، خوش مذاقش به انگار امجمله

 .شد مواخذگونه

 

 هم اتفاقی اگر اینکه شرط به ولی خوبیه، کار این آره ــ
 رو ایدیگه کس و بشه آدم اون خود متوجه فقط افتاد،

 !نندازه دردسر به

 

 ۱۶۲_پارت#

 طومار#
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 بده، انجام را کارت خودت گوییمی راست اگر یعنی این

 که بود خوب !سرکارخانم ننداز دردسر توی را من

 و چرخیدم خوریدل با بودم، گرفته یاد کامل را زبانش

 :زد صدایم که کنم باز را خروجی در خواستم

 

 !کن صبر ــ

 

 که جیبدردست و چرخیدم سمتشبه میلبی و ایستادم
 اشخنده آویزانم یلوچهولب از کردم حس کرد، تماشایم
 تا کرد پنهان هم را لبخند همان که البته گرفت،

 .ندهد من به زیادی روی نکردهخدای

 

 گرفتی، که تصمیمی به کردن نگاه احساسی جایبه ــ
 هم تو شاید کنی، سنگینشسبک دیگه بار چند کن سعی

  !بشه مخالفت باهات شده باعث که رسیدی اینتیجه به

 

 .کشیدم باال را امکوله
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 نرسیدم؟ اگه و ــ

 

 عرض به را پاهایش که داشت عادت کشید، عمیقی نفس

 که البته !را بلندش پاهای ایستاد؟.می و کردمی باز شانه

 .کردممی یکی دراز.بابالنگ با را او نباید

 

 بهتر بتونم موقعاون شاید اینجا، بیا دوباره بعدش ــ

 .کنم کمکت

 

 گرمیدل شد باعث کوتاه یجمله همین اما بود، عجیب

 نگاه را هم ایثانیه چند .بخزد پوستم زیر ایغریبانه

 :زدم لب کوتاه دادنسرتکان یک با من، و کردیم

 

 !خوش شب ــ
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 بود، خداحافظ اشمعنی شاید گذاشت، هم روی پلکی

 و کردم او به پشت بود، که هرچه !خیربه شب هم شاید

 باال دستم ایستادم، که روپیاده توی .آمدم بیرون مغازه از

 .تپیدمی هم محکم بود، گرم .کرد لمس را قلبم و آمد

 زدند، حرفی هم گوش زیر و کردند نگاهی هم به هاپری

 داشت خبر شاید !بود غمگین نگاهش پریانشاه دختر اما

 زمستانی، سرد شب یک در که هاییقلب احوال عاقبت از

 حالم برای دلیلی که من .زدندمی تند و شدندمی گرم

 دانایی یک از بود پر هایشچشم او اما دانستم،نمی

 !غمگین و انگیزرخوت

  

                                          *** 

 

 خواسته نگار، کوچک خواهر و سعید یسالهده دختر نوا

 یسالهیازده پسر اردالن .بماند من پیش را شب بود

 دختر این هایشیطنت یپایه اینکه خاطربه هم، سپهر
 هاینوه تا دو بدون خواهربرادرهایم، و ماند بود،

 هفته وسط .برگشتند هایشانمنزل به خانواده، کوچک
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 جمع شانهمه نشینیشب جهت نه، که شام برای و بود

 آن یمسئله یدرباره میان این .عزیز یخانه بودند شده

 با که هایی.حرف .شد زده کوتاهی هایحرف هم خانه

 خوردن از بعد و شد جمع شانسفره زود خیلی عزیز اخم

 .کردند رفتن عزم شانهمه داغ، لبوهای

 

 ۱۶۳_پارت#

 طومار#

 

 .بودم انداخته خوابرخت خودم اتاق توی هابچه برای

 خودم بمانند، ما پیش خواستندمی وقتی داشتند عادت

 را دویشان هر روی عزیز .بخوانم شعر و قصه برایشان

 هاپنجره بستن با هم من رفت، خوابشرخت به و بوسید
 روی بمانیم، امان در سرد هوای گزند از اینکه برای

 .کشیدم دراز داشت قرار شانوسط که خوابیرخت

 روی یکی آن گذاشت، سر چپم بازوی روی شانیکی

 .راستم بازوی
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 نبودن؟ هاگربه چرا امشب عمه ــ

 

 مد که را موهایش روی شد، لبخندم باعث اردالن سوال

 :دادم جواب و بوسیدم بود کرده کوتاه روز

 

 نیستند، که همیشه بگردن، رفتن شاید عمه، دونمنمی ــ

 !آنمی شنمی گشنه

 

 اششانه روی افتاده موی بافت با بازی حال در نوا

 :پرسید

 

 گهمی اردالن ترسم؟می هاگربه از من که بده این عمه ــ

 !ترسوئم من
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 کرد بلند بازویم روی از سر و گرفت جبهه سریع اردالن

 .ببیند را نوا تا

 

 !عمه نگفتم من گی؟می دروغ چرا ــ

 

 هم سپهر زده، را حرف این ناجنسش خود دانستم.می

 و گذاشتمی سرمبهسر خیلی بودم کودک من وقتی

 خنده با .بود برده خودش به هم پسرش .کردمی شیطنت

 و کشاندم بازوهایم سمتبه دوباره روی را دو هر سر

 .فرستادم بیرون محکم را نفسم

 

 یه از هاآدم یهمه بترسی، ازشون که نیست بد این ــ

 !من حتی ترسن،می چیزایی

 

 :پرسید شیطنت با بار این اردالن
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 عمه؟ مثلاً چی از ــ

 

 کردند،می جانمبهجان بود، رفته مادرش به بودنش جلب
 هم هرچقدر حاال داشتم، را امبازیخواهرشوهر رگ
 باید و شده ماننصیب خوبی هایعروس گفتمی عزیز
 هاآن با را برادرانم آمدمی زورم باز بگوییم، شکر

 .بودم شده شریک

 

 که دارم دوستتون قدراون من .هاشما نبودن از  مثلاً ــ

 خیلی باشم نداشته زندگیم توی رو شما وقتیه اگه

 !ترسممی

 

 کوچک یعمه برای شانعزیزبودن شوق از دو هر

  .خندیدند مادربزرگ، یخانه

 

 ترسه؟می چیزی از اردالنم ــ
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 ۱۶۴_پارت#

 طومار#

 

 و تخس پسرک گرفت، نشنیده را نوا سوال اردالن

 را سرم .بدهد نوا دست ضعفنقطه خواستنمی شیطانم

 حیاط، هایدرخت هایسایه به دیدم و چرخاندم سمتشبه
 آهسته گرفتم که را نگاهش رد .زده زل اتاق دیوار روی

 :کردم زمزمه

 

 !ترسنمی اجسام یسایه از هاآدم بعضی ــ

 

 که زدم رویش به چرخید،چشمکی سمتمبه اردالن سر

 روی را دستش .ماندمی پیشم رازت راحت، خیالت یعنی

 :پرسید دوباره نوا .باشد کرده ابرازعلقه تا پیچید شکمم

 

 !عمه بخون شعر برامون ــ
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 از و خوابیدندمی بعدش بود، گزینه بهترین این
 و دادم تکان سری کردم،می پیدا نجات هایشانسوال

 :زد لب آلودخواب لحنی با اردالن

 

 !عمه بخون رو دریاننه دخترای ــ

 

 نرسیده، شعر ته به اما گفتند،می را همین بار هر

 این با .بود طوالنی شاملو شعر این .بردمی شانخواب

 خواستم .بروند خواب به بهانهبی تا نیاوردم نه حال

 به خیره و بکشند باال شانگردن زیر تا را پتوهایشان
 آزاد، با هایمحرف و امشب فکر در غرق تاریک، سقف

 دلم به مبهم غمی همیشه که خواندم را شعری برایشان

 .انداختمی

 

 این زیر ...نبود هیچی خدا جز ...نبود یکی بود، یکی

 دو با تپلی، عموصحرا ...سرود نه ستاره، نه کبود، طاق
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 روحش و ریش کوچولو، دستش و پا ...گلیلپ تا

 در ...درد دریای دلکش سرد، و خالی چپقش ...دوقلو

 پسرات عموصحرا ...بود نشسته باغ دم بود، بسته و باغ

 خاطرخان رو دریاننه دخترای پسرام، دریان لب ...کو؟

 ....پسرام

 دریا،ننه دختران که جایی به رسیدم تا رفتم خواندم،
 به پیغام این و دادندمی پیغام عموصحرا پسرهای برای
 قلبم که جایی همان رسید،نمی طفلی پسرهای گوش
 صدای اما ها،عاشق این یغصه از شدمی مچاله

 به .شد دادنم ادامه از مانع هابچه عمیق هاینفس

 نشست لبخند زدم، زل که شانخواب غرق هایصورت

 سال چند مگر !دنیایشان بود پاک و قشنگ چقدر !لبم پر

 عزیز و سودابه بازوی بر سر طوری همین که وقتی از

 و دهه یک از کمتر !بود گذشته میخوابیدم و گذاشتممی

 با و بوسیدم را دویشان هر اضافی؟ خیالوفکر همهاین

 کمترین با هم بعد .درآوردم سرشان زیر از دست احتیاط

 کمی و آب خوردن هوایبه رفتم، بیرون اتاق از صدا
 .کند ترغیبم خوابیدن به خودش شاید تا ذهنم به مجال

 یخچال خود نور از استفاده با فقط نکردم، روشن برقی
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 پر لیوانی در، بستن بدون و کشیدم بیرون را بطری
 با و بچرخم آهسته شد باعث عزیز نرم صدای اما کردم،

 .ایستاده چهارچوب توی که ببینم یخچال، کم نور همان

 .بود افتاده دیوار روی خودش از ترباریک اشسایه

 

 !بریز منم برای ــ

 

 �💛�نداریم پارت امشب دوستانم

 

 ۱۶۵_پارت#

 طومار#

 

 عزیز؟ نخوابیدی ــ

 

 به و کرد روشن را آشپزخانه المپ انداخت، باال سری

 .کرد اشاره هایشقرص
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 .بیار وشم فشارمم قرص اون ــ

 

 جلو استرس با و برداشتم را قرص یجعبه شدم، نگران

 سریع خیلی و صندلی روی بنشیند کردم کمکش .رفتم

 بریزم، آب بود رفته یادم دادم، دستش به را قرص
 بیاید یادم کردم سعی و برگشتم یخچال سمتبه دوباره

 .بودیم گذاشته کجا را فشار دستگاه

 

 عزیز؟ درمونگاه بریم نیستی خوب ــ

 

 .کنهمی رو اثرش قرصو همین (بده اجازه) بل ــ

 

 بودم، گذاشته خودش اتاق کشوی توی را فشار دستگاه
 با و رفتم اتاق به خورده را قرصش شدم مطمئن وقتی

 و باال مرتب و برشتهگندم بود شده دلم برگشتم، دستگاه

 و صورتش سرخ رنگ از بودم ترسیده .پریدمی پایین
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 باال گرفتم، که را فشارش .دادمی خطر نوید که سنی

 .آورد هایمچشم به اشک بودنش،

 

 !عزیز باالست ــ

 

 که کرد اشاره دست با و کشید سر را آب یباقیمانده

 جانم صورتش، به زدم زل و صندلی روی کردم کز .خوبم

 .زدمی دار را خودش داشت حلقم پشت

 

 بیدار رو هابچه صدامون ببند، رو در (بلندشو) وربخی ــ

 .نکنه

 

 در و بود قدیمی آشپزخانه کردم، خواست که کاری
 با من و بنشینم دوباره کرد اشاره بستمش، وقتی داشت،

 .آمد باال تازه نفسم شده، بهتر رویشورنگ اینکه حس

 سمتبه دورش، هایچروک همان با را نگاهش عزیز

 :زد لب و دوخت من
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 .بودی (درشتچشم) هولیکچشم بچگیات، همو از ــ

 

 باال او فشار که هربار نداشتم، شدن لوس و خندیدن نای
 که زیاد قدرآن رفتند،می باال هم من هایبغض رفت،می
 بیرون گفتم،می الف یک زبانم، پشت چسبیدندمی

 !من کویری شهر توی افتادمی راه سیل و پریدندمی

 

 (دی؟می تکون چرا رو پات) ورچی؟ جرونیمی لنگ ــ

 

 دستم روی دست که فهمید هم عزیز بود، استرس از
 پیری خاطربه که دستش هایرگ لمس با من و گذاشت

 را امپیشانی و بردم جلو را سرم کرد، حسشان شدمی

 .گذاشتم دست همان روی

 

 ۱۶۶_پارت#
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 طومار#

 

 (ای؟گرفته چی برای) پتالی؟ ورچی ــ

 

 اوقات اکثر زدنش،حرفکرمانی کانال به بود زده عزیز
 اصطلحات بدون کردمی سعی شده هم هابچه خاطربه

 شانسخت هانوه !روان و فارسی بزند، حرف کرمانی

 کردنمی تلشی هیچ امشب اما کرمانی، کلمات درک بود
 .کند پنهان را اصالتش تا

 

 از همش !عزیز دهمی دستم کار سرآخر فشارت این ــ

 ...حمیراخاله وقتی از شد، شروع شب اون

 

 نوازش را سرم دستش یکی آن با بزنم، حرف نگذاشت

 :زد لب و کرد
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 !طبیعیه اینا عزیز، شدم (پیرزن) پیرزال ــ

 

 کشید آهی دید، که را سرخم هایچشم کردم، بلند را سرم

 .گذشت اشکرمانی یلهجه خیر از و

 

 تو وقتی خوردیممی رو روزا این یغصه آقات با چقدر ــ

 سرت روی زیاد مونسایه دونستیم می !بودی دلم

 این یشورهدل داشتیم، رو تنهاییت یشورهدل مونه،نمی
 !رو ترسات

 

 .کوبید دستم پشت دوبار دستش، همان با کردم، اخمی

 

 وقت که پیرمردی و پیرزال تابوت پای بودی، زنگوله ــ
 هاشونبچه گرفتن سروسامون دیدن کیف و نشستن

 !بودن
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 :زد لب و نشست موهایم روی دستش افتاد، پایین سرم

 

 !ببافم برات (شو جابهجا) بخز ــ

 

 دادم اجازه راحت نبودیم، چشمدرچشم که حاال و چرخیدم

 از که هربار .بریزد چشمم از و شود اشک امغصه

 هم .گرفتمی دلم قدر همین زد،می حرف بودنمناخواسته

 !هاآن یغصه برای هم خودم، برای

 

  !موهات داره (شوره) کپورچه ــ

 

 دکتر به باید داشت، شوره سرم کف که بود مدتی داشتم؛
 موهایم فقط نداد، ادامه عزیز بگیرم، شامپو تا رفتممی
 با آخر، دست و بافت لرزانش و پیر هایدست همان با را

 :زد لب ایخسته صدای
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 رفتن به دلت گفتمی !ایجا بود اومده امروز سپهر ــ

 .کردن رد بیان، باهات خواستی ازشونم روستاست،

 تو پی حواسم خواست بری، تنهایی بخوای ترسیدمی

 سپیدار؟ چیورچی بری خوایمی !باشه

 

 به دادم،می حق هایشاننگرانی به شکستم، را سکوتم
 مسأله این سر قدرآن عزیز وقتی دادممی حق هم خودم

 چشمدرچشم تا چرخیدم .بود شده خیالوفکر درگیر

 .بود آرام صدایم شویم،

  

 !عزیز ندارم اعتماد حرفاش و محمدمهدی به من ــ

 

 ۱۶۷_پارت#

 طومار#

 

 گفته مهدی هرچی گفتمی اوجا، رفته خودشم حمیرا ــ

 !راستکیه
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 شود گیردل بزنم، حرفی ترسیدممی دادم، تکانی را سرم

 .کردم باز زبان حال این با من، از

 

 کنده یکی چطور مگه؟ نداره همسایه خونه، اون عزیز ــ

 !نشنیده؟ کسی رو سروصداش و

 

 تا کردم زیاد را شعله دیدم، که را عزیز شدن فکری

 !بپزند خوب هایمحرف

 

 !حرفا؟ اون از داشته خبر هاما جزبه کی اصلاً ــ

  

 دخترو؟ بگی خوایمی چی ــ
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 و دادنشان ماساژ به کردم شروع گرفتم، را هایشدست
 سرخی از الحمدهللا انداختم، نظری هم را پوستش رنگ

 !بود درآمده

 

 !دونمنمی ...چی و کی از عزیز، خوریممی بازی داریم ــ

 

 خوری؟نمی بازی اوجا، بری ــ

 

 هیچ وقتی بزنم حرف قاطعیت با شدمی چطور دانستمنمی

 فقط من !نبود بکنم خواستممی که کاری به اعتباری

 وگرنه، است خانه در نشستن از بهتر کار این دانستممی
 کرد؟ بینیپیش را آینده شدمی کجا

 

 .ریممی باهم !باشه خوای،می ایطور اگر ...باشه ــ

 

 نفسی با عزیز، و شدند گشاد حیرت شدت از هایممردمک

 :داد ادامه سنگین،
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 برسونن حمیرا گوش به حرف ممکنه بری تنهایی ــ
 سر زیر که دربیاره حرف اونم بعد روستا، اهالی

 باشم، خودم !زیرخاکی اون شدن گم شماهاست

 ...اینکه فقط !کمتره شبههوشک

 

 دیگران، از التماس و خواهش همهاین شد،نمی باورم
 مجوز داشت عزیز خود تهش و نبرد جایی به راه

 که کرد حمله صدایم به چنان شوق !داد؟می را رفتنمان

 .اشتیاق از ناشی ارتعاش همهآن به خندید هم عزیز خود

 

 !بگید شما هرچی اینکه فقط ــ

 

 !گردیمبرمی ریم،می تا دو خودمون .نفهمن پسرا ــ

 تهش، که حدیثیوحرف وسط شه باز پاشون خوامنمی

قوم به زدن سر هوای به ریممی !نداره هیچ شر جز

 برگشتیم، که بعدش .ببین رو خونه هم تو من، خویشو
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 رو شده جون بلی یقضیه این !حدیث نه ...حرف نه

 و بمونیم هم ما خودش، گمان و بمونه حمیرا بندیم،می
 مادر؟ باشه خودمون دست پاکی به اعتمادمون

 

 ۱۶۸_پارت#

 طومار#

 

 هم او شوق، و لبخند با گفتم چشمی بود، عالی هم همین
 سر دست عمیق، نفس یک با تهش، و بخندد کرد سعی

 اتاق خود تا و کردم کمکش .برخیزد تا بگذارد میز

 نشست، ضخیمش تشک روی وقتی .رفتم همراهش

 را فشارش دیگر بار یک تا نشستم کنارش هم خودم

 از که خیالم .برگردم اتاقم به خاطراطمینان با و بگیرم

 سر و سرجایش کشید دراز شد، راحت عدد آمدن پایین
 را وسطش که ساتن سرخ هایبالش همان روی گذاشت

 .بود کرده روکش سفید هایپارچه با
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 برامون ماشین یه که گممی عبدالکریم به رممی فردا ــ

  .بیارتمون و ببره بفرسته،

 

 و بودند باال هایشقیمت .بود محل آژانس عبدالکریم

 از حال این با نداشت، جایی مرامش توی انصافیخوش
 بلند جا از و گفتم چشمی نشود پشیمان عزیز اینکه ترس

 .شد مانعم صدایش که بروم بیرون خواستم .شدم

 

 !سپیدار ــ

 

 سمتش که بود دستم خانه قدیمی و چوبی در یدستگیره
 خوب صورتش اتاق، روشن و تاریک توی .چرخیدم

  .شدنمی دیده

 

 !عزیزم جونم ــ
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 اما زندگی، این توی اومدنت ناخواسته از کردم گله ــ
 سرصدقه نماز، سر من یروزه هر شکر که نگفتم تهش

 بودنته؟

 

 و باال سمت کشیدشان هایم،لب کنج چسبید خیسی لبخند

 .آمد باال جانم اعماق از نفسم

  

 !عزیز نگفتی ــ

 

 همین تا اومدی، که روزی از بودی مونخونه برکت ــ
 !دخترم باشم جوونیت پایبهپا نشد که کن حللم !حاالش

 

 لوس دخترکی شبیه فقط بزنم، حرفی نداد اجازه بغض
 و کشیدم دراز زمین روی کنارش برگشتم، را رفته مسیر

 کردم، بغلش محکم اش،شانه روی سرم گذاشتن با
 هابچه که صبح بودم مطمئن و انداخت رویم را پتویش

 پیش اینکه بابت کنندمی مسخره را شانعمه شوند، بلند
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 نیاز چقدر که دانستمی خدا خود اما خوابیده، عزیزشان
 نفسش،بهنفس و بگذارم او بالش روی سر که داشتم
 به هایم،کودکی رسم به امچسبیده سفت را دستش وقتی

 دنیای به !هاپری دنیای به !ببرم پناه رویا دنیای

 سپیدار، که دنیایی به !دریاننه دنیای به عموصحرا،

 الالیی برایش او، و باشد عزیز یخانه لوس دختر

 ...که بخواند

 

 نقاشی توی خونه یه کاشی، گل الال الال

 

 ۱۶۹_پارت#

 طومار#

 

 ...بسته سفر بار پدر پسته، گل الال الال

 

                                            *** 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ازم خوادمی خون قیمت مرد، این نداره انصاف ارزنی ــ
 گفت قیمتی چنان کرد نگاه چشمم توی سفیدچشم بگیره،

 !زمینو اون کف چسبید پام که

 

 برایش من و انداخت هایششانه روی را سیاهش چادر
 دست کار جوش، و حرص همهاین با تا آوردم آب

 هایگل به خیره و نشستم غصه با هم بعد .ندهد خودش

 :زدم لب سیاهش، چادر روی

 

 االن !دونستممی اولم از عزیز، انصافهبی عبدالکریم ــ

 شه؟می چی

 

 :زد تشر و انداخت من آویزان یلوچهولب به نگاهی

 

 شده کت آسمون مگه بشه؟ خواستیمی چیچی ــ
 مونده؟ آجانسی همین فقط (شده سوراخ)
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 حرصش ترسیدم اما آجانس، نه آژانس، بگویم خواستم

 هفته وسط بود قرار .کند خالی من سر را عبدالکریم از

 نبودنمان به شکی و زدندنمی سر برادرها که برویم

 و بود گفته را رفتنمان هم سودابه به عزیز .بردندنمی

 شری تا نگوید کسی به و بگیرد کام به زبان بود خواسته

 که بود داده پیشنهاد سودابه .نشود درست رفتن همین از

 به بود، گفته عزیز و کنیم آگاه رفتنمان برای را پژمان

 مردهای اخم شودنمی دیگر !نه بقیه به و بگوییم یکی

 به خودش که بود حرفی عین این .کرد جمع را خانه ننر

 بار اولین برای اینکه از من و بود زده سودابه
 به مناسبی صفت و گذاشت کنار را اشدوستیپسر

 .بودم آمده ذوق سر کرد، اطلق خانه مردهای

 

 رو کسی منت رفتیم،می راحت االن داشتم ماشین اگر ــ
 !کشیدیمنمی هم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پاهایم، کردن دراز با من و کرد نگاهم چپچپ فقط

 !سقف هایگچبری به چسباندم را نگاهم

 

 برگردیم، و برسیم و بریم تا شه،نمی دیگه که امروز ــ

 !خدابزرگه فردا واسه شام، آخر شده

 

 سر کمی عزیز که شرطی به ولی بود بزرگ خدا
 دراختیار یراننده پذیرفتمی و کردمی شل را اشکیسه

 زیادی یهزینه روز یک برای همآن روستا، یک تا
 عزیز از شناختم به توجه با متأسفانه اما خواهد،می
 خرج چیزهایی چنین برای پولی است محال دانستممی
  .کند

 

 ببره؟ رو ما تونهنمی حانیه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مهم برایت پول چقدر من، خشکناخن و خسیس عزیز
 ناامید بدهی؟ حانیه دست را جانت حاضری که شده

 .کردم نگاهش

 

 !ذارهنمی باباش آد،نمی شهر خارج اون نه ــ

 

 ۱۷۰_پارت#

 طومار#

 

 یهمسایه فکر با من و رفتند درهم باز هایشاخم
 و صاف بود، گفته شب آن که ایجمله و فروشیکتاب

 و خورد جا حرکتم از عزیز .نشستم سرجایم رقوشق

 به بودم زده زل فقط .فرستاد سمتمبه فوتی گویان،هللابسم

 کمی که چشمش باالی نازک ابروهای آن و هایشچشم

 .بود کرده زیاد را صورتش جدیت

 

 !کنیمی نگام (سوسک) مدو شبیه چرا !ها ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 او که چطوریست هاسوسک کردن نگاه شکل دانستمنمی
 و بزنم حرف ترسیدممی اما کرد، تشبیه هاآن به را من

 یخانواده .کند دنبالم خیسش هایسرپایی همان با بعدش

 که بودند نرسیده فکریروشن به مسائل این در هنوز من
 غریبه پسر یک به شدنت راضی از قبل عزیزجان بگویم
 اینکه شرط به داد، کمک قول او و آنجا ببر را من گفتم

 گاخدا شبیه گفتم،می را این .بکنم را فکرهایم خوب

 .کردمی لهم پایش زیر (خرخاکی)

 

؟پ شد چی ــ  ِ 

 

 ترواجب جانم از را پول و فرستادم بیرون را نفسم

 !کنم اعتراف چیزی چنین به که ندانستم

 

 ما بتونه شاید که ذهنم توی اومد یکی ...فقط ...هیچی ــ

 !شه راضی دلت شما بعیده خب، ولی .ببره رو
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کیه؟ مگه ــ

 

 هللا،نعمتبابا عکسقاب سمت چرخاندم را رویم

 .کردندمی اممواخذه داشت هایشچشم

 

 !عزیز کوولش هیچی ــ

 

 !بگو حرف ،{سرتا توی زنممی) ها کتنبت تو زنممی ــ

 

 با را صلوات تا سه و نشستم چهارزانو احتیاط با

 .کردم ادا دلم توی ممکن حالت ترینسریع

 

 !فروشیمکتاب یهمسایه ــ

 

 :زد لب مشکوک
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بقاله؟ پیره، همو ــ

 

 گفت می اشسوپری به عزیز که نوبخت آقای طفلک
 لحن با هم باز او و انداختم باال را سرم بقالی،
 :زد لب تردیدشوپرشک

 

 شوهر فامیل پسرکه اون منظورت که بگی خواینمی ــ

 !ها؟ !ستسودابه

 

 ۱۷۱_پارت#

 طومار#

 

 عزیز حرف وجود، این با .گفتم می را پسرکه همان دقیقا

 !اعصابش خط روی نیندازم آتش تا نکردم تأیید را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چی؟ که کردی سکوت ها، ــ

 

 که چیست سکوتم معنی دانست می بود، زرنگ عزیز
 زمین روی و بود کرده باز که را زانوبندش جنباند، سر

 خم سر سریع من و کرد پرتاب من سمت را، بود گذاشته

 .بمانم امان در اش ضربه گزند از تا کردم

 

 بریم پاشیم فامیل ی پسرکه با خوای می سفید، چشم ــ
  شیم؟ دوعالم رسوای اوجا،

 

 زانوبندی نداشتم، هم خندیدن جرئت و بود گرفته ام خنده
 قرمز دستباف فرش روی و بود شده رد سرم باالی از که

 وقتی گرفتم، هایم دست بین و برداشتم را بود افتاده
 می ام خنده ترس از رفتند می هم توی نازکش ابروهای
 .گرفت

 

 !عزیز ندی آژانس پول خواستم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 می عبدالکریم همون با باشی، من فکر به نکرده الزم ــ

 بدم دربیارم و جورابم الی پوالی این کل شده ...ریم

 ده، بریم بیفتیم راه پسرکه اون با اینه از بهتر بهشا،
 میراث و ارث دنبال رفتیم که بیفته چو فامیل کل توی

 !مادری

 

 کمک به که هایی پول تمام کرد، دراز دست هم بعد
 با و درآورد بود کرده جاسازی پایش ساق در جورابش،

 .کشید سر به دوباره را چادرش شمردنشان،

  

 .ریم می االنه همین عبدالکریم، سراغ رم می ــ

 

 قسمت هیچ که گرفت ام خنده بعد، و کردم نگاه را رفتنش

 !رفت نمی پیش عاشقانه های رمان آن شبیه ام، زندگی

 که دختری و پسر ها، قصه آن ی همه در پس چطور
 یک رهسپار آمدند، درمی هم آشنای و همسایه و همکار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عاشقانه، و مهیج اتفاقات کلی با و شدند می کوتاه سفر
 گذاشتم زمین روی را زانوبند گشتند؟ برمی دیارشان به

 فکر که بودم شده خل .بپوشم را ام مانتو تا شدم بلند و

 دلیلی وگرنه بودم، افتاده او با عاشقانه رویداد یک
 تند طور این و بدهم پیشنهادش عزیز به اصل که نداشت

 مثل هم، عزیز تازه بود این قائده .بگیرم جواب هم

 و دختر دارم اعتماد تو به بگوید ها، قصه توی مادرهای

 هم راضی ...هیچ که نگفت را این بروید، دوتایی خودتان

 این کجای هیچ که القصه .شویم راهی پسرکه با نشد

 !شد نمی ها قصه شبیه واقعی، دنیای

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 می تکان تکان ناهموار، و خاکی مسیر توی ماشین
 درهم ابرو ها، تکان این از تهوع حس با من، و خورد

 چانه سر عزیز و عبدالکریم بین دانم نمی .بودم کشیده

 ماشین جای به او که بود رسیده کجا به قیمت زدن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۱۷۲_پارت#

 طومار#

 

 که بود فرستاده دنبالمان پیکانی آژانسش، سالم های

 عزیز .آورد می آدم چشم به تر بیش برابر ده را ها تکان

 دلیلی وگرنه رسید می نظر به راضی معامله این از که
 بیرون به لبخند، با و بگرداند تسبیح راحت انقدر نداشت
 .شود خیره

 

 عبدالکریم؟ این نداشت بهتر ماشین ــ

 

 رساندم گوشش به آرامی صدای با را اعتراضم باالخره
 روستا نزدیک زراعی های زمین تماشای از دست و

 .کشید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 اون از چیش ...مگه چشه مادر، دراومد تر ارزون این ــ

 تره؟ کم دیگه ماشینای

 

 طی مسیر این زودتر تا گذاشتم هم روی چشم زاری با
 مقصد هیچ به نداشت، ای فایده که عزیز با بحث شود،

 بد حالت انگار که راننده .برسد نبود قرار هم مشخصی

 کاستی بود، داده نسبت ام حوصلگی بی به را ام چهره
 صدای و گذاشت ماشینش نوارخور و قدیمی پخش در

 از کرد کیف عزیز .کرد پر را ماشین توی قادری، ایرج

 بیفتم گریه به بود مانده کم که حالتی با من، و او انتخاب

 .بردم بیرون پنجره از را سرم و چرخاندم را شیشه اهرم

 دم فقط و نکردم توجهی اما سوزاند را پوستم خنک باد
 جانم از تهوع این تا کشیدم داخل بازدم و فرستادم بیرون
 .شود دور

 

 مادر؟ بریم و مسیر کدوم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روستا، به رسیدن حس با من و داد نشانش را راه عزیز

 رقیه بی بی ی خانه در جلوی تا .کشیدم راحتی نفس

 خانه خانه، این .ایستاد عزیز دستور به ماشین و رفتیم

 کرمان در چندباری .بود عزیز مادر قدیمی ی همسایه ی

 این مهمان خودمان، هم چندباری و بودیم میزبانشان

 هم عزیز کردم کمک و شدم پیاده زودتر .بودیم شده خانه

 نماز تا رود می روستا مسجد به گفت راننده .شود پیاده

 می ماشین توی جا، همین گردد برمی بعد، و بخواند

 و کوبید را در کلون عزیز .بدهیم برگشت دستور تا خوابد

 و سبزه پوست با ای دختربچه توسط در بعد، کمی

 .شد باز بافت دست یک موهای

 

 !بله ــ

 

 هست؟ رقیه بی بی ننه، سلم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نجوا عزیز و کرد صدا را بی بی بلندی صدای با دخترک

 .کرد

 

 !طاهره دختر شه، نوه گمونم ــ

 

 محض به و شدیم داخل رقیه، بی بی لرزان صدای با
 لب روی لبخند که شکفت گلش از گل چنان دیدنمان،

 و بوسیدیم را صورتش .نشست هم راه از خسته من های

 هم خانم طاهره دخترش .شدیم خانه وارد تعارفش با

 چای سینی یک بعد، لحظاتی و آمد خوشامدگویی برای
 معطر را خانه کل هلش عطر که بود جلویمان

 

 ۱۷۳_پارت#

 طوما#
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 روستا، زمستانی سرمای سر از هم من بود، کرده
 به گرمایش که ای نفتی بخاری به بودم نشسته نزدیک

  .کرد می ذوب هم را یخ واقع

 

 اومدی یهوکی چی ور بگو کو جون، خانم عزیز خب ــ 

 بی برچی نگفتی، جان، خانم عزیز خب} ایجا؟ یا ایجو

 {اومدی؟ خبر

 

 محو لبخندی با و کشید باال چایش از هورتی اول عزیز

 .کرد نجوا

 

 سر دیارم اومدم {بده؟ بزنم، سری دمون ور اومدم} ــ

 بده؟ بزنم،

 

 با همراه و کرد دراز را پایش .زد لبخندی هم رقیه بی بی

 .داد تکانی را سرش زانویش، مالیدن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 شده چطو فق ، چش باال قدمت یا چشام رو ور قدمت} ــ

 {کردن؟ ده یاد خویشاتون قوم ایقدر شده چطو حال یا

 دل انقدر روزا، این که شده چی فقط چشام، سر قدمت
 کرده؟ ده یاد خویشت و قوم

 

 زل !او مثل هم من گرفت، تعجب رنگ نگاهش عزیز

 نعلبکی توی را چایش که رقیه بی بی دهان به زدیم

 .کرد سرریز

 

 حمیرا{ایجا ور اومده باری سه دو میگم، رو حمیرا} ــ

 !اومده باری سه دو گم، می رو

 

 .کشیدم جلو را خودم

 

  میان؟ چی برای نگفتن ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 را لهجه شده، هم من خاطر به پرید، باال بی بی ی شانه

  .کرد زمزمه سختی به و کرد دور خودش از

 

 و زدن سر یه اومدن ...دارم چیکار من مادرو، نه ــ

  !بخورید قووتو و کلمپه !رفتن

 

 گذاشتم، دهان توی و ریختم دستم کف قووتو قاشق یک
 گفتیم برخاستیم، هردو و کرد تکرار را من کار هم عزیز
 بی و بزنیم عزیز مادری ی خانه به سری خواهیم می

 دعوت، این قبول با .برگردیم ناهار برای که کرد امر بی،

 ی همه که ای کوچه توی و شدیم خارج خانه از

 عزیز .افتادیم راه بودند کاهگلی و کوتاه دیوارهایش

 سودابه دست کار مانتوی جیب توی از را کلیدش دسته
 در قدیمی قفل با و گرفت دندان به را چادرش درآورد،

 بود قفل همین ماجرا مشکوک قسمت اولین .زد سروکله

 کسی شد می چطور .بود نشده وارد آن به آسیبی هیچ که

 در، شکستن بدون باشد برده بیرون چیزی ملک توی از
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 کشید درهم ابرو که دیدم و پرسیدم عزیز از هم را همین

 .داد هول را چوبی در فکری، و

 

 ها؟ عزیز، شدی {تردید و شک دچار }مدلو دل خودتم ــ

 

 حیاط توی دلتنگ، نگاهش و فرستاد شیطان بر لعنتی

 به دیگر خانه این در سکونت، آثار .زد گشتی قدیمی

 خرابه، به بود شده تبدیل جا همه .خورد نمی چشم

 جز بود نمانده ازشان چیزی هم حیاط توی های درخت

 

 ۱۷٤_پارت#

 طومار#

 

 !دورشان هرز های علف و خشک های برگ و شاخ

 بودند نشسته هم جفت دیوارها توی غربت و غم انقدر

 چادر، پر همان با هم عزیز .لرزید دلم ناخوداگاه که

 صدای با ای فاتحه و کرد پاک را پلکش خیس ی گوشه
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 زمین توی گذاشتم پا .فرستاد پدرش و مادر برای آرام

 !انبار آب و زیرزمین سمت زد جست چشمانم و خاکی

 ایوان به متصل ی پله روی بود نشسته که عزیز به اول
 با و دوختم چشم کرد می نگاه خانه به دار غصه و

 .بود آرام عزیز صدای .افتادم راه سمت همان به احتیاط

 

 !باش خودت مواظب ــ

 

 رطوبت، و نا بوی رفتم، پایین را ها پله و گفتم چشمی

 هنوز .داشتم نگه ام بینی جلوی دست و زد ذوقم توی

 نگاهم .بود دلم توی ترس کمی حاال و بودم نشده وارد

 می زاویه همین از را عزیز چرخید، حیاط و باال سمت

 وارد و گفتم هللا بسم !شد می قرص بودنش به دلم و دیدم

 من، نگاه و شد تر غلیظ رطوبت، بوی .شدم انبار آب

 به رویش چیزی کشیدن جای که زمینی روی چسبید
 که زمین و دیوار از قسمتی روی البته، و خورد می چشم

 قرص دل با بود هرکه انگار !نه هم کم .بود شده کنده
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 که این بابت از دلنگرانی هیچ بدون کندن، به بود نشسته

 !ببرد پی جا این در بودنش به کسی

 

 مادر؟ بیام سپیدار، ــ

 

 جز چیزی .عزیز بیای پاهات وضع اون با خواد نمی ــ

 .نیست گفته حمیرا خاله که اونی

 

 شد خم و ها پله به شد نزدیک نگذاشت، حرفم به وقعی

 بیرون محکم را نفسم و شدم خارج محیط از !پایین سمت

 !تو آن آمد می بدی بوی .فرستادم

 

 اصل شه می چطور .کندن خیلی رو جا این عزیز، ــ

 آب جا این مگه کنه؟ چال چیزی انبار آب توی کسی
 نداشته؟
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 با انبار، به متصل ی پله اولین روی نشست بار این

 .زد لب هم خستگی

 

 بود اومده آب ها سال اون دیگه مادر، بوده قدیم مال ــ

  !بلاستفاده بود شده جا این .نداشت انبار آب کسی ده،

 

 .نیست وقت خیلی مال شده، دفن که هرچیزی یعنی پس ــ

 !گنج گذاشت و اسمش شه می چطور

 

 .داد مالش دورانی را زانویش سر و انداخت باال ای شانه

 

 بیش کنما، می فکرش تر بیش هرچی مادر، دونم نمی ــ

 .شم می گیج تر

 

 دیوار سمت به و شدم انبار آب وارد دوباره سرگشته
 کمی همین و بود سست زمین برداشتم، قدم شده خراب
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 می نظر به کردم، لمس را دیوار روی .بود کرده محتاطم

 .باشد شده انجام تازگی به کندوکاو این رسید

 

 ۱۷٥_پارت#

 طومار#

 

 که چیزی یا وسیله یک از دریغ و کردم نگاه را اطراف

 نگاهم اما، بروم بیرون خواستم .باشد گذاشته جا به ردی

 توانست می چیزی چه چرخید، دیوار سمت دیگر بار یک
 روی نشستم باشندش؟ کنده همه این که باشد دیوار بین

 .ماندم خیره شده کنده قسمت به و زمین

 

 شد؟ چی چی سپیدار ــ

 

 !خاک به بودم زده زل فقط و ندادم را عزیز جواب
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 !سپیدار ــ

 

 طوطی دیگر و نشود نگران عزیز تا کردم بلند را صدایم

 .نکند صدایم وار

 

 !االن میام ــ

 

 از آن، از قسمتی شده، کنده ی چاله توی که سیگاری ته
 بود رفته بین از برداشتم، را بود شده مشخص خاک بین
 ی شماره سریع خیلی و درآوردم را موبایلم خیلی، نه اما

 که نکشید طولی .گرفتم را حانیه بزرگ خواهر حسامه،

 .پرسیدم کوتاهی، احوالپرسی از بعد من و داد را جوابم

 

 کشه می چقدر خاک توی سیگار ته جون، حسامه ــ
 شه؟ تجزیه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عزیزم؟ چطور ــ

 

 .کردم رها جا همان هم را سیگار شدم، بلند جایم از

 این از باخبر و بود زیست محیط حسامه تحصیلت

 !چیزها

 

 !سواله یه صرفا ــ

 

 شش تایمش ترین کم .کشه می هم ماه نه تا خاک توی ــ

 !ماه نه ترینش بیش ماه،

 

 به که موبایل و کردم قطع که را تماس کردم، تشکری
 آب وارد کنان، هن هن عزیز که دیدم بازگشت، جیبم

 .آید نمی باال ها پله از آمدن پایین از نفسش و شده انبار

 و کرد نوچی خراب، دیوار آن کنار من دیدن محض به

 !اش بانی بر فرستاد لعنت
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 .بریم بیا نیست که چیزی پس؟ موندی چرا ــ

 

 .عزیز شد مشخص چیز یه ولی نیست چیزی ــ

 

 پایین این هوا .رفتم سمتش به من، و کرد نگاهم سوالی

 .بود باال از سردتر

 

 ماه شش توی کرده، خراب رو جا این هرکی که این ــ

 !بوده اخیر

 

 ۱۷٦_پارت#

 طومار#

 

 بودم سرخوش اما من بود، نشده منظورم متوجه عزیز
 نبودنش، مهم ی همه با کردم می فکر که چیزی کشف از

 .آوردم زبان به هم را دومم کشف .نیست بد هم باز
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 از کسی محمدمهدی مثل کنم نمی گمون من البته، و ــ

 کشیدگی این رد عزیز .بیرون باشه برده چیزی جا این

 این که زمانیه مال .قدیمیه خیلی ببین، گفت مهدی که رو

 ...نیست جدید اصل !بوده خاک توی آب رطوبت هنوز جا

  !سیگار ته اون هم نشونه .جدیدن چاله و دیوار این ولی

 

 حوصله بی فقط .بود نگرفته را هایم حرف هم باز عزیز

 یاعلی ها، پله به غصه با کردن نگاه حین و رفت بیرون

 !رفتنشان باال برای گفت

 

 دلت فقط یا کردی؟ پیدا و طرف تو یعنی اینا، حاال ــ

 !نشونه دوتا به خوشه

 

 را ام انگیزه راحت که شد هم موفق و زد ذوقم توی

 .زدم لب و خندیدم حال، این با !بکشد
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 .بزنم حرف رقیه بی بی با باز باید عزیز، یواش یواش ــ

 اذون بعد ایشاال اطراف، این زنم می دوری هم عصری

 .برگردیم

 

 تا کرد می نجوا یاعلی یک هرپله روی فقط نزد، حرفی

 که پایمان و کردیم رد که را آخر ی پله .برود باال بتواند

 نگاه حیاط، توی سنگی افتادن صدای با رسید، حیاط به
 انگار ای سایه خانه، شرق سمت چرخید مان زده هول
 توی بلندی از پریدنش صدای و رفت عقب دیوار روی از

 پاهایش از رمق ترسیده عزیز .نشست هایمان گوش جان

 نفس .شدم خارج خانه از سرعت نهایت با من، و رفت

 بشری بنی هیچ و سرعت این خاطر به زدم می نفس

 که دیوار خاک رد ...جز اثری هیچ .نبود کوچه توی

 و قسمت آن به رساندم را خودم !زمین روی بود ریخته

 نفسی با عزیز !هیچ و هیچ !اطراف در چرخاندم را سرم

 .پرسید و رساند در چهارچوب به را خودش گرفته،

 

 دخترو؟ شد چی چی ــ
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 و بزنم حرف تکه تکه شد باعث ترس، و دویدن سرما،

 .بچرخم سمتش به

 

 !رفت ...عزیز رفت ــ

 

 این گفت شد می حاال .بود ترسیده من قدر هم عزیز نگاه

 دست توی نخواهی، خواهی که داشت درازی سر قضیه،

 دراز سمتمان کسی چه را نخ این .پیچید می پایمان و

 بود، هرکه !عزیز نه دانستم، می من نه را، بود کرده

 شد می که زود قدر آن !ایم آمده که بود فهمیده زود خیلی

 آدم ی همه به .کنیم شک اطرافمان های آدم ی همه به

 !ها

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 ۱۷۷_پارت#

 طومار#

 

 اذیتم پیکان های تکان دیگر بودیم، برگشت راه توی
 الک توی بودیم رفته عزیز هم و من هم کرد، نمی

 سمت یک فکرهایمان جهت بودم مطمئن و خودمان

 خراب اش بخاری ماشین بود، شده تاریک هوا .است

 بی های حرف !جانم توی بود کرده رخنه سرما، و بود

 سر، نه گفت می .کردم می مرور ذهنم توی را رقیه بی

 چیزی هیچ !غریبه نه مشکوک، آمد و رفت نه !صدا نه

 وارد کسی چه باالخره که کند کمک بهمان که بود ندیده
 مابهتران از کار نکند گفت می بی بی .بود شده خانه آن

 بودم دیده را انسان یک ی سایه وضوح به اما من است،

  !فرار حین

 

 خا !بنداز سرت از نبوده و بود هرچی برگشتیم، وقتی ــ

 مامان؟
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 دانه دانه جای به را تسبیحش چرخید، عزیز سمت سرم

 .بود آرام صدایم .بود کرده اسیر مشتش توی انداختن،

 

 .عزیزم بود جا اون آدم یه ــ

 

 بوی !سپیدار نداره فرقی ...دزد یا محافظ جن، یا آدم ــ

 !عمری آخر نلرزون و بدنم و تن شده، بلند شر

 

 عزیز شد باعث سکوتم ...فکری و خسته زدم، پلکی

 .بگذارد پایم روی دست

 

 آقات؟ روح به بدمت قسم ــ

 

 دیگر بخورم، قسم که هللا بابانعمت روح به دانستم می

 خواستم نمی و دادم تکان سری .شود می تمام چیز همه
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 که بشویم کسی دست ی بازیچه خواستم نمی .شود تمام

 .نیست هم غریبه کردم می حس قضا از

 

 !گیرم نمی رو قضیه این پی دیگه عزیز، نه ــ

 

 .کرد مویه و زد پایش روی .نگرفت آرام دلش

 

 !زار شوره شده دلم بودیم، نیومده کاش ــ

 

 سرعتش کمی راننده و باشد آرام تا فشردم را اش شانه
 همراه و فرستادم بیرون خستگی با را نفسم کرد، زیاد را

 .آمدیم بیرون منگی آن از کمی هردو شهر، به رسیدن با

 هم من .کرد فرار که ای سایه آن از بود ترسیده عزیز

 به قضیه این بدانم که این از تر بیش اما، بودم ترسیده

 که این از .بودم ترسیده ندانستن از شود، می ختم کجا

 تنش به نامردی نگار و نقش یکی اطرافم، های آدم بین

  ...آدمی که این از ترسیدم، می باشد خورده
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 !خانم حاجی رفت شه نمی کوچه توی ــ

 

 باریکمان ی کوچه سر .چرخاند را سرم راننده، صدای

 کردم، کمک هم عزیز به و شدم پیاده من .بود داشته نگه

 و تاریکی توی عزیز همراه کردند، که را کتابشان حساب
 بودند، باعثش ها خانه جلوی های چراغ که ای سایه

 .رفتن راه به کردیم شروع آهسته

 

 ۱۷۸_پارت#

 طومار#

 

 دره؟ جلوی کسی ــ
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 سپهر، آشنای قامت دیدن با و دیدن برای کشیدم گردن

 جلوی را چادرش پر عزیز {داداشه }زدم لب آهسته

 .کرد زمزمه آهسته و گرفت دهانش

 

 !زیارت محمد امامزاده بودیم رفته بگو ــ

 

 و زدیم لبخندی هردو رسیدیم که سپهر به گفتم، چشمی
 بازوی زیر تا آمد جلو و زد لبخند هم او دادیم، سلمی
 .بگیرد را عزیز

 

 بودید؟ کجا ــ

 

 ننه؟ رسیدی وقته خیلی ــ

 

 قفل در کلید سرعت با من و انداخت باال سری سپهر
 و رفته زیارت که داد می توضیح برایش عزیز انداختم،

 نشیند می شب از پاسی تا دروغ، همین بابت دانستم می
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 کردم باز که را در !خدا از بخشش طلب و دعاخواندن به

 خودم بعد، و شوند وارد عزیز و او اول تا کشیدم عقب

 نور .کردم روشن را حیاط چراغ و رفتم تو سرشان پشت

 عزیز و برگشت کرمانی خان هللا نعمت ی خانه به

 .کرد آویز حیاط بند رخت روی را چادرش

 

 پسرم؟ بچت و زن پس کو ــ

 

 دیگه کردم، رو شما هوای گشتم برمی شرکت از داشتم ــ

 و بخورم شما پیش چایی یه بیام گفتم !دنبالشون نرفتم

 .برم

 

 روشن و سماور زیر برو مادر، سپیدار !سرچشم قدمت ــ

 .کن

 

 که این خاطر به خانه رفتم، باال را ها پله بلند های گام با
 سرد نبود روشن ای گرمایشی وسایل و نبودیم صبح از
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 را بخاری فندک سماور، کردن روشن از بعد بود، شده

 و عزیز .کردم زیاد ته تا را اش شعله و روشن هم

 خانه وارد وقتی .آمدند می باال ها پله از نرم نرم سپهر،

 صورتم روی سپهر نگاه و خندیدم رویشان به شدند،

 .شد دقیق

 

 خوبی؟ تغاری، ته ای گرفته یکم ــ

 

 .داداش خوبم ــ

 

 .نکرد هم باورم مشخصا هرچند نپرسید، دیگری سوال

 را چای و برگشتم آشپزخانه به نشستند که عزیز همراه

 عوض لباسی حتی بودم نکرده فرصت هنوز .کردم دم

 از هایش بچه و مادر ی گربه میومیوهای صدای کنم،

 به بار اولین برای .آمد می آشپزخانه ی پنجره پشت

 میز پشت نشستم سردرگم، و ندادم بها شان گرسنگی
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 بی بی احترام به که ناهار کمی جز !غذاخوری کوچک

 و بودیم نخورده هیچ بود رفته پایین گلویمان از رقیه

 

 ۱۷۹_پارت#

 طومار#

 

 گرسنه هم عزیز حتما !گرسنگی از رفت می ضعف دلم

 کردن گرم به شدم مشغول خیال و فکر جای به بود، اش

 و بود آمده سرکار از هم سپهر !یخچال ی مانده غذای

   .بود نخورده شامی یحتمل

 

 تغاری؟ ته کنی می چیکار ــ

 

  !لبم روی نشاندم هم لبخندی چرخیدم،
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 بگیره دم چایی تا داداش، کنم می گرم غذا دارم ــ

 .نخوردی شام هم شما .بخوریم

 

 کنار و داد باال را لباسش های آستین داد، تکان سری
 بدم کارش این از گرفتن، وضو هوای به ایستاد سینک

 گرفتن وضو جای که سینک آخر !نگفتم هیچ اما آمد می

 .نبود

 

 دیر یکم گفتم زدم زنگ خونه به .نخوندم نمازمم من ــ

 .میام

 

 دست همان با بعد، و گرفت را وضویش زدم، لبخندی

 .کرد مرتب را پرپشتش موهای مرطوب های

 

 بزنیم؟ حرف یکمم ندازی، می سجاده برام ــ
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 اتاق توی رفتم و کردم کم را غذا زیر .دادم تکان سری

 کردم باز را مخمل رنگ ای سرمه ی سجاده !مهمان

 به هم چراغ یک کردم روشن بدون سپهر و زمین روی

 و سجاده پای نشست بستن، قامت جای به .آمد سمتش

 .کرد زمزمه

 

 خبر؟ چه درسا ــ

 

 .خندیدم

 

 نکردی؟ شروع ای کلیشه یکم داداش ــ

 

 اما بود شده ساله هشت و سی تازه خندید، هم خودش

 را دستم .بودند شده سفید هایش شقیقه موهای کمی

 پشت چندباری .کردم تماشایش تعجب با من و گرفت

 .کرد نجوا و زد ضربه آرام دستم
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 با اول خوام می ...نگفتم عزیز به هست، بحثی یه ــ

 .بکنم وا و هام سنگ خودت

 

 !باشه خیر ــ

 

 برادرانه محبت با و نشست چهارزانو داد، تکان سری

 .کرد تماشا را صورتم اش،

 

 وقتی بابا چون بودیم، تر حساس تو روی ما ی همه ــ
 خواستیم جوری یه بود، کم سالت و سن تو که شد فوت

 !برات باشیم بابا جای برادرا،

 

 .بودین هم همیشه ــ

 

 ۱۸۰_پارت#

 طومار#
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 و زد تندتند دلم فشرد، را دستم و گرفت عمق لبخندش

 .گرفت بغضم چرا دانم نمی

 

 خواد می برادرش برای رو تو گه می مائده چندوقتیه، ــ
 با تا بزنه حرفی فعل ندادم اجازه بهش کنه، خواستگاری

 محسن هرچقدرم بخوای، و من نظر .بزنم حرف خودت

 هم خیلی .کمه ازدواج واسه سنت تو باشه، خوبی پسر

 .بگیره سر وصلت دوبار خانواده یه با نیستم راضی

 گفتم .بزنم حرف خودت با کرد مجابم اما، مائده اصرار

 ...دلت خودت و باشه خودخواهی سر از من مخالفت شاید

 

 !سپهر حرفیه چه این ــ

 

 تمام را اش جمله نبود نیاز اصل چون حرفش، بین پریدم

 و سپهر برای خوبی همسر داشتم، دوست را مائده .کند

 هم محترمی ی خانواده .بود اردالن برای خوبی مادر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چون بود خام ذهنم خیلی هنوز شاید من خب اما، داشت

 توی که چیزی یک .گشتم می تر بکر حس یک دنبال

 خیال دانستم می من و بودند داده ذهنم خورد به ها قصه
 دانستم می خودم ی وظیفه انگار باز اما رویا، و هستند

  .بکشم انتظار برایش

 

 هستم خوشحالم داداش، باارزشه برام خیلی نظرت ــ

  .نظریم هم مورد این توی

 

 خط برادرش برای و من خواهر دور بگم، مائده به ــ
 دیم؟ نمی هرکسی به و دخترمون ما که بکشه

 

 می پیش کم .کشیدم خجالت هم کمی لحنش، از خندیدم

 انداختم پایین سری .بزنیم حرفی هم با موارد این در آمد

 .کرد رها آرام را دستم او و

 

 !من با باقیش قربونت، نسوزه غذا برو ــ
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 سمت بود شده خم که وقتی همان درست ...اما شدم بلند

 روی و شدم خم هم من بردارد، را تسبیح تا سجاده
 من از باارزشی چیزهای خیلی خدا .بوسیدم را سرش

 هدیه ترین قشنگ ...خانواده این وجود اما، بود گرفته

 از لبش روی نشست لبخند .بود عمرم تمام برای اش

 آهسته و گرفت را دستم کوچکش، خواهر بازی لوس
 اتاق از ام خواهرانه ی شده لبریز عشق با من و بوسید
 آن خیال بی باید که بود عزیز با حق شاید .شدم خارج

 خانواده همین به چسبیدم می باید واقعا شاید .شویم راز

 هایم هدف وقف را خودم باید شاید قشنگشان، محبت و
 نبود مشخص که چیزی به نباید اصل شاید گرفتم، می

 غذا، گرفتن ته بوی ...چسبیدم می شر یا است خیر تهش

 !سرم توی سوزاند هم را ها شاید کرد، تر بیش را سرعتم

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 او از گرفت، می آب را ها مغازه جلوی داشت حامد
 و کند تمیز هم را کتابفروشی جلوی بودم کرده خواهش

 لیوان یک تشکر، برای .بود پذیرفته لبخند با هم او

 شدن تمام محض به که بودم کرده آماده برایش نسکافه

 

 ۱۸۱_پارت#

 طومار#

 

 سمتش به و ایستادم کتابفروشی خروجی کنار کارش،

 ای اشاره گرفته آسمان به من و کرد تشکری .گرفتم

 .کردم

 

 !شه گل باز نزنه بارون خداکنه ــ

 

 .چرخاند آسمان به سر نسکافه خوردن حین هم او
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 نگفت خشکه، و سرد هوا گفت که هواشناسی بعیده، ــ

 !بارونی

 

 هم کنار .باشد نکرده اشتباه هواشناسی بودم امیدوار

 با آزادخان، ماشین که بودیم ایستاده ها مغازه جلوی
 و کرد توقف اش همیشگی پارک جای در کمی سرعت

 سر با .شد پیاده همراه تلفن با زدن حرف حین خودش،

 .داد خاتمه زود خیلی را تماسش و کرد سلم بهمان

 

 برو ببره، و سفارشش میاد اشرفی آقای حامد، ــ

 !کن آمادشون

 

 با را لیوان و کشید سر را اش نسکافه ی مانده ته حامد

 جلب حرکت این به آزادخان نگاه .داد دستم به تشکری

 .بدهم توضیح باید کردم حس من و شد
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 برای گرفت، آب رو کتابفروشی جلوی کشید زحمت ــ

 .کردم درست نسکافه براش خستگی رفع

 

 !خوشبحالش ــ

 

 به حامد ی عجله با رفتن به خیره هم بعد خندیدم،

 .انداختم باال ای شانه فروشگاه

 

 کنم؟ درست هم شما برای خواید می ــ

 

 .نیست زحمتی اگر ــ

 

 .آدم این بود تعارف بی چقدر پرید، باال ابرویم تای یک

 .بپرسد شد باعث نگاهم نوع

 

 زحمتیه؟ ــ
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 آوردم، نمی رویش به که هم بود اگر انداختم، باال سری
 سنجیده و نکنم الکی تعارف گرفتم می یاد خودم باید

 نسکافه برایش تا کتابفروشی سمت برگشتم .بزنم حرف

 به تأسف با نگاهم ام، سرخلوتی از خسته و کنم آماده را

 جوش هنوز آب .شد کشیده ام کاری ملک داخل سکوت

 شکلت با همراه و کردم درست برایش را نسکافه بود،
 که آویز صدای .ریختم رنگی سفید ماگ توی تلخ، های

 آمده خودش .کشیدم گردن ورودی سمت به  شد، بلند

 نشست .رفتم سمتش و گرفتم دست به را ماگ ...بود

 با که منی سمت دوخت را اش خسته نگاه و صندلی روی

 .نریزد لیوان محتویات تا رفتم می احتیاط

 

 !کتابفروش دختر نیومدی دیروز ــ

 

 که ها پری کرد، می صدایم فروش کبریت دخترک شبیه
 برای کردند کج دهان شدند، می ظاهر زیاد مغازه توی

 !تشبیهم این
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 .بودم گفته روستا اون ی درباره بهتون ــ

 

 از .دادم تحویلش دلیلی بی لبخند هم من کرد، تنگ چشم

 .بود نگرفته آرام لحظه یک ذهنم بودیم، رسیده که دیشب

 

 .بیام نشد !جا اون رفتم عزیزم با ــ

 

 ۱۸۲_پارت#

 طومار#

 

 !عزیزت؟ ــ

 

 من و گرفت تشکری با دادم، دستش به را ماگ و خندیدم
 .برگشتم میزم پشت
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 !عزیز گیممی بهش مامانم، ــ

 

 جالب برایش شاید داد، تکان فهمیدن معنایبه سری
 شدمی جا همان از نزد، دیگری حرف حال هر در بود؛
 درحال و ایستاده فروشیکفش جلوی ماشینی که دید

 زیر حامد هستند، داخلش به کفش هایجعبه انتقال

اً شده، بلند هایجعبه  پسر .بود شده دفن تقریبا

 احترام شخصیتش برای که رسیدمی نظربه کشیزحمت

 .بودم قائل

 

 نبود؟ بهتر رفتن مدل این ــ

 

 بود؟ خودشان با همراهی و امخانواده اطلع منظورش

 سکوت و انداختم باال ایشانه .باشد توانستنمی این جز

 آویز، صدای که کرد مزه را اشنسکافه از کمی .کردم
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 از !جوان پسر یک بود، آمده مشتری .چرخاند را سرمان

 .باشم خوشرو کردم سعی و شدم بلند جایم

 

 !آمدید خوش سلم، ــ

 

 آزاد، نگاه کردم حس و آمد جلو لبخند با کرد، تشکری

 .دانستمنمی را چرایش اما شد، دقیق برخوردمان روی

 

 منابع هایکتاب از سرییک هستم، حقوق دانشجوی ــ

 .کنم پیداشون اینجا بتونم امیدوارم خوام،می رو اصلیم

 

 یک جز انداختم، نگاهی عناوین به و گرفتم را لیستش

 .شد لبخندم دلیل همین و داشتیم را باقی مورد
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 نیست موجود یکیشون فقط کنم،می شونآماده براتون ــ
 هفته آخر تا و پخش از دممی سفارش کنید صبر اگر که

 .دنبالش بیاید تونیدمی

 

 .چسبید رویم مستقیم هم نگاهش زد، لبخندی هم او

 

 از هم جلد یک اون شممی خوشحال نیست، مشکلی ــ

 .کنم تهیه خودتون

 

 سمتبه هاکتاب کردن آماده برای و کردم تشکری

 هایقفسه توی را رشته هر درسی منابع .رفتم هاقفسه

 برای من به کتابداری علم بودم، کرده بندیطبقه مجزا

 وقتی .بود کرده زیادی کمک هاکتاب درست بندیطبقه

 یقفسه به نزدیک هم آزادخان شدم متوجه برگشتم،
 رنگکم هاییاخم با هللابابانعمت نوستالژیک هایکتاب

 تا وقتی همآن بود، میز روی اشنسکافه ماگ .ایستاده

 .بود نخورده بیشتر نصفه
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 !بفرمایید ــ

 

 ۱۸۳_پارت#

 طومار#

 

 بعد زد، ورقش بار چند و برداشت را جلدها از یکی پسر
 .کرد کمتر میز با را اشفاصله هم

 

 مثل جوانی فروشکتاب خانم که خوب چقدر متشکرم، ــ
 !کرده کار به شروع اینجا شما

 

 آزادخان سمتبه دادم؟می را تعریف این جواب باید
 نگاه هاکتاب خریدار به داشت تیز و مستقیم چرخیدم،

 گرفتنش با همراه و زدم را فاکتور حرف بی .کردمی

 .گذاشتم ها کتاب روی هم را ایپارچه پاکت او، سمت
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 نیست؟ امری ــ

 

 !بودم ندیده کردید؟ افتتاح رو اینجا تازه ــ

 

 .هست ماهی چند نه، ــ

 

 !بیفته ورااین زیاد گذرم دیگه کنم فکر خوب، چقدر ــ

 

 روی نشست آمد، جلو دستی بزنم، حرفی اینکه از قبل

 :زد لب و بودم کرده آماده پسر برای که هاییکتاب

 

 !شده سرد کنی،می عوض رو نسکافه اون ــ

 

اً داشت .کردم تماشایش زدهحیرت  کرد؟می کار چه دقیقا

 نظربه بروم، باید فهمیدم افتاد نگاهش به که چشمم
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 تنها .باشد عصبی نرمال شرایط در ابدااً که رسیدنمی

 عقب اش،خوردهنیمه ماگ برداشتن با و دادم تکان سری

 و کرد برانداز را او تعجب با کمی هم خریدار پسر .کشیدم

 قرار وسایلم که قسمتی در ها،قفسه پشت وقتی من

 .شنیدمنمی هم را صدایشان دیگر گرفتم، قرار داشت

 چند با و شد بلند در جلوی آویز صدای فقط بعد، لحظاتی

 .بود ایستاده مقابلم هایشاخم با تأخیر، ثانیه

 

 بود؟ اولیش یا داری مشتری مدل این زیاد اصوالاً ــ

 

 به چه برای اصلاً شد، چه که بودم، گیج هنوز دانی؛می

 .بدهم را جوابش نداد امان امگیجی رسیدیم، اینجا

 

 جامعه این توی خوایمی که جوون دختر یک عنوانبه ــ
 از بیشتر هاآدم بعضی که بدونی باید کنی، فعالیت
 !خودتن مشتری بودن، کتاب مشتری
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 !گویممی را حرفش شد، تمام گران

 

 ...چ یعنی ــ

 

 ینسکافه ماگ فقط نداد، را سوالم تکمیل ی اجازه
 و گرفت را بود هایمدست بین هنوز که اشخوردهنیمه

 .داد قرار مانراست سمت مانندطاقچه چوبی سطح روی

 

 آدمایی به که فروشیت،کتاب سردر بزن تابلو یه یعنی ــ

 !فروشیمنمی کتاب ندارن رو نگاهشون مهار شعور که

 

 ۱۸۴_پارت#

 طومار#

 

 .عصبی ایخنده افتادم، خنده به که بود بهت از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...مسئول من ــ

 

 دانستمی انگار کرد، پاره وسط از را امجمله هم باز
 او به تا چیدممی همپشت را کلماتی چه ذهنم، توی

 .رسیدممی نظر به ساده برایش زیادی .بگویم

 

اً اونکه هاینگاه مسئول ــ  اون مسئولیت بار نیستی، قطعا
 بدیهی چیز یه از دارم من تربیتش، دوش روی بیفته
 حرف طالب کتاب، از بیشتر بینیمی وقتی زنم،می حرف

 !نفروش کتاب بهش ...نفروش خودته، با زدن

 

 متوجه حتی اصلاً من شه؟می حل مشکل طوریاین و ــ

 .نشدم گیدمی که بدی هاینگاه

 

 حالتی با و هایشلب دور کشید دستی زد، پوزخندی

 و کردمی ریشخندم .برداشت عقببه گام یک عصبی

 ملتهب هایرگه به داشتم من که بود عجیب بود، عجیب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 امر این به هم سبزپری .کردممی فکر نگاهش توی

 افسوس از امان ...پریانشاه دختر اما کرد،می تشویقم

 !چشمانش

 

اً دختر ــ  آری؟درمی رو اداش داری یا پرتی، قدراین واقعا

 

اً  چقدر البته و بچگانه چقدر کردیم؟می دعوا داشتیم واقعا

 !غیرمنتظره

 

 خیلی ذکور، جماعت شناخت باب در که خواممی عذر ــ

 !سمیعی جناب نکردم پاس واحد

 

 چیزی بخواهد که آدمی شبیه گرفت، سمتم را دستش
 میخ به بخواهد که چکشی شبیه کند، فرو سرم توی

 .شود سوار دیوار روی باید که قابی شبیه بکوبد،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

اً ــ  که ایساده قدراین زد،می تیک باهات داشت رسما
 ورااین بیشتر بعد به این از احتماالاً گهمی وقتی نفهمیدی

 نه فروشهکتاب خانم خاطر روی محض خاطربه بیام،

 !کتاباش

 

 .کرد تیز چاقویش با خشم انگار، را زبانم

 

 آدمی یادم !کنید؟می رفتار متعصبانه چرا شما االن ــ

 من یخواهرزاده با رو خواهرتون گفتم بهتون وقتی

 .ندارید خواهر زدید لب فقط تعصب جایبه گرفتند،

 اون بخواید ضمن در و باشید متعصب اومدنمی بهتون

 ...برای رو

 

 ایسایه و داد قرار سرم باالی که دستی برید، را حرفم

 با مستقیم ارتباط هاآدم هایچشم .زد خیمه تنم روی که

 یک میان داشت مرد، این هایچشم و داشت شاندرون

 سرم توی را امجمله بار یک .سوختمی واقعی جهنم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نشسته لبم پشت عرق قطرات که درحالی و کردم تکرار

 .کردم باز و بستم چشم بود،

 

 و کردهتحصیل ظاهربه آدمای شما مشکل دونیمی ــ
 دختر؟ چیه خونکتاب

 

 ۱۸۵_پارت#

 طومار#

 

 !بود هم صدایش توی که نگاهش، توی تنهانه جهنم

 بود، شده خیس لبم پشت عین نیز هم هایمپلک پشت
 که زدمی لب گوشم زیر داشت آهسته پریان،دخترشاه

 آن اگر حتی بشکنیم، دل نداریم رسم ما که !کردی خراب

 !باشد قصه دیو مال ...دل

 

 خوندن،کتاب تا چند با کنیدمی فکر اینه تونمشکل ــ
 رو دنیا بد و خوب کل کنیدمی فکر .شدید دهر یعلمه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !نیست طوراین ولی گرفتید یاد خوندنکتاب تا چهار توی

 !کن نگاه من به خوب

 

 بلبلک پشت کردم اسیر هم را بغضم اما کردم، نگاهش
 .گوشم جان به بود نزدیک خیلی نفسش، صدای زبانم،

 

 که چیه تعصب معنی دونینمی حتی تو خورممی قسم  ــ
 همپشت بار سه جمله، یک توی و کردیش زبونت ورد

 !باال آوردیش

 

 داده حکم دل شکست، و افتاد مغزم دست از ام،دفاعیه
 !سکوت به فقط بود

 

 و مهربون زیادی ای،ساده و تجربهبی یدختربچه یه ــ
 گرگم و سگ فرق هنوز اما دنیا، این به بینخوش
 اینکه از غاقل حیوونه، جفتش کنیمی فکر دونی،نمی

 !شوندشمن یکی اون گوسفنداست، مراقب یکی،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 صورت به نگاه برداشت، سرم باالی از را دستش

 .داد تکان تأسفبه سری و کرد سلحمبی یگرگرفته

 هم باره یک گرفت، اوج که باره یک خشمش انگار

 .کرد فروکش

 

 !دخترخانم ترسناکه بودنت بکر همهاین ــ

 

 و کردم تماشایش پربغض چشمان آن با فقط نزدم، حرفی
 عقب و گذاشت هم روی پلکی کلفه، نفسی با وقتی

 بودم، زده حرف بد .کردم پیدا را خودم تازه انگار رفت،

 پنهان زردپری، و سبزپری .شد آوار رویم بد هم او اما

 !دیدمشاننمی که ایگوشه یک بودند شده

 

 !بیرون برید شهمی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را سرم نشاند، نگاهش توی ایناشناخته حس امجمله
 یک سر روی بود شده هوار نبینمش، تا انداختم پایین
 بد بگذارد؟ نمایش به را صدایش زور تا سالهبیست دختر

 گوسفند به که بودم این الیق ...قبول بودم زده حرف

 شوم؟ تشبیه

 

 داری؟ آب اینجا ــ

 

 عزیز که کلمنی دیدن با و چرخاند چشم .ندادم را جوابش

 آب شب تا و بیندازم یخ تویش صبح هر تا بود داده

 حرف انگار .کشید زمین روی را هایشگام باشم، داشته

 دوم بار برای من که بود قرمزش خط خواهرش از زدن
 من غرور روی از هم، او و بودم شده رد رویش از

 کرد، پر آبی و برداشت لیوانی .کرد گذر بعدش

 

 ۱۸۶_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را آن و آمد من سمتبه اما خورد، می خودش کردم فکر

 را لیوان تنها و نکردم نگاهش .داشت نگه من جلوی

 :زد لب من به کردن پشت حین و رفت عقب گرفتم،

 

 !بخور ــ

 

 بیرون قفسات پشت از را خودشان زردپری، و سبزپری
 نگاهشان توی شوق و بود شانلب روی لبخند کشیدند،
 رفته، باال زیاد صداش شده متوجه) :زدند لب وقتی

 همیشه دیوا) که کرد مویه اما پریانشاه دختر (!پشیمونه

 آب (زنندمی سنگ ما ایشیشه دل به باالست، صداشون

 .شدند محو هاپری سرکشیدم، را

 

 !گرفتی یاد رو من به زدن زخم راه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم را همین امخوریدل یهمه با نداشتم، قصدی همچین

 .امشدهمظلوم لرزان یگرفته صدای همان با گفتم،

 

 .بکنم رو کار این خواستمنمی ــ

 

 .کشید عمیقی نفس و امخورده را آب که دید و چرخید

 هاییدست با و ریختهمبه دست با کمی را موهایش

 .داد تکیه دیوار به شدهبسته سینه روی

 

 کنی،می زندگی و کنیمی کار جامعه این توی وقتی باید ــ

 !کنی محافظت خودت از بتونی

 

 بلد کجا .شودمی حساب بلوف که دیدم ...بلدم بگویم آمدم

 من امنیتی سپر امخانواده ها،سال این تمام وقتی بودم
اً بود ماه چند تازه من بودند؟  ورود جامعه این به رسما
 آب از خودم را، خودم گلیم داشتم سعی و بودم کرده

  .بکشم بیرون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 من رسیدیم،نمی اینجا به گفتید،می اول از اگر رو این ــ
 رو حرف این سوزیدل برای که کنم درک تونستممی

 رفتار طورییه شما اما !مرسی گفتممی تهشم زنید،می

 .کردم سرزنش آقا اون رفتار بابت رو خودم من کردید

 

  همآن بود، جهنم هنوز نگاهش اما بود، شده ترآرام

 !زنده و مجسم

 

 !سوزیدل ــ

 

 لحن آن با کلمه این تکرار چه یعنی گرفتم، باال را سرم
 دیوار از را اشتکیه دید، که را نگاهم کننده؟گیج پرسوال
 .برداشت

 

 سالیه چند الاقل .ندارم وجودم توی حسی همچین من ــ

 !ندارمش دیگه که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نفس  آمد، جلو کردم، تماشایش لغزان هایمردمک با
 باره یک اشانرژی تمام انگار و فرستاد بیرون نرمی

 :زد لب و کرد رصد را هایمچشم باشد، رفته تحلیل

 

 ۱۸۷_پارت#

 طومار#

 

 توی زندگی برای پدرسوختگی یکم باشه، یادت تو ولی ــ

 !نباش سفید قدرماین !نیازه دنیا این

 

 ...اما کلماتش، بار با بگذارد تنهایم برود، بگذرد، آمد

 :کردم زمزمه چرا دانمنمی

 

 !نیستم سفید ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کردم فکر من و کرد تماشایم اششانه ورای از و ایستاد

 را خودش دفاع بی وقتی نه الاقل .نیست سفید آدمی هیچ

 :بدهم ادامه شد باعث مکثش .دادمی قرار بینذره زیر

 

 !نیستم بلد هم بازیپدرسوخته ولی ــ

 

 .پریدند باال هم من هایشانه خندیدند، اشخسته هایچشم

 

 !نیستم گوسفندم ــ

 

 توجیه برای گمانم آمد یادش تازه و پرید باال ابرویش
 را مشتری آن و گوسفند را من کرد، سگ را خودش من،

 به هایش،چشم یخسته لبخند شد باعث همین !گرگ

 بوی .بدهد تکان تأسف به سری و برسد هایشلب

 .درآمد صدایش وقتی بود مانمیان کردهیخ ینسکافه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !فروشکتاب دختر هستی، خنگ ولی آره، ــ

 

 نتوانستم نشد، بلند آویز صدای وقتی تا من و رفت بعدش
 دانم،می چه یا بامزه معنای بیشتر که خنگی آن بهت از

 و چرخاندم را سرم .دربیایم دادمی داشتنی دوست

 :زدم لب زدهحیرت

 

 !خنگ؟ گفت من به ــ

 

 او به هم زردپری ام،شانه روی سرجایش آمد سبزپری
 پریانشاه دختر اما خندیدند، ریزریز دو هر و شد ملحق
 از تا جوید را حیرتم مقابلم، نشست چون بود، شانعاقل
 خرتخرت هایشدندان بین من، حیرت وقتی و برود بین

 را عمرت یشیشه احمق،) :کشید فریاد دادمی صدا

 کجا من .کردم تماشایش گنگ (!دیو به دادی دستیدستی

 او از اولش فقط من بودم؟ داده دیو به عمر یشیشه
 خنگش که کردم حس هم بعد شدم، خوردل بعد ترسیدم،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را رفتنش هم بعد .بود بهتری هایکلمه از ایاستعاره

 تنش به نزدیک جایی را خودم سرم توی و کردم نگاه

 ....را عمرم یشیشه کجا .کردم تصور

 

 و کرد پشت قهر به پریانشاه دختر کشید، نم فکرم
 پچپچ هم گوش در سر ام،شانه روی شیطان هایپری
 دخترک نبود؟ دیوها مال عمر، یشیشه مگر که کردند

 بود؟ که میان این اصلاً دیو ...شیشه آن به چه را آدمیزاد

 !سست چقدر و خسته چقدر بودم، گیج چقدر

 

                                            *** 

 

 ۱۸۸_پارت#

 طومار#

 

 یعنی نبودیم؛ خانواده از خارج هایرفاقت اهل خیلی ما
 هر و باشند داشته اکیپ که هاییجوان دست آن از مثلاً
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در خودمان نفرمان، چهار .باشند خانه بیرون خدا روز

 که گروهی .بودیم مستقل گروه یک خانواده

 باهم شانتفریح شد،می شریک باهم را هایشغصهوغم

 ما، از کمتر پژمان .بود هم برای هم هایشاندرددل بود،

 صمیمی دوست حانیه جزبه !شانهمه از بیشتر من

 درون رفاقت همین به امیدم یهمه و نداشتم دیگری
 تردرست کدام دانستمنمی .بود عزیزمان و ایخانواده

 هم خانه از بیرون یا بودن دوست خانواده با بودند،

 شرط دل رضایت گمانم حال، هر در .داشتند مهمی روابط

 همین .بود خوش جمع همین بین دلم من و بود اصلی

 در خسته و بودم برگشته فروشیکتاب از وقتی که جمعی
 شاندست توی داغ لبوی آمدند، بودم لباس تعویض حال
 خواستند زمستانی، خشک و سرد هوای یهمه با و بود

 .باشیم هم کنار و بام روی برویم

 

 هایمان،دست بین و بود دورمان پتو یک کدام هر حاال
 هم را هایمانانگشت سر که بود لبویی از کاسه یک

 با جز لبو خوردن داشتیم اعتقاد که چرا بود، کرده رنگی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم نگاهمان .شودمی هایشخوشمزگی کردن حرام دست

 بزرگ هایحیاط و کوچه قدیمی بافت به باال آن از

 پر پرنده تویشان که هاییحیاط .بود اطراف هایخانه

 !زدنمی

 

 .شد بحثم کارفرمام با امروز ــ

 

 رووزیر حال در شد، کشیده پرهام سمت.به نگاهمان

 عمیقی نفس نگار و گفت را این دستش با لبوها کردن
 .کشید

 

 جهازم شکستم، بشقاب یه ها،ظرف شستن موقع منم ــ
 !شد ناقص

 

 یغصه از هم، خودش و آویزانش هایلب به خندیدیم
 دنیا، هایغصه یهمه کاش و گرفت اشخنده کوچکش

 .بود ساده جهیزیه، شدن ناقص همین قدر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بهم تهشم فروشی،کتاب توی شد دعوام یکی با منم ــ

 !خنگ گفت

 

 لبخندهای آن با کردم حس من، روی چسبید نگاهشان

 ،(!بوده باهوش طرف) بگویند داشتند سعی فروخورده

 لبوی از درشت یتکه یک و کردم نازک چشمی پشت

 سمت چرخید هایماننگاه .گذاشتم دهانم توی را داغ

 .انداخت باال ایشانه که پژمان

 

 روابطم نداشتم، مشکلی هیچ الحمدهلل امروز من چیه؟ ــ
 خاصی مشکل ره،می جلو حسنه خیلی دخترممدوست با

 !بخیل و حسود چشم کوری به نیست، هم

 

 لبویش ظرف پژمان و کوبید گردنش پشت محکم پرهام

 با را اعتراضش .افتاد شلوارش روی هایشدست از

 .کرد بیان بلندی صدای
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 !شد لک شلوارم تو؟ چته ــ

 

 ۱۸۹_پارت#

 طومار#

 

 .کردم ایاشاره لبو سرخ لک به

 

 خوب تو برای چیزهمه که شدنمی افتاد، هم تو بد اتفاق ــ

 !باشه

 

 خودش برد، باال را دستش باز پرهام تا که داد بدی فحش

 چسباندم نگار یشانه به را امشانه .کشید عقب را سرش

 بد روزمان اگر بود مانعادت ما .خندیدم دلم ته از و

 خوب را خودمان حال تا شدیممی جمع همدور گذشت،می
 که دارد بدی روزهای گاهی دنیا که داشتیم باور .کنیم
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 بد روز آن شدمی حاال .کنیم عبور ازشان بتوانیم باید

 یک شدن ناقص حتی یا باشد کارفرمایی با بحث شبیه

 که کردمی غرغر داشت هنوز پژمان !ساده یجهیزیه

 زمین روی را خودش یشدهخالی لبوی ظرف پرهام،

 :زد لب و گذاشت

 

 یخونه قدر جاهیچ خورده، اعصابم طوریاین وقتی ــ

 ...هنوز بچگیامونه شبیه اینجا کنه،نمی آرومم عزیز

 

 خاطرات با چندانی تغییر اینجا بود، او با حق

 و بودیم شده بزرگ ما فقط .بود نکرده هایمانبچگی

 !پیرتر آجرها

 

 بده، شونحال وقتی آدما بود، نوشته خوندم جایه ــ

 ما، یهمه امن یخونه .شونامن یخونه به گردنبرمی

 !عزیزه خونه
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 .زدم لبخندی تنها من و کردند تأیید را نگار حرف پسرها

 :زد لب لودگی با پژمان

 

 تا هزار مادربزرگه یخونه گه، می شاعر که اینجاست ــ
 !داره غصه و شادی مادربزرگه یخونه ...داره قصه

 

 اشهمراهی نفرمان سه هر اعتراض، جایبه بار این

 به جایی یک از !خواندیم و خواندیم و خواندیم .کردیم

 و گلو به نفرمان، چهار هر هایغصه کردم حس بعد،
 دیگر بیت یک بود کافی و رسیده کوچک زبان آن پشت
 بچگی و عقببه برگشتن حسرت هرچه که خواندیممی

 .شود آوار جا همین بود، ماندل توی

 !آسمان به چسبید نگاهمان

 

 غریبه؟ مونحال طوریاین مونهمه امشب چرا ــ

 

 .داد جواب مان،متعجب هاینگاه را پژمان سوال
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 .بوده خوب امروزت گفتی که تو ــ

 

 شدنمی کرد، اشاره اشسینه به و کشید عمیقی نفس

 .جدی یا کندمی شوخی فهمید

 

 خنده،می بیشتر و ترهمسخره کی هر گنمی نشنیدی ــ
 داره؟ غم بیشتر

 

 ۱۹۰_پارت#

 طومار#

 

 خندیدند، باز و گذاشتند شوخی حساببه نگار و پرهام

 بود همین بودن، خاله .نکندم قامتش از را نگاهم من اما

 توی جای .بودند تو جان از بخشی ها،بچه انگار که
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 و خندید دید، که را نگاهم !شانهمه از ترکوچک

 .بدهد باد دست را امنگرانی خواست

 

 (!خاله نیست طوریهیچ) !خاله نی هشتو ــ

 

 .کرمانی کانال به زد هم پرهام

 

 (!رو القبا یه کن ولش) !القباره یه ولشکو، ــ

 

 نفسش وقتی نگار، و شد بلند باز هایمان.خنده صدای

 :کرد نجوا فرستادمی بیرون بخار

 

 و من داره؟ دووم کی تا جمع این نظرتون به ولی ــ
 این به بودیم، خونه همین از و کردیم ازدواج باهم پرهام
 که روزی یا بگیره، زن پژمان که روزی یه کردید فکر
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 طبیعی بپاشه؟ هم از جمع این ممکنه کنه، شوهر سپیدار

 .کنهمی فرق هاشدغدغه ازدواج بعد زندگیا هست، هم

 

 زده حرف هم او گرفتن زن از نگار انگارانگارنه پژمان،

 .بود کردنششوهر سپیدار همان گیرش فقط بود،

 

 !بیاد نذاره کنهمی غلط سپیدار شوهر ــ

 

 تصویری چرا دانمنمی من و فرستاد الیک برایش پرهام
 هاییاخم با پرپشت، موهایی با قدبلند، نشست کنارم که

 !بود آزاد اسم با ...بدتر همه از و نرم

 

 !نه یا ذارهمی خودت زن ببین دارید، من شوهر کارچی ــ

 

 .کرد گرد برایم را هایشچشم
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 ببینم، کن نگاه من چشم تو کنه،می دفاعم باشه، خوشم ــ

 !کردی انتخابش نکنه

 

 دلم خب، و نشست ترصاف پرهام پراندم، هوا توی دستی
 و من روی شانبامزه حساسیت این از رفتمی ضعف

 !امآینده

 

 تم،خاله من بیاد یادت شد، زیاد روت قدراین وقت هر ــ

 !پس سرجات بشین دم،نمی پس جواب بهتم

 

 .زد محوی لبخند هم پرهام و خنداند را نگار جوابم

 :زد لب و کرد دراز را پاهایش

 

 رو مونخاله ما اصلا، رو لوس بحث این کنید بس ــ

 !کلاً دیمنمی شوهر
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 فروشکفش بازاری یک با مثلاً خواستمی اگر شانخاله
 چه تخس زیادی مذکر موجود دو این به کند، ازدواج
 ندهم، باد به را سرم تا گرفتم کام به زبان داشت؟ ربطی

 رویا همهاین کردند،می هم ابرازعلقه دیگر دخترهای به
 دشنام بیشتر که خنگ یواژه یک با من که چیدندنمی

 .بودم چیده رویا بود

 

 ۱۹۱_پارت#

 طومار#

 

 حذر عاشقانه هایرمان خواندن از مدتی تا باید دیگر

 برای بریزد تاپتاپ هی دلم قدرآن که شد.نمی .کردممی

 داده شوهرش کجا را عقلم !بزرگی و کوچک چیز هر

 !اصلاً بودم

 

 !ترکهمی داره غیرتم رگ موافقم، ها ــ
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 قسم، خداخداوندی به که کرد اشاره گردنش رگ به و

 .دیدش شدنمی حتی !بود نشده برآمده حتی ایذره

 فاز الکی قدراین که جانم به دردش !مسخره پسرک

 بود شده هم گردن رگ این !آمدمی قپی و بود برداشته

 یمایه ها،خانم عذاب یمایه آقایان، مباهات یمایه

 !سلیم هایعقل یخنده

 

 شد تموم لبوهامونم .رفت سر ممحوصله زدم، یخ ــ

 کنیم؟ کارچی

 

 فامیل؟اسم ــ

 

 شد بیان این هوای به پژمان، یمسخره و لوس پیشهاد
 با تعجبش، کمال در اما باشد، انداخته دست را نگار که

 و قلیان اهل .شد بدل جدی تصمیم یک به ما موافقت

 مزخرف هایبازی این از الحمدهلل، نبودیم که دمودود
 و بود گذشته حدش دیگر که هم حقیقت و جرئت
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 نخواهیم که بود وقت دیر هم قدرآن .آمدنمی مانخوش

 در چهارنفره هایوالیبال یا و بازی کنسول پای بنشینیم
 پیشنهاد همین یا بخوابیم، برویم که ماندمی تهش حیاط،

 و ورقه آوردن برای نگار وقتی !بگیریم هوا در را خنک

 .کرد شروع را غرغرش پژمان رفت، پایین خودکار

 

 !ایمبچه مگه بابا، کردم شوخی من ــ

 

 :زد لب زنش از طرفداری به پرهام

 

 .کرد شدنمی هم کاری شبنصفه چی، که بشینیم ــ

 

 .دیدیممی ترسناک فیلم به شستیممی ــ

 

اً را مخالفتم  .کردم اعلم سریعا
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 یکی کمدم توی کردممی فکر هی قبل سری نیستما، من ــ

 جن با شبنصفه رو عزیز بارم یه !کنهمی نگام داره

 ...که دستشویی رفتمی داشت گرفتم، اشتباه

 

 و برود باال شانخنده شانجفت تا بود کافی جا همین تا

 .بکشد خودش سمت را تنم پرهام

 

 نیستی، خاله تو کردیش، جن که عزیز واسه بگردم آخ ــ
 !ایخونه این نمک

 

 لوس کمی بغلش توی دادم ترجیح نیامد، حرفم یادامه
 اشاصلیش صاحب دست را میدان نگار، آمدن با و شوم

 جفت نشست سریع هم زود خیلی لوس دخترک .سپردم

 :گفت هیجان با و شوهرش آغوش

 

 ۱۹۲_پارت#

 طومار#
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 !دوبهدو ــ

 

 !بازممی من سپیدار با نیست، قبول ــ

 

 .شود ساکت تا کوبیدم پژمان پهلوی به

 

 !دارم رتبه فامیلاسم توی من بخواد، دلتم ــ

 

 برگهای نگار .کرد نگاهم تردید با و انداخت باال ابرویی

 .فرورفت پرهام آغوش در بیشتر و داد ما گروه دست

 را پتو پرهام، و گذاشت لبش روی هم را خودکار نوک

 .پیچید شانجفت تن روی

 

 !کنه کم رو اینا روی مونمدل بذار بغلم، بیا سپیدار ــ
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 فقط دو آن و کردم زمزمه برایش خنده با چندشی

 مشاهیر اسم به و نوشتیم را عناوین وقتی .خندیدند

 اعتراضش معمولطبق که بود پژمان نفر اولین رسیدیم،

 .داد نشان را

 

 و فردوسی و سعدی جز من .نکنید سختش بابا، ای ــ

 چون اونم مشاهیر، از شناسمنمی رو کسی حافظ حضرت

 .بودن درسی کتابای توی

 

 من حرفم اولین بده، مزه باشه سخت باید نداریم، غر ــ

 !ع ...گممی

 

 و گرفت جدی را بازی هم پژمان نوشتن، به کردم شروع
 گفت؛می را نظراتش گوشم تو هی و شد نزدیک من به

 نوشتممی عنایت جایبه را اسم باید داشت اعتقاد مثلاً
 جایبه غذا، اسم برای یا و شدمی ترسخت چون هللاعین

 مشاهیر اسم به .بود بهتری پیشنهاد عدسی پلو،عدس
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 باال دست پژمان و کردیم مکث کمی دو هر رسیدیم، که

 .برد

 

 !نکن حساب من رو ــ

 

 استپ با و نوشتم را مدنظرم اسم خودم پس دانستم؛می
 دیگر هاآن ندهد اجازه تا برداشت خیز پژمان گفتنم،

 جنجالی دعوای بین هابرگه وقتی .بنویسند چیزی

 .نشست لبم روی لبخند گرفت، قرار زمین روی باالخره

 کنم عوض چیزی چه با بودم حاضر را جمع این من

 برای !تپید؟می هاآدم همین برای روحم، یهمه وقتی

 برای !ترشساده هایدورهمی و ساده هایبازی همین

 و دانستممی را قدرشان خوب من الاقل که بودنی همین
 !گفتممی شکر را خدا برایش

 

 !خوندن به کن شروع وحشی، خب خیلی ــ
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 .داد عمق بیشتر را لبخندم پژمان، به نگار اعتراض

 امتیاز مسئول پژمان، و پرهام و خواندن به کردند شروع

 را برگه پرهام رسیدیم، که مشاهیر به .بودند شده دادن

 .گذاشت زمین

 

 .ننوشتیم رو بعدش به اینجا از ما ــ

 

 ۱۹۳_پارت#

 طومار#

 

 :زد لب و برگه روی کرد مکث کمی پژمان اما

 

 !کشهغورباقه دستخطت چه خاله؟ نوشتی چی ــ

 

 دارید، تشریف خط استاد شما ببخشید گه؟می کی به کی ــ

 !حری عباس نوشتم
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 مشهوره؟ گیمی اینکه ــ

 

 صورتم روی که ایغصه .شد امغصه باعث نگار سوال

 چرا .کرد زیربهسر و شرمنده را او و انداخت سایه هم

 این برای مرد این اینکه نه مگر شناختنش؟می نباید
 حر .کشیدم عمیقی نفس بود؟ کرده تلش خیلی کشور

 یادی .انداختمی امهمسایه یاد را من آزاده و آزاده یعنی

 امیدوار نبود، برایش رویاساختن جای الاقل اینجا که
 من، که نرسیم هرگز هم آ حرف به بازی این توی بودم

 :دادم توضیح آرام فکرها، این جایبه ...را اسم

 

 نوین کتابداری یآموختهدانش اولین حری عباس دکتر ــ
 هیئت سردبیر، عنوان به هم هاسال بوده، ایران توی

 تلش علمی مهم یمجله تا چند مدیرمسئول و تحریریه

 .کردند
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 نگفتم دیگر من و فهمیدیم یعنی که دادند تکان سر هاآن
 علم ینظریه طراحان از حری، عباس دکتر که

 مفهوم بار اولین برای و شدمی حساب شناسیاطلعات
 کرد ارائه جهان در جدید رویکردی با را شناسیاطلعات

 جهان کل در شناسیاطلعات یمجله اولین مسئولیت و

 برای مقاله هفتادوصد از بیشتر که نگفتم .بود او با هم

 که نگفتم حتی و کردند ترجمه اسلم و جهان یدانشنامه
 شخصی یکتابخانه دو،ونود سال در شانمرگ از بعد

 بیشتر و کمیاب ینشریه جلد چهارصد از بیشتر با ایشان
 یکتابخانه به مرجع، کتاب جلد دوهزاروپانصد از

 بکشند خجالت بیشتر و بگویم ترسیدم .شد اهدا عمومی

 ناشناخته ...اما بودند، افتخار که هاییآدم نشناختن از

  !ماندند

 

 آزاده یعنی حر گفتی زدند لب ام،شانه روی آمدند هاپری

 فکری چه این گرفتم، را شاندهان جلوی ...یعنی آزاده و

 !حسی چه که بگویم بهتر یا جانم؟ به بود افتاده بود

 و فکرهایم از ترسیدم حسم، از ترسیدم خودم، از ترسیدم
 آخر در
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 یتپنده یماهیچه مشت آن توی انفعاالتوفعل از ترسیدم

 !کرمانی سپیدار ...نامتقلب

 

 .دوم طومار پایان

 !حری عباس یادزنده یادبه

 

 :�🌺�طومار***                                      

 ۱۹۴_پارت#

 طومار#

 

 (شریفی ناصر) :نام به سوم طومار

 

 فروشیکتاب به رسیدن تا را مسیری بودم گرفته تصمیم

 این ام،تازه شغل و دانشگاه کارهای حجم .کنم طی پیاده

 کرده سلب من از را ورزش و رفتن باشگاه مجال روزها
 رگ به امروز، و هستند بهانه هااین گفتمی عزیز .بود
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 نیستند، بهانه تنهانه بودم گفته و بود برخورده غرورم
 ساق درد شب، تا کنممی رویپیاده را مسیر از کلی بلکه

 بود باطل خیال !مادرم کند اتشرمنده قضاوت از پاهایم

 چشم پشت یک جز و گرفتمی امجدی عزیز اگر
 برای اما داد،می نشان حرفم به واکنشی کردن،نازک

 و کردم گز پیاده را مسیر ...شده هم خودم به کردن ثابت

 باید کردممی حس فروشیکتاب از باالتر خیابان دو حاال،

 .کردممی اعترافم اشتباهم به بلند صدای با

 

 روز یک صبح نیمونه ساعت و بود خلوت خیابان

 نگاهم .شدنمی دیده درونش رهگذری خیلی زمستانی،

 از زیباتر و ترآبی کمی امروز که بود آسمانی به

 چند و بایستم آمدنمی بدم .شدمی دیده قبل روزهای

 چند همان با اینستاگرامم توی تا بگیرم آسمان از عکس

اً شدم،نمی کتابدار اگر .کنم آپلودش محدود عضو  حتما

 پایش و کردممی انتخابش که بود ایبعدی شغل عکاسی

 در و رفتممی جلو آسمان به خیره طور همان .ایستادممی

 سرم توی را هاپیج انگیزشی مثبت جملت بودم تلش
 آسمان خوبیست، روز چه امروز اینکه مثلاً کنم؛ تکرار
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 دوم به اول یثانیه ....خدا و هستم سلمت ...زیباست

 با و شد خالی زیرپایم کردم حس که بود نرسیده فکرهایم

 که بودم گیج اولش .آمدم فرود سطحی در محکم کمر،

 و دویدن صدای و امکوله شدن کشیده با بعد اما شد، چه

 داشتند تازه انگار ...موتور یک گاز بندش،پشت

 را سرم .دادندمی انجام را شانوظیفه اممغزی هاییاخته

 من از شدن دور حال در موتوری دیدم و چرخاندم کمی

 کجا خودم !است آویزان هایشدست از  ام،کوله و است

 حین یکیشان و آمدند سمتمبه دواندوان مرد دو بودم؟

 :زد لب نشستن

 

 خانم؟ شد طوریت ــ

 

 :پرسیدم آهسته کندذهن، و گیج هایآدم مشابه

 

 شد؟ چی االن ــ
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 رفته تویش پایم که ایچاله به و کشید درهم اخمی مرد

 .کرد ایاشاره بود

 

 رو چاله این .کننمی دزدی اینجا سومه بار هفته این ــ

 مردم کرده، درست خبریبیخدااز کدوم نیست معلوم
 که کشنمی کشیک عوضیا این انگار خورنمی که زمین
 کنن،می فرار و دارنبرمی رو شونکیف رنمی بدوبدو

 !خودشونه کار هم چاله گممی که من

 

 ۱۹۵_پارت#

 طومار#

 

 زمین یخاطره با و دادم تکانی را سرم بودم؟ چاله توی
 و دست ترس با بود، رفته در که دستی و سابقم خوردن

 حس که طوریآن نه اما کردندمی درد .دادم تکان را پایم

 قسمت به هم بعد .اندکرده پیدا ایجدی مشکل کنم
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 و زمان مرور نه بود آدمی کار تعمدااً که زمین یشدهچاله

 .ماندم خیره ها،سنگ فرسایش

 

 خانم؟ خواینمی کمک ــ

 

 بعد، و کردم مرور را آمدهپیش اتفاق بار یک سرم توی

 :زدم لب زدهبهت و گرد هاییچشم با

 

 !بردن؟ رو کیفم ــ

 

 .شد بلند و گفت هاییخدانشناس مرد

 

 اعلم داشتی مهمی مدارک اگر برو پاشو خانم، پاشو ــ

 !بزنتشون گرم زمین به خدا .کن مفقودی
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 بودم، آرام که بود نشده لود ذهنم هنوز ایستادم، سختیبه
 هم نازنینم گوشی دادن دست از برای باید الاقل وگرنه

 از صورتم .کردممی گریه جا همین بچه یک عین شده،

 :پرسیدم که بود شده درهم درد

 

 رو اینجا یکی چرا هفته، تو سومه بار گیدنمی مگه ــ
 نکرده؟ درست

 

 .انداخت باال ایشانه

 

 !نکردند اقدامی گفتیم، شهرداری به ــ

 

 کردنمی اقدام شهرداری اگر یعنی !همین و همین همین؟

 اینجا تا کنند درست سیمان استانبولی یک توانستندنمی
 و بیشتر هایدزدی دیدن به نشستندمی باید کنند؟ پر را

 به سرگردان شد؟می عادی برایشان چیزهمه بعدش

 :زدم لب و انداختم نگاهی دزدها شدن دور مسیر
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 .گوشیم ــ

 

 !آگاهی برو االن همین شنویمی من از ــ

 

 زنده ببیند بود این رسالتش انگار .شد دور من از هم بعد

 فکر بعدی دزدی به و سرجایش بنشیند برود نه، یا ماندم

 گوشی و کیف و لنگیدمی کمی که پایی با کمربهدست .کند

 را خودم باید رفتم؟می را مسیر یادامه چطور نداشته،
 آمدمی یکی بعدش تا رساندممی فروشیکتاب به الاقل

 با تا بود آشنایی آنجا !کلنتری به رفتن برای دنبالم

 باید کردممی حس حاال، و کنم خبردار را کسی موبایلش،
 از و کردممی اندیشیمثبت جملت تمام به کجیدهن یک

 افتادم راه وقتی .افتادممی توبه به هم آسمان ریخت دیدن

 هاریزهسنگ که دستی کف و خاکی هایلباس آن با
 از حادثه داغ .شلیدمی که پایی و بودند داده خراشش

 تمام .بودم گذرانده سر از چه فهمیدم تازه و گذشت سرم

 فروشیکتاب تا راه طول !پرغصه و ترسیده بود، یخ تنم
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 ریموت حتی آمد یادم بعد .کنم تمام تا کندم جان را

 دزدها به که بود امکوله جیب توی امبرقی یکرکره

 

 ۱۹۶_پارت#

 طومار#

 

 گلویم درماندگی و بغض سر از جا، همان و بود رسیده

 کمر از محکم خیلی .چرخاندم را سرم دردناک و شد پر

 به .بود افتاده درد به کمرم کل و بودم افتاده زمین روی

 و انگار بود خوردن زمین من رفتن راه ذکات عزیز، قول

 سمتبه شل، پای همای با .نداشت هم تمامی

 را موبایلش کنم خواهش حامد از تا رفتم فروشیکفش
 داشت که مشتری یک و بود آزاد حامد، جایبه اما بدهد،

 .گفتمی هایشدست بین چرم کفش هایمزیت از برایش

 با یکی نگاه و چرخید دو هر سر کردم باز که را در
 با یکی آن و شد پایینوباال ظاهرم روی تعجب

 !عیان جاخوردگی
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 !سپیدار ــ

 

 را سرش هم او و دادم تکان سری درد با سلم، جایبه

 از کل به را تمرکزش انگار .چرخاند خریدار مرد سمتبه

 فقط .بگوید چه باید بود رفته یادش و بود داده دست

 میزش پشت صندلی آمد، من سمتبه و کرد عذرخواهی

 :زد لب و سمتم داد هول هایشچرخ روی را

 

 شده؟ چی ــ

 

 :زدم لب و صندلی روی نشستم

 

 !زدن رو کیفم ــ
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 بود؟ نگران .کرد برانداز را سرتاپایم نگاهش و کرد اخم

 بفهمم که نبودم خبره هاآدم نگاه تشخیص در خیلی خب

 دوباره و داد تکان سری فقط .گذردمی چه سرش توی

 را رضایتش کفش، پازدن با مرد .چرخید خریدار سمتبه

 تمرکز،بی و سریع خیلی آزاد، و کرد اعلم خرید برای

 و بست را در رفتنش، با .کرد حساب او با را هزینه

 یعنی چرخاند؛ سمتش آن به را است باز مغازه تابلوی

 .چرخید من سمتبه هم بعد .است بسته مغازه

 

 زدن؟ رو کیفت کجا ــ

 

 .بود گرفته بغضم

 

 بعدم زمین، خوردم اولش ...باالتر خیابون تا دو همین ــ

 شهمی .بردن و برداشتن رو کیفم بجنبم خودم به تا

 کلنتری؟ بریم بیاد یکی بزنم زنگ بدی رو موبایلت
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 بدنم تمام باز .آمد جلو هایشاخم حفظ با جواب، جایبه

 :زد لب و گذارند نظر از را

 

 .دکتر بری اول واجبه کنم فکر ــ

 

 االن کرد،می فکر امقبلی خوردن زمین به یحتمل هم او
 این پاییستودستبی دختر چه گفتمی خودش پیش

 !فروشکتاب دختر

 

 ۱۹۷_پارت#

 طومار#

 

 !خوبم نه ــ

 

 .برات بریزم آب بذار ...ترسیدی ــ
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 میزش روی معدنی آب بطری سمتبه که کردم نگاه

 روی هم بعد .داد دستم به و ریخت لیوان توی کمی رفت،

 رویش کفش پرو برای هامشتری که ایصندلی

 .نشست ،نشستندمی

 

 .اول بخور ــ

 

 بود مراد نطلبیده آب .دادمی آب دستم به بود دوم بار این

 و نوشیدمش نفس یک .داشتم باور هاجمله این به من و

 یماندهباقی از کمی .بدهم قورت هم را بغضم کردم سعی

 که کنم تمیز آن با را هایملباس تا ریختم دستم کف را آب

 .شد مانعم

 

 !کن صبر ــ

 

 با را اشصندلی هایشاخم حفظ با ماند، هوا توی دستم

  .ماند دستم کف روی پردقت نگاهش و کشید جلو خودش
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 دختر؟ پس خوبی گیمی چرا زخمه، از پر اینکه ــ

 

 !نیست هیچی ــ

 

 و جایش از شد بلند .بود من معطوف بار این اخمش

 شده نصب دیوار روی میزش باالی که کوچکی یجعبه

 اولیه هایکمک برای که خوب چه .کرد باز را بود

 کارهایی بهترین از یکی این داشت، مخصوصی یجعبه
 به بودم کرده شرکت که احمریهلل هایدوره در که بود

 دستش توی برگشت، که بعد کمی .بودند داده یاد ما

 .بود بتادین با همراه پنبه، و ظریف کشیباند

 

 ندیدی؟ رو موتور پلک .بدم شوشوشست بذار ــ

 

 دستم دیدن برای سرش ناگهانی که قدرآن آمد بند ...نفسم

 قابل فاصله این از تارشانبهتار موهایش، و شد نزدیکم
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 پرسید، دوم بار که را سوالش .بود هایممژه با لمس

 نگه دستم زیر فاصله با را دستش .انداختم باال سری

 نزدیک هازخم به را پنبه دیگرش دست با و بود داشته

 .کرد

 

 نفهمیده اصلاً بودم، شوک توی دقیقه بیست تا من ــ

 !شد چی بودم

 

 .شیمی لود دیر حادثه بعد اصوالاً بله، ــ

 

 تهش خوردنم، زمین باید چرا انداخت؟می دستم داشت
 و پنبه برخورد از گرفت آتش پوستم آدم؟ این به رسیدمی

 دستش لمس .شد مانعم سریع که بکشمش عقب خواستم

 ...امان و کرد بهت دچار را دویمان هر انگار دستم، با

 و کرد رهایم کردن نگاه بدون !هاپری نگاه برق از امان

 :زد لب
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 ۱۹۸_پارت#

 طومار#

 

 !بدمش شووشست بذار ...نکش عقب ولی متأسفم، ــ

 

اً ــ  !نیست نیازی واقعا

 

 .کند اذیتم که نبود سوزشی دیگر و داد ادامه کارش به

 

 بزنی زنگ دممی رو موبایلم ...بشه که تموم نیازه، ــ

  !بهتره کنی شکایت بری زودتر .دنبالت بیان

 

 .شدم مزاحمتون ــ
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 و گذاشت دستم روی استریلی پد شد، تمام که کارش

 هایاخم همان با هم نهایت در .بست دورش را باندکشی

 .کشید باال را سرش درگیرکننده،

 

 .پیشم اومدی کردی خوب نشدی، ــ

 

 نگاهم غصه با قدرآن لحظه آن چرا پریان، شاه دختر
 خیس؟ و بودند دیده داغ هایشچشم چرا کرد؟می

 دستم بودند؟ افتاده وتابتب از چرا زردپری و سبزپری
 بیرون محکمی و عمیق نفس و کشید عقب بست، که را

 .فرستاد

 

 !بگو بهم رو خیابون اسم ــ

 

 :پرسیدم جایشبه نگفتم،
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 نه؟ یا خوبه توناخلق شما بدم تشخیص تونمنمی چرا ــ

 

 نگاهش .کرد پرتش بهت یچاله توی ام،ناگهانی سوال

 تصمیم هیجانی و خامی یهمه با .زدمی فریاد را این

 پشیمان سوالم از حال این با سنم، مخصوص هایگرفتن

 من، سالوسن توی که شدنی درگیر از ترسیدممی .نبودم

 مانعی باید و نبود هم تصور از دور من رویاباف ذهن با

 .ساختممی برایش

 

 نیست، شناخت قابل خودمم واسه هنوز من، اخلق ــ
 بدم نیستم، هم خوب اگر کنممی سعی آدما بعضی با ولی

 !نباشم

 

 کیا؟ با ــ
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 به و برداشت را آبش بطری .نشست لبش روی تبسمی

 نفس یک ...هایملباس خاک کردن پاک برای داد، دستم

 :کرد زمزمه

 

 !فروشکتاب دخترای با مثلاً ــ

 

 برد، فرو زانویشبرسر پریان شاه کشیدند، جیغ هاپری
 و من با جنگ برای کردند روشن را هایشانمشعل دیوها

 دنیای توی .شدم اسیر هاپری دنیای توی ...خودم

 دخترای که دنیایی توی !هاحس دنیای توی ها،قصه

 معنای از ترقشنگ را، فروشکفش مرد یک فروشکتاب
 طور همان بود، آزاد رویا، و شدمی برداشت اشواقعی

  !شدمی مراد نطلبیده آب که

 

 بسته قلعه درای شکسته، روز توک دیگه ...پریا

 شین من اسب سوار شین، بلند زوده تا اگه

 آدمی صداش ببینید مردم شهر به رسینمی
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 !آدمی هاشبرده زنجیر ریختن جینگهوجینگ

 

 ۱۹۹_پارت#

 طومار#

 

 شد؟ بهتر االن ــ

 

 .فروشیکتاب توی شدم پرتاب ذهنم، عوالم توی از

اً بود، دستم به اشاشاره  .بود شده بهتر حاال قطعا

 شوم بلند خواستم دستم، کشیدن عقب با و کردم تشکری

 :زد لب که

 

 بیان بگی اونجا از بعد کلنتری؟ بریم باهم خوایمی ــ
 استراحت خونه بری شکایت بعد امروز بهتره دنبالت؟

 !کنی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 زاپاس ریموت برام بگم باید فقط !بیام دارم دوست نه، ــ

 .پرهامه دست ریموت و کلید یه .بیارن رو

 

 به هایمانگشت نوک با را آب .شد بلند و داد تکان سری

 او ظاهرم، شدن بهتر با و کشیدم لباسم خاکی هایقسمت

 و قدیمی سررسید یک کردن باز حین .کشید عقب هم

 :پرسید درونش چیزی نوشتن

 

 کسی؟ به زنیمی زنگ یا آیمی من با خب؟ ــ

 با تازه و بود سرکارش که پرهام .کردم فکر کمی

 موقعبی مرخصی .بود کرده حل را مشکلش کارفرمایش

 رفته دوستانش با پژمان .شدمی دردسرش باعث شاید

 نگاهم .بودند سرکارشان همه هم، برادرها و تهران بود

 مجبور و بود سرکارش هم او خب چرخید، او سمت

 آشنا یک گردن را زحمت این .ببند را اشمغازه شدمی

 !بود بهتر انداختممی
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 ...کنم فکر ــ

 

 چرخوندی؟ رو تابلو چرا آقا سلم، ــ

 

 .چرخاند را سرمان سلمش، و حامد پرسروصدای ورود

 روییخوش با هم حامد و نشست من لب روی لبخند

 .کرد احوالپرسی

 

 !نده بد خدا ــ

 

 و زدم لبخند فقط پاسخ جایبه بود، دستم به اشاشاره

  .بست را سررسیدش آزاد

 

 کرمانی؟ خانم شد چی ــ
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 خب، و کمی بود عنق .بود نداده هم را حامد سلم جواب

 توی جمله این !نباشد بد من با کندمی سعی بود گفته

 نگاه .بود گذاشته سرش روی پادشاهی تاج رویاهام

 :زدم لب دیدم که را منتظرش

 

 ...نیست زحمتی اگر ــ

 

 و برداشت را سوییچش کنم، تمام را امجمله نداد اجازه

 :زد لب حامد به رو

 

 !نیام ظهر تا ممکنه باشه، حواست ــ

 

 ۲۰۰_پارت#

 طومار#
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 کرد بازش رفت، در سمتبه آزاد و داد تکان سری هم او

 و شدم خارج خجالت با .بروم بیرون من تا ماند منتظر و

 پررویی چقدر فهمیدمی اگر شدمی روشن عزیز چشم

 دلم بگذارد، سرجایش داشت را حامد او خب !امکرده

 سبزپری .بمانند کارشان از و شوند اسیر برادرهایم نیامد

 با بعد (بود؟ همین دلیلش مطمئنی) :کرد نجوا گوشم زیر

 .خندیدند استیصالم به زردپری همراه بلند، صدای

 .زد را دزدگیر و رفت ماشینش سمتبه

 

 .بشین ــ

 

 ماشینش کنار کمی عقب، یا بنشینم جلو در که تعلل با

 بدون که بود گذاشته خودم یعهدهبه را انتخاب .ایستادم

 .کشید را انتظارم و نشست رل پشت خودش کردنم، کمک

 البد .بنشینم جلو بتوانم که شناختمشمی قدرآن دیگر

 در .رفتممی شکایت طرح برای داشتم او با که شناختممی

 رویم به را تأخیرم اینکه بدون کردم، باز که را جلو
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 پارکش جای از آهسته بعد و بنشینم تا ماند منتظر بیاورد

  .درآمد

 

اً ــ  بود؟ خیابون کدوم دقیقا

 

 اسم .بود پرسیده من از هم مغازه توی را سوال این

 خوردن زنگ با و داد تکان سری گفتم که را خیابان

 شلوغ سرش .شد پرت من پاسخ از حواسش موبایلش،

 آن خاطربه که کشیدممی خجالت بیشتر حاال و بود

 !بودم شده مزاحمش خودم، دل خام رویاهای

 

 جریانش در شما؟ احول شکرخدا، !شیخی آقای بله ــ

 بگم خواستم بودم، زده زنگ بهتون همین برای هستم،

 برادر  .بانک برید دیرتر هفته یه فردا، جایبه شهمی اگر

 بارم این دیدی؟ بدحسابی من جانب از حال به تا من،

 روزبهروز کرده قبضه رو بازار چین ....بوده بدشانسی

 تصمیمم جریان در حاجی.شهمی ترسخت تولید داره
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 حق .بانک ببر دیرتر هفته یه رو چکت فقط شما هست

 درست رو شرایط نتونیم تا !نیست ایچاره ولی گی،می

 دونهمی هم حاجی خود مونه،حلراه تنها نیرو تعدیل کنیم

 .بدیم زیادی ضرر باید داریم نگه رو نیرو بخوایم اگر

 !زیاد عزت ....من به کمکه همینم بزرگی، شما

 

 غرق .چرخیدم رخشنیم سمتبه آهسته تماسش، قطع با

 به کلنتری دادند،می نشان را این هایشاخم و بود فکر
 و رسیممی زود خیلی دانستممی نبود، دور هم خیلی ما

 یک با توانستممی .بودم شده دردسرش باعث الکی شاید

 !دانستمنمی را پول کدام با البته و برسانم را خودم تاکسی

 

 هست؟ کارتون روال توی مشکلی ــ

 

 را سرش و بیاید بیرون فکر از شد باعث ام،ساده سوال

 :بدهد را پاسخم و بزند هم محوی لبخند .بچرخاند سمتمبه
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 .کنه فرق یکم مشکل از مونتعریف کنم فکر مشکل؟ ــ

 

 ۲۰۱_پارت#

 طومار#

 

 بود؟ کرده تصورم بچه !برخورد غرورم به

 

 که دخترام اون از من کنیدمی فکر مثلاً فرقی؟ چه ــ
 رنگ دراومدن شایدم یا ناخنمه شکستن مدغدغه
 !فهممنمی رو مشکلت همین برای موهام؟ یریشه

 

 عطر بوی بین و داد ادامه اشرانندگی به نکرد، نگاهم
 جواب آهسته بود، کرده پر را ماشینش توی که چوبی

 :داد

 

 !باشه رنگی موهات آدنمی نظربه ــ
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  :کردم اعتراض انداخت؟می دستم

 

 !آزادخان ــ

 

 یک که طوری .کرد نگاهم کوتاه و پرید باال ابرویش

 صدایش بد گذاشتم؟ بینذره زیر را لحنم خودم لحظه
  بودم؟ کرده

 

 بغض رفته، و بوده کیفت توی گوشیت که این خاطربه ــ

 توی هست تفاوت یکم دهمی نشون این خب .بودی کرده

 .بدونیم مشکل رو چی اینکه

 که چینی به پول، میلیون صد چند به رسهمی من مشکل
 مردم، و بازار توی ریخته پایین قیمت با کیفیتبی چرم

 نیروهای .یکیه ایرانی کار با شونکیفیت کنندمی فکر

 که هاییبدهی و شنمی تعدیل دارن یکییکی که کارگاهی

 مملکت، این توی تحریم !آننمی پایین اما رن،می باال
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 ول و گرفته رو کنندهتولید من گلوی چیز هر از قبل

 !.کنهنمی

 

 هم من .گرفت قضاوتش برای هم سوخت، برایش هم دلم

 سعی سن این توی اینکه داشتم، را خودم مشکلت

 تلش اینکه .اهدافم برای بجنگم و باشم مستقل داشتم

 اذیت باعث خانه، کوچک خواهر هایمسئولیت کنم
 نشان ترمپشتوانهبی بودنم، پدربی و نشود امخانواده

 اما نبود، او مشکلت قدر شاید .بود سخت خب ندهد،

 و مشکلت مقیاس خودش، زندگی با هرکس

 .سنجیدمی را دردسرهایش

 

 بده؟ اوضاع پس ــ

 

 به بودیم نزدیک .چرخاندم را سرم ماشین توقف با

 هم را جوابم و بروم کرد اشاره سر با منطقه، کلنتری

 :داد کوتاه
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 !بده اوضاع ــ

 

 که نگاهی کردم، نگاهش ثانیه چند شدنپیاده از قبل

 .بزند لبخند شد باعث

 

 شغل توی ساله چند مشکلت این نشه، درگیر ذهنت ــ

 !منتظرم بکن رو شکایتت برو .هست من

 .بگیرم باید فاصله این توی تماس چندتا

 

 ۲۰۲_پارت#

 طومار#

 

 .زدم را امطعنه طنز، زبان به
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 شما خودم، یزنونه مشکلت پی رممی من باشه، ــ

 !مردونه مشکلت به برسید

 

 .شدم پیاده آهسته من و پرید باال ابرویش جفت بار این

 اتاقاین از .بود طوالنی کمی شکایت ثبت اداری مراحل

 ثبت نهایت، در و کیف داخل اقلم لیست رفتنم، اتاقآن به
 تهش، و ببرد جایی به راه دانستممی بعید که شکایتی
 سیم ابطال جهت ترسریع هرچه اینکه برای راهنمایی

 و خسته .کشاند بیرون کلنتری از را من کنم، اقدام کارت

 داشت ممکنش شکل بدترین به روزم !بودم حوصلهبی

 جملت آن گردن بودم انداخته را همه و رفتمی جلو

 بین دیدنش برای چرخاندم چشم .صبح اول انگیزشی

 ممکن هوای بدترین من نظر از که زمستانی تند آفتاب

 را آدم چشم آقتاب هم بود، سرد هم چون .بود

 حال در و ماشین به زدهتکیه دیدنش با !سوزاندمی

 که جایی خودرو، طرف آن و رفتم جلو تلفن با مکالمه
 را حرفش تا ایستادم دیدم،نمی بود من به پشتش چون

  .کند تمام
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 پس از شهنمی وگرنه حاجی، بفروشیم باید رو زمین ــ

 کمپانی اون با کنیم قبول باید هم بعد .دراومد هابدهی

 کفش دنبال مردم دیگه کن قبول .کنیم همکاری شرقی

 مناسب قیمت نیستند، ایرانی اصل چرم و دوزدست

 بیرون رو رضا و احمد اگر کنم؟ کارچی گیمی  .خوانمی

 چند بابا بدیم؟ رو شونحقوق بیاریم کجا از که نکنیم

 شنوینمی اصلاً موال به !منفیه همش کار خروجی ماهه

 !زنیمی رو خودت حرف که گممی چی

 

 بین دستی و کرد قطع را تماس عصبانیت با هم بعد
 :زدم لب بعد و بگذرد ثانیه چند گذاشتم .کشید موهایش

 

 .اومدم من ــ

 

 را هایشاخم کرد سعی دیدنم، با و چرخید سریع خیلی

 .کند باز شده هم کمی
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 اومدی؟ کی ــ

 

 .االن همین ــ

 

 را کار این .شوم سوار کرد اشاره و داد تکان سری

 :زدم لب جایشبه و نکردم

 

 .شمنمی تونمزاحم بعد به اینجا از دیگه ــ

 

 رممی دارم سرکارت؟ برگردی خواینمی مگه ــ

 .سمتاون

 

 ریموت بدون ولی داشتم را قصد همین دادم، تکان سری

 رساندممی را خودم باید .شدنمی که مغازه کلید و کرکره

 هم او با .گرفتممی را هازاپاس نگار از و پرهام یخانه
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 خود گفتممی و گرفتممی آژانس رفت، آنجا تا شدنمی

 .کند حساب را اشهزینه خانه دم نگار

 

 ۲۰۳_پارت#

 طومار#

 

  !کلیدا دنبال برم قبلش باید ولی چرا، ــ

 

 .رسونمتمی بشین اوکی ــ

 

 و کرد باز را در بدخلق قدرآن اما نه، بگویم خواستم

 آخری تماس بود مشخص .ماند دهانم توی نه که نشست

 مکث کمی با .بود ریخته هم به را اعصابش بدجور

  .بستم را کمربندم آدرس، گفتن با و نشستم

 

 گفتن؟ چی ــ
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 بعید ولی بدن، اطلع شد خبری شد قرار ...هیچی ــ

اً سپردن .ببرن جایی به راه دونممی  رو سیمکارت حتما

 .کنم ابطال

 

 تکان سری و زد زل موبایلش ی صفحه به حواس،بی

 .بود تماسی منتظر انگار .داد

 

  .بکنی باید رو کار همین ــ

 

 !شدم تونمزاحم خیلی من ــ

 

 جلوی کرد رها را موبایلش چرخید، سمتم کوتاه سرش
 .کشید عمیقی نفس و ماشین
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 بازت سرم از رک خیلی بودی مزاحمم باش مطمئن ــ

  .کردممی

 

 هم بودم صریحش لحن این حیرت در وقتی مکث، کمی با

 :داد ادامه

 

 و حرص باهاشونه، آدم وقتی که نیستی دخترا اون از ــ

 !خوبه این بخوره، رو شونلوس رفتار جوش

 

 .کشیدم جلو را سرم شیطنت کمی با هم بعد گرفت، امخنده

 

 !ایدخوردهزخم مشخصه ــ

 

 نظربه و نبود سرحال زد، آرامی خندتک هم خودش
 .آمدمی عمیق مشکلتش
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اً همین برای خورده، تنم به تاشون چند پی ــ  با عموما

  .ندارم خوبی یرابطه مونث جنس

 

 .کرد اضافه هم حرفش توجیه برای

 

 و ریمی وپایینباال بازار توی شب تا صبح از وقتی ــ
اً کاری، دنبال  تایم بخوای کشهنمی تحوصله هم واقعا

 لوس و خودراضی از موجود یک وقف رو استراحتت
 رستوران فلن باهاش چرا بزنه غر بلده فقط که کنی

 دلبهدل چرا و نخریدی رو هدیه فلن چرا نرفتی،

 .دینمی مزخرفاتش

 

 .رفت بین از امخنده

 

 ۲۰۴_پارت#

 طومار#
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 و ازخودراضی شما قول به موجود اون خب، ولی ــ
 و خونه بیاد طرفش که منتظره شب تا صبح از لوس،
 و بگذرونه وقت یکم باهاش کنه، گوش حرفاش به الاقل

  ...نیست زیادی توقع .بده دلش به دل

 

 .برد باال را دستش یک و شد تنشم متوجه

 

 هوم؟ .نکنیم کامل دعوا با رو بدت روز کلکسیون بیا ــ

 

اً اگر مردها شما اما ببخشید، ــ  که اینه تصورتون واقعا
 تشت هاشب کنید،می کار شب تا صبح از اینکه برای باید
 هم کسی صدای بزنن، بادتون و بذارن پاتون زیر شیر

 موجودات خیلی نخوره،همبه توناستراحت تا درنیاد

 !هستید تحملیغیرقابل
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به بود حواسم هم بحث همان بین .گرفت اشخنده

 .کنم اشاره رسیدمی پرهام یخانه به که ایکوچه

 

 با خودراضی از موجودات ...جذابیه ترکیب خوبه، ــ

 .عالی پکیج یه !تحملغیرقابل موجودات

 

 را خودم جلوی سختیبه و افتادم خنده به لحنش از

 !آدم این بود عیارتمام ایرانی مرد یک .گرفتم

 

 خونه؟ کدوم ــ

 

 نگه جلوتر کمی را ماشین او و کردم اشاره خانه در به

 ترسرحال کمی که نگاهی با و چرخید سمتمبه .داشت

 :زد لب بود شده

 

 گردی؟برمی خودت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 که شوم پیاده خواستم .گفتم ایبله و کردم باز را کمربندم

  .امنکرده تشکر آمد یادم

 

 ...راستی ــ

 

 .کرد نگاهم

 

 ...حقیقتش !امروز برای ممنونم ــ

 

 یزمزمه با و زد لبخندی شود، تمام حرفم نگذاشت
 قرار خداحافظ معنایبه سرش کنار هم را دستش حرفش،

 .داد

 

 بلدن کردنم کمک تحمل،غیرقابل موجودات اینه حقیقت ــ

 !باش خودت مواظب !فروشکتاب خانم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کوچه از او که زمانی تا و شدم پیاده ماشینش از لبخند با

 .کردم نگاه مسیرش به و ایستادم جا همان نشد، خارج

 نشستند، سرجایشان دوباره و آمدند دوپری آسمان از

 مثل صدابی و انداختند پا روی پا !هایمشانه روی درست

 و خسته پریان شاه دختر اما شدند، تماشا مشغول خودم
 و نگار و پرهام یخانه در جلوی بود نشسته کسل،
 افسوس نگاهش توی کنم فکر .شویم داخل بود منتظر

 و فروشکتاب دختر رفتی دست از گفتمی داشت .بود هم

 !نداشتم قبول را حرف این من

 

 که مردی برای !بود لرزیده دلم کم خیلی ....فقط من

 ...بله خب و نداشتم قبول هم درصد یک حتی را افکارش

 دختر نگاه آخرم، اعتراف از .بود آشکار حماقت یک این

 راضی اعتراف این به هم او انگار و زد برق پریان شاه

 داشتم سعی زدم، را نگار یخانه زنگ وقتی .بود شده

 .نکنم نگاه هایشچشم توی دیگر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

                                          *** 

 

 ۲۰۵_پارت#

 طومار#

 

 بردار رو من لباسای از دست یه الاقل برو پاشو ــ

 .عمه شده خالی خاک بیاد؛ پرهام بزنم زنگ تا بپوش،

 

 بودم، خریده بود ماه چند که موبایلی گوشی یاد به
 رمز .رفتمی هایمچشم از طور همین هایماشک

 در را پیجم باید چطور بود، رفته یادم هم را اینستاگرامم

 :زدم لب و کشیدم باال بینی آوردم؟می باال جدیدی موبایل

 

 !قشنگم گوشی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به را خانه سیمبی تلفن نداد، بروزش و گرفت اشخنده
 پرهام بود منتظر که طور همان و چسباند گوشش

 :زد لب بدهد را جوابش

 

 .برم قربونت نخور غصه ــ

 

 و نگار یخانه وارد وقتی از دادم، تکان هوا در دستی
 امدلدادگی ذره یک آن به اینکه جایبه بودم، شده پرهام

 سر چقدر عزیز .خوردممی را موبایلم یغصه کنم، فکر

 سرم داد، تلفن یک برای پول همهاین نیازیست چه اینکه
 عزیز دزدیدند،می را خودم اگر گمانم بود، زده غر

 .را قیمتمگران موبایل تا کردمی هضمش ترراحت

 

 زاپاس کلیدای گممی عزیزم، سلم ...پرهام الو ــ

 پیداش که گذاشتیش کجا رو ریموتش و فروشیکتاب
 .داره نیازشون سپیدار نه ...کنم؟نمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 امبینی و برداشتم میز روی از دستمالی کرد، نگاه من به

 :داد ادامه و خندید .گرفتم را

 

 خوبه نباش نگران ...!زده دزد رو کیفش ظاهرااً ــ

 موبایلش یغصه داره البته خوبه باش مطمئن خودش،
 برگرده بگو رو وسایل جای فقط خوره؛می رو

 خونه برسونش دنبالش برو خودت عصرم .فروشیکتاب

 .عزیزم باشه متوجهم ...بگو عزیز به رو جریان و

 

 با بعد لحظاتی و رفت اتاق به کرد قطع که را تماس

 فشرد را امشانه .برگشت سمتم به زاپاس کلی و ریموت

 :کرد زمزمه و

 

 و ظهره االن دیگه بری؟ بعد بخوری ناهار بذارم غذا ــ

 .کن عوض لباساتم برو .نداره فایده رفتنت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای هم زیبایی قاب چه برداشتم، دیگری دستمال

 .بودم خریده موبایلم

 

 دیگته .نشه شفته فقط خیار، و ماست با بذار پلوگوجه ــ

 !قرمزا .قشنگ ببنده هم برنجی

 

 .شد بلند جایش از و خندید

 

 .لباسات سراغ برو باشه، ــ

 

 ۲۰۶_پارت#

 طومار#

 

 هایشمبل که بود این خاطربه گمانم اصرارش بیشتر

 .برخاستم و دادم تکان سری .نشوند این از ترکثیف
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را صدایم و پوشیدم بدم روز لج از را لباسش بهترین

 .کرد بلند

 

 .برام خونه بیار شد خشک شستی رو لباسام ــ

 

 عمه؟ پررویی خیلی گفته بهت کسی ــ

 

 زمین خاطربه اشبخشی رفت،می امبینی آب هنوز
 بود، نشسته جانم توی که بود سرما در خوردنم

 بیرون که اتاق از .بود هایمگریه خاطربه هم اشبخشی

 نگه امبینی روی کرده مچاله را کاغذی دستمال آمدم

  .بودم داشته

 

 .گهمی خیلی عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باران برقورعد با و شد بدل قهقهه به اش.خنده

 دو هر سر پیچید، خانه توی صدایش که زمستانی

 دوست که بود طوری هوا .چرخید هاپنجره سمت نفرمان

 .بدوم خیابان توی و بروم بیرون پابرهنه داشتم

 

 باشم؟ اینجا من هوا، این توی انصافه ــ

 

 میفته راه شلوچهولب از آب کسی بخواد، دلتم خیلی ــ
 قدم بره باهاش بارون توی باشه داشته یاری یه که

 که وگرنه ها،قصه عین باشه بیکار پسره اگر البته بزنه،

 .سرکارن تایم این اکثرااً مردا

 

 شبیه بگیرد، شکل سرم توی سوالی شد باعث حرفش
 یک بعد و خوردندمی هم به که سفید ابری هایتکه

 .باریدمی شاندل توی از باران صائقه،

 

 !نگار ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کند شانرنده تا بود درآورده یخچال از فرنگیگوجه چند
 کانتر یلبه از و رفتم سمتش غذا، کردن درست برای

 وضعیت، این و هوا این با سرم توی .شدم آویزان چوبی

 قدراین چرا .شدمی تکرار شرلیآنه آهنگ چرا دانمنمی

 رویاها؟ توی بودم؟ هاقصه توی

 

 بفهمه؟ چطور باید آدم ــ

 

 .کرد نگاهم متعجب و گذاشت میز روی هم را رنده

 

 !رو؟ چی ــ

 

 :پرسیدم یکباره و ایستادم نزدیکش زدم، دور را کانتر

 

 !نه یا کرده پیدا رو یارش اینکه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۲۰۷_پارت#

 طومار#

 

 و ناباورانه اول هم لبخندش شدند، گشاد هایشمردمک

 .آمد کش صورتش سرآن تا سراین از و شد عریض بعد

 اخمی صدا به (بپرس من از ) گفت گوشم توی صدایی

 مرتب که بپرسم پریانی شاه دختر از نداشت دلیل کردم،
 از ترغلیظ را، بود که حسی و کردمی اشتباه داشت

 .دادمی نشانم باید، که چیزی

 

 خورده؟ جایی سرت زمین خوردی انداختی؟ دستم ــ

 

 همان با داشتم دوست کرد،می نگاهم طوریاین وقتی

 .کنم ریزش ریز رنده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو کوچیکت یعمه جواب باش داشته شعور یکم ــ

 !بده درست

 

 کردن رنده سراغ به و خورد سختیبه را اشخنده
 سر فهمیدمنمی اگر نبودم سپیدار برگشت، هاگوجه
 صورتم توی را اشخنده پق تا کرده گرم را خودش

 .نفرستد بیرون

 

 خیلی، باشه داشته معیار و متر نیست چیزی دونم،نمی ــ

  .گردهبرمی آدم خود حس به

 

 مناسبیه؟ یگزینه پرهام فهمیدی چطور تو ــ

 

 روی به داشت، خنده صدایش کرد، من به را پشتش
 گوشم زیر هم زرد و سبز پری دو چون نیاوردم، خودم

 دختر کردم احساس ایلحظه برای .خندیدندمی داشتند

 جایبه که زندمی ناله هاگوجه ظرف کنار دارد پریان شاه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نجاتش من دست از و کند رنده را او سر نگار ها،آن

  .بدهد

 

 و زنهمی تند آدم دل نویسنمی که چیزایی این ببین ــ

 شوننویسنده نظرمبه .مفته حرف فقط گیره،می قلبت

 حس تو .چیزاست این از ترساده خیلی .نشده عاشق

 دوست .ستبقیه از متفاوت آدمی، یه به توجهت کنیمی

 زدن حرف وقت باشی، ترخاص اون نگاه توی داری
 بهش نبینیش اگر مثلاً دونممی چه تری،خوشحال باهاش
 کنه،می فکری چه بهت راجع مهمه برات کنی،می فکر

 زیاده، توجه یه شبیه کل در ...و خورهمی چی کجاست،

 .هست اما باشه؛ مهم قدراون برات نباید که آدمی به

 

 به خیره سرم،پشت کابینت به چسباندم را سرم

 :زدم لب شدندمی رنده که هاییگوجه

 

اً این اسم سرم، تو هم مغزمه، تو هم ــ  چیه؟ واقعا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کرد تماشایم جدی کمی خنده، جایبه بار این و برگشت

 بعدی، رعد صدای با و نشست سکوت مانبین ثانیه چند
 به تاریک ابری هوای خاطربه آشپزخانه .آمد جلو او

 .بود همین اوضاعش خانه کل البته رسید؛می نظر

 

 بزنی؟ حرف باهام خوایمی ــ

 

 من برای محمدمهدی یتجربه پریدند، باال هایمشانه
 فکرهای معیار و متر شدنمی که بود کوتاه و خام قدرآن

 :زدم لب ارادهبی .بدهم قرارش حاالیم

 

 ۲۰۸_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو حرصم عقایدش مخمه، رو حرفاش دونی،می ــ

 کنار در بعد .رفته مغزم توی گممی نظر این از درمیاره،

 چه ازش، بیاد خوشم شهمی باعث کاراش اینا یهمه

اً دونم می چه دونم؛می  آدمی خوشم مثلاً!چمه واقعا

 که عشقی با اینا ولی کنه، نگام بزنم، حرف باهاش
 ازش لحظه یه من .داره فرق یکم شنیدم و خوندم

 دلم لحظه یه !نباشه تنش به سر خوادمی دلم ام،عصبی

 عشق حس این نکنم گمون .توجهش از کنهمی ذوق

 .منه هایشنیده از ترساده خیلی باشه،

 

 ایگوجه دستش که نیاوردم رویش به گرفت، را دستم

 اتصال به کمی فقط .کارش این از شد چندشم و بود

 .کشیدم باال چشم و زدم زل درهم صورتی با هایماندست

 

 محمدمهدی؟ زنی؟می حرف کی از ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 محمدمهدی عاشق گفتم بهت من روز یک اگر ...ببین ــ

 سرم شایدم یا .نیستم من آدم اون که بدون حتمی شدم،

اً شدم؛ خل و جایی به خورده  با و من اسم هم دیگه لطفا

  !نبر جایه آدم اون

 

 .داد تکان سری و خندید

 

 پس؟ ــ

 

 بیرون دستش از را دستم و پریدند باالال هایمشانه

 و بشورم را هایمدست تا رفتم سینک سمتبه .کشیدم

 :دادم کوتاه را جوابش

 

 .بگم خوام نمی فعلاً ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 حس این امیدوارم سپیدار، عزیزی ما یهمه برای تو ــ

 !نندازتت دردسر به

 

 چشم بود، شده پاک هایمدست روی از حاال هاگوجه رد
 و کنم پیدا را اشآشپزخانه ایحوله دستمال تا چرخاندم

 را من موبایلم یغصه .رفت یادم هایمحس دوباره انگار

 .کشتمی

 

 یه من کو؟ تونتاپلپ !هست حواسم من نباش، نگران ــ

 مبودجه با کدوم ببینم .دربیارم رو هاگوشی جدید قیمت

  .بخرم برم که خورهمی

 

 سروقت برگشت هم بعد گرفت، باال اشخنده دوباره

 :زد لب و هاگوجه

 

 .تخته زیر کاورش کیف ...اتاقه توی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بیرون تخت زیر از را تاپلپ .برداشتم گام اتاق سمتبه

 روی نشستنم و کردنش باز با زمانهم و کشیدم

 سراغ رفتن از قبل .شدم متصل اینترنت به شان،تخت

 دانلود کلم بدون را شرلی.آنه موزیک ها،گوشی قیمت

 یخانه و بارانی احوال این به .شود پخش گذاشتم و کردم

 هم بعد .آمدمی ابرها ناگهانی گرفتگی سر از شدهتاریک

 روز قیمت سایت وارد تخت، تاج به زدن تکیه با
 روی و آمد باال نگاهم که آن یک اما  شدم هاموبایل

 

 ۲۰۹_پارت#

 طومار#

 

 از هاقیمت .افتاد تخت رویروبه شانعروسی عکس

 لبم روی لبخندی عکس، زیبایی محو .پریدند سرم

 موسیقی صدای توی شدن غرق با زمانهم و نشست
 جای را آزاد سر و نگار سر جای را خودم سر شرلی،آنه

 مثل من اما بود،می طوراین نباید .کردم تصور پرهام سر

 داشتم را شدن عروس رویای دیگر، دخترهای از خیلی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و تند عشق یک تصور شد،می لبخندم باعث که چیزی و

 .بود آتشین

 ...هاقصه شبیه عشقی

 

                                          *** 

 

 نبود آزادخان .بودم برگشته فروشیکتاب به ناهار از بعد

 .برنگشته دیگر من با رفتنش از بعد گفتمی حامد و

اً  خب، و بود رفته اشمالی هایگرفتاری پی هم او حتما
 زمستان دل در را بارانی و گیردل شدت به بعدازظهر یک

 از و بودم کرده شروع دزدی با را روزم .کردممی تجربه

 در پرانیمگس با هم بعد عزیزم، موبایل دادن دست
 چشم من به داشتند هایشکتاب تمام که ایفروشیکتاب
 که است این در ما، منزلت و شأن که رفتندمی غره

 حرمت کتاب قبل که بخردمان؟ بیاید یکی تا بنشینیم
 رفت سر مانحوصله که قربی،وارج فروشکتاب و داشت

 را هاکتاب از یکی .بارانی عصر این در گرفت ماندل و

 بعد و خواندنش با کنم گرم را سرم الاقل تا برداشتم خودم
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 نگاه در باالی یزنگوله صدای صفحه، پنج از

 هاییلباس با بود، جوانی پسر .کشید باال را امزدههیجان

 آمد خوش و شدم بلند لبخندزنان .محجوب نگاهی و ساده

 نزدیک و داد را پاسخم لهجه کمی با و آهستگیبه .گفتم

 .ایستاد میز

 

 خان؟هللانعمتحاج دختر هستی؟ کرمانی خانم شما ــ

 

 شناسدمی را من اینکه از کنجکاو و دادم تکان سری

 :پرسیدم

 

 شما؟ ــ

 

 بین دستی و برداشت سرش روی از را بافتش کله

 .کشید موهایش
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 شناسیدش؟می .خدابیامرزم حیدرعلی ینوه من ــ

 

 که لحنی با بعدش، ثانیه چند کردم، نگاهش جاخورده

 :زدم لب کردمی چکه آن از بهت

 

 بود داده خبر که هستید اینوه همون شما شناسم،می ــ

 درسته؟ .ببینه رو ما خوادمی حیدرعلی

 

 که صدایی با و صندلی روی نشست .داد تکان سری

 :داد جواب بود آرام مرد یک برای زیادی

 

 .گردممی شما دنبال هست ماهی یک خودمم، ــ

 

 من؟ دنبال ــ

 

 ۲۱۰_پارت#
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 طومار#

 

 و آمدم بیرون میز پشت از .آمد می نظر به خجالتی چقدر

 .نشستم نزدیکش

 

 زنگ وقته خیلی داشتم، سعید آقا از شماره یه فقط من ــ

 .دارن برنمی زنم می

 

 لج هم برادرم بود، شده قطع طرفه دو سعید ی خانه خط

 در همه وقتی بود معتقد .ریزد نمی را قبض بود کرده

  .ایست بیهوده کار قبض پرداخت دارند، موبایل خانه

 

  .اومده پیش خطشون واسه مشکلی ــ

 

  .کرد پیدا مجازی فضای این توی خواهرم رو شما ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این کرد تازه را دلم داغ که آخ کتابفروشی، پیج از حتما

 و همه اینستاگرامم، عزیز رمز و نازنینم موبایل .جوان

 عمیقی نفس او و شد درهم ام چهره .شدند هیچ همه

 برای بود کرده پیدا را من نداشت، کار من با پس .کشید

 !ام خانواده به رسیدن

 

 ی خانواده خواست می خیلی آخر، روزای پدربزرگم ــ

 دونم می ولی .نداد کفاف عمرش ...نشد .ببینه رو شما

 چیزی کس هیچ به داشت، ناتموم کار یه آخر روزای اون
 مادرم اما مدتیه .رفت ها ما یاد از مرگشم بعد و نگفت

 دنیا از دستش آقام گه می بینه، می و خوابشون مرتب

 بیفتم سپرده ...داشته تموم نیمه کار گه می .کوتاست

 .قراره چه از قضیه بفهمیم شاید شما، دنبال

 

 ی مسأله بودم تلش در واقعا من .زدم ای خسته لبخند

 حیدرعلی ی مسأله ببرم، یاد از را عزیز مادری ی خانه
 پردازم حاشیه و کنجکاو ذهن به نداشتم نیاز دیگر را
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 با پریان شاه دختر خصوص، به مورد این در .کنم اضافه

 .بود عقیده هم من

 

 می چی خان حیدرعلی دونیم نمی دقیق هم ما حقیقتش ــ
 و کردیم فکر خیلی شدن فوت که تایمی همون .خواستن

 .نرسیدیم نتیجه به

 

 .زد لب تردید کمی با و انداخت پایین را سرش

 

 دونید؟ نمی گنج از چیزی شما ولی ...فضولیه ببخشید، ــ

 

 .شدم گیج قدر آن آن، یک که کوبیدند سرم توی پتک

 ...بود برگشته آزاد .چرخاند را ماتم نگاه آویزها، صدای

 سر با و شد جدی کمی هم نزدیک پسر و من دیدن با

 ی نوه سمت و دادم طور همان را جوابش .کرد سلمی

 .چرخیدم حیدرعلی
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 چی؟ گنج ــ

 

 .بزند حرفی وارد تازه جلوی دانست نمی صلح انگار

 .گرفتم سمتش را دستم که بود نیامده جلو آزاد

 

 !شما بگید هستند، آشنا ــ

 

 ۲۱۱_پارت#

 طومار#

 

 شکسته پا و دست هم باز تا جوان پسر به داد اذن همین

 .بگوید

 

 می رو شما مادربزرگ اسم هی ...آخر روزای آقا، ــ

 .شد می طور اون نباید گفت، می ناهوشیاری توی و آورد
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 باید خدا قربان .نشست هایم لب روی عصبی ای خنده

 من شوم، دور شر از کردم می سعی هرچه که رفتم می
 .نباشد فراری راه که آتش وسط انداخت می درست را

 برایم مرتب که بود شناخته را من فضول و ناجور جنس

 .زدم لب متأسف .چید می برنامه

 

 بیارید تشریف ولی کنم، کمکتون تونم نمی خیلی من ــ

 بیش کمک عزیز شاید باشید، ما مهمان امشب ...منزل

 .بدن تری

 

 .داد تکان سری

 

 و بزنم حرف خانم حاج با من بدید، رو خونه آدرس اگر ــ
 راه به چشم ده، برگردم باید شب .شم می ممنون برم

 .دارم
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 هم خودم باید یا بدهم آدرس بود درست دانستم نمی

 یک برداشتن با و زدم دریا به را دل .رفتم می همراهش

 و آدرس نوشتن به شروع میزم، روی از کاغذ تکه

 در نزدیک حرف بی هنوز آزاد .کردم خانه تلفن شماره

 دادم، حیدرعلی ی نوه دست را کاغذ وقتی .بود ایستاده

 .انداخت آن به نگاهی و کرد تشکر محجوبانه

 

 بیام؟ الزمه ــ

 

  ...ممنونم .گیرم می تاکسی خواهرم، نه ــ

 

 آویزها صدای شد، خارج که مغازه از .دادم تکان سری

 او و کردم نگاهش .آمد جلو هم آزاد ...شد خاموش که

 .داد تکان سری

 

 !گنجی دنبال دونستم نمی ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دنبال خورد می من کجای به .تصورش از خندیدم

 .بودند ها پری نیز، هایم دست هم البد باشم؟ زیرخاکی

 .برگشتم میز سمت دوباره و چرخیدم

 

 .بدبختیه ...نیست توش پول گنج، این ــ

 

 اما شد جالب نه، یا بهتری صبح به نسبت ببینم اومدم ــ

 .چی همه

 

 غر با را اش بادی کاپشن و نشست .بنشیند کردم اشاره

 .داشت مشکل آن پف همه آن با ظاهرا .درآورد تنش از

 هم؟ کنار شدید راحت انقدر کی از که کشیدند جیغ ها پری

 !پیشه عاشق های جنبه کم بود آمده خوششان

 

 ۲۱۲_پارت#

 طومار#
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 بریم گفتم که سفری همون به شه می مربوط چیز همه ــ

 .نکردید قبول شما روستا، به

 

 .نشست اش خسته چشمان توی خنده برق کردم حس

 دیوار به چسباند را سرش و کشید صورتش به دستی
 .پشتش

 

 دروغ بدون امنیت، با ...رفتی خانوادت با مگه؟ شد بد ــ

 !دغل و

 

 داشتند زنبورها .نبود این اصل بحث انداختم، باال شانه

 که عسل از پر کندویی .ساختند می کندو سرم توی

 کندویی .تویشان رفتن فرو با شوند شیرین هایم عصب

 زدم، می حرف آدم این با من هروقت بودند گذاشته که
 .شود شیرین بعدش کامشان بچشند، آن از هایم عصب
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 گنج من مادربزرگ ی خونه که هست قدیمی ای شایعه ــ

 !داشته

 

 داره؟ هواخواه چرندیات این هنوز ...خیال بی ــ

 

 و بحث بی توانستیم نمی چرا آدم این و من .کردم اخم باز

 می سرش توی هرچه بود الزم بزنیم؟ حرف دوکلم تنش
 شده باروت باز فهمید و گفتم عجبی براند؟ لب به گذشت

 !آتش نزدیک ام،

 

 !بده ادامه ...خب خیلی ــ

 

 به عینا هم پریان شاه دختر .کردم نازک چشمی پشت

 !رفت را حرکت آن من سمت

 

 !داره محافظ گنج گن می که هست ای شایعه بازم البته ــ
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 داد، تکان سری گنگ و شد درهم چی معنی به صورتش

 .زدم لب آرام و کشیدم جلو را سرم

 

 ...و جن مثل ــ

 

 کرد، گرد را نگاهم اش خنده شلیک برسم، یا به نگذاشت

 حرکتش این از بار این پری سبز !باال قطرهای با

 پیدا یعنی این از بهتر زد، لب و آمد چون نیامد، خوشش
 گول قلبم که حیف کنیم؟ صبر کمی خواهی می شد؟ نمی

 لطف به بود شده کور و کر .خورد نمی را نجواها این

 !خدا

 

 !شد تموم خندتون ــ

 

 اش خنده اما آورد باال عذرخواهی ی نشانه به را دستش

 و چرخاندم چشم حوصله بی .بود نشده کم هم ای ذره
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 بند اش خنده که کردم صبر قدر آن .کشیدم عمیقی نفس

 .شد دلخورم نگاه متوجه تازه و آمد

 

 بچگیا یاد ابلهانست، خیلی اینا ...اما خوام می عذر ــ

 نخوابید، اگر گفتن می ها بچه ترسوندن برای که افتادم

 .سراغتون میاد آلواردی آل

 

 طوری این ندارید، باور رو چیزی وقتی همیشه ــ
 دید؟ می نشون واکنش

 

 ۲۱۳_پارت#

 طومار#

 

 .بکشد ته اش خنده تا کرد صاف را صدایش
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 قبولش که چیزی ...درسته اما نیست خوبی خصلت ــ

 .کنم نمی قبول ندارم،

 

 زیر یکی کنید حس خوابید، که شب یه امیدوارم ــ
 و پاتون بیاد یکی تخت اززیر و کشه می نفس گوشتون
 شبیه یکی خوابه، مامانتون وقتی طرف اون از و بکشه

 ... و بهتون زده زل که ببینید مامانتون

 

 .گرفت می اش خنده داشت باز حرفم، بین پرید

 

 حرف خوای می قشنگت، آرزوهای برای ممنونم ــ
 بدی؟ ادامه و اصلیت

 

 .برداشتم گام ها قفسه سمت به دلخور و شدم بلند جایم از

 و بارانی روز این توی که بود این از بهتر تمیزکردنشان
 .کنم دعوا او با دلگیر،
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 .بگم باز که گیرید می جدی خیلی نیست ــ

 

 را کتاب وقتی درست و آمد سرم پشت .شد بلند هم او

 سرم باالی از دستش بودم، کشیده بیرون قفسه از کمی
 ی فاصله از من و داد هول سرجایش را آن شد، رد

 زبان پشت تا دلم داشتیم، هم با پشت از که نزدیکی

 حال همان در و بمانم عادی کردم سعی .آمد باال کوچکم

 هم هنوز کتابخانه، و تنش بین بودم شده اسیر .بچرخم

 .خندید می داشت

 

 .خندم نمی دیگه بده، ادامه ــ

 

 های پری های زمزمه و نزدیکی آن تأثیر تحت اراده، بی

 .زدم لب آرام خیلی کننده، اغفال

 

 رسیده خبر اما باخبرن کمی آدمای شایعه این از ــ

 که شخصی ملک زمین .شده کنده زمین اون قبل چندوقت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بدون کنه، می زندگی آدم هنوز اطرافش های خونه

 صدایی ای همسایه که این بدون ...در قفل شکستن

 .بود شده کنده کامل ببینه، چیزی یا بشنوه

 

 دیدم را سکوتش وقتی .کرد می نگاهم جدی داشت حاال

 .دادم ادامه

 

 ما داشت دیوار روی یکی فهمیدم رفتم، که عزیزم با ــ
 گم کوچه توی رفتیم دنبالش تا که یکی کرد، می نگاه رو

 .شد گور و

 

 تهش؟ و ــ

 

 گنج دیگر وقتی بود، حیدرعلی ی نوه امروز دیدار تهش
 آن کند اش زنده تا آمد و بود افتاده هم یکی من سر از
 !را یاد

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۲۱٤_پارت#

 طومار#

 

 ظاهرا بود، مرده پیش چندوقت که هم خدایی بنده یه ــ

 اون !بوده زده حرف گنجش و خونه اون از مرگ قبل

 .بود مرد همون ی نوه پسر

 

 من و رفت عقب کشید، اش نداشته ریش ته به دستی باز

 کار عجب هم شدن عاشق .کشیدم نفس نامحسوس

 از برود ضعف انقدر داشت گناه آدم دل !ها بود سختی

 جا که را عطرش بوی کشیدم نفس .آدم یک نزدیکی

 .من کنار بود گذاشته

 

 !بود جالب ــ

 

 !بخشش کدوم ــ
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 .برگشت ها صندلی سمت به و زد محوی لبخند

 

 !اولش بخش مسلما ــ

 

 پرتمسخرش لحن این برای ادایی بود من به پشتش وقتی

 .رفتم دنبالش و درآوردم

 

 !شده درگیرش ذهنم حسابی که خلصه ــ

 

 من و برود خواست می پوشید، و برداشت را کاپشنش

 از انقدر داشت معنی چه .بود شده آویزان هایم لب

 از هللا نعمت بابا بدون عزیز بود؟ آمده خوشم بودنش

  .گمانم به بود برنیامده درستم تربیت پس
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 آقا این های صحبت بعد خانوادت ببین نکن، فکر بهش ــ

 دست یه از مثل نترسی، هم ها شب کن سعی .گن می چی

 ...و بکشه و پات که

 

 را اش خنده و نداد ادامه ام شاکی نگاه با را حرفش

 از دیگر .برود و بپوشد را کاپشنش ماندم منتظر خورد،

 می مسخره ها جن را من وقتی آمد نمی خوشم بودنش

 رساند صفر به نخندیدن برای را تلشش نگاهم نوع .کرد

 خداحافظ علمت به دستی بگویم، چیزی که این از قبل و

 نفس .رفت بیرون مغازه از و داد قرار سرش کنار

 دست هم بعد .کردم باز هم را هایم اخم و کشیدم عمیقی

 .زدم لب بارانی خیابان به خیره کمر به

 

 باور کی رو کمدی ماجرای این کنه، مسخره داره حقم ــ
  کنه؟ می

 

 .درآوردم هم را ادایش
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 ...نترسی ها شب ــ

 

 ها پری !قیافه خوش بدنمک خندید می هم بامزه چه

 چشم .کردند تماشایم همدیگر دست در دست کنان خنده

 رفته احتماال .ندیدم را ها پری شاه دخترک اما چرخاندم

 !کند رنده نگار، ی رنده بین را سرش من دست از تا بود

 !دیگر بودند بامزه هایش خنده دقیقا؟ بودم گفته چه مگر

 می کم شان بامزگی کردم، نمی اعتراف من مثل حاال

 .کرد می شلوغش داشت دیگر هم پریان شاه دختر شد؟

 را ها واکنش این ...دیگر بودم گفته بامزه کمی فقط

 !نداشت

 

 ۲۱٥_پارت#

 طومار#
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 برای را حیدرعلی ی نوه آمدن ی قضیه داشت عزیز
 نگار، و سودابه همراه من و کرد می تعریف برادرها
 نمک، نم تا بودیم ریخته بیرون را آشپزخانه های کابینت

 بود بهمن اوایل تازه .ببریم جلو را تکانی خانه کارهای

 و رفت می عید استقبال به زود همیشه ما ی خانه اما

 این .بسپاریم نود ی دقیقه به را کار نباید بود معتقد عزیز

 با .آوریم می کم وقت نه شویم، می خسته نه طوری

 پارچه روی محتاطانه سرخی، گل های کاسه درآوردن
 با و دادم قرارشان بودیم انداخته آشپزخانه کف که ای

 .پرسیدم آرامی صدای

 

 جهاز واسه گذاشته خریده، ها کاسه این از دست یه ــ

 من که هایی وسیله اون بگو بهش توروخدا آبجی !من

 مد از زیرزمین توی گذاشته و خریده بوده سالم ده

 .افتادن

 

  و کرد پنهان هایش دست پشت را اش خنده نگار

 .داد را جوابم کابینت کف کشیدن دستمال حین سودابه
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 زنی؟ می و جهاز هول تو که شوهر کو حاال ــ

 

 .دادم را جوابش ناز با و کردم نازک چشمی پشت

 

 !خوام نمی خودم آبجی، هست که خواستگار ــ

 

 تا و کرد پرتاب من سمت حرکتم این با را کثیف دستمال
 در به شد کوبیده ام پیشانی ی گوشه بدزدم، سر آمدم

 .کرد بلند را آخم صدای و کابینت

 

 !سفید چشم ی دختره حقته، ــ

 

 دادن مالش حال در .گفت می خنده با را ها این ی همه

 .بردم جلو را سرم نگار حضور به اعتنا بدون ام پیشانی
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 بدن؟ کمک سال وقت این کجان عروسا این گما، می ــ
 به زدن سر برای شه می زیاد کاراشون عید دم همیشه

 !جا این

 

 .داد را جوابم ناراحتی بدون نگار

 

 دیگه عموهای زن داشت، دکتر وقت خدا به من مامان ــ

 ....مدلشونه کل که هم

 

  .نیاورد شانس عاروس از عزیز ــ

 

 که شد بلند سرم به زدن ی نشانه به دستش بار این نگار

 کنار شده تا کمی با .چرخاند را سرمان عزیز تشر

 می تماشایمان داشت و بود ایستاده آشپزخانه وروردی

 .کرد
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 پا و دست بی انقدر وگرنه نیاورد شانس دختر از عزیز ــ
 ازش قیمت اون با و تلفن اون که آورد نمی در بازی

 باشه، سرخم گل سرویس به حواست سودابه .بدزدن

 .حواس بی دوتا این دستای بین نشکنه

 

 ۲۱٦_پارت#

 طومار#

 

  به را ام تکیه و کردم اخم اعتراض به

 .دادم ها کابینت

 

 چیزیم خودم که این برای خوشحالی جای به عزیز ــ

 .زنی می و موبایلم غر داری هی نشد،

 

 غرم پاش، بودم داده و زبونم بی پول میلیون یازده ــ
 نکنم لعنت رو دزدا اون آباد و جد شب یازده تا من نزنم؟
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 پات، و دست شکستگی خرج مگه؟ میاد چشمم به خواب

 .شد می گوشی از تر کم

 

 سراند را دلخورانم نگاه نگار، و سودابه ی خنده صدای

 .زد لب و آمد جلو عزیز .طرفشان

 

 برای بریز چایی یه پاشو نکن، قهر حاال خبه خبه ــ

 این هم ها شما .کنارش بذار هم ها کلپه اون از داداشات،

 !بعد واسه باقیش کنید، تمومش دیگه شد تموم کابینت

 کارها نیست قرار روزه یه !آسه آسه ...یواش یواش

 .که بشه تموم

 

 نگار و رفتم گاز سمت به .شدم بلند جایم از غرغر با

 و امر از بعد عزیز .شد بلند هایش دست شستن برای

 به سر من و رفت بیرون آشپزخانه از هایش کردن نهی

 .چرخاندم سودابه سمت
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 رفته، بین از نازنینم گوشی بره یادم خوام می منم ــ

 .ذاره نمی عزیز

 

 .داد را جوابم و زد لبخندی

 

 ته ره می تو واسه همه از تر بیش دلش نگیر، سخت ــ

  .تغاری

 

 می فکر گاهی بودم که تر بچه .نداشتم شکی این توی

 تر بزرگ هرچقدر اما دارد دوست تر کم را من کردم
 خودش از گاهی که هایی تندی ی همه با فهمیدم شدیم،
 قول به .داند می خودش چشم نور را من داد، می نشان

 ها چای .اش پیری عصای !بودم پاهایش قوت خودش،

 سینی .بیاورد را ها شیرینی خواستم نگار از و ریختم را

 داشته دسترسی آن به همه تا گذاشتم قالی گل وسط را

 عروس نه امروز، .نشستم سعید کنار هم خودم و باشند

 جز به ...ها نوه حتی نه و خانواده داماد تک نه بودند ها
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 از گاهی .شویم جمع خودمان بود خواسته عزیز !نگار

 جدید پیوندهای بدون باید بود معتقد .کرد می ها کار این

 هم کنار گاهی خواهرا و برادرها خانواده، به خورده گره

 نه .شود تر بیش بینشان الفت بدهند اجازه و بنشینند

 همسرش، به نسبت برادر توجه به باشد خواهر حسودی

 که هرچند !دامادها های توجه به نسبت برادر تعصب نه

 ها بحث این دیگر کرد، می ازدواج آدم وقتی من نظر به

 آدم که این به ...داشت اعتقاد آن به عزیز اما بود بیخود

 راحت که اند نرسیده تکامل از مرحله آن به هنوز ها

 .کنند درک را ها این ی همه

 

 هم دور برادر خواهر خواستم که این از جدا امروز، ــ

 !بگمش جمعید وقتی گفتم داشتم تصمیم یه باشن،

 

 کرد شروع دست با .چرخید عزیز صورت به نگاهمان

 می طفره کردنمان نگاه از کردن، لمس را فرش روی

 .رفت
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 ۲۱۷_پارت#

 طومار#

 

 تکلیف باید ست زنده وقتی تا آدم گفت، می همیشه آقام ــ

  .کنه مشخص و چیز چندتا

 

 از اول .کشید باال سر عزیز و گفتیم جانی از دور همه

 .دوخت من صورت به را نگاهش همه

 

 تا بذاری، قراره هات بچه واسه ارثی اگر گفت می ــ

 که کن تقسیم عدالت به خودت .کن تقسیم ای زنده وقتی

  .نیفتن هم جون به اوالدات دنیا مال برای رفتنت، بعد

 

 .زد لب جدیت با سعید

 

 !زنید می حرفیه چه این مادر ــ
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 ترس با شبا آدمیزاد ره، می باال که سن پسر، بده امون ــ
 فکر آدم چرا حیرونم که این از بگذریم خوابه، می مرگ

 برای مرگ همیشه !زوده مرگ برای همیشه کنه می

 از من ترس ...دوره ازش مرگ همیشه ست، همسایه

 سر .سپیداره تنهایی سر الهی، عقوبت از تر بیش مردن،

 آتیش بشه دستمه، که پدریتون میراث و ارث که این

 !هاتون رابطه وسط

 

 طوری بود، شده سرد تنم من اما گفت چیزی هرکس
 فهمید هم خودش که بودم مانده خیره عزیز به مظلومانه

 توسط که این از خجالت بی .کرد باز دست برایم و

 و رفتم سمتش به شوم خطاب لوس خواهرم و برادرها

 و گذاشت پشتم دست .کردم رها را خودم آغوشش توی

 دستم شدیم جدا هم از وقتی .کرد پر را جمع توی سکوت

 !نکرد رها را
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 پیش بردم برداشتم، لیست و آقاتون اموال نشستم ــ

 باشه ماشاهلل شده وکیل .خانم مهتاب پسر ...ممدرضا

 من برای قانون طبق گه، می چی قانون گفتم !بهش

 هم محضرخونه وقت نکنه، درد دستشم .کن اموال تقسیم

 درنمیارم سر ازش که اداریش کارای انجام بعد گرفته

 به سهمش هرکی بعدش ایشاال !امضا برای برید خیلی،

 !سبک من های شونه بار بشه، نامش

 

 با بار این سپهر و پرید پایین و باال گلویم توی بغض
 .آمد عزیز حرف میان به ناراحت صدایی

 

 اذیت چرا ...ما سر روی هزارسال سایتون عزیزخانم، ــ

 .شماست مال گذاشت هرچی آقام آخه، کنی می

 

 قبرم؟ سر و زمین تیکه چهارتا این ببرم خوام می مادر ــ
 زیادم که هست هرچی ملک؟ و زمین به دارم نیاز چه من
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 حق از فقط من .بشه پخش خودتون بین باید نیست

 .بکنم خوام می استفاده چیز یه سر مادریم

 

 عزیز، صدای و چرخید همه ناراحت صورت روی نگاهم
 !من های گوش توی

 

 های زمین از من .بزنیم سپیدار نام به رو خونه این ــ

 طبق همتون بین روستایی ملک اون و آقاتون زراعی

 خوام می و سهمش جاش به .سپیدار جز بخشیدم قانون

 !خونه این بدم، جا این

 

 چشم جای به اما او کردم، نگاه عزیز پیر صورت به
 .داد ادامه و کشید عمیقی نفس من، به دوختن

 

 ۲۱۸_پارت#

 طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 مادری حق طوری این فقط نره یادتون باشید، هم پشت ــ

  .میارید جا به و من

 

 های شیرینی و چای سینی به آمد، باال لرزانش دستان
 این جمع، توی ناگهانی غم بین و کرد ای اشاره کنارش

 .کرد نجوا ارام بار

 

 تکیه خوام می !بزنید لبخندم کنید، شیرین و کامتون ــ

 به کنم نگاه خوام می !دیدنتون از کنم کیف مخده، به بدم

 بهم که نعمتایی بابت بگم خدا شکر و عمرم های ثمره

 !داد

 

 توی ...اما برداشتیم عزیز فرمان خاطر به را چای

 .دادیم قورت بغض خودمان جای در همه سکوتمان،

 روز آن آورد نمی خدا خانه؟ این در عزیز نبودن تصور

 !را
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 به لبخندی .رساند من به را خودش بلند های گام با حانیه

 این گرفتیم، قرار هم ی شانه به شانه وقتی و زدم رویش

 ساعدم دور را دستش .دادیم ادامه را مسیر هم با بار

 .گفت آهسته و چرخاند

 

 !بودی پکر کلس سر ــ

 

 هیچ شبیه ...ام زندگی روزهای این افتاد، پایین سرم

 سالگی، بیست قبل های خیالی بی شبیه نه .نبود مقطعی

 تری جدی دنیای به کنم حس که پردغدغه قدر آن نه

 قشنگی دوران باید بیست دهه بود، هرچه .ام کرده ورود

 تلش ی همه با .بردم نمی لذت آن از ناباورانه و بود می

  .رفت می جلو سخت چیز همه ....هایم
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 !سپیدار ــ

 

 .کردم نگاهش کوتاه

 

 .چمه دونم نمی خودمم اینه، حقیقت ولی درگیره ذهنم ــ

 

 .خندید

 

 افسردگی؟ فاز ــ

 

 !ام همیشگی لبخند همان با انداختم، باال ای شانه

  .کوبید ام شانه به معترض

 

  !درد و شونه خب ــ
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 ...گرفتم قیمت ماشین یه نمایشگاه، یه رفتم دیروز ــ

 شاید کردم فکر .نبود هم باال مدل و تمیز خیلی !کارکرده

 آمدام و رفت توی بخرم ماشین کم انداز پس یه با بتونیم

 .باشم راحت

 

 ۲۱۹_پارت#

 طومار#

 

 تقسیم از بعد از کرد، می گوش من به داشت دقت با
 حرف آرزوهایم از خواستم می هربار عزیز توسط اموال

 آدمی گفت که وقتی یاد .افتادم می صورتش یاد بزنم

 مرگ ترس با ها شب رسد، می مشخصی سن به وقتی

 بودن؟ آرزو بی یعنی این .کند می نرم پنجه و دست

 

 رنگ درش که ماشینی برای بود، باال قیمت انقدر  ــ

 .برگشتم شدم پشیمون ...حتی نداشت هم قیافه و خورده
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 ناراحتی؟ نخریدی ماشین چون ــ

 

 از گوشی جایگزین بگیرم موبایل یه برم خب گفتم ــ

 همون ...قدیمیمه گوشی دستمه االن که اینی رفتم، دست

 باالتر چندمیلیون چندماه عرض در سابقم، گوشی مدل

 .نخریدم اونم .بود رفته

 

 که بزنم حرف چه از خواهم می فهمید گمانم بار این

 هردو رسیدیم، که اتوبوس ایستگاه به .کرد سکوت

 تا را کاپشنم خزدار کله من و بود سرد هوا .نشستیم

 حانیه خود را بینمان سکوت .کشیدم باال سرم روی

 !گرفته لحنی با شکست،

 

 خونیم می درس داریم ما !بشیم ناامید نباید که ما ولی ــ

 ...که
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 نهایت با ...تشر و دعوا و جنگ با نه حرفش، بین پریدم

 .آرامش

 

 درامد خوب، شغل بتونیم که خونیم می درس داریم ــ
 ای سرعت حانیه باشیم؟ داشته خوب ی آینده و خوب
 نمی بهش دوییم می هرچی ما که تنده انقدر زندگی

 کار بازار وارد که چندوقته اما کنم نمی ناشکری .رسیم

 از تر بیش خودکار از فروشم که بینم می دارم و شدم
 همسایه ی تولیدکننده های چک که بینیم می دارم کتابه،

 می مشکل به شدن پاس توی داره مرتب کتابفروشیم ی

 ...ما و رسه نمی چین با رقابت به زورش چون خوره

 را هایم دست کف و دادم قورت را دهانم آب کردم، مکثی

 .آمد می داشت اتوبوس .دادم قرار دوطرفم

 

 حانیه؟ زندگی از موندیم جا ما نکنه ــ

 

 .نبودی ناامید انقدر وقت هیچ تو سپیدار ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایستگاه به نزدیک بلندی سوت با اتوبوس ایستادیم،
 سوتش صدای بین را حانیه جواب کرد، کم را سرعتش

 .دادم

 

 می خرج فقط که کسی .بودم مامانم ی خونه دختر قبل ــ

 یه االن .سخته چقدر درآوردن پول نبود مهم براش و کرد

 چون شده خسته کمی زمان مدت توی که شاغلم دختر
 اما زده اوضاع این با مقابله برای و زورش ی همه

 ...تهش

 

 رفتم می من شد، می عوض جا همین از حانیه با مسیرم

 .ایستاد می باید دیگری اتوبوس برای او و کتابفروشی

 سمت رفتن بدون ایستادم، درها کنار و شدم سوار

 هم باز .کرد می نگاهم داشت هنوز حانیه ...ها صندلی

 .زدم لبخند

 

 .نبازیم امیدوارم ــ
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 ما نگاه جلوی درها و کرد حرکت اتوبوس زد، پلکی

 اهرم بر تکیه با و کشیدم باال را ام کوله .شدند بسته

 شدم پرتاب .رساندم ها صندلی به را خودم گاه، تکیه

 هایم هندزفیری گذاشتن با و اتوبوس سخت صندلی روی

 .کردم پخش را پریا های قصه موزیک گوش، توی

 برمی دوباره باید بودم، شده بین واقع زیادی امروز
 کجا از امید، وگرنه ها قصه و ها پری دنیای توی گشتم
 پری شهر به اگر من شد؟ می پیدا دنیا این سیاهی توی
 خشک درخت یک سپیدار از که، بردم نمی پناه ها

 می پناه ها پری به فقط نبودم، احمق من .ماند می برجای

 !واقعی دنیای دیوهای شر از بردم

 

 ۲۲۰_پارت#

 طومار#

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نو از بارها و ها پری های قصه توی شدن غرق با

 از !کتابفروشی نزدیک خیابان به رسیدم شنیدنشان،

 خیابان توی رفتن راه از بود افتاده اتفاق آن وقتی

 نگه جیبم توی محکم چنان را موبایلم .داشتم وحشت

 را دزدیدنش خیال خواست می کسی اگر که بودم داشته
 از اگر .آمد می من جنگ به باید بدهد، راه سرش در

 از برای چیزی دیگر شدم، می هم قدیمی موبایل همین

 لبخند دیدم، دور از که را کتابفروشی .نداشتم دادن دست

 رد خیابان از !هایم لب ی گوشه نشست پروازکنان و آمد

 نگاهم سمیعی، فروشی کفش کنار از عبور حین و شدم
 بودند مغازه توی جوان چنددختر .شد کشیده داخلش به

 معذبانه حامد .آمد می جا این تا هایشان خنده صدای که

 حالت همان با آزادخان، و داد می را جوابشان داشت

 منتظر وقتی .داشت قرار میزش پشت صورتش سخت

 مغازه از دخترها برود باال کتابفروشی ی کرکره تا بودم
 چون باشند کرده خریدی آمد نمی نظر به !شدند خارج

 من و رفت باال باالخره کرکره .بود خالی هایشان دست

 روشن هرچیز از قبل را ها چراغ .کردم باز هم را در قفل

 گرفتم تصمیم مغازه، داخل سرد هوای حس با و کردم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ی قفسه میز کنار ام برقی بخاری .درنیاورم را کاپشنم

 با و زدم برقش به .بود بابا نوستالژیک های کتاب

 یعنی کردم، تکرار را ام هرروزه کار میزم، پشت نشستن

 کتاب هوای کسی شاید که این برای ...کشیدن انتظار

 !بیاید تو در این از و بزند سرش به خواندن

 

 فروشنده با بلند بلند آمد، می رو پیاده از حامد صدای
 حال در بود نزدیکمان اش مغازه که ای مردانه لباس

 هوای به .بود تنها ازاد حاال یعنی این و بودند شوخی

 دوختم چشم ای شیشه درهای پس از زمستانی ی گرفته
 نوشیدنی دولیوان ببرم، بین از را مرز این خواست دلم و

 به تر بیش ارتباط برای من ...شده هم بار یک و بریزم

 .کردم مشت را سردم های دست .بگذارم پا او ی مغازه

 .بدهند جسارتم دل به دل که نبود هم ها پری از خبری

 آشنایی، حضور که کتابفروشی در به زدم زل طور همان
 بافتش کله و کرد باز را در وقتی .کرد متحیر را نگاهم

 تعجب با و ایستادم هم من برداشت، سر روی از را

 .راندم لب زیر را اسمش
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 !محمدمهدی ــ

 

 توی نگاهش .رسید می نظر به حوصله بی و داشت اخم

 و دادم سر با را جوابش .کرد سلمی و خورد چرخی فضا

 .آمدم بیرون میز پشت از هم من آمد، جلو وقتی

 

 شده؟ چیزی ــ

 

 .کرد نگاهم کوتاه

 

 !قشنگیه جای ــ

 

 برای داد نمی نشان ...درهم صورت این ها، اخم این

 پیشانی نزدیک سفید لک به .باشد جا این گفتن تبریک
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 پیشانی روی پراکنده دست با را موهایش زدم، زل اش

 .شد خجالتم باعث حرکت، همین و ریخت اش

 

 .اومدی خوش ممنون، ــ

 

 ۲۲۱_پارت#

 طومار#

 

 .پرسید و زد زل اطراف به باز .داد تکان سری

 

  زد؟ حرف بشه هست جایی ــ

 

 و آمد نمی روبراه نظر به نپرسیدم، را چی ی درباره

 توی روز آن از بعد .نداشتم هم را آمدنش انتظار قائدتا

 قسمت که هایی صندلی به .بودیم ندیده را هم دیگر کافه

 دادند می شکل گردشان میز همراه را ام کتابخانه امن
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 بعد اما ندید قفسات خاطر به اول .کردم ای اشاره

 آرام ای لحظه انگار نگاهش کلفگی و شد جلب توجهش

 .گرفت

 

 .بخوری بیارم چیزی یه بشین ــ

 

 به را ساز چای من و رفت سمت آن به فقط نزد، حرفی

 .کشید طول چای کردن درست ای چنددقیقه .زدم برق

 دستانش و بود میز به نگاهش شدم، نزدیکش که زمانی

 دادم، سر میز روی که را فنجان .اش پیشانی روی قفل

 ای ثانیه برای .آمد باال نگاهش و افتادند پایین دستانش

 را ای گذشته از برقی ...شرور همیشه های چشم آن توی

 .بود شده تمام تلخ و ناشیانه بد، که دیدم

 

 خوبی؟ ــ
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 سمت را فنجان .کشید عمیقی نفس و داد تکان سری

 .زد لب و کشید خودش

 

 یا درسته جا این اومدنم نیستم مطمئن هنوزم حقیقتش ــ
 !نه

 

 .خوردند گره هم توی دستانم و نشستم میز پشت تعلل با

 .پرسیدم که وقتی بود گردنش نزدیک جایی نگاهم

 

 خوبه؟ حمیرا خاله ــ

 

 ازش بوده سهمش که مالی خوره می غصه داره هنوز ــ

 .دزدیدن

 

 ما به هنوز یعنی !را لحن این نداشتم دوست کردم، اخمی

 .بگوید شد باعث اخمم و سکوت داشتند؟ شک
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 مهم سوزنی سر بمش، و زیر و گنج اون من برای ــ

  ...داشته بیخودی شک فهمیده هم مامان .نیست

 

 .پرسیدم صادقانه

 

 وسط بزرگ ارث یه پای نباشه؟ مهم شه می مگه ــ

 .کنم می فکر بهش هنوزم که من بوده،

 

 بود بار اولین این بود آمده وقتی از زد، لبخندی باالخره

 آن از .کرد مشت فنجان دور را دستش .زد می لبخند که

 این ی همه با اما بود هم دستش روی سفید های لک

 چشمانش تأثیر دانم نمی .آمد می نظر به جذاب اوصاف،

 را دختر من که پرش زیادی و خرمن موهای آن یا بود

 .داشت می وا خوردن غبطه به هم

 

 کنی؟ می فکر چیش به ــ
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 ۲۲۲_پارت#

 طومار#

 

 .کشیدم آهی

 

 سراغش رفته چطور داشته، خبر ازش کی که این به ــ
 چقدر ارزشش و بوده چی اصل که نفهمیده، کسی که

 !نه یا بده تغییر و زندگیامون تونست می بوده،

 

 معنای و بود کرده سکوت نوشید، را چایش از کمی

 ...خودم به و دادم زمان او به .دانستم نمی را سکوتش

 چیزی ببینم، و کنم تماشایش خوب که این برای فرصت

 باالخره .نه یا مانده همراهم خامش احساس و گذشته از

 .آمد حرف به
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 ...متأسفم بابت این از بدم، جواب تونم نمی و سواالتت ــ

 برام دیگه نه و کنم می فکر بهشون نه دیگه حقیقتش

 ...نیست مهم رفتنش چطوری رفته، که چیزی .مهمه

 هست؟

 

 را بود رفته که چیزی .بود نشسته اش جمله توی ایهامی

 یک وقت آن !بود رفته که کسی با کرد جایگزین شد می

 قندی هیچ که ماند می جا به تلخ ی شاعرانه ی جمله

 .کرد نمی شیرینش

 

 .باشه تو با حق شاید ــ

 

 جوابم شاید وگرنه نداشتم، را بحث ی حوصله حقیقتش

 میز روی را اش خالی فنجان .شد می دیگری چیز

 تعلل چیزی چه گفتن توی .کرد مکثی دوباره و چرخاند

 گوشی و بیاید خودش به شد باعث ام کلفگی کرد؟ می
 سمت عکسی همراه تلفنش بعد کمی کند، روشن را اش
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 سیمای دیدن با و گرفتمش تعجب با .بود شده دراز من

 تر محکم را موبایل انگشتانم موبایل، روی جوانی دختر

 .چسبیدند

 

 .نگینه اسمش ــ

 

 .باشد عادی صدایم کردم سعی

 

 !خوشگله ــ

 

 .رابطم توی باهاش دوساله درواقع ...خوشگله آره، ــ

 

 ی مفتضحانه دعوای آن از بعد سال سه یعنی دوسال؟

 کنم وانمود شد نمی .نشست لبم روی تلخی لبخند بینمان؟

 از محمدمهدی به حسم بودم مطمئن حاال خوشحالم، که
 آدم خصلت حسادت اما، نکرده ام همراهی حاال تا گذشته
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 که کسی داشتم دوست دخترها ی همه مثل هم من .بود ها

 زندگی روز آخرین تا انگار داشت، علقه زمانی من به

 چیز اما دنیا حقیقت .بسوزد علقه این آتش در اش

 و رفته چرا که نبود هم مهم رفت، می یکی .بود دیگری

 و بود نگین اسمش که یکی .آمد می جایش دیگر یکی

 !زیبا صورتش

 

 بگی؟ هات رابطه از من برای اومدی ــ

 

 ۲۲۳_پارت#

 طومار#

 

 تو و من که سپیدار، شدم متوجه خوب رو چیزی یه ــ

 می رو هم از .نیست خوب حالمون بینیم، می و هم هربار

 خجالت شایدم ...دونم می چه یا کنیم می فرار گردونیم،

 کشیم؟ می
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 .سمتش به دادم سر میز روی را موبایل

 

 خجالت؟ ــ

 

 رابطه یه احمقانه، سن یه توی که این برای شاید آره، ــ
 به کمی، زمان توی و گرفت شکل بینمون احمقانه ی

 !هم دل شکستن با کردیم، تمومش تری احمقانه شکل

 

 نمی خوشم احمقانه لفظ از .کردم مشت میز زیر را دستم

 رابطه صفت این پرده بی و رک زیادی متأسفانه اما آمد

 .کرد می توصیف را ما های سال آن ی

 

 جا یه ...کردم فکر خیلی و شه حل مشکل این خوام می ــ

 کردنش شروع از رابطه یک کردن تموم مهارت خوندم،

 سپیدار؟ دونی می رو جمله این معنی عمق تو .تره مهم
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 بچه هنوز من و فهمد می خودش بگوید خواست می
 حسادت آن ی همه با دلم توی حقیقتش ام؟ مانده

 از الکی خیلی من .بودم خوشحال برایش کمرنگ،

 بزرگ هم او که این از غافل بودم ترسیده برگشتنش
 حاال و گذشته کرد می اذیتم که روزهایی آن از شده،
 حرف اش علقه مورد دختر از جسارت با که شده مردی

 .زد می

 

 .بگو واضح ــ

 

 و نوجوونی رویاهای توی ...زمانی یه کرمانی، سپیدار ــ

 می دلم که بودی دختری چشمم به جوونیم، اوایل
 خوام نمی نشد، .کنم تقسیم باهات رو آیندم تمام خواست

 فقط، بار این خوام می ...بندازم کسی گردن و تقصیر

 .کنم تمومش درست

 

 !شده تموم ــ
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 پرآزار محمدمهدی بود شده جدی چقدر داد، تکان سری

 !هایم کودکی

 

 می ظاهر هم مقابل درست ما بود شده اگر که نشده، ــ

 .نبود نگاهامون توی تلخی و فرار همه این و شدیم

 

 را اشکم ی حلقه خواستم می زدم، زل سقف به کوتاه

 بودند، درآمده صدا به دلم توی چیزهایی یک .کنم مهار

 تولید صدا و خورد می هم به که چنگالی و قاشق شبیه

 .کرد می

 

 ی رابطه توی کنم می حس دیدمت، دوباره وقتی از ــ
 فکر کرمان، به برگشت قبل تا .خوردم مشکل به فعلیم

 و شهر این اما رفته یادم از کامل روزا اون کردم می

 اون به .سالگیم نوزده به گردونده برم طوری یه هواش،

 ...گفتی و زدی زل صورتم توی که لحظاتی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ۲۲٤_پارت#

 طومار#

 

 !نکن تکرارش ــ

 

 و کنم شرم من باز بگوید، باز را جمله آن خواستم نمی
 زد گشتی نگاهم توی کمی .بردارد ترک غرورش او باز

 .داد تکان سری و

 

 گذشته بگم خوام می ولی .کنم نمی تکرارش باشه، ــ

 محبوبم دختر به ...کنم رهاش خوام می اومده، دنبالم

 مقابلم کرمانی سپیدار اسم به دختری وقتی دیگه و برسم
 نگاهم توی چیزی فامیلی آشنای برق جز گرفت، قرار

 .گذشته احساسات نه گذشته، ردپای نه .ننشینه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کردم زمزمه اما چرا دانم نمی

 

 غلط بودن رابطه توی هست، گذشته ردپای وقتی ــ
 نیست؟

 

 ای ضربه قلبش به .شد دور جدیتش از کمی و زد لبخند

 .زد

 

 ...منتهی سپیدار، امنه جا این اون جای ــ

 

 !گیجگاهش به زد، ای ضربه سرش به بار این

 

 .شن پاک باید جا این از چیزایی یه ــ

 

 اما شوم احساساتی انقدر خواستم نمی لرزید، صدایم

 باشد داشته دوستم همیشه تا خواست می دلم .بودم شده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 داشتم دوست را همسایه فروش کفش آقای من اگر حتی

 این .افتادند می هم جان به ذهنم های پری دیدنش با و

 .بود ها آدم ی همه ذات توی خودخواهی

 

 .کنم پاکشون نیستم بلد من ــ

 

 .کرد نمی ام مسخره که بود بار اولین برای

 

 کنی سعی تو .کنیم خداحافظی درست بار این کافیه فقط ــ

 به رو جمله اون منم ببخشی، من به و دیدار آخرین اون

 .تو

 

 لعنتی آب قطرات آن داشتن نگه کشیدم، عمیقی نفس

 جور یک هم محمدمهدی نگاه .بود سخت نگاهم توی

 را هردویمان سر که زد رعدی آسمان .بود شده عجیبی

 انگار و داشتیم زیادی بارش زمستان، امسال .چرخاند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ابری را ها آدم حال تا رسید می وقت سر همیشه باران

 .کند تر

 

 .سپیدار خوام می معذرت روزها اون بابت ــ

 

 می نشانش مغازه ای شیشه درهای که خیابانی از نگاهم
 زیر های لک آن و صورتش روی چسبید شد، کنده دادند

 .گردنش

 

 ۲۲٥_پارت#

 طومار#

 

 که بودم سنی توی ولی کنم، اذیتت خواستم نمی ــ
 حلش ای دیگه چیز با نبودم بلد و بود شکسته غرورم

  .کنم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می هم محمدمهدی شبیه ای سایه از مدتی تا من

 به کرد تهدیدم ...کرد اذیتم آخر روزهای که بس ترسیدم،

 هم بغلش تا و ام داشته دوستش من گوید می برادرهایم

 چندبار ...بماند لرزاند را بدنم و تن چقدر .بودم رفته

 برده جلو سکته مرز تا و بود انداخته گیرم خلوت جاهای
 اذیتم خواست نمی که جمله این انگار ...اما بماند بودتم

 .بود گفته صادقانه را کند

 

 توی من ذهن منی، های بچگی پررنگ دختر تو ــ
 چیزی سپیدار جز جوونی، اوایل و کودکی نوجوونی،

 ...که افتادی چشمم از جایی از .نبود توش

 

 گفتم؟ رو جمله اون ــ

 

 !تلخ اما بار این خندید، هم باز

 

 .باشه پررنگ ذهنت توی انقدر نقصم کردم نمی فکر ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .متأسفم ــ

 

 .کرد نجوا مهربان کمی و جدی .داد تکان سری

 

 .بخشیدم من ــ

 

 ...منم ــ

 

 خواستم نمی منتهی .داشت پشتش حرف کلی منم این

 .کند تر را چشمانم و ببارد سیل منم، این بعد او، جلوی

 .گفت می کنان زمزمه داشت وقتی کرد نمی نگاهم

 

 که ای نوجوونی داشتم، کنارت که قشنگی کودکی بابت ــ
 و باشم کنارت تا کردی اعتماد کوتاهی مدت حد در بهم
 کنم تجربه رو انگیز شگفت اما خام احساس سری یه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در قلبم هاست مدت بگم، که جام این امروز .ممنونم ازت

 فرار بترسی، ازم دیگه نیست الزم و ایه دیگه زن گروی

 و کنیم فراموش و کوتاه مدت اون بیا .غریبگی یا کنی

 !برات باشم حمیرا پسرخاله فقط من،

 

 دادم، قورت را دهانم آب هم چندبار زدم، پلک چندبار
 هایم لب روی متزلزل شدت به لبخند یک آخر دست

  .نشست

 

 ست؟ دوباره خداحافظیه یه این ــ

 

 که هامونه خاطره از بخشی اون با خداحافظی یه این ــ

 فقط که خودمون برای هم شروع یه .شدن تموم بد و تلخ

 .همیم کنار فامیل مقام در بعد به این از

 

 ۲۲٦_پارت#

 طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .ایستادیم هم با هردو .زند می حرف چه از که فهمیدم می

 

 .سپیدار خداحافظ ــ

 

 ما؟ ذهن توی بود؟ شده تمام حاال گذشته آن ی همه یعنی
 یک با خاطرات اثر مان؟ زندگی توی خاطراتمان، توی
 این نبود، طور این نظرم به شد؟ می پاک باشکوه پایان

 رابطه .کرد می تر تحمل قابل را چیز همه فقط خداحافظی

 بار به گذشته که معذوریتی آن از تر راحت هم را ما ی

 وقتی فقط، و رفت نمی یادمان هرحال در .بود آورده

 آن مرهم خداحافظی این ...سوخت خاطره آن جای

  .شد می سوزش

 

 شاید ...خانم اون با کنم می خوشبختی آرزوی برات  ــ

 یه مشتاقه بگی، حمیرا خاله به هم زودتر باشه بهتر

 .کن راحت و کارش کنه، پیدا برات دختر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تردید آن از حاال و اش سینه بود شده سبک خندید،

 .نبود خبری ورودش ی لحظه

 

 ...قبلش اما بود الزم کنم، می و کار این ــ

 

 !هایش حرف بین پریدم

 

 !متوجهم بشه، بسته ها نوجوونی ی پرونده ــ

 

 بود او و نشست سکوت بینمان کوتاه ای لحظه .زد پلکی

  .شکستنش به گرفت تصمیم که

 

 .گفتم براش تو از ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 محبوبش دختر برای چه من از کردم؟ تماشایش شوکه

 .کرد بسته و باز را چشمانش و زد خندی تک بود؟ گفته

 

 پایان یه بود، بقیه با حق .گم می براش هم امروز از و ــ

 .کنه می بهتر و چیز همه ...خوب

 

 ای کلیشه باشید؟ شاد بگویم بگویم، چه باید دانستم نمی
 کتابفروشی خروجی سمت به که بودم کلمات دنبال نبود؟
 همان به کرد پیدا تغییر شد، شاد صدایش و کرد حرکت

 .بود اش همیشه کار من کردن مسخره که ای محمدمهدی

 

 این شبیه خوای نمی باره، می قشنگی بارون سپیدار ــ
 بری؟ راه بارون زیر رویایی دخترای

 

 رویایی، دخترای کردن مسخره توی که گفتی بهش ــ
 نداره؟ حرف کارت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چندثانیه و کرد باز را در من سمت چرخیدن بدون خندید،

 گرداند سمتم را سرش اما بعد .ماند کتابفروشی مقابل ای

 .رفت و گفت را آخرش ی جمله و

 

 !رویاییه دختر یه اونم آخه نه، ــ

 

 داشت ام نوجوانی رویاهای مرد آمد، می باران صدای
 منطقی پایان یک از بعد من و رفت می راه رو پیاده توی
 ها، آدم که کردم می فکر این به داشتم بزرگساالنه، و

 رویایی دختر یک اگر حتی آزردند، نمی را محبوبشان

 بودنش رویایی که بود محمدمهدی محبوب نگین .باشد

 عمیقی نفس ...من و گرفت نمی قرار تمسخرش مورد

 .چرخیدم اش شده خالی چای فنجان سمت به و کشیدم

 

 پایان این تلخی چقدر !بودم هایش کودکی سپیدار فقط من

 !داشتم دوست را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۲۲۷_پارت#

 طومار#

 

 و بیاید پایین انتها تا کتابفروشی ی کرکره ماندم منتظر
 جیب در را ریموت ام، پشتی کوله کشیدن جلو با بعد

 مغازه در کنار که نوبخت آقای برای .کردم رها جلویش

 به دستی نوشید می لیمویی دلستر و بود ایستاده اش

 گام .رو پیاده در افتادم راه و دادم تکان خداحافظی معنای

 را سرم ماشینی بوق صدای که بود نرسیده ششم به پنجم

 سمت ی شیشه و شد متوقف ...توجهم دیدن با چرخاند،

 .فرستاد پایین را راننده کمک

 

 !برسونمت ــ

 

 .ببینمش بهتر تا کردم خم را سرم و زدم لبخندی

 

 .رید می زود چه شما ممنون، نه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !باال بیا ...خونه برسم زودتر باید مادرمه، تولد ــ

 

 چه گفتنش باال بیا دیگر پس ممنون، نه که بودم گفته

 .کرد باز را در و شد خم خودش که بودم نزده حرفی بود؟

 

 .کتابفروش دختر بهم بده کمکم یه بیا بیا، ــ

 

 می سوار باید دوختم، چشم اطرافم به و ایستادم صاف
 همسایه تا کند ام پیاده کوچه سر نهایت گفتم می شدم؟
 ای نشسته چه که نبرد حرف عزیز برای و نبیند ای

 ای شاهزاده یک اسب سوار را دخترت خانم، فخری

 .ام ساده و احمقانه افکار به خندیدم ...دور دیار از دیدم،

 بوی که شدم ماشینی سوار و کردم له پایم زیر را تردید
 ریه قسمت ترین عمیق آن تا ادکلنش، و عطر وار لعنتی

 .رسید می هم هایم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چی؟ برای کمک ــ

 

 .داد مکث با هم را جوابم کرد، حرکت

 

 .بخرم خوام می کیک ــ

 

 .بودند عجیبی موجودات چه مردها کشیدم، درهم اخمی

 

 خواد؟ می کمک کیک خرید دیگه ــ

 

 توی لبخند از برقی کرد، نگاهم و چرخید سمتم کوتاه

 .بود اش پرجاذبه اما معمولی چشمان

 

 گوشیت دزدی بعد از ..کنم سوارت گفتم الکی نه، ــ

 .باشه کار در سومی بار ترسم می ترسیده، ازت چشمم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که شکافتند را سرم فرق و پریدند باال دوابرویم چنان

 ...چرخیدم سمتش زده حیرت نشست، صورتم توی درد

 نمی هم ایمنی کمربند و کرد می رانندگی هم راحت چه

 .ذکور جماعت این دست از آخ .بست

 

 سوم؟ بار ببخشید؟ ــ

 

 ۲۲۸_پارت#

 طومار#

 

  .کرد عوض را دنده و داد تکان سری خونسرد خیلی

 

 دزدیده دوم بار مغازه، جلوی خوردن زمین اول بار ــ

 ...سوم بار گوشیت، شدن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خودتون خوبه باشه؟ کار در سومی بار قراره مگه ــ

 .میاد پیش دیگه، آمده پیش گفتید دکتر به شب اون

 

 زد، می بوق برایش سر پشت از که ماشینی به داد راه

 .کرد بلند ماشین برای اعتراض ی نشانه به هم دستی

 نداشت، درستی اعصاب هم رانندگی در که الحمدهلل خب
 که بماند ذهنم در داد نمی اجازه هم مثبت ی نقطه یک

 خصلت مثل قلبی ریز ی علقه این دلیل باشم دلخوش

 .بوده مثبتی

 

 نمیاد؟ پیش زیادی یکم ــ

 

 جنگ او با نباید روبرو، سمت به چرخیدم سینه به دست

  .کردم می لفظی

 

 قهری؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نخیر ــ

 

 .نشست صدایش توی خنده

 

 دنبالت؟ بیاد کسی نیست بهتر شبا شوخی، بی ولی ــ
 ساعت زمستون توی بندی، می که ساعتی بهرحال

 .خیابوناست خلوتی

 

 .دادم را جوابش ناراحتی بی شوخی، بی گفت چون

 

 .بشم مزاحمشون خوام نمی ولی میان، بگم اگر ــ

 .دارن و خودشون زندگی و کار هرکدومشون

 

 البته متوجهم، گفت می انگار که داد تکان سر طوری

 جلوی .دانستم نمی را دلیلش که داشت اخم هم کمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 فکر .چرخاندم را سرم کرد، توقف که فروشی شیرینی

 .باشد گفته الکی واقعا کردم می

 

 بخرید؟ کیک خواید می جدی ــ

 

 شی؟ پیاده خوای می آره، ــ

 

 داشت قند عزیز .بخرم شیرینی کمی هم من آمد نمی بدم

 خامه نان هوس گاهی خودم اما نبود خوب زیاد برایش و

 شد می پیدا کلمپه ما ی خانه خدا ی همیشه .کردم می ای

 سمت هم با هردو و دادم تکان سری .نه تر شیرینیه ولی

 کیک های قفسه سمت او .کردیم حرکت فروشی شیرینی

 .ایستادم تر های شیرینی یخچال جلوی من و رفت آماده

 را سمت کدام بستنی؟ رولت یا خریدم، می ای خامه نان

 آخر دست !من با گرفت نمی قهرش ام معده که گرفتم می

 و رولت با را نصفش و بردارد جعبه یک خواستم مرد از

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که صندوق جلوی .کند پر ای خامه نان با را دیگر نیمی

 .بود کرده انتخاب را کیکش هم او رفتم

 

 ۲۲۹_پارت#

 طومار#

 

 خوای؟ نمی دیگه چیز ــ

 

 .کنم می حساب خودم فقط نه ــ

 

 داد تکان سر عادی طوری ریخت، بهم را محاسباتم باز
 و هاج دستم در شیرینی ی جعبه با که کرد موافقت و

 جعبه با و کشید کارت اول خودش .کردم تماشایش واج

 پس چرا .رفتم جلو که بودم من بعد و رفت عقب کیک ی

 کنی جیبت توی دست گفتند می پسرها ها قصه توی هی
 می باد گردنشان رگ است، غلط است، عیب است، زشت
 من یک با و صورت روی انداخت می موج اخمشان کرد،
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 کارت را شیرینی مبلغ خوردشان؟ شد نمی هم عسل
 فروشی شیرینی از هم همراه گیجی همان با و کشیدم

 گذاشت عقب های صندلی روی را جعبه او .شدیم خارج

 بسته زد، که استارت .گرفتم بغلم توی را ام جعبه من و

 متعجب .گرفت قرار دستم در سفید ی جعبه روی ای

 .کردم نگاهش

 

 داری؟ دوست پاستیل ــ

 

 نگاه متعجب بزرگ سایز ای نوشابه پاستیل ی بسته به

 .کردم

 

 منه؟ برای ــ

 

 .هوم ــ
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 سردرگم حس یک را جایش و رفت ام گیجی خندیدم،

 .گرفت شیرین اما کننده

 

 !مرسی .دارم دوست ــ

 

 را پخش صدای فقط .نداد را جوابم و کشید عمیقی نفس

 ماشین توی پریا، های قصه موسیقی بار این و کرد زیاد
 بهم او از را تصوراتم تمام من، ذهن های قصه دیو

 ی همه با من شهر بودند، زیبا کرمان های شب .ریخت

 و بود زیبا بودنش، گرم و خشک از مردم تصورات

 یک با ذهنم، دیو ماشین سوار حاال حال این توی !دیدنی

 پریا های قصه آوای و ای نوشابه پاستیل شیرینی، جعبه

 اما ساده اتفاق یک .بود انگیز شگفت بودن خانه راه در

 !بطنش در عجیب لذت یک

 

 کتابفروش؟ دختر دی می آدرس ــ
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 که بود او باز گفتم، که را آدرس .کشیدم عمیقی نفس

 .پرسید

 

 سراغتون؟ نیومد آقا اون ی نوه دیگه ــ

 

 مکث کمی با را جوابش .کردم لمس را پاستیل ی بسته

 .دادم

 

 به ...جا اون برم دوباره خوام می من اما نیومد، نه ــ

 همه ببینم دقیق خیلی نداد اجازه عزیز سری اون نظرم

 .گه می حسم شه، می پیدا ردپایی یه باالخره .رو جا

 

 ۲۳۰_پارت#

 طومار#

 

 .حرکتش این به کردم اخمی کرد، کم را پخش صدای
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 !برو خانوادت با ــ

 

 هم باقی ...ترسه می عزیز رفت، باید اونا بدون اتفاقا ــ

 پیدا که اثری رم، می .حجته براشون عزیز حرف که

 زندگی توی که گم می بهشون برگشتم پر دست و کردم

 .کرد ریسک جاهایی یه باید

 

 پیشانی روی اخمی ام طوالنی و اعتراضی ی جمله از

 .نشست اش

 

 .نگیر تصمیم هیجانی دختر، ری می تند چقدر ــ

 

 اما من .نپرسید چیزی دیگر هم او نزدم، حرفی

 به رفتن برای بودم شده مصر هم باز بود چندروزی

 به او جلوی بحث این ی ادامه وجود این با .روستا
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 فرصت ...رفتنم برای مناسب زمان تا هم من .نبود صلح

 .کنم فکر تصمیمم روی باز داشتم

 

 برم؟ سمت این از ــ

 

  !بله ــ

 

 با و نشستم سرجایم محکم کمی که گرفت بدی سبقت
 و نیاورد خودش روی به کردم، نگاهش گشاد چشمانی

 .زد لب تنها

 

 .بود اومده خوشش کتابا از مامانم ــ

 

 من شد، می که کتاب حرف اصل برگشت، صدایم به ذوق
 ترین محبوب ی درباره که این از گرفتم می جان انگار
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 رضایتی از خوشحال .بزنم حرف کسی با ام مندی علقه

 .زدم لب داشت خریدش به نسبت که

 

 بهتون خوب کتاب خواستید اگر بازم خوبه، خیلی ــ
 .کنم می معرفی

 

 عمدا و بگوید چیزی خواست می انگار .کرد نگاهم کوتاه

 جلو کمی را سرم و شدم حال این متوجه داد، قورتش

 .کشیدم

 

 بگید؟ خواستید می چیزی ــ

 

 .نبود مهم نه، ــ

 

 .نشستم سرجایم صاف کنجکاو
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 !خوردینش بود، چیزی یه پس ــ

 

 زیر بودند کجا ها پری .داد تکان سری و گرفت اش خنده

 !مرد هایت خنده این بر لعنت بگویند، گوشم

 

 ۲۳۱_پارت#

 طومار#

 

 .خوردمش ــ

 

 از پر تعریف از دودقیقه که آخ باز؟ کرد می ام مسخره
 نمی بودم کرده باز اش خنده برای دلم توی که نباتی

 .انتخاب این با شدم می سرافکنده دلم پیش مرتب گذشت،

 .آمد حرف به باالخره که کردم اخمی

 

 داری؟ دوست رو ها کتاب اون خودتم ــ
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 .دادم نمی پیشنهاد که نداشتم دوست ــ

 

 و نکند ردش تا کرد کم را سرعتش بودیم، کوچه نزدیک

 و جنگ بی ...عادی خیلی ها، کوچه اسم به دقت حین

 .پرسید طلبانه صلح و دعوا

 

 کنم درکت بهتر شاید بخونم ازشون چندصفحه اومدم ــ

  .نتونستم واقعا ...اما

 

 کند، توقف کردم اشاره بخواند؟ رمان خواست می
 که بودند پاهایم سهم مسیر باقی و بودیم کوچه نزدیک

 !او رسیدگی با بود شده حالشان به خوش امروز زیادی

 .چرخیدم سمتش به ایستاد وقتی

 

 .مهمه خوندن کتاب توی سلیقه ــ
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 بار این که بود شده متعجب گمانم داد، تکان سری

 .بودم نگرفته گاردی برابرش

 

 .داشتم دوست و سهراب ولی ــ

 

 .دارن دوست همه و سهراب ــ

 

 بود طوری لحنش نشست، اش پیشانی روی نرم اخمی
 .جدیست یا کند می شوخی فهمید شد نمی

 

 !سهراب حال به خوش ــ

 

 سمت نگاهی با و کردم بغل سفت را جعبه خندیدم،

 .انداختم باال ای شانه کوچه،
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 !مرسی خب، ــ

 

 .درآورد را ادایم

 

 .کنم می خواهش خب، ــ

 

 در را حرصم زیادی که این وجود با .داشتم لبخند هنوز

 در دفاعی اندکم و ریز ی علقه برای زیاد و آورد می
 بعضی که کردم می اعتراف اما، نداشتم عقلم دادگاه

 ات علقه که شد بلند وجدانم صدای .بود بامزه کارهایش

 ریختند می باید داغ قیر سپیدار؟ است اندک و ریز واقعا
 نشان واکنش حق صدای به انقدر که هایم گوش توی

 .ندهند

 

 .خداحافظ ــ
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 وقتی تا و بود گذاشته فرمان روی دست داد، تکان سری
 وارد وقتی تا حتی کرد، می تماشایم داشت شوم پیاده

 ی جعبه دستم توی ...بود جا آن هنوز شدم کوچه

 یک هم او ماشین عقب بود، پاستیل بسته یک و شیرینی
 که مایی بین ساده ای خاطره شیرینیه و کیک جعبه

 کتاب من که شد می شروع جا همین از عیانمان، اختلف

 به خانه در قفل توی را کلید !نداشت او و داشتم دوست

 شباهتمان .شدم وارد عمیقی نفس با و چرخاندم سختی

 همان !سپهری خان سهراب جناب به علقه شد می هم

 و دارد قرمز ی الله از کم چه شبدر گل بود سروده که جا
 پسرهای از کم چه آزاد که، این به داد تعمیمش شد می
 شده، افسون ی رویازده سپیدار آخ دارد؟ ها قصه توی

 صدای .رفت و کردی الله را شبدر پاستیل، یک با که

 را تنم چهارستون حیاط توی رسیدن محض به عزیز

 .لرزاند

 

 کردی؟ {دیر }دور انقدر چرا سپیدار؟ اومدی باالخره ــ
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 توی باید شبدر و الله و عصبانیست عزیز یعنی صدا این

 !بعد تا شوند پنهان مغزم صندوق

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 

 

 ۲۳۲_پارت#

  طومار#

 

 پتوهایی شستن تکانی، خانه فرسای جان و سخت بخش
 عزیز اما بودند نشده هم استفاده سال به سال که بودند

 های لگن توی که پتوهایی .اند گرفته بو داشت اصرار

 ای فله عزیز، را تاید و بودند شده خیسانده سفید و قرمز
 که مشکی های چکمه آن با و کرد می خالی رویشان
 به بازار از عزیز و بود من پای سایز میزان سایزش،

 گذاشتم می تشت در پا باید بودتشان، خریده خودم نیت
 ایوان، توی نشست می هم خودش !کردنشان لگد نیت به
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 بر نظارت حین و گذاشت می دستش کنار را چای سینی

 .برد می باال را صدایش گاهی من کار

 

 !نکن شورشون گربه ــ

 

 هایم لباس بودند، گرفته درد پتوها کردن لگد از پاهایم
 خدمتکار یک شبیه قشنگ و بودند هایم لباس ترین کهنه

 دور ی وزشده موهای .رسیدم می نظر به کارکشته

 به بلند صدای با را غرم و دادم عقب دست با را صورتم

 .آوردم زبان

 

 بهش دست هم هیشکی شوری، می هرسال رو پتو این ــ

 !نزده

 

 چایش کشیدن باال هورت صدای اما نداد، را جوابم
 صدا به هم در زنگ بعد، کمی .بود برایم تودهانی قشنگ

 را آیفون ی دکمه تا .کرد بلند جا از را عزیز و درآمد
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 و سودابه در، شدن باز محض به و کشید طول کمی بزند
 پا من نجات ی فرشته انگار، و شدند حیاط وارد پژمان

 .بود گذاشته خانه به

 

 .اومدید موقع خوش که برم قربونتون الهی ــ

 

 با سودابه، و زد خنده زیر نظیرم بی تیپ دیدن با پژمان

 .برداشت سرش از روسری و آمد جلو دلسوزی

 

 شوری؟ می تنهایی چرا من، سر به دردت ــ

 

 .کردم لوس برایش را خودم

 

 خودم رو پتو تا سه ببین بیاید، بگم نذاشت عزیز ــ

 .مونده دیگه چهارتا شستم،
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 رو و شد شلوارش های پاچه زدن تا مشغول سریع خیلی

 .زد تشر خندید می داشت هنوز که پژمانی به

 

 کنی؟ می پیدا رو ها قدیمی چکمه ببین انباری از برو ــ

 ...پسر بدو

 

 بیرون لگن توی از کار، از حجم این شدن تمام از شاد

 سلم جواب .زد بیرون خانه از در همان عزیز و آمدم

 .چرخید من سمت به و داد را سودابه

 

  بیرون؟ اومدی لگنو از چرا ــ

 

 .شدم خسته خدا به ــ

 

 .برخاست من داری جانب به هم سودابه
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 ۲۳۳_پارت#

 طومار#

 

 !تنها و تک داره گناه بچه عزیز ــ

 

 .کرد آویزان بند روی و شست پتو جای را جفتمان عزیز

 

 تو خود ...بود بغلم سعیدم بودم این قدر ست؟ بچه این ــ

 گناه گه می طوری یه نداشتی؟ و پرهام بودی این سن
 از فیلمشه نامادریش، من سیندرالست این انگار داره

  ...بره در کار زیر

 

 پشتم دست خند با سودابه و شدند آویزان هایم لب

 .گذاشت
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 قدیمی نکرد پیدا پژمان کنم فکر دربیار، رو ها چکمه ــ

 .رو ها

 

 حرف داد می نشان زیرزمین از پژمان سروصدای

 از را ها چکمه و دادم تکان سری .است درست سودابه

 .نشستنم به نداد امان عزیز .درآوردم پا

 

 بکش رو قالی بیا پایین، اون از بیا در مامان، پژمان ــ
 می سودابه رو ها پتو که حاال سپیدار ...حیاط وسط

 .بگیر آب رو قالی شوره،

 

 و خندید ریز ریز سودابه فرستادم، بیرون ای کلفه نفس
 زدن لگد اش، فربه کمی هیکل آن با و گذاشت تشت در پا

 توانست نمی دیگر آمدنش، باال با پژمان .کرد شروع را

 به او و کرد نصیبش زهرماری سودابه .بخندد پنهانی

 های پله روی .ها قالی سراغ رفت عزیز، دستور دنبال

 ژاکت های دکمه و بیاورند را ها قالی تا نشستم سرد
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 بلند ارام سودابه صدای .بستم بودم، زده تن که را عزیز

 .شد

 

 .خونم بود اومده دیشب حمیرا خاله ــ

 

 .نرسد سر عزیز بود حواسش کردم، تماشایش تعجب با

 

 پیش بیام شه نمی روم دلخوره، ازم عزیز گفت می ــ

 خواستگاری، برن محمدمهدی برای خوان می ...خودش

  .بشه برطرف کدورت این قبلش داره قصد

 به داشت عزیز خانه، داخل سمت چرخید هم من سر
 حیاط، بیاورد و کند رول را قالی کرد می کمک پژمان

 داشت طور همین .ایستادم سودابه به نزدیک و شدم بلند

 محمدمهدی پس .کرد می لگد را پتو و خورد می تکان

 برایش .بود نشانده کرسی به را حرفش زود خیلی

 می نبود، حسادت حس آن کمی اگر گمانم بودم؟ خوشحال

  .کرد تلقی طور این شد
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 گفتی؟ چی تو ــ

 

 که شب یه جا، این بیاید شب یه کنم می خبرتون گفتم ــ

 بیان، .نیست کینه اهل برم قربونش عزیز ...باشید هم ما

 .کدورت رفع برای شه می قدم پیش خودش

 

 .آجی نره باال عزیز فشار باز ــ

 

 ۲۳٤_پارت#

 طومار#

 

 کشید خودش سمت را من کشید، خوردن تکان از دست

 و عجیب همیشه سودابه .بوسید را صورتم محکم و

  .کرد می لوسم غریب
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 .نترس بگردم دورت ــ

 

 بعد، کمی و شد خارج خانه از پژمان با باالخره عزیز
 جینش شلوار سختی به هم پژمان و بود حیاط کف قالی
 و شستنش برای شود کمکمان همپای تا بود داده باال را
 من و شوند تمام ها کار این ظهر، تا بودم امیدوار من

 را پارو .بروم کتابفروشی به بتوانم ناهار از بعد الاقل

 از بار این عزیز و بدهیم حرکتش فرش روی تا آوردیم
 زیادتر اش خانه تمیزکردن برای کمکی نیروی که این

 و برداشت را چایش لیوان ...تر راضی لبخندی با شده،

 .رساند گوشمان به بلندتر را هورتش صدای

 

 !آمد می بدم عید تکانی خانه از
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 کار که بود داده رضایت عزیز ناهار، جوش کل از بعد

 و حیاط سرد آب خاطر به که پاهایی با .است بس امروز

 درد حسابی پتو، و قالی شستن هی دوساعته شدن خیس

 .رساندم کتابفروشی به را خودم بود گرفته و کرد می

 هم نگاهی کناری ی مغازه به که بودم خسته انقدر
 گرفته داروخانه از راه سر که مسکنی قرص .نینداختم

 و فرستادم معده به کتابفروشی داخل گرم آب با را بودم
 برق به هم را برقی بخاری ها، چراغ کردن روشن همراه

 جان به رفته سرمای این تا ...گرما به داشتم نیاز .زدم

 نیامده کسی که حاال .بگیرد آرام کمی پایم های استخوان

 بخاری کنار کتابخانه، ی گوشه همان شد می داخل، بود

 .برسانم نیازش مورد گرمای به را پاهایم و نشست برقی

 گذاشتم میز روی را سرم نشستم، پشت آن گرد میز پشت
 کاش کردم دعا گرما، منبع به پاهایم کردن نزدیک با و

 .باشم داشته چندمشتری و نباشد فایده بی آمدنم الاقل

 آویز، صدای بلندشدن با چون نشست ثمر به زود دعایم

 ...مادرش همراه ای بچه دختر و آمد باال هم من سر

 زدم لبخندی ام خستگی ی همه با .کردند جلب را توجهم
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 به و بگیردند خوبی حس ام کتابفروشی به ورود از تا

 .رفتم طرفشان

 

 !طومار به اومدید خوش ــ

 

 توی رنگی ی فرفره آن با دخترکش کرد، تشکر زن
 خجالت با بود، خریده دستفروشی از انگار که دستش

 .کرد می تماشایم داشت

 

 .خواستم می رو شویم ثروتمند چگونه کتاب ــ

 

 بود ضربی هر به کردم سعی اما خشکید لبم روی لبخندی

 داشتی دوست وقتی زدن، لبخند ی تجربه .دارم نگهش

 .آمد می نظر به مسخره و سخت خیلی کنی کج را دهانت

 

 ۲۳٥_پارت#
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 طومار#

 

 .نداریمش متأسفم، ــ

 

 چطور؟ و شدن پولدار های اهرم ــ

 

 جملتی دنبال ذهنم توی خاراندم، را ام گونه ی گوشه

 کلمات .بگویم زن این به را نظرم توهین بدون که بودم

 را دستم سوال، این به جواب جای به .بودند شده گم اما

 ها کتاب های قفسه سمت به را او و گذاشتم پشتش

 .کردم هدایت

 

 چیزای شاید بندازید؟ عناوین به نگاه یه خواید می ــ

 .کردید پیدا بهتری
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 سری اما رسید نمی نظر به راضی پیشنهادم از خیلی
 بود دویده که دخترکش روی به لبخندی با من و داد تکان
 این انجام به کردم تشویق را زن برقی، بخاری سمت

 درجه و رفتم سمتش به بود، سردش دخترک گمانم .کار

 .کردم تر بیش را بخاری ی

 

 عروسک؟ چیه اسمت ــ

 

 .داد را جوابم ریز صدایی و خجالت با

 

 !میشا ــ

 

 و رفت برایش دلم داشت، عمیقی های گونه چال چه

 و خندید خجالت با .کردم نوازش را نرمش ی گونه

 کنارش از نشود اذیت که این برای .داد تکان را خودش

 بداند اصل که این بدون که زنی به را خودم و شدم بلند

 مشتری .رساندم چرخید می قفسات بین خواهد، می چه
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 می من طومار به گذرشان همیشه زرد، های کتاب های

 .شدم نزدیک زن به لبخند با .افتاد

 

 ده؟ می جواب نظرتون به ــ

 

 تر واضح و زدم تکیه ها قفسه به کرد، نگاهم حواس بی

 .پرسیدم

 

 .بشه پولدار آدم کتاب یه با که این ــ

 

 .نشست هایش لب روی تلخ لبخندی

 

 ولی زدی آسایش به رسیدن برای رو دری همه وقتی ــ

 .نداره ضرر هم راه یه این امتحان نشده،
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 بود شعاری خیلی کردم می حس حقیقتش نداشتم، جوابی
 خوشبخت شود می هم پول بدون بگویم خواستم می اگر

 .نداشتم قبولشان هم را ها کتاب این حال این با .بود

 به که عنوانی نکردن پیدا و قفسات بین گشتن از خسته

 .پرسید باشد داشته ربط ثروت

 

 خوبه؟ درآمدش کتابفروشی ــ

 

 ۲۳٦_پارت#

 طومار#

 

 .خندیدم

 

 نیست؟ مشخص جا این شلوغی از ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 قصه دوکتاب ناکامی با آخر دست زد، لبخند هم خودش
 را کتابفروشی آرامی خداحافظی با و گرفت دخترش برای

 ی پیاده عابرین و شلوغ روی پیاده به .کرد ترک

 به دوباره .گزیدم لب پاهایم درد از و ماندم خیره پرعجله

 دیدن با و بخاری کنار نشستم چرخیدم، میز آن سمت
 ام سینه از آهی ...کنارش دخترک ی افتاده ی فرفره

 لب غصه با و کردم لمس را فرفره کاغذ .خزید بیرون

 .زدم

 

  کوچولو؟ جا این انداختیش چرا ــ

 

 .برگردند بردنش برای و شوند متوجه زود بودم امیدوار

 گرمای از شده کرخت و کردم رها جا همان را فرفره
 خیالم .گذاشتم میز روی مجددا را سرم بخاری، شدید

 کسی اگر کرد می هوشیارم در، آویزباالی آن بود راحت

 جوار در هوا، سرمای میان .گذاشت می مغازه این به پا

 این خستگی و گذاشتن هم روی پلک کمی ...بخاری این

 .نداشت ایرادی پس کردن سبک را روز
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 هم از آرام را هایم پلک گرما، حس و سوختنی بوی

 میز روی از را سنگینم سر کرخت، و گیج .داد فاصله

 از چنان متعلقاتش، و خواب ...زدنی پلک با و برداشتم

 زده، حیرت .شد خورد دم در پایشان قلم که پریدند سرم

 راه بخاری کنار از که ای شعله به پروحشت و ترسیده
 بود رسیده قدیمی های کتاب ی قفسه به و بود گرفته
 نداشت من با زیادی ی فاصله که ای شعله دوختم، چشم

 الل زبانم .کرد می روی پیش داشت آرام خیلی انگار و

 سوختن بوی و آتش گرمای .زد نمی قلبم و بود شده

 انگار ...اما بودند ام بینی توی قفسه، های کتاب و چوب

 می حس .شوم بلند خواب آن از زدن پلک با داشتم خیال

 می گر دارد طور این که آتشی این و بینم می خواب کردم

 که گرمایی با .نیفتاده راه من کتابفروشی توی گیرد،

 از و شکاندم را ام زده یخ بهت بود، شده نزدیکم زیادی
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 کتابی های قفسه اسارت در که میزی .پریدم میز پشت

 عرق زدم، پلک بار چندین .سوختند می داشتند که بود

 .ام چانه زیر تا رسید و هایم شقیقه کنار از خورد سر

 و بود برقی بخاری سمت از آتش ظاهرا چرخید، نگاهم
 به بود بخشیده جان کتاب، های قفسه به بخاری نزدیکی

 سمت به خواستم .رفتن باال و گرفتن گر برای آن

 ...چوب و کاغذ از بود پر جا این اما، کنم فرار خروجی

 شدن تر بزرگ و آتش گرفتن جان برای موادغذایی یعنی

 را ام سرمایه تمام توانستم می چطور .بود فراهم فاجعه

 باید .دویدم کتابفروشی انتهای سمت به بروم؟ و کنم رها

 بلند دود .کردم می فراهم آتش کردن خاموش برای آب

 بود کشانده داخل به را چندنفری انگار مغازه، از شده
 به اهمیت بی من و آمد می عجیبی سروصدای چون

 برای راهی دنبال ...ترسیده و خیس چشمانی با هرچیز،

 می خودم دور داشتم اصل در اما بودم آب رساندن

 متوقف ...نفر یک بلند صدای با که چرخیدنی چرخیدم،

 شان ترسیده و هیستریک حرکت از را هایم لب و شد

  ...کرد می صدایم فریاد با داشت که یکی .داد نجات
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 ...سپیدار سپیدار؟ ــ

 

 ۲۳۷_پارت#

  طومار#

 

 تازه .پاهایم جان به چسبید بود، قوت انگار صدایش

 ببینم، را بود دیوار روی که نشانی آتش کپسول توانستم

 هایم گام .کردم جدایش دیوار روی از و رفتم سمتش به

 بیش دیدن با و برداشتم کتابفروشی جلوی سمت دو با را

 نمی حتی .شد پر چشمانم ناباورانه آتش، وسعت شدن تر

 پیدا شدن داخل جرئت کسی کنم، گریه درست توانستم
 سمتم سراسیمه دیدنم، محض به که اویی جز بود نکرده

 .آمد

 

 باید بدو چیکار؟ پشت اون رفتی کنی؟ می استخاره ــ

 .موندن خطرناکه نشانی آتش زدیم زنگ بیرون بریم
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 ترسیدم که کرد نگاهم چنان فهمید، او و کردم مقاومت

 .نکشیدم عقب اما

 

 ...کتابام ــ

 

 جونت؟ یا تره مهم کتابات احمق، ــ

 

 این بیرون ی همهمه و چوب سوختن صدای زد، می داد
 کل دود بزند، حرف بلند صدای با که طلبید می را

 شده سخت کشیدن نفس و بود کرده پر را کتابفروشی
 .بود شده زائل عقلم ی قوه دادم، تکان را سرم .بود

 .دادم تکان را کنم کار آن با نبودم بلد حتی که کپسولی

 

 .کنم خاموشش باید ــ
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 خشم سر از که صدایش رسیدن برای نه فریادش بار این

 .بود

 

 بیا بردار و خودت جون رسه، می نشانی آتش االن ــ

  .بریم

 

 کنم، چه کپسول آن با باید بفهمم کردم سعی اهمیت بی

 ...پرهام خدایا نبودند، من ی سرمایه فقط ها کتاب این

 .ریخت نمی بینشان از قطره یک حتی اما بود پر چشمانم

 لحظه آتش انگار و دود همه آن بین کردم ای سرفه

 از کپسول .دیدم نمی من و گرفت می وسعت داشت لحظه

 چهره حاال که مردی شد، کشیده بیرون شدت با دستم

  .فرستاد عقب را من داشت اخم و بود شده دودزده اش

 

 !شق کله ی دختره !عقب برو بده ــ
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 بود مانده برود؟ تا داشت برنمی را خودش جان چرا
 پاشید را کپسول کف چشمانم جلوی چه؟ برای کنارم
 کاری بتواند که بود آنی از زیادتر شدتش اما آتش روی

 انگار مهیبش، صدای و ها قفسه از یکی افتادن با .کند

 همین خواستم می قلبم ته از .بود شده تر پررنگ کابوسم

 را نفسم راه داشت دود، و گرما .شوم بلند خواب از حاال

 دستم .بود آمده کمکشان به هم شوک و ترس .بست می

 فروریختن ی صحنه به ناباورانه گذاشتم، گلویم روی را
 آتش ماشین صدای و دوختم چشم هم دوم ی قفسه

 به داشت که اویی و من قلب به امید نور شد نشانی،

 چون شنید، را صدا هم او .کرد می تلش من خاطر

 .فرستاد بیرون محکم را بازدمش و چرخاند را سرش

 و چسبید را هایم شانه فقط نکرد، هم نگاهم حتی بار این
 خروجی سمت به شدت با را من

 

 ۲۳۸_پارت#

 طومار#
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 شدیم، می رد در از داشتیم وقتی .کرد هدایت کتابفروشی

 پر را هایم گوش هم سوم ی قفسه افتادن مهیب صدای

 .بشنوم چیزی خواستم نمی دیگر آن از بعد ...بود کرده
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&& 

 

 سمت کرد، می بررسی را حادثه علت داشت که مأموری
 دستگاه ...آمبوالنس ماشین ی لبه بودم نشسته .آمد من

 دودهای به مات نگاهم و بود صورتم روی اکسیژنی
 داشت کتابفروشی خاکستر ی مانده باقی از که سیاهی

 نزدیک هم آزاد گرفت، قرار جلویم که مرد .آمد بیرون

 هم توی هایش اخم و دود از بود شده سیاه صورتش .شد

 نیاز که بود نکرده استنشاق دود آن از من قدر .بودند

 نمی هم حرفی .صورت روی ماسک آن به باشد داشته

 یک مات هردو ...همین و بود ایستاده نزدیکم فقط زد،

 نزدیک که جمعیتی تعداد .بودیم شده کشنده سکوت
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 همه حاال .شد می تر کم داشت بودند کتابفروشی

 .بود شده راحت آتش شدن خاموش از خیالشان

 

 کاغذی نزدیکش احتماال .زده جرقه برقی بخاری سیم ــ

 و چوب ...خب که هم بعد داده، جون رو شعله که بوده

 .بره جلو و بگیره گر کمی زمان مدت شدن باعث کتابا

 سلمت نظر از مرتب باید الکتریکی های وسیله این

 .میاره ثمر به زیادی خسارت وگرنه بشن، چک

 

 زیاد؟ خسارت کتابفروشی، سمت به چسبید باز نگاهم

 نزدیک کاغذ ...بود مات نگاهم شود؟ چه بود قرار دیگر

 دنیایم که ای فرفره .بود رنگی ی فرفره همان بخاری، به

 .کرد زمزمه مرد .بود سوزانده را

 

 بودید؟ بیمه ــ
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 به فقط .کنم تمرکز هایش صحبت روی توانستم نمی

 و سوال این برای حالم فهمید هم او زدم، زل دستانم

 اورژانس تکنسین .کشید عقب و نیست خوب ها جواب

 .کرد زمزمه و آمد سمتم

 

 تنفس؟ نظر از بهترید؟ ــ

 

 .پرسید گرفته صدایی با آزاد

 

 بیمارستان؟ بریم نیست نیاز ــ

 

 ماسک آمد، من سمت به و داد کوتاه را جوابش تکنسین
 من به رو هم چیزهایی و برداشت صورتم روی از را

 گوش توی صدایی اما دیدم را هایش لب حرکت گفت،

 آنژیوکت !ها چوب سوختن جز صدایی هیچ نبود، هایم

 بیرون خودم را بود کرده وصل دستم پشت که سرمی
 رفت گیج کمی سرم آمدم، پایین ماشین ی لبه از و کشیدم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کتابفروشی سمت را راهم و نیاوردم خودم روی به اما

 داخلش ببینم خواستم می .کردم کج

 

 ۲۳۹_پارت#

 طومار#

 

 دستی کتابفروشی در به نزدیک .درآمده وضعی چه به

 عمیقی اخم با داشت .چرخاند را سرم و چسبید را بازویم

 .کرد می تماشایم

 

 شده، ریس و راست نفست تازه دوده، پر هنوز تو اون ــ
 ری؟ می پایین انداختی و سرت کجا

 

 و بست پلکی کلفه که کردم نگاهش چطور دانم نمی

 .کرد زمزمه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طرف بریم بیا دختر، نیستی خوب ...ببین هللا، الاله ــ

 و تن دور یه تازه بعد، شی روبراه یکم ...فروشی کفش

 بده فرصت یه دادی، سکتمون و لرزوندی و بدنمون

 .کن شروع دوباره بعد کنیم هضم رو قبلی

 

 لب جوشی و متأسف و کند رهایم شد باعث ممتدم نگاه

 .بزند

 

  .جهنم به برو، اصل ــ

 

 هوا توی وقتی بود، سوخته دستش از قسمت یک
 دلم چون نیاوردم اما خودم روی به دیدم، داد تکانش

 توی که بدی بوی شدم، وارد .بود سوخته تر بیش خیلی

 ها حرف این از تر گنگ .نبرد درهم را صورتم بود، فضا

 دیوارهای به فقط .بیاید چشمم به چیزها این که بودم

 های قفسه و شده نابود کتاب ی قفسه سه شده، سیاه
 بودند، مانده هم سالم اگر که هایی کتاب و گرفته رنگ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حس و زدم زل بودند داده رنگ تغییر قطعا کاغذشان

 .فشردش داشت، جان تا و نشست گلویم زیر دستی کردم

 

 ...حاال بیرون بیا دیدی؟ ــ

 

 به مگر گذاشت؟ نمی تنهایم چرا .بود آمده سرم پشت

 شد؟ نمی خیال بی چرا پس بود نکرده ام حواله جهنم
 هللا نعمت  بابا های کتاب ی قفسه به نزدیک و رفتم جلو

 خم زانوهایم .بود نمانده آن از هیچ که ای قفسه .ایستادم

 پودری روی دستم و ها قفسه سر باالی نشستم شدند،

 و گرفت قرار کنارم هم او .نشست بود کتاب قبل که سیاه

 .کرد زمزمه آرام بار این

 

 بیرون بریم ...واست دود بوی این نیست خوب سپیدار، ــ

 .جدت جان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به و خودم شد می باعث که بود چیزی تنها کتابا، این ــ

 .بدونم نزدیک بابام

 

 زانویم .آمد می نظر به افتضاح خیلی صدایم کرد، سکوت

 از اما هیچ .دید تار چشمانم و گرفت قرار زمین روی

 .نریخت بیرون تویشان

 

 کتاب چندجلد یه برام ازش مرد، که بودم کوچیک خیلی ــ

 حس بعد .رفته کی به علقم نداخت می یادم که بود مونده

 .دادم دست از و همشون نزدیکمه، کردم می

 

 محکم را هایم لب و زدم زل دیوار و در به نزد، حرفی
 .فشردم هم روی

 

 نه؟ مگه عرضم بی خیلی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۲٤۰_پارت#

 طومار#

 

 .آرام بار این قبل لحظات برعکس کرد، صدایم فقط

 

 !سپیدار ــ

 

 که زمینی روی نشستم کامل .دادم قورت را دهانم آب

 !سیاه و بود سوخته

 

 گرفت، باباش از رو جا این کرد، اعتماد بهم پرهام ــ

 داد پول بهم عزیز ...شد شریکم گذاشت سرمایه خودش

 بهم خواهربرادرام .خودم محبوب کار سراغ برم که

 .زدم گند همیشه مثل من و کردن اعتماد

 

 .بدهم نشان توجهی خواستم نمی اما من کرد، صدایم باز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اشتعالش احتمال برقی بخاری دونه، می ای بچه هر ــ

 مکان باید باشه، نزدیکش کاغذ نباید .باالست

 دیدم اما من باشه، پارچه و کاغذ از دور قرارگیریش

 بود، این ذهنم توی همش .نداشتم برش و افتاده فرفره

 تنبلی یه .ست بقیه برای ...که نیست ما برای بلها این

 شرمنده همه جلوی شد باعث انگاری، سهل یه کوچیک،

 .بابام جلوی حتی شم،

 

 هم خودم دل که گفتم بغضی میان را آخر ی جمله

 و ریختند باالخره هایم اشک که بود آن از بعد .سوخت

 سیاهی روی اشک قطرات که دیدم افتاد، تر پایین سرم
 شبیه آمد، باال سختی به نفسم و کردند سقوط زمین

 ...صدایم

 

 .کردم ناامید و همشون ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کرد صدایم تر ملیم

 

 ...دختر ــ

 

 را قلبم ...نبود خوب اصل حالم دادم، تکانی را سرم

 .کردند می له داشت

 

 سومین .کنه بخیر خدا رو سومی گفتی گفتی، هم تو ــ

 .کرد نابودم بل،

 

 می فقط .بندمش نمی جمع دیگر که نبودم متوجه

 احساسات آن خواستم می کنم، ریزی برون خواستم

 رویم به هم او .شوم سبک و بریزم بیرون را وحشتناک

 .کرد زمزمه و نشست خودم مثل نیاورد،

 

 .زدی گند خیلی خب، آره ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 با را اشکم ...رسید می نظر به جدی کردم، نگاه سمتم به

 .کرد نجوا تر آرام بار این و کرد دنبال نگاهش

 

 فکر زدی که گندی به باشم، خانوادت جای من ولی ــ

 کنم؟ می فکر چی به دونی می .کنم نمی

 

 حتما بودند، چشمم جلوی بابا های کتاب .دانستم نمی

 شد، می پشیمان بودشان سپرده من به که این از عزیز
 مهربانانه و کرد دنبال نگاهش با هم را بعدی اشک

 .کرد زمزمه

 

 ۲٤۱_پارت#

 طومار#

 

 .سالمی خداروشکر که این به ــ
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و کرد نرمی اخم نشست، نگاهش توی خیسم نگاه

 .آورد جلو را دستش

 

 شدن خارج جای به که لحظه اون ترسیدم، دیدم و دود ــ
 خواستم می کردی، می مقاومت داشتی کتابفروشی از

 .بزنمت

 

 و بریزد دلم که بودم آنی از تر سر ندادم، نشان واکنشی

 ی لبه روی نشست اش آمده جلو دست .کند ضعف

 نجوا متأثر و کرد لمس را کلهش خز تنم، توی کاپشن

  .کرد

 

 .کرد رحم خدا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 جمع انگشتانش ریخت، پایین دیگر اشک قطره یک
 عمیق را بازدمش چسباند، بهم را هایش لب و شدند

 .چسبید دوباره را بازویم و فرستاد بیرون

 جا این دم می قول ...فروشی کفش بریم پاشو پاشو، ــ

  .سابقش شبیه شه می دوباره

 

 شدم، بلند سختی به دستش حرکت با اما بودم کرخت
 و بود بابا های کتاب ی قفسه سمت هنوز ترم نگاه

 کردم، می حس ام سینه توی بابت این از عجیبی سنگینی
 بودن زنده از شد می نه و کشید نفس شد می نه

 محکم، تا نبود کسی داشتم دوست تر بیش .بود خوشحال

 پشتم فاصله با را دستش .کردم می گریه وقفه بی و بلند

 با و چرخاند سر آمدیم، بیرون که کتابفروشی از .گذاشت

 حرف او با چندکلمی .رفت سمتش به گامی حامد، دیدن

 را پاهایم .کرد باز من برای را فروشی کفش در و زد

 که مأموری با رفت، بیرون خودش ...کشاندم خودم دنبال

 خبری دیگر بعد، ساعت یک حدود و زد حرف بود آمده
 انتظامی نیروی و نشانی آتش مأمورهای و جمعیت از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کرده سیر بهت و هپروت توی را لحظات آن تمام .نبود

 انداخته راه به عزایی دلم توی و ریختم اشک آرام بودم،

 و بست را در شد، داخل باالخره وقتی !پرسوز بودم،

 کسی تا چرخاند بیرون سمت به را باشد می بسته تابلوی

 .نیاید

 

 .بشور و صورتت جا این بیا ــ

 

 بود روشویی یک دوختم، چشم بود گفته که مسیری به

 .کردم زمزمه برخاستن جای به .مغازه انتهای در

 

 بگیرم؟ تماس شه می ــ

 

 قرارش مقابلم و داد تکان سری آورد، برایم آبی بطری

  .داد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 طوری این .بزن زنگ بعد کنم ردیفت بذار بخور، یکم ــ

 .مونه می پیشت فکرم بری

 

 ۲٤۲_پارت#

 طومار#

 

 ها پری دل بود، دیگری وقت در اگر امروزش های جمله

 ها پری دل اما امروز .برد می سرزمینشان انتهای تا را

 به .بود گرفته آتش بابا، شاملوی کتاب سوختن با هم

 .کشیدش عقب و شد متوجه کردم، نگاه اش سوخته دست

 

  .نیست هیچی ــ

 

 کتابفروشی؟ تو اومدی چرا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 یا ترس ضعف، از ...لرزید می صدایم کرد، نگاهم فقط

 از گرفتم بغل را خودم .دانستم نمی را دلیلش بود، هرچه

 چطور را امشب من .بود پخش ام سینه توی که دردی

 حتی شدم؟ می بدتر لحظه به لحظه وقتی گذراندم می
 سر از چه بدهم خبر کسی به خواست نمی دلم دیگر

  .نباشد آدمی هیچ که بروم جایی خواستم می ام، گذرانده

 

  چرا؟ ...تو جز نیومد کسی بودن، ترسیده همه ــ

 

 که جوابی داد، جدی را جوابم و کرد اخم کمی مکث، بی

 کرد صدایم وقتی صدایش تن هنوز من ...بود صادقانه

  .داشتم یاد به سپیدار

 

 !تو سوختن سر از اما بودم، ترسیده منم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ام سینه توی درد از ای ذره چرا اما ...بود قشنگ حرفش

 جلوی ها کتاب سوختن ی صحنه هنوز چرا کرد؟ نمی کم
 ام؟ سینه جناغ به کوبید می را خودش قلبم، و بود چشمم

 

 کنی؟ می نگاهم طوری این االن چرا ــ

 

 .پرسیدم جان بی صدایی با

 

 پلیس؟ برم باید ــ

 

 این باعث صدایم لحن کردم حس کشید، عمیقی نفس

 خوشش آمد، می نظر به که طوری .بود شده اش کلفگی

 می اذیتش کلمم، های نت بین درد همه این از آمد نمی

  !شاید کرد

 

 نبود، خوب حالت داده، و گزارشش نشانی آتش ــ

 توضیح یه ...بری واقعه کامل شرح برای فردا خواستن
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 نیست مشکلی .مغازه گرفتن آتیش چطور برای بدی باید

 .نری االنم اگر

 

 فرصت را امشب که بود خوب خیلی دادم، تکان سری
 نگاه اش سوخته دست به .خودم بازیابی برای داشتم

 .کرد اخم .شد پر تر بیش چشمانم و کردم

 

 .خوب دختر باش آروم ــ

 

 ثانیه به ثانیه ...نشد ولی کشیدم عمیقی نفس کردم، سعی

 قلبم توی که زخمی .سوخت می تر بیش زخمم انگار

 که فهمید .دلم بودن بابایی قسمت آن توی داشت، جریان

 .زدم لب و کشید عقب آهسته

 

 برات؟ کنم چیکار ــ
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 ...برم ــ

 

 .شد گم شد می تویش گرفت، عمق اخمش

 

  حالت؟ این با کجا ــ

 

 می چه دنبال حتی دانستم نمی دوختم، چشم اطرافم به
 درکش که بود صورتم توی عیانی سرگشتگی یک گردم،

 کرد، لمس را انگشتانم وقتی .آورد جلو را دستش و کرد

 اولین .کردم تماشایش وار بیچاره و لرزیدم جایم توی

 این از .کرد می لمسم داشت غریبه مردی که بود باری

  .بودم شده شوکه هم خودم بودنم، بکر همه

 

 .ترسیدی فهمم می ببین، ــ
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 بردن بین از پرهام، به مالی ضرر بابا، های کتاب ترس؟

 کابوس نبود، ترس اسمش ها این ...عزیز های امانت

 .بود

 

 با گوشت ...شده تموم چی همه شده، تموم خطر ولی ــ

 سپیدار؟ منه

 

 !شد تموم ــ

 

 متوجه انگار برود، درهم صورتش شد باعث ام جمله

 .کردم نجوا وار هذیان .شد نمی منظورم

 

 ...شدن تموم همشون .شد تموم بابا یادگاریای ــ

 

 من با هم آزاد و شدم بلند جایم از گرفتم، بغل را خودم بعد

 راه از درکی حتی کردم، نگاه را اطرافم .برخاست
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 هیچ واقع به بود، شده خاموش ذهنم .نداشتم خروجی

 .نداشت ادراکی

 

 .برم ــ

 

 شدی بم شبیه وقتی کجا رو، کلمه این نکن قرقره هی ــ

 !زلزله بعد

 

 از پر یعنی تاب، بی یعنی لرزان، یعنی ...زلزله بعد بم،

 .زدم لب ناالن ....مرگ حس از پر یعنی غصه،

 

 .بابام پیش برم ــ

 

 کرد نگاهم عمیق فقط شد، ساکت اما بزند حرفی خواست

 ی سیاهه صورتش هنوز .رفت کاپشنش سراغ به  و

 .داشت خودش همراه را آتش
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 .بریم بیا ــ

 

 حس کردم، می نگاه کتابفروشی به وقتی رفتم، دنبالش

 .سوخت گلویم همراه چشمانم، و کرد احاطه را من غصه

 اشاره ماشینش به او و چرخیدم طرفش به ...کرد صدایم

 بعد، کمی و شدم سوار رفتم، سمتش جان بی .کرد

 شویم، دور وقتی تا .نشست فرمان پشت هم خودش

 مشخص بیرون، از که کتابفروشی به بود چسبیده نگاهم

 محل پرسید آهسته .درآمده روزی چه به داخلش نبود

 .شدم جمع خودم توی و دادم را آدرس کجاست، بابا قبر

 زیاد را پخش صدای !سنگین خیلی خیلی ...بودم سنگین

 سر پلکم ی گوشه از اشک قطره یک آرام من و کرد

 بستم را چشمانم بعدش که ای قطره .ام گونه روی خورد

 .کردم بغل را خودم زده یخ و

 

 نشد پیدام که انداختی کوه پشت جوری یه

 شد؟ پاره هی که بافتی زنجیرمو جوری چه
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 ..عموزنجیرباف حیف باف، عموزنجیر ای

 می چی صدای با ...برام بیاره هیچی نمیاد دیگه بابا

 برات؟ دیگه کنم گریه خوای

 ..زنجیرباف عمو حیف زنجیرباف، عمو ای

 

 همان با و چرخاندم را سرم کرد، کم را پخش صدای

 .زدم لب گرفته صدای

 

 کردی؟ کم چرا ــ

 

 .داد جواب رانندگی حین جدی خیلی فقط نکرد نگاهم

 

 .کردی گریه کافی ی اندازه به امروز چون ــ
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 من جای اگر .داشتم این از غیر نظری کافی؟ ی اندازه به

 دردناکم گلوی .ام کرده گریه کم خیلی حتی فهمید می بود

 توقف و نظر مورد مقصد به رسیدن با و دادم ماساژ را

 اما کرد صدایم .کردم باز را در مکث بی ماشین،

 را گلویم هم طور همان و رفتم قطعه سمت به .نایستادم

 رها درونش بزرگ ی کوفته آن شر از تا مالیدم می
 ایستادند، حرکت از پاهایم باالخره بابا، خاک سر .شوم

 گیرکرده لعنتیه آن کردم، نگاه سنگ روی که اسمش به

 را سنگ دستم که همین و نشستم .شد تر بزرگ گلو توی

 نیامده نزدیک .ترکید بلندی صدای با بغضم کرد، لمس

 کردم می حس اما ایستاده کجا ببینم برنگشتم حتی بود،
  .باشم تنها بود داده اجازه

 

 ...هللا نعمت بابا ــ

 

 در ...دخترم جانم گفت نمی داد، نمی را جوابم وقت هیچ

 روی را سرم .بودم شده بزرگ صدایش شنیدن حسرت
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 دم یک گیرم نفس های هق هق میان و چسباندم سنگش

 .کردم زمزمه

 

 .بابا ببخش و من ...ببخش و من ببخش، و من ــ

 

 چیزهایی من .کرد می نابودم داشت وجدان عذاب حس

 خودخواه چون .بودم کرده نابود را بود او به متعلق که

 با ام کتابفروشی توی خواست می دلم چون بودم،
 عین و بودم نکرده دقت چون شوم، دلگرم داشتنشان

 بار به فاجعه ام دقتی بی بودم داده اجازه احمق یک

 .بیاورد

 

  .خوام می معذرت بابا ــ

 

 هم کردنم آرام برای قصدی هیچ، داد نمی که را جوابم

 می حرف آمدم می من همیشه بود، همین همیشه .نداشت

 نه داشتم را صدایش نه من .کرد می سکوت او و زدم
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 که اخ دلم، و نداشتند تمامی هایم اشک ...را نوازشش

  .غصه این از ترکید می داشت

 

 .زدم گند باز من بابا ــ

 

 ریختن اشک میان و کردم بلند را سرم سکوتش، هم باز

 .کردم گله هایم

 

 بگی ..نداره عیبی بگی باشی باید االن نیستی؟ چرا ــ

 بگی پشتمی، بگی کنی، می جبران و پرهام خسارت

 .سوزوندی و کتابام سرت فدای بگی ...نباشم نگران

 ...آخه دارم نیازت االن من .سالمی که خداروشکر بگی

 بابا؟

 

 و انداختم پایین را سرم هایم، گفتن بابا بود جواب بی
 .لرزید هایم شانه
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 االن ولی بزرگم، و قوی خیلی کردم می فکر من ــ
 بقیه برای که ام پاچلفتی و دست آدم یه فقط فهمیدم

 داشتنم از خیلی ...بودی اگر حتما .کنم می درست دردسر

 نه؟ مگه شدی، می شرمنده

 

 جمع خودم در سرما توی و کردم پاک ام چهره از اشک

 .نداشت رمق دیگر صدایم .شدم

 

 دیواراش مغازش .بگم چی رو سودابه شوهر جواب ــ

  .شد سیاه ...سوخت

 

 .نالیدم دوباره و ریخت اشکم باز جمله، این بعد

 .بود وحشتناک خیلی ترسیدم، خیلی بابا ــ

 

 به لحظه ترسش اما گذشت می حادثه آن از چندساعت
 این به دانستم می بعید و نداشت تمامی بود، من با لحظه
 سرم توی ها قفسه افتادن صدای .برود یادم از هم زودی
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 که مشترکی زندگی انداز پس و پرهام .شد می تکرار هی

  کردم؟ می چه را گذاشت کارم وسط

 

 !بابا وای ...وای ...وای ــ

 

 تنها تا بود داده اجازه آزاد و کردم می گریه ها بچه شبیه

 بود شده تاریک کامل هوا که آمدم خودم به وقتی .بمانم

 محکم ام سینه ی قفسه پرید، می باال من های شانه و
 وقت همان هم او .نبود اشکی دیگر اما خورد می تکان

 به کرد شروع زد، زانو قبر کنار و آمد جلو باالخره

 .زد لب گرفته صدایی با آهسته و فاتحه خواندن

 

 .کردی هلک و خودت ــ

 

 ...بچگی های زدن دل دل شبیه خورد، تکان ام سینه

 .کرد نگاهم ندادم، که جوابی
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 و امشب .برسونمت پاشو شن، می نگرانت خانوادت ــ

 غصه برای فردا نکن، فکر هیچی به ...بخواب فقط

  .هست وقت گرفتن تصمیم و خوردن

 

 .پرسیدم سختی به آمد، نمی در صدایم

 

 گرفتن؟ تصمیم ــ

 

 به را دستم کف .زدم تلخندی بد، حال همان میان هم بعد

 .شد بلند هم او .برخاستم سختی به و چسباندم بابا سنگ

 دانستم می بعید که سرمایی شر از گرفتم بغل را خودم
 می نشأت قلبم از انگار کنند، حسش من مثل هم بقیه
 .گرفت

 

 .نداشتم و کار این ی عرضه من ...نداره تصمیم ــ
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 به .داشت نگهم و گرفت را بازویم که بروم خواستم

 .کرد رهایش آرام او و دوختم چشم بازویم

 

 دختر؟ دادی وا زود انقدر یعنی ــ

 

 ریه ...نبودم خوب اصل و کرد می درد سرم بودم، گیج

 با را امشب بود بهتر گمانم .سوخت می هم هنوز هایم

 را سرش دید که را ام گیجی .کردم می سر آرامبخش

  .گفت بلند و چرخاند بابا قبر سمت

 

 به بودی، اگر ...نیستی خوبه کرمانی، هللا نعمت آقای ــ

 نمی افتخار اصل کنه، می خالی جا ساده انقدر که دخترت

 .کردی

 

 خیس هم هنوز که چشمانی با کردم، تماشایش مات

 .کرد تماشایم تأسف با .بودند
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 بازار آدم تو بودم، کرده فکر درست بهت راجع ــ

 این بذار خونه، توی بشین برو گی، می راستم ...نیستی

  .برات تره امن طوری این .باشه شکستت آخرین

 .گفت محکم اما تلخ کشید، جلو کمی هم را سرش

 

 درد به دنیا این شو، غرق هات قصه توی بشین برو ــ
 .خانم خوره نمی شما

 

 سمت به آرام هایی گام با و گرفت فاصله من از بعد
 سینه هنوز داشت، ادامه زدنم دل دل .کرد حرکت ماشین

 و پیش ساعات ی گریه آثار از خورد می تکان محکم ام

 دور جدی جدی دیدم وقتی و لرزیدم .سوخت می چشمانم

 گام صدای .رفتن دنبالش برای دادم جان پاهایم به شده،

 چرخیدن بدون .کرد کم را سرعتش کمی و شنید را هایم

 .کرد بلند را صدایش هم سمتم به
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 مونده کم کردی گریه انقدر نره، گیج سرت بیا یواش ــ

 .کنی غش

 

 گلویم توی نو از دوباره بغضم کردم، کم را سرعتم

 حرف .رفتم راه اردکی جوجه شبیه دنبالش و نشست

 .بودند شده اضافه ذهنم درهم معجون آن به حاال هایش

 اتفاق بعد داد نمی حق واقعا یعنی بودم؟ ضعیف من یعنی
 به که ضرری از بترکد دلم که شوم؟ خسته انقدر امروز
 و شود تمام طاقتم که ام؟ رسانده تنم ی پاره و خودم
 و شدم سوار آرام رسیدیم، که ماشین به بخورم؟ زمین

 .کردم نجوا کند حرکت که این از قبل

 

 .نیستم ضعیف من ــ

 

 باز چشمانم چرخید، سمتم به و ماند سوییچ روی دستش
 صدای همان با و شیشه سمت چرخاندم را سرم ...شد پر

 .دادم ادامه گرفته
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  .خستم فقط ــ

 

 و بود ماشین زدن استارت واکنشش تنها نزد، حرفی
 را آدرسش حاال که ای خانه خانه، سمت کردن حرکت

 و خودمان توی کردیم، سکوت را راه طول تمام .داشت

 بودیم گذرانده که شلوغی روز و ذهنمان های حرف

 

 از کرد، توقف مان کوچه سر وقتی درست و شدیم غرق

 نگاهم .کردم تجربه را زمهریر ام، خانواده با رویارویی

 قرارم مخاطب که دستگیره روی دستم و بود کوچه سمت

 .داد

 

 !سپیدار ــ

 

 .بودند شده کم هایش اخم سمتش، چرخیدم
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  .گردن برمی پرقدرت و کنن می استراحت خسته آدمای ــ

 

 چیزی ...شد خیس باز نگاهم فهمیدم، را حرفش معنی

 .گفت هم را اش جمله آخرین او و نگفتم

 

 چقدر که بود این کردم فکر بهش که چیزی تنها امروز ــ

 .اومدی بیرون تو اون از سالم خوشحالم

 

 تنم توی خون و نشست ما بین نور، از مرزی انگار

 خانه سمت سرم .شدم پیاده و افتاد پایین سرم .شد رقیق

 توی و کشیدم .کشیدم خودم دنبال را هایم قدم و چرخید

 .کردم لمس را قلبم گلویم، جای به بار این کوچه، تاریکی

 دیگر ...کوچه سمت سرچرخاندم کردم، باز که را در قفل

 خسته .بود هنوز من گوش توی صدایش اما نبود نبود،

 روشنایی میان و گذاشتم حیاط به پا .کردم رد را داالن

 که شدم ها پنجره پشت آشنای های سایه متوجه حیاط،
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 بدون .بودند جا این امشب همه .کردند می حرکت داشتند

 زانو حوض کنار .آمده من سر بلیی چه بدانند که این

 چندثانیه بعد و بردم فرو خنکش آب توی را دستم زدم،

 و پاشیدم .پاشیدم صورتم روی مشتی آب، به خیرگی

 خنده صدای بین و زدم را دوم مشت کردم، بغض دوباره

 جا همان .ریخت اشکم آمد، می خانه داخل از که هایی

 سرم و چسبید زمین به زانویم شدم، ویران حوض کنار

 !جهنمی چه خدایا ...امروز بود جهنمی چه .افتاد پایین

 

 ۲٤۹_پارت#

 طومار#

 

 اما را سرم بود، شده بلندتر هایشان خنده صدای

 حوض آب به صورتم آب ماندم، جا همان .نچرخاندم

 .نداد نشانم آب حتی هم را صورتم نقش و شد ملحق

 بایستم، توانستم نمی .بودند شده ادغام آب و ها اشک
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 لحظاتی و شد باز خانه در .بود کشیده ته جا همان طاقتم

 .کرد می روی پیش داشت ایوان روی که پایی صدای بعد،

 

 تویی؟ عمه ــ

 

 ی عمه دیدن از و بچرخانم را سرم ترسیدم .بود اردالنم

 دستی و دادم تکان کوتاه را سرم .بترسد اش شده ویران

 لبه همان نشد، و شوم بلند خواستم .کشیدم صورتم روی

 حرکت صدای .انداختم پایین را سرم و نشستم حوض ی

 سرش و شد نزدیکم .آمد می ها پله روی هایش سرپایی

 .کرد خم کمی را

 

 عمه؟ خوبی ــ

 

 هم را سرم ...جانم به دردت خوبم خوبم، بگویم خواستم

 لبخند، جای به اما بزنم رویش به لبخندی تا کردم بلند
 بیرون ام سینه از آه خوبم، جای به و لرزید ام چانه
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 کوچکش های دست .شد نگران و ترسید دیدنم با .خزید

 .زد لب و گذاشت ام شانه روی را

 

 عمه؟ شده چی ــ

 

 .چسباندم هایم لب به و گرفتم را دستش فقط نزدم، حرفی

 بغضم هزارم بار برای بعد و را تنش عطر کشیدم بو

 چسبیده کردند، نمی رهایم ها اشک امروز .شکست

 همین .شوند دیده دنیا خوب تا نگاهم جان به بودند

 از .کرد دورش من از بدو بدو و ترساند را اردالن حرکتم

 بعد، لحظاتی .زد صدا را پدرش بلند و رفت باال ها پله

 صداهایشان یکی یکی و آمدند می ایوان به داشتند همه

 .شد می پخش سرم توی

 

 چی سپیدار برسرم خاک ...اومدی؟ کی سپیدار ــ

 شده؟ مزاحمت کسی .... کردی؟ تصادف ....شده؟
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 هایم اشک و بود پایین سرم فقط ها سوال ی همه جلوی
 و آمدند می پایین عجله با داشتند ها پله از همه روان،
 از سرعتش که بود پرهام رسید، من به که نفری اولین

 .بود گرفته پیشی همه

 

 خاله؟ شده چی سپید، ببینمت ــ

 

 پا که آدمی به گفتم؟ می آدم این به باید چه کردم، نگاهش

 و کردم نگاهش .داشت سهم مغازه آن توی من پای به

 بودند گذاشته جلویم را اش مرده جانش از دور انگار،

 دستش عزیز .ترساندم را همه و زدم زار طور آن که

 ام دوره برادرها و نشست جلویم وقتی بود قلبش روی

 .بودند کرده

 

 حالیه؟ چه این دختر، شده چی د ــ

 

 ۲٥۰_پارت#
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 طومار#

 

 سودابه و لرزید تر بیش هایم شانه فقط نزدم، حرفی
 تا گرفت را عزیز های شانه نگاهش، توی ترس میان

 جلو خودش و راند عقب را پرهام هم سعید .کند آرامش

 .زد لب آرام و گرفت را دستانم نداشته پدر شبیه .آمد

 

  خواهرم؟ شده چی ــ

 

 .جنبیدند هایم لب

 

 !سوخت ــ

 

 !غریب امام یا ــ
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 بعد کرد، ساکتش و چرخید سودابه سمت تشر با سعید

 .زد زل من چشمان به دوباره

 

 سوخت؟ چی عزیزم؟ چی ــ

 

 را سرم .کرد می تماشایم داشت نگران زدم، زل پرهام به

 بار این و گذاشتم سعید ی شانه روی دردناک هقی هق با

 .بلند صدایی با زدم، زار

 

 ...چشمم جلوی ...گرفت آتیش .سوخت کتابفروشیم ــ

 

 شدند غرق بهتشان توی همه انگار شد، خاموش صداها
 مکثی با که سعید دست فهمیدم، را چیز یک فقط من و

 اش شانه به محکم را سرم و نشست من پشت .آمد باال

 اگر که همین خواستم، می را همین من انگار و فشرد
 لوسم حرکتش همین .کند پدری برایم کسی ...نبود بابا

 .بگیرم سر از بلندتری صدای با را ام گریه تا کرد
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 جز سوخت چی همه داداش، سوخت هم بابا کتابای ــ

  ...خودم

 

 !دلم با منتهی سوختم، هم خودم نگفتم دیگر

 

                                   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

 اما بودند همه .بود کرده پر را خانه فضای سکوت

 سودابه همسر برادرها، .آمد نمی در کس هیچ از صدایی

 می ...شبانه همان بودند، زده سر کتابفروشی به پرهام و

 با هی که عزیزی به .کنند بررسی را وضعیت خواستند

 را فشارش های قرص زد، می زل هایم اشک به غصه
 دود رد از تا گرفتم دوشی سودابه ضرب به من و دادند

 اشک لحظه یک که ای سودابه .شوم رها تنم توی
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 که شکر خدایا گفت می مرتب و شد نمی خشک چشمش

 درامدم، که حمام از .بریزیم خون باید و سالمی خودت

 این دیدنم محض به سهیل .رسیدند هم مردها بعد کمی

 خدا کرد نجوا گوشم زیر ترس با و بود کرده بغلم بار

 .ام آمده بیرون سالم جا آن از که کرده رحم

 

 ۲٥۱_پارت#

 طومار#

 

 سکوت توی و پذیرایی دور تا دور نشستند همه بعدش

 می فکر چیز یک به شاید هرکس .شدند غرق خودشان

 از که بلیی به یکی آمده، وجود به خسارت به یکی کرد،

 .شاید بودنم پاچلفتی و دست به دیگری و گذشته من سر

 لیوان در قند خوردن بهم صدای و بود سکوت درهرحال
 فکر توی انقدر و بود کرده اش آماده من برای نگار که
 بود زده همش قدر آن .بدهد من به بود رفته یادش بود

 .بود نمانده جا به آب توی قندی دیگر که
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 در تو اون از دختر این کرده رحم خدا دونم می فقط من ــ

 .اومده

 

 همسر .زد گریه زیر سپهر حرف این شنیدن با عزیز

 سمت به را دستش سودابه و گرفت را هایش شانه سعید
 .من قدر نه اما بودند ترسیده شان همه .کرد بلند آسمان

 !نه دلم از اما بود گذشته سرم از خطر

 

 نشد؟ حل کافی ی اندازه به آب توی قند اون نگار ــ

 

 لیوان به را نگار توجه پرهام، ی مواخذگرانه لحن
 پسش گرفت، من سمت عجله با را آن و کرد جلب دستش

 .آمد سمتم به و شد بلند جایش از پرهام خود زدم که

 .داشت نگه دهانم جلوی تشر با و گرفت نگار از را لیوان

 

 ندیدی؟ و روت و رنگ بخور، نکردی غش تا ــ
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  و بیفتد چشمم به چشمم بود کافی کردم، نمی نگاهش

 !ام شرمندگی سیل .شود جاری سیل دوباره

 

 کنی؟ نمی نگاهم چرا االن ــ

 

 کرد پر باز را نگاهم سوالش این .بود ما سمت همه توجه

 به هم را دستش گذاشت، زمین روی را لیوان او و

 .داد تکیه زانویش

 

 کوچیکه؟ خاله سرته تو چی ــ

 

 زدن دل دل عین خورد، تکان محکم ام سینه ی قفسه

 و کشیدم باال باالخره را سرم !خواب وقت نوزاد یک های

 بس از نداشتند سویی و سوختند می که چشمانی با

 .کردم نگاه جمع ی همه به بودند گریسته
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 .شرمندم من ــ

 

 .کرد اخمی سهیل

 

  خواهرم؟ چیته واسه شرمنده ــ

 

 نگاه از .دادم قورت زور به را ام شده سنگ دهان آب

 .رفتم می طفره هنوز پرهام به کردن

 

 ۲٥۲_پارت#

 طومار#

 

 قراره همیشه شم، می دردسرتون باعث همش ــ

 ...ناخوشی بشم خوشتونم حال وسط که کنم، نگرانتون

  .تهش تا دم می خودم پرهامم و مغازه خسارت من،
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 .شد بلند سودابه همسر صدای

 

 ما سالمی که همین شما دخترم؟ زد خسارت حرف کی ــ

  .کنیم خداروشکر و بل رفع برای بریزیم هم خون باید

 

 .گرفت را حرفش ی ادامه هم سعید

 

 داداشت دختر، هستم خودم من باشه هم خسارتی ــ
 چی؟ که گرفتی رو قیافه این .که نمرده

 

  .سوخت تر بیش چشمانم و لرزید صدایم

 

 زنم می هرگندی باشید؟ من جورکش شما قراره کی تا ــ

 ی عرضه کردم می فکر من .کنید می جمعش ها شما

 این .نداشتم ولی دارم رو کتابفروشی یه کردن اداره
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 خودمم .زدم و ضرر ترین بیش نگار و پرهام به وسطم

 بی بهم گید می دارید االن دلتون توی .کنم می جبرانش

 به که مهربونید روم توی بعد پاچلفتی، و دست و عرضه
 نیست سرش باالی پدر که خواهرتون دل خیالتون

 گند چقدر دونم می خودم کنید، تلش هرچقدرم .نشکنه

 .کنم می درستشم .زدم

 

 نشان واکنشی کس هیچ .زدند را خانه زنگ لحظه همان

 گمانم .زدم را دکمه و شدم بلند جا از خودم داد، نمی

 به که این بدون .خانه رسید می داشت تازه که بود پژمان

 سعید صدای و رفتم اتاقم سمت به بایستم انتظارش

 .کرد متوقفم

 

 .سپیدارخانم وایستا ــ

 

 .شد نزدیکم که کردم حس .سمتش نچرخیدم اما ایستادم
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 .ببینم برگرد زدی؟ بود چی حرفا این ــ

 

 باز خانه در برگشتم، اما ترسیدم می جدیت وقت سعید از
 دیدن محض به و آمد داخل گشاده روی با پژمان و شد

 گم دهان توی سلمش سین .رفت بین از لبخندش شرایط

 .پرسید متعجب و شد

 

 هایید؟ خورده شکست لشکر عین چرا ــ

 

 .کرد بلند را صدایش او نطق به اهمیت بی سعید

 

 توی چیزا این حاال تا کی از بود؟ چی حرفا این گم می ــ

 ترحم به رو ما خواهربرادری محبت یعنی .توئه ذهن

 فکر که گذاشتیم کم ها سال این توی انقدر دی؟ می ربط
 ترحمه؟ علقمون کردی
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 ۲٥۳_پارت#

 طومار#

 

 بلندتر سعید صدای .انداختم پایین را سرم بغض همان با

 .شد

 

 !بده و من جواب ــ

 

 به هم او .زدند صدا را سعید و بلندشدند سودابه و سپهر

 .گفت عصبی و چرخید سمتشان

 

 باز االن که نگیرید و خانم این طرف نگیرید، و طرفش ــ

  .ترحم پای ذاره می

 

 داشت حاال هم پژمان من، سمت چرخید دوباره بعد

 .کرد می تماشایمان نگران
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 .بده جواب سپیدار، منتظرم ــ

 

 سنگ دل که طوری و آوردم باال را سرم کشنده بغضی با

 .پرسیدم کرد می آب هم را

 

 سربار شدم که یتیمم بچه یه من که اینه غیر مگه ــ

 ...برادر خواهر

 

 توی اش سیلی صدای کنم، تکمیل را حرفم نداد اجازه
 برادرهای سریع جلوآمدن و سودابه یاخدای با گوشم،

 بلند سر حتی اما عزیز .شد یکی پرهام و پژمان و دیگر

 چشم برادرم صورت به ناباورانه .کند نگاهمان نکرد

 .کرد می تماشایم داشت غم با آمیخته خشمی با که دوختم

 سودابه .بود کشیده درد سیلی آن از من از تر بیش انگار

 .کرد گریه بلند و کشید بغلش توی سریع را سرم
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 .من برات بمیرم ــ

 

 با هم بعد کردم، جدا آغوشش از را سرم و آمدم خودم به
 صدای و رفتم باال اتاقم مقصد به ها پله از سرعت

 برادری .نشد توقفم مانع هم سرم پشت گفتنشان سپیدار

 بود، کاشته دلم توی را داشتن پدر حس قبل ساعاتی که

 ناراحت از تر بیش انگار ....من و زد می گوشم توی حاال

 وقتی نگاهش توی غم آن ناراحت خودم، برای شدن
 شده باشد کرده را کار این کرد نمی باور هم خودش
 یک و خوردم سر پشتش بستم، سرم پشت را در .بودم

 دوره آخر تا اول از را نحس روز این تا بود کافی فقط بار

 من از و در همین روی پاشید می مغزم یقینا بعدش .کنم

  .ماند نمی هیچ دیگر

 

 صداهای خواستم می .گذاشتم هایم گوش روی را دستم

 .نشنوم کردند می مواخذه را سعید داشتند که پایین آن

 سوختن صدای صدا، آن جای به شد، بدتر اما وضعیت

 .کرد پر را ام شنوایی قفسات افتادن و کاغذ و چوب
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 .درماندگی این از کوبیدم در به را سرم و ریخت اشکم

 توی که آتشی بین و دادم فشار تر بیش را هایم گوش
 بی سوزاند می را من داشت بار این و بود پا به سرم

 آب حکم و شد تکرار ...آمد صدایی یک فراری، راه هیچ

 !شعله آن کردن خاموش برای کرد پیدا را

 

 من، بعدش و ترسیدم تو سوختن از گفت می که صدایی

 نشسته عرق به تن .بدنم کنار خورد سر هایم دست آرام

 نقطه به ...تبدارم و خیس نگاه و درآمد انقباض آن از ام

 جنون این توانست می خواب فقط .چسبید دیوار روی ای

 .کند خاموش را

 

 ۲٥٤_پارت#

 طومار#

 

 .گرفتند فاصله هم از هایم پلک که بود اذان صدای با

 چندساعت .بودم گذرانده خواب توی را سخت چندساعت
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 توی سوختن خواب هزاربار .را وحشت و کابوس از پر

 سعید از خوردن سیلی و بابا پریشان نگاه خواب آتش،

 تخت روی وقتی !هایم کابوس میان بودم، کرده دوره را

 آمد نمی یادم حتی .بود نشسته عرق به تنم نشستم،

 را سرم .بودم رسانده تخت به در کنار از را خودم چطور

 هایی گام با اذان، های میانه و گرفتم هایم دست بین
 پایین سرگیجه با و آرام را ها پله .شدم بلند جا از سست

 را خانه کل مسجد، اذان صدای و بود تاریک فضا .آمدم

 و ساختم وضو ظرفشویی سینک توی .بود کرده پر

 نشسته جسمی حضور که برگردم اتاق سمت به خواستم

 سر، بر چادر که بود عزیز .شد رفتنم مانع زمین، روی

 با فکر، غرق .بود نشسته قبله به رو و سجاده جلوی

 همان !هم روی انداختشان می هی که تسبیحی های دانه

 سمتم، چرخیدن بدون هم او و تماشایش به ایستادم جا

 .زد لب آهسته

 

 .بچگیات عینهو خوابی، می ظهر خود تا کردم فکر ــ
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 می پناه خواب به عصبی فشار شدت از بود، عادتم این

 از ترکید می سرم کنار هم توپ !زیاد و طوالنی .بردم

 شر از داشت، فرق اما بار این .شدم نمی پا خواب

 سمتش به .بودم آورده پناه واقعی دنیای به هایم کابوس

 اش سجاده کنار وضو از خیس صورت همان با و رفتم

 .کرد نمی نگاهم هنوز .نشستم

 

 واسه بیا سرت، روی بنداز و چادرنمازت برو پاشو ــ

 .نماز

 

 .لرزید خشکم های لب

 

 رفتن؟ همه ــ

 

 هم من و کرد نگاهم .چرخید سمتم سرش باالخره

 شده زیادتر چشمانش دور های چروک .کردم نگاهش

 .بودند
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 !موند بود، تو نگران بچم طفلی .رفتن همه پژمان جز ــ

 

 ماندند، می اگر پسرها که اتاقی سمت چرخاندم را سرم

 ام گونه روی و آمد جلو عزیز دست .خوابیدند می جا آن

  .کرد لمس را

 

 گرفت؟ دردت ــ

 

 .شدند کج هایم لب

 

 .بود حقم ــ

 

 .بود حقت آره، ــ
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 سر .کشیدم سمتش به را ام خسته تن و بستم را چشمانم

 .زدم لب و گذاشتم پایش روی

 

 ۲٥٥_پارت#

 طومار#

 

 .گفتم پرت و چرت خیلی ــ

 

 .کردنم نوازش به کرد شروع نشست، سرم روی دستش

 

 .گفتی قینوس خیلی مامان، ها ــ

 

 !مادرش شکم در جنین شبیه شدم، جمع خودم توی

 .ترسیده و بودم پناه بی قدر همان
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 .عزیز خستم ــ

 

 تسبیحش، بند های ریشه داد، تکان را دستش یکی آن

 !پوستم روی به شد کشیده

 

 باالخره !کنه می خسته گاهی و آدم ...عزیز همینه دنیا ــ

 و سنگ نیست، قشنگ جاهاییش یه دیگه، ست جاده

 راه کل نیست قرار و، آدم کنه می خسته ...داره کلوخ

 .ببینی گل و درخت

 

 پر .بفهمد را هایش حرف که بود آنی از تر بچه ذهنم

 .زدم لب پرگلیه و کشیدم هایم چشم روی را چادرش

 

 .عزیز خوام می بابا من ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 من نزد، حرفی دیگر و ایستاد باز سرم نوازش از دستش

  .داشتم زدن برای زیادی حرف اما

 

 همیشه از تر بیش امشب ولی گفتم، بهت خیلی و این ــ

 .خوامش می

 

 چادرش با را چشمانم خیسی .بود شده ساکت دیگر عزیز

 .داشت گله لحنم .برداشتم پایش روی از سر و گرفتم

 

 که دلگیرم عزیز، دلگیرم کرمانی خان هللا نعمت از ــ
 وقتی بخوام که نیست حاال که رفت، و کرد ول و دخترش
 .کنم تکیه بهش خوردم شکست

 

 .شنیدم نمی هیچ من و کرد صدا را اسمم
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 بچه ...هست سودابه هستن، داداشا هستی، شما عزیز ــ

 باشه رفته یادم که نبوده ای ثانیه من اما هستن هاشون

 زدی که عکسی قاب اون نه و خالیش جای .نیست بابا

 .قبرستون توی قبر سنگ اون نه کنه، می پر دیوار باالی

  .دادم دست از امروز داشتمم ازش که چیزی تنها من

 

 بغض بین هم من نمازش، چادر روی ریخت عزیز اشک

 شده تمام بود ها مدت اذان .شد تر آرام صدایم و خندیدم

 .بود

 

 عزیز؟ چیه دونی می ولی ــ

 

 .زدم را حرفم اما من نکرد، نگاهم

 

 ۲٥٦_پارت#

 طومار#
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 رو چیزها خیلی که رو، بابا کتابای فقط نه امروز من ــ

 انقدر که این به باور ...بود باورم اولیشم .دادم دست از

 .بربیام هرچیزی پس از که هستم قوی

 

 روی های چروک به دستم، روی نشست عزیز دست
 .نشست می دلم توی دنیا غم زدم، می زل که دستش

 خواستم، می جوان ی مادرانه دست یک هایم کودکی

 .بود دست همین ام زندگی ی همه اما حاال

 

 .فهمیدمش دیر یکم من فقط عزیز، نبود قصه زندگی ــ

 

 جمله و کشیدم دستش های چروک روی را دیگرم دست

 .گفتم هم را آخر ی

 

 وجود بودن قوی اسم به چیزی اصل دونم می حاال ــ

 .نداره قوی آدم به هم نیازی دنیا این ذاتا نداره،
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 .شدم بلند جایم از و بوسیدم را چادرش پر شدم، خم بعد

 پژمان که اتاقی به سرکی اتاقم، سمت رفتن از قبل
 بی بود، رفته کنار پتویش .کشیدم بود خوابیده درونش

 و کشیدم باال اش سینه روی تا را پتو ...شدم وارد صدا

 با که قبله به رو .رفتم باال را ها پله تردید بی بار این

 و نیست خوب حالم دانستم می ایستادم، رنگم سفید چادر

 هنوز بودم مطمئن همه این با .شود خوب کشد می طول

 قامتش هم من بود، کرده صدایم او .دارم دوستش را خدا

 .بستم می را

 

                                  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 

 

 این در .بود گذشته سوزی آتش ی حادثه از روزی ده

 اطلعیه پیجم در .بودم نرفته مغازه سمت به اصل مدت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بست و باشیم می تعطیل ثانوی اطلع تا که بودم زده ای

 در و همیشه از صداتر بی .بودم نشسته خانه توی

 پیش دلیلش .بود کرده قهر من با پرهام .تر رفته خودفرو

 آخر حتی بعدش و بود خودش به من طلب بحث کشیدن

 حرف من با هم سعید داداش .نیامد عزیز ی خانه به هفته

 تا بودند رفته فرو سکوت در همه واقع در .زد نمی

 اهمیت بی هم من .بگیرم را تصمیمم خودم بدهند اجازه

 آمدم می و دانشگاه رفتم می سکوت در ها، آن انتظار به

 عزیز .شدم می مشغول اتاقم در ها ساعت باقی و

 خواستم نمی من اما بود کرده باز را حرف سر چندباری

 دلم اما دهم روز .بشنوم چیزی کتابفروشی ی درباره

 بی کوبید، می ام سینه توی .داشت عجیبی هوای و حال

 می ساعت سمت سرم حال آشفته هی و بود کرده قرارم

 بی ته .دانستم نمی اما را دلیلش بودم، کلفه .چرخید

 پنهانش خواستم می که حس یک به رسیدم هایم قراری

 با و شدم مغلوبش که بود پرقدرت قدر آن .شد نمی و کنم

 بود رفته عزیز .شدم خارج خانه از هایم لباس پوشیدن

 خودم پیش من و قران ی جلسه برای همسایه منزل

 شدم اتوبوس سوار .آیم می و روم می برنگشته تا گفتم،
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 تابلوی مقابل به رسیدم زمانی چه که نفهمیدم هم خودم و
 نو از چیز همه حامد، سلم صدای با و طومار بزرگ

 .شد زنده برایم

 

 .دیدار مشتاق کرمانی، خانم سلم ــ

 

 ۲٥۷_پارت#

 طومار#

 

 جوابش محجوب، و لبخند با همیشه مثل .کردم نگاهش

 .کرد نگاهم متعجب او و دادم سر با را

 

 از چندتا مدت این کنید؟ بازش اومدید الحمدهلل ــ

 .گرفتن و سراغتون زدن سر اومدن چندبار مشتریاتون
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 گرفته رونق ام کتابفروشی انقدر یعنی من؟ های مشتری
 که حامد باشم؟ داشته را خودم ثابت های مشتری که بود
 کفش وارد و گفت ای اجازه با ام کرده سکوت دید

 .فشردم را ریموت تعلل، کمی از بعد هم من .شد فروشی

 درون که پا .چرخید قفل در کلید و رفت باال کرکره

 هنوز .زد باال ام بینی زیر بدی بوی گذاشتم، کتابفروشی

 کلید و رفتم جلو .بود فضا این جان توی روز آن آثار

 همان هم این دلیل گمانم .نشد روشن فشردم، را برق

 به .رفتم جلوتر دلگیر عصر یک تاریکی توی .بود اتفاق

 سالم صندلی روی آخر، دست و کردم نگاه خوب جا همه

 حالی با و اشیاه روی نشست ماتم نگاه .نشستم ام مانده

 ی همه انگار .نشستم تماشایشان به قرار بی و آشفته

 صدای .بودند سوخته لحظه این توی دنیا های قصه

  .بودم شنیده روز آن را هایشان شخصیت فریاد

 

 نیومدی؟ زود یکم ــ
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 گوشش به حامد بودم مطمئن نچرخیدم، سمتش به

  !آید می ام، آمده برساند

 

 .کنن استراحت باید خسته آدمای گفتید ــ

 

 همه با و چرخاندم را سرم باالخره آمد، هایش قدم صدای

 روی گذاشتم دست هم بعد .کردم تماشایش ام خستگی ی

 .بود آرام صدایم فشردمشان، و هایم چشم

 

 !سلم ــ

 

 .کرد می نگاه ام آشفتگی به داشت داد، سر با را جوابم

 نزدیک سالم های قفسه از یکی به و شدم بلند جایم از

 اخمی .بودند گرفته دود رنگ حتما هایش کتاب .شدم

 .شد بلند هم او صدای بین همان و نشست ام پیشانی روی
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 .که و خودت حسابی باختی ــ

 

 .کشیدم عمیقی نفس

 

 بده؟ باختن ــ

 

 .نیست بدم نه بردن، برای کنی تلش بعدش باشی بلد ــ

 

 .من به نزدیک خیلی خیلی .آمد جلو او و کردم نگاهش

 فقط خیابان، نور و بود تاریک کتابفروشی داخل فضای
 او نگاه برق حال این با .کرد می روشن را جلویش تا

 مردمک به هایش مردمک نزدیکی بود، تشخیص قابل

 !نیز هایم

 

 ۲٥۸_پارت#

 طومار#
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 رو تو حال و حس شدم ورشکست که باری اولین ــ
 بی منم نرسیده، تهش به دنیا کردم می فکر داشتم،

 مدت یه .نبودم کار این الیق که دنیام آدم ترین عرضه

 بود شده شغلم کار، به چسبیدن جای به هم طوالنی
 چه بره یادم که این برای گذرونی خوش و ولگردی

 .فروخت رو خونه چرا بابام و آوردم باال بزرگی بدهی

 

 فاصله این تأثیر تحت دادم، تکان را هایم لب سختی به

 .بودم گرفته قرار

 

 شدم؟ ورشکست گید می دارید االن ــ

 

 بلدید؟ براش بهتری اسم کتابخونا شما ــ

 

 عقب آن با تا چسباندم اش سینه به را دستم توی کتاب

 .برانمش
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 !باخته مال گیم می مثل ...شاید ــ

 

 .کرد نزدیک هم به را ابروهایش کردم حس

 

 در باشه، بهتر حست باخته مال گیم می خب، خیلی ــ

 .باختی هم بد ...دخترخانم باختی هرحال

 

 پایتخت سلایر در نقی یاد بود مانده همین حال آن توی
 دیدمش، می سختی به من .بنشیند لبم روی لبخند و بیفتم

 .دانم نمی را کرد شکار و دید را لبخندم چطور او

 

  !بخند آهان، ــ
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 تاژک به چسبید ادکلنش گس بوی کشیدم، عمیقی نفس

 نیازشان !هایم ریه توی کشیدمش عمیق ام، بویایی های

 .داشتم

 

 بابت کنم راستت و چپ بیای، بودم منتظر روز ده این ــ

 به کردم عادت .استراحت همه این خبره چه که این

 و روز ده این عین نشستی تو بعد آخه، همسایمون
  کردی؟ عزاداری

 

 یا بودم، جنسش هم من انگار زد، می حرف راحت چقدر

 .کشیدم عمیقی نفس .شفیقش رفیق

 

 .چیه درست کار دونم نمی هنوزم من ــ

 

 !دیدمش بار این کرد، اخم
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 توی چون یحتمل، کنی سرویس و من اینه درست کار ــ

 داری رسما هست روزی ده .کنی نمی کوتاهی مورد این

 .دی می انجام و عمل این

 

 گفت می که داشتم کار چه او به مگر نبودم که روزی ده
 بودند، گرفته تعجب برق چشمانم ام؟ کرده سرویسش

 .کشیدم راحتی نفس من و کشید عقب تاریکی توی

 

 ۲٥۹_پارت#

 طومار#

 

 جور و جفت به بچسب بعدم کن، خسارت برآورد بیا ــ

 بسه دیگه .ش دوباره کردن باز برای شرایط کردن

 یه مغازم از منم موقع اون تا کردی، استراحت هرچی

  .میارم هم چایی لیوان دوتا و شارژی مهتابی
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 نگاه توی برگشت، دوباره کامل نشینی عقب از قبل

 .گفت جدی صدایی با و شد خیره ام زده بهت و لغزان

 

 ورشکست من سرکارخانم، شماست شانس این البته ــ

 .کنه کمکم و دستم بده نریخت چایی برام کسی شدم

 

 .زدم لب حاضرجوابانه و تلخی به

 

 .داشتید و باباتون شما ولی ــ

 

 خیلی هم بعد کرد، نگاهم تاریکی همان توی چندثانیه

 .زد لب و شد خارج قلدرش و شوخ حالت آن از آرام،

 

 بودن، باخته مال .بچه نباش مظلوم هم انقدرا دیگه ــ

 می جدی و این .ست دیگه چیزای خیلی باختن از بهتر

 .کن فکر روش ...گم
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 را پلکم ی گوشه اندک تری رفت، بیرون مغازه از وقتی

 رویش، نشستم و رفتم ام صندلی سمت دوباره .گرفتم

 ی همه برای دلم دوباره کردم، نگاه اطرافم به دوباره
 کردم حس نهایت، در و سوخت مانده جا به خاکسترهای

 باید شده، که هم پرهام برای الاقل .بود او با حق واقعا

  .شد می باز دوباره طومار

 

                      

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۲٦۰_پارت#

 طومار#

 

 من که آمد زمانی درست و کشید طول کمی آمدش و رفت
 را شارژی مهتابی .بودم شده تر مسلط کمی خودم به
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 ی قوه چراغ هم بعد گذاشت، میزم روی و کرد روشن

 .رفت سوخته های قفسه سمت و کرد روشن را موبایلش

 

 چیه؟ نظرت خب، ــ

 

 همان .ایم دیده خسارت چقدر بگویم دقیق توانستم نمی

 خیلی قیمت از و بود پرهام گردن کارها از خیلی هم موقع

 کنارش و رفتم جلو حال این با .بودم خبر بی وسایل از

 .ایستادم

 

 جدید ی قفسه تا سه بشن، رنگ فقط باید ها قفسه باقی ــ
 مشکل تعمیر و دیوار و در آمیزی رنگ .بشه اضافه هم

 .هاست کتاب خسارت جز به همه اینا .هست هم برق

 

 .رسید می نظر به متفکر
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 کاغذشون که اونایی سالمه، که ها کتاب از سری یه ــ
 ویژه تخفیف یه با کنم می پیشنهاد رو خورده دود

 .شه می زنده ت سرمایه از بخشی طوری این ...بفروشی

 یه اگر حاال بخرن ارزون کتاب مهمه هم ها خیلی برای

 .نداره عیبی باشه داشته هم جزئی ایراد

 

 با همراه او و کردم تماشایش متفکر نبود، بدی ی ایده

 .چرخید هم خودش موبایلش، نور چرخاندن

 

 ی کارخونه یه با و نیستن فروش قابل که کتابایی ــ
 خمیر برای بفروشی کیلویی کنیم می صحبت کاغذسازی

  .هیچیه از بهتر کردن،

 

 جلو .بود چسبیده اطراف به تر عمقی حاال هم من نگاه

 .گرفت دیوارها روی را نورش و رفت
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 کم برای شه می باالست، خرج هنوز حال این با ــ

 .بدیم انجام خودمون و تونیم می که کارهایی کردنش

 

 بود اطراف روی متفکر نگاهم رفتم، جلو هم من بار این
 را نور چرخاند، سمتم به را موبایلش ی قوه چراغ که

 .کردم سپرش را دستم من و هایم چشم توی انداخت

 

 کنید؟ می چیکار ــ

 

 .کنم می نگاهت دارم ــ

 

 را حرفش هم رک چه .گرفت ام خنده بد، حال همان میان

 و آوردم پایین را دستم انداخت، پایین که را نور .زد می

 .پرسیدم سوالی

 

 .رسید ای نتیجه چه به نگاهتون ــ
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 و دیوار و در کردن رنگ ی عرضه سنجیدم می داشتم ــ

 .نه یا داری

 

 ۲٦۱_پارت#

 طومار#

 

 خنده که دید گمانم او و شدند بزرگ متحیرم های مردمک

 کردن رها با و برداشت گام میزم سمت به .گرفت اش

 میزم به آتش .برداشت کاغذ تکه یک میز، روی موبایل

 رویش کاغذهای نتیجه در و تحریر لوازم و بود نرسیده

 برداشت ها خودکار استند از را خودکار یک .بودند سالم

 .زد لب کردنش باز محض به و

 

 عطریه؟ ــ
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 مشغول کاغذ روی او و گفتم آرامی ی بله رفتم، جلو

 آهسته .شد شود انجام بود نیاز که کارهایی کردن لیست

 .پرسیدم

 

 کنیم؟ رنگ خودمون گفتید واقعا ــ

 

 این با و بود داشته نگه هایش لب بین را خودکار در

 کثیف کارهایش بعضی .میز روی انداختش من، سوال

 لحظه همان !که این نداشت دم و شاخ دیگر، بودند کاری

 شانه روی شد، پیدا ها مدت بعد ها پری ی سروکله بود
 به خطاب که شنیدم را صدایشان حتی و کردم حسشان ام

 رو و چشم بی انقدر کنه، می کمک بهت داره }گفتند من

 پریان شاه دختر حتی بار این .بود ها آن با حق { نباش

 .داشت قرار تیم یک در ها آن با هم
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 .کنیم می رنگ خودمون رو ها دیوار و ها قفسه آره، ــ

 .کردنش درست برای بیاد کاربلدش باید اما ها پوش کف

 !بگما البته ...میفتی جلو یکم طوری این

 شده خم طور همان او و بگوید تا کردم نگاهش دقیق

 .تماشایم به کرد بلند سر یادداشت، حال در و میز روی

 

 بیش کمک هرچی بیان، بگو هات خواهرزاده اون به ــ

 .تونم نمی تنها دست من !بهتره باشه تر

 

 .هستم خودم نیستید، تنها دست ــ

 

 و کرد رها را خودکار .بود شده جالب برایش موضوع

 نور .کرد رصد را باالیم و قد هم بعد ایستاد، صاف

 .ببینم را حرکاتش راحت شد می باعث شارژی مهتابی

 .زدم لب کرده اخم
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 کنید؟ می نگاهم طوری این چرا ــ

 

 دقیقا ببینم خوام می سنجم، می و بدنیت نیروی دارم ــ
 کردن؟ رنگ برای رسه می دیوار کجای تا قدت

 

 خانم، یک به نفروشد فخر بلندش قد خاطر به که مردی

 کردم نازک چشمی پشت .بودم ندیده ام زندگی توی هنوز

 .کردم راحت برایش را مسأله و

 رنگ من رو ها قفسه برسه، سقف تا دستم نیست الزم ــ
 !شما رو دیوارها کنم، می

 

 .انداخت باال ابرویی

 

 کتابفروش؟ دختر بود دستور االن ــ

 

 ۲٦۲_پارت#
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 طومار#

 

 کمی .شدم سرخ کمی بعد و کردم مرور بار یک را لحنم

 ای وظیفه اصل خدا بنده بودم، زده حرف دستوری
 زیر هم بار این ها پری .من به کردن کمک برای نداشت

 نداره؟ وظیفه چرا } دادند راهنمایی درستی به گوشم

 منتظر نگاه { بکشه جورشم باید بره، می و دلت وقتی

 حتی خدا بنده این .بدهم قورت را ام خنده شد باعث آزاد

 .نداشت هم من دل جای از خبری

 

 .کردم خواهش نه، ــ

 

 به سپارم می و بار و کار مدتی کردی، خواهش چون ــ
 بعدش ببینم کنم، می بنایی عمله جا این خودمم حامد،
 عرضه که اومدن ناز و زدن غمبرک برای چیه ت بهونه

 .ندارم کردن کار ی
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 .نبود خوب دیگر که وهلل به بودن رک انقدر .گزیدم را لبم

 چطور پس .نداشت جا مرد این صدای در لطافت ذره یک

 زدند می حرف جذاب و زیبا مردها ها، قصه ی همه توی
 خدا امتحان هم این آور؟ ضعفه دل و دلبرکش کلمات با

 کردم می فکر اشتباه به بدهد نشانم که من برای بود
 .شود می پیدا هایش آفریده بین هم خوب ذکور جماعت

 

 حقیقتش ندارم، ها کتاب ی هزینه از خبری من خب، ــ
 اون و گرفته دود های کتاب اون فروش با دونم نمی
 و دستت چی کاغذ خمیر برای سوخته نیمه های کتاب

 .بذاری وسط نباید کمی رقم جاشم همین تا اما گیره می

 .باشه باال هاشون هزینه گمونم ها قفسه

 

 بسازیم؟ اونم شه نمی ــ

 

 خواست می دلش کردم می حس که کرد نگاهم طوری

 برداشت را بود آورده که چایی .بخندد احوالم این به بلند
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 را خودم لیوان هم من .شده خنک که کرد اشاره و

 مدل به .کشیدم باال میز روی را خودم و برداشتم

 .شد خیره محبت با نشستنم،

 

 .بربیایم اینم پس از که نیستم بلد نجاری دیگه من ــ

 

 خرید؟ بشه ازش که دارید دوستی ــ

 

 .کرد تماشایم شده ریز نگاهی با چندثانیه

 

 خب؟ ...گی می و راستش پرسم، می سوال یه ــ

 

 .پرسید مکث بی او و گفتم خبی

 

 همه این کنن؟ کمکت خانوادت ی بقیه خوای نمی ــ
 رنگ توی خودم کوبی، می ور اون ور این و خودت
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 برای ...اینا و کن معرفی دوست و کنم می کمک کردن

 همینه؟

 

 ۲٦۳_پارت#

 طومار#

 

 درد روی بود گذاشته دست خب .کشیدم عمیقی نفس

 بگیرم، کمک کسی از خواستم نمی واقعا بار این .اصلی

 همین و انداختم پایین را سرم .فکری چه و مالی چه

 .کرد او تقدیم دستی دو را جواب حرکت،

 

 .دختر نیست خوب بریدنم انقدر ــ

 

 .دادم را جوابش آرام هم من بود، گفته آرام
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 یا بربیام پسش از تونم می هم اونا بدون ببینم خوام می ــ

 .نه

 

 حس البته .نزد حرفی دیگر و کرد مزه را چایش خندید،

 بگوید شاید خواست می گذشت، چه سرش توی کردم
 شانه روی گذاشتی و برداشتی ها آن ی شانه از را پایت

 .داشتم دوست را او به کردن اتکا حال، این با .من ی

 

 کنیم؟ شروع کی از ــ

 

 دوباره سخت، راه و بود زیاد کار .زدم زل اطرافم به

 عمیقی نفس .بود تر سخت اولش بار از ...طومار ساختن

 .کشیدم

 

 .کردیم شروع االنم واقع در ــ
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 کردم، اشاره میز روی هایش نوشته کاغذ به بعد
 میز به را اش تکیه آسودگی، با و گرفت آرام لبخندش

 خیابان به شدیم خیره هردو حاال، بود من به نزدیک .داد

 این مستحق هردویمان، گمانم .نوشیدیم آرام را چایمان و

 حین شدند، خالی که ها لیوان .بودیم خوب حال و آرامش

 .کردم زمزمه آن با کردن بازی

 

 شد؟ خوب دستتون ــ

 

 .بود شده محو اش سوختگی جای کرد، نگاهی دستش به

 

  .نبود مهمی چیز اولم از ــ

 

 .ببینمش خوب تا کردم کج را سرم

 

 !آزادخان ــ
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 خواهم می چه ببیند تا سمتم چرخاند را سرش هم او

 مرز که حاال کردم می حس اما چرا دانم نمی .بگویم

 برای را درخواست این شده، تر باریک بینمان صمیمت

 .نکند رد دوم بار

 

 .بریم جایی یه هم با کار، رسمی شروع قبل شه می ــ

 

 نزدیک هم به هایش پلک کند، فکر خواست می هروقت
 هوشیاری نگاهش باریک ی دریچه این از شدند، می

 .بود جمع زیادی حواسش کرد، می تراوش

 

 ۲٦٤_پارت#

 طومار#

 

 .افسانه اون سراغ البد ــ
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 در اشتباه از نکردم سعی دانست؟ می افسانه را گنج

 پیدا به داشتم امید ...بود آخر بار بار، این .بیاورمش

 .کند بهتر برایم را شرایط شاید که چیزی کردن

 

 !آخر بار برای ــ

 

 داشت هم مدت این تمام در بدهد، را جوابم تا کشید طول

 ای ذره حتی نبودم، معذب نگاهش از .کرد می تماشایم

 انگار که کرد می رفتار طوری من با .نداشتم هم بد حس

 نوع که کشیدند هوار ها پری .بودم خودش جنس هم

 را کنی می نگاهش چطور خودت نیست، مهم او نگاه
 که رسیدم نتیجه این به موقع همان بدهیم؟ شرح برایت

  .نبود هم بدی اتفاق مدت این در ها پری نبود

 

 گیره؟ می آروم فکرت طوری این ــ
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 .گفتم صادقانه

 

 .بدم انجامش باید کنم می حس فقط دونم، نمی ــ

 

 یکم کنی، می جذب خودت سمت به رو بل چون اصوال ــ
 سوزی آتیش مرز از بار این مسیر این توی ترسم می

 حمله بهمون گرگ یا بشیم، دفن آوار زیر یا و بگذریم

 می اشتباه دچار گاهی ولی نه بگم باید هم قائدتا ...کنه

 !اشتباهات همون روی بارم این شم،

 

 .زدم لب آرام و خندیدم

 

 ریم؟ می ...یعنی ــ

 

 روبرویم کمر به دست گرفت، فاصله میز از چشمکی با

 .گفت جدی و ایستاد
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 این فکر ...نشد و شد هرچی بعدش ولی ریم، می ــ

 .زندگیت به بچسب کن، بیرون سرت از و مزخرفات

 

 .دم می قول ــ

 

 زنونه؟ البد ــ

 

 .زدم لب مدافعانه

 

 هرکی دم !نشکستنه برای قول نداره، مردونه زنونه ــ

 !مردش چه ...زنش چه !گرم مونه می روش که

 

 و نگاهش توی نشست لبخند جوابم، از آمد خوشش
 شد می که صدایی با هم بعد داد، تکان را سرش آهسته

 .کرد نجوا کرد، لمس را محو محبتی تویش
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 !گرم شما دم پس ــ

 

 حسادت از پر کنان ویش و ایش ها پری خندیدم،
 داشت لبخندزنان بار این پریان، شاه دختر و روگرداندند

 آن از خبری دیگر .کشیدم عمیقی نفس .کرد می تماشایم

 می حاال .نبود درونم ی کننده تاب بی و گزنده حس

 سهم مردی دانستن، این توی و کنم چه باید دانستم
 زندگی بم و زیر اما، نداشت باالیی سواد اگرچه که داشت

 .بود گرفته یاد را کردن

 

                         

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&& 

 

 روی خوابیده شکل به ها قفسه و بود کنارم رنگ قوطی
 را رنگ داشتم باالیی وسواس همراه و قلمو با زمین،
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 قفسه سطح آتش دود رد .کشیدم می چوبی قسمت روی

 .داشتیم نیاز کار این انجام به ما و بودند کرده تیره را ها

 .نشود دیده مغازه توی که بودند پایین نیمه تا ها کرکره

 رنگ حال در او ها، قفسه آمیزی رنگ حال در من

 پخش بینمان هم همیشگی موسیقی .بود دیوارها آمیزی

 بوی .بودیم خودمان کار مشغول جدیت با هردو و شد می

 شدن خم از خسته .بود کرده پر کامل را مشامم ...رنگ

 اطراف به سر و کردم صاف گردن ها، قفسه روی

 دیروز همین را، مغازه برق کار و ها پوش کف .چرخانم

 از که حسابم توی پول مقدار .بودیم داده انجام صبح

 آسیب کتب فروش و کارخانه به ها کتاب کاغذ فروش
 اما نبود گیر چشم بود، آمده دست به باال تخفیف با دیده

 کرده صاف را پوش کف و برق تعمیرات کتاب و حساب

  .بود

 

 ریزی؟ می چای ــ
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 پهن روزنامه زمین روی .شدم بلند و فشردم را گردنم

 ها روزنامه روی از .نکند کثیفش رنگ تا بودیم کرده

 دولیوان .برسم رویش چای فلسک و میز به تا گذشتم

 .شدم نزدیکش خستگی با و کردم پر

 

 می جلو کند نداریم کمک بیان، گفتم می پسرا به کاش ــ

 .ریم

 

 های دست و گذاشت ظرفش توی را رنگی غلطک
 به نو اصل که پیراهنی .کشید تنش پیراهن به را کثیفش

 !بودتش پوشیده کار برای مشخصا و رسید نمی نظر

 

 .بود شما بازی سرتق تبعات اینم دیگه ــ

 

 .درآورد را ادایم هم حرفش این بند پشت
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 !بربیام کارم پس از خودم خوام می ــ

 

 زیادی استعداد درآوردن ادا توی نظرم به گرفت، ام خنده

 .بود درآورده را لحنم کشیدگی حالت آن قشنگ .داشت

 کثیف های روزنامه همان روی هردو و گرفت را لیوان

 .نشستیم

 

 .کنیم می تمومش شب تا ــ

 

 دارم بدونن خوام نمی بیرونم، حانیه با گفتم عزیزم به ــ

 .کنم می چیکار جا این با

 

 گرفته دود هم جا آن .کرد سقف معطوف را چشمانش

 هم آزاد برای کردنش رنگ رسید می نظر به و بود شده

 .باشد سخت چالش یک
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 .خون کتاب خانم نیست خوب دروغگویی ــ

 

 .چرخیدم طرفش به فعال وجدانی عذاب با

 

 ی نتیجه ببینن و بیان بگم تهش خوام می .شدم مجبور ــ

 ...و کارم

 

 کارت؟ ــ

 

 را رویم و گزیدم را لبم شرم از پر پرسید، خنده با
 .چرخاندم

 

 !کارمونه منظورم ــ

 

 !پرویی میاد خوشم ــ
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 لیوانش هم او .کردم پنهان چای کردن مزه با را ام خنده

 .پرسید جدی بار این و آورد باال را

 

 دادی؟ سفارش کتاب ــ

 

 هایی کتاب رفته، دست از های کتاب جایگزین باید طبیعتا

 می .بودم نداده سفارششان اما هنوز .نشاندم می را

 چقدر ببینم انتها در و شود انجام کارها ی همه خواستم
 شد می نیاز احتماال .کنم تهیه کتاب تا ماند می برایم پول

 می فقط .نبودم ناراحت بابتش اصل که بفروشم طل کمی

 .کنم جمع را گند این خواستم

 

 !نه هنوز ــ

 

 .زد لب اخم با و کرد نگاهی لیوانش به
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 هستی، مشکلت جریان در نیست، خوب چرمم شرایط ــ

 ها بدهی آمار ...ام ورشکستگی ی آستانه توی خودمم

 .بدم قرض بهت بخشی یه تونم می حال، این با اما باالست

 

 کردن کار چندروز این .چرخیدم سمتش به لبخند با

 .بخورد رقم بینمان قشنگ رفاقتی بود شده باعث کنارش

 وجود پروری هوس های حس تویش که هایی آن از

 می شان همه گذاشتم، می جلسه که ها پری با .نداشت

 اما .داشتم قبول را این هم من و ام شده دلداده من گفتند

 آن بود، ها قصه توی های حس آن با حس این بین فرقی
 از بلکه بودم نشده آشوب دچار حال این با من که این هم

 !بود همین اش همه ...همین و بردم می لذت کنارش بودن

 

 .خوردیم هم تور به ورشکسته ی همسایه دوتا ظاهرا ــ

 

 !خندید هم خودش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 گه می گاهی که مادرم قول به !پرتلطمه همیشه بازار ــ

 این بازاری اقتصاد دولتی، شغل سراغ رفتی می باید

 خالی پات زیر شب یه توی .کنه نمی رحم کسی به کشور

 .شه می

 

 و دادند صدا پایم زیر ها روزنامه کردم، جمع را زانوهایم

 .گذاشتم رویشان را لیوان من

 

 کردی؟ انتخابش چرا وجود این با و ــ

 

 .آمد نمی هوشی کم آدم نظر به کرد، تماشایم سوالی

 

 !منظورمه آزاد شغل ــ

 

 زندگی از هاشون خواسته توی ها آدم ی سلیقه ــ
 کنم کار کسی دست زیر که این به وقت هیچ من متفاوته،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خو کنه مشخص برام ای دیگه کس و کارم ساعت و

 جلب و توجهم که داشت هایی برتری آزاد شغل .نگرفتم

 بوی با من !بود چرم خود اما آزادی این از تر مهم کرد،

 شیک کفش و کیف یه به تبدیلش با ساختش، با چرم،

 گم؟ می چی فهمی می .اومدم می کیف سر

 

 .داشتم هایم کتاب بین من را حال این !فهمیدم می

 .کرد تعریف تر آرام او و زد برق چشمانم

 

 نه مشخصه، درآمدت نه رحمه، بی فضای یه جا این ــ

 که کاریه حال این با !بیاری دووم تونی می کی تا که این

 زمین هم بارها و بارها اگه و شدم ساخته براش من
 امتحان و شانسم مسیر همین توی خوام می باز بخورم،

 کنم

 

 .زدم لب و کشیدم لیوانم ی لبه روی را انگشتم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همه ساعت یه توی .هست آدم با ترسی همیشه ولی ــ

 ...اومد من سر که بلیی عین شه، نابود تونه می چیز

 

 شکمش سمت را زانوهایش هم او و داد تکان را سرش
 .نشستند چشمم جلوی درشتش های کتانی کرد، جمع

 .بود ریخته رنگ رویشان

 

 همین؟ یعنی زندگی که ندادن یاد بهت کتابا اون توی ــ

 

 .کرد نجوا آرام خیلی .کردم نگاهش سوالی

 

 چیز هیچ بده یاد بهمون خواد می زندگی این کل ــ
 فرصت نه ما، احساسات نه نداره، وجود پایداری

 بسازی خوای می که ای زندگی برای کن تلش !هامون

 ببین .همینه بدی انجام باید تو که کاری ی همه !همین و

 گزنده و تلخ اولش همون از دنیا این کتابفروش، دختر

 دستی یه و برداشته قدم کنارت ترسی یه همیشه .بوده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نیست، جذاب اصل این خب .بده هولت پشت از که بوده

 خاطر به که نیست این معنیش این اما ...دارم قبول

 اون از بدتر یا نکنی کاری و بشینی نخوردن، شکست
 دوسشون که کارهایی انجام به کنی مجبور و خودت

 .نداری

 

 اما ساده که هایی کلمه و ها حرف با بود، کرده غافلگیرم

 باقی دید، را توجهم وقتی !بودتشان چیده هم کنار روان

 آخرش های جمله و کشید سر را اش کرده یخ چای مانده

 .گفت هم را

 

 جاده توی که اینه اونم داریم، شانس یه الاقل تو و من ــ
 خسته و بشکنیم بخوریم، زمین داریم دوست که ای

 مال جاده اون اینه خوبیش اما دردناکه اینا ی همه !بشیم

 و بری راه جایی تو که اینه از بهتر خیلی این توئه،

 تحمل و چیز همه تعلق، .نداری دوسش که بخوری زمین

 .کنه می تر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و رفت دیوار آمیزی رنگ ی ادامه سراغ به برخاست،
 جمله و کردم نگاه او به بغل به زانو طور همان من

 شده مطمئن دیگر حاال .کردم تکرار سرم توی را هایش

 های سرکلس و ها دانشگاه آن توی را چیز همه بودم

 از باید آدم را چیزها سری یک .دادند نمی یادمان درسی

 برای خوبی شاگر آزادخان، و گرفت می یاد زمانه

 همان حین کشید، درازا به که کردنم نگاه .بود روزگار

 .آمد تشر برایم و کرد بلند را صدایش آمیزی رنگ

 

 تموم کردنا رنگ باید امشب کارت، سراغ برو پاشو ــ

 .ندارم رو بو این ی حوصله دیگه ها، شه

 

 او و بودم عاشقش من که بویی گفت، می را رنگ بوی

 !زیاد خیلی هم آن ...بودند متفاوت ها آدم !بیزار آن از

 .بچرخید سمتم به شاکی کمی شد باعث نخوردنم تکان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و جمع رو ها جا این زودتر پاشو سپیدار؟ زده خشکت ــ
 برسیم روستا به بردن برای بهت قولم به بعدم کنیم، جور

 .شه کم سرم از تخس پرروی بچه توی شر و

 

 .درآمد صدایشان باز ها روزنامه شدم، بلند لبخندی با

 

 !آخه تخسه کجام من ــ

 

 که ماندم هم خودم و خندیدم بلندتر کرد، نگاهم تر شاکی
 کدام بجنگد، سخت و سفت داشت سعی که سپیدار این
 هم را خودم که بود شده متولد حادثه کدام دل در و روز

 گرفت، سمتم را اش رنگی غلطک .کرد می زده شگفت

 ته و خورد چای لیوان به پایم و پریدم عقب جیغی با

 این به هردو .ها روزنامه روی ریخت درونش ی مانده

 ام خنده داشتم سعی که درحالی من و کردیم نگاه صحنه
 نگاهم کمی .چرخیدم او سمت مظلومانه بدهم، قورت را

 .زد لب بعد و کرد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !مطمئنم نظر این از دختر، بلخیزی تو ــ

 

 به جمله این بعد هم ها پری داشتم، خود جای که من

 نگاه تنها چیز یک به اما پریان شاه دختر !افتادند قهقهه

 !هایم خنده تماشای وقت او، های چشم برق به کرد، می

 خسته سیاه غار آن از قصه، این دیو گفت می که برقی

 !شده

                        

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 هایم دست بین پرهام محبوب های شیرینی از جعبه یک
 و جریان آن بعد از .بودم ایستاده اشان خانه مقابل و بود

 به بود شده باعث که خسارت ی درباره من های حرف

 .بود قهر و سرسنگین من با هنوز بخورد بر غرورش

 مطمئن که بیایم عشاء و مغرب اذان از بعد بودم گذاشته

 خودت گفت و نکرد ام همراهی عزیز .است خانه باشم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بین قهر از بود خون دلش .برگرد آشتی از بعد اما برو،

 هنوز فشردم که را زنگ !پرهام و من بین و سعید و من

 .بود نشسته جانم در مغازه توی پرکارم روز خستگی

 .دادم هول را در من و زد را دکمه نگار

 

 و رفتم باال را ها پله .بودم شده هماهنگ او با قبل از

 پیراهن آن با نگار دیدن .شد باز در واحدشان به نرسیده

 صدای با .نشاند هایم لب روی لبخند حریر، الجوردی

 .زدم لب آرامی

 

 !خوشگله بگردم دورت ــ

 

 از را شیرینی ی جعبه و فرستاد هوا توی بوسی خندید،

 او و کجاست پرهام پرسیدم ابرو و چشم با .کشید دستم

 .داد جواب آرام

 

 .کنه می کار تاپش لپ با داره اتاقشه، توی ــ
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 در جلوی همان را ام روسری و کیف .دادم تکان سری

 سمت به آهسته و کردم آویزان جاکفشی باالی آویز به
 که شد بلند در به نرسیده صدایش .برداشتم گام اتاقشان

 .پرسید می

 

 جان؟ نگار بود کی ــ

 

 گرفتم، قرار چهارچوبش در و دادم هول را باز نیمه در
 سرسنگینانه بعد کمی و نشست رویم تعجب با نگاهش

 .شد خیره تاپش لپ ی صفحه به و داد جهت تغییر

 

 .سلم ــ

 

 بود سخت پرهام با گرفتن ارتباط .داد سر با را جوابم

 دستانم .نداشتیم واقعا را چنینی این قهر ی تجربه چون

 .زد لب جدی صدای همان با او و زدم گره درهم را
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 .دیگه یکم میام نگار، پیش بشین پذیرایی توی ــ

 

 باال را سرش .رفتم جلو حرفش به کردن گوش جای به

 .زدم لب آرام من و کشید

 

 کنه؟ می قهر ش خاله با خواهرزاده ــ

 

 .کرد اخمی

 

 .نیستیم قهر ــ

 

 دریا به دل و کشیدم عمیقی نفس تخت، ی لبه نشستیم

 .گرفت غلظت اخمش .بستم را تاپش لپ زده،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و بزنی سر نمیای که هستی برم، قربونت هستی د ــ
 االنم و زنی نمی زنگ که هستی نیستم، که میای وقتی

 .همه تو من ی پاچه اندازه اخمات

 .کرد نجوا جدی

 

 و حد خودت که ای رابطه قدر فقط خاله، نیستیم قهر ــ

 .کنم می رفتار دارم کشیدی و مرزش

 

 .نالیدم

 

 !پرهام ــ

 

 .داد تکان سر

 

 مگه؟ اینه جز جان، ــ
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 .تازاند دید که را سکوتم

 

 که ای حادثه سر از حلقمه توی دلم من که اینه جز ــ
 اگر که این ترس از تنم تمام گذرونده، سر از خالم

 خالم بعد لمسه، اومد می سرمون به چی شد می چیزیش
 دم؟ می خودم و خسارتت گه می روم توی

 

 .بود گرفته صدایم

 

 می خودت اما زدم بدی تایم و حرفم شاید من پرهام، ــ
  .نبود بدی حرف دونی

 

 .شدم مانعش که بزند حرفی خواست

 

 برای دونم می و کردی ازدواج تازه بهم، کن گوش ــ
 روزها این ما ی همه رفتی، فشار زیر یکم باهام شراکت

 اون .کنیم می تجربه متفاوتی شرایط با رو مالی مشکلت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
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 دیگه هرکس جبرانش، من ی وظیفه و بود تو حق پول
 می فکر همین به من لحظه اون بود تو جای هم ای

 ی رابطه از باید کتاب و حساب ...عزیز قول به کردم،

 می معذرت واقعا من ببخشید، .باشه جدا خویشی و قوم

 پشیمونیم تنها ولی کردم مطرحش بدی زمان خوام
 و خودم هنوزم خسارت اون جبران توی وگرنه همینه،

 .کنم می عمل بهشم و دونم می موظف

 

 ۲۷۱_پارت#

 طومار#

 

 دادم گسترش را لبخندش .کرد می تماشایم داشت اخم با

  .برنجانمش ای ذره مبادا تا

 

 یه بودنم خاله بازم اما باشم تر کوچیک ازتون شاید ــ
 خودم تن از بخشی رو شما که کاشته جونم توی حسی
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 خودم به انگار بزنم، ضربه بخوام شما به .دونم می

 .زدم ضربه

 

 .کرد زمزمه را نامم خفه صدایی با

 

 .سپیدار ــ

 

 .دادم ادامه آهسته کردنش صدا به اهمیت بی

 

 این من سن برای ...خوردم بد شکست یه من پرهام،  ــ

 عین خوام می .برمیام پسش از اما بود سنگینم شکست

 طلب ماه به ماه کنی، رفتار باهام گیر سخت شریک یه

 دونی می .باشی عصبی ازم ضررت بابت و کنی و سودت

 نه؟ مگه خوام می ازت چی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 می تماشایم بود افتاده چروک دورشان که هایی چشم با

 .گفتم هم را آخرم ی جمله من و کرد

 

  .بچشم رو زندگی سختی خوام می ــ

 

 !سپیدار ــ

 

 برخاستن او، زبان از اسمم بلندشدن به واکنشم بار این

 ی گوشه .بود او به شدن تر نزدیک و تخت روی از

 کمرم پشت و شد بلند دستش و بوسیدم را اش پیشانی

 چه این بدهم، فشارش خودم به خواست می دلم .نشست

 نسبت کم سنی ی فاصله با ای خاله که بود عجیبی حس
  داشت؟ او به نسبت مادرانه مهر باز اش، خواهرزاده به

 

 می چای نگار تا گرفتم، و علقت مورد شیرینی واست ــ
 .بیرون بیا ریزه
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 نگاهم داشت تشویش با نگار شدم، خارج که اتاقشان از

 .پرسید آرام او و زدم لبخندی رویش به .کرد می

 

  مرتبه؟ چی همه ــ

 

 دل از شد، می درست چیز همه .گذاشتم هم روی پلکی

 می را مسیر خودم بار این و آوردم می در هم سعید

 از من بخورم، زمین بود قرار هم هرچقدر حاال .ساختم

 که این بدون کردم، می استفاده زانوها این زخم ی تجربه

 .بشکنم را کسی دل

                           

                          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۲۷۲_پارت#

 طومار#
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 خوابم توی که نبود یادم درست بودم، دیده را بابا خواب
 مطمئن شدند، باز هایم پلک وقتی ولی داشت حالی چه

 نبود واضح تصویرش .بودم دیده خوابم توی را بابا بودم

 جمله یک حتی که هایی حرف بودم، زده حرف او با اما
 یادنیاوردن به این ی همه با و نداشتم یاد به هم را اش

 با را حیاط که پنجره از .بودند کرده خوب را حالم ها،

 باز مشغول عزیز دیدم کاویدم، آلودم خواب چشمان

 خمیازه .است باغچه گیاهان و گل برای آب مسیر کردن

 که سماوری صدای میان و آمدم پایین را ها پله کشان
 سر گذشته، بودنش روشن از زیادی مدت داد می نشان
 .زدم کناری را بود آمده ها نان روی که ای سفره

 

 نشسته؟ رو و دست ــ

 

 وضع آن با را آمدنش داخل سرعت این به چرخید، سرم

 به را نان از ای تکه و خندیدم .کردم نمی باور زانوهایش

 .کشیدم دندان
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 .بخیر صبح سلم ــ

 

 .کرد ای اشاره ساعت به و داد را جوابم

 

 کجا؟ صبح وقت این باشه، خیر ــ

 

 و ترس هیجان، برایش .برویم روستا به امروز بود قرار

 پاک لبم روی از را لبخندم وجود این با .داشتم اضطراب

 گفتم، می را چیز همه عزیز به برگشتنم از بعد .نکردم

 را کار این کشید می را انتظارم سخت دعوایی اگر حتی

  .کردم می

 

 .دارم کار حانیه با ــ
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 دخترو، ری می ور اون ور این حانیه با زیاد روزا این ــ
 خبریه؟

 

 صبحانه خوردن به میلی کشیدم، بیرون یخچال از را پنیر

 برای تا رفتم سماور سمت به .نداشتم مفصل ی

 سوال با را سکوتم عزیز و بریزم چای هردویمان

 .کشید چالش به دیگری

 

 وارت جنی حالت اون از شدی، آدمیزاد عینهو مدته یه ــ
 ست؟ حانیه اثرات اینا دراومدی،

 

 هایی چشم با داشت کردم، نگاه عزیز به واج و هاج

 .زدم لب دستپاچه .کرد می تماشایم شده باریک

 

 نبودم؟ آدم یعنی عزیز، نکنه درد دستت ــ
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 بدت حاال که خورد می آدمیزاد به چیت ...نبودی که نه ــ

 اومده؟

 

 .داد ادامه آمدن جلو حین او و شدند گشاد هایم مردمک

 

 !حقه اما مادر، تلخه حق حرف ــ

 

 ۲۷۳_پارت#

 طومار#

 

 .دادم تکان سری

 

 .عزیز بهم مادریت عشق از ممنون ــ

 

 ای خنده با من و کرد نازک برایم چشمی پشت باز
 شدن آماده برای و خوردم صبحانه چندلقمه فروخورده،
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 فقط بودم، کرده آماده قبل شب از را هایم لباس .برخاستم

 محل .زدم بیرون خانه از آرامش با و پوشیدمشان

 زندگی محل اصلی خیابان از باالتر خیابان یک قرارمان

 ماشین داخل و بود رسیده هم او رسیدم وقتی .بود من

 ام زده یخ پای و دست .بود موبایلش با صحبت مشغول

 ذره یک آن و کنم باز را ماشین در تا دادم حرکتی را
 توی تصمیمم، این بودن بد به نسبت را دودلی و تردید

 چرخاند را سرش در شدن باز صدای .بکشم بند به جانم

 .داد ادامه را اش مکالمه من به خیره و

 

 بعد ی هفته چک فعل کردم، پر فعل و حسابش آره ــ
 مرجوع شم مجبور رو ها چرم از یکم شاید کرده، نگرانم

 .کنم

 

 کرد اشاره و داد را جوابم طور همان کردم، سلم سر با

 راه را ماشین بستم، که را در .شوم سوار تر سریع

 .زد می حرف موبایلش با داشت همچنان و انداخت
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 .کنیم صحبت میام سر یه فردا ولی شه، نمی که امروز ــ

 

 این بین بودم شده دردسرش باعث واقعا کشیدم، خجالت

 .داد خاتمه را تماس او و زدم زل رخش نیم به ...کار همه

 

 .خدانگهدار چشم، ــ

 

 جلوی سمت به مکث بی خداحافظی، از بعد را موبایلش
 سمتم سرش عمیقی نفس با همراه و کرد پرت ماشین

 .چرخید

 

 بلخیز؟ درخت احوال ــ

 

 .کشید دهانم توی را هایم لب حرکت این و خندیدم

 

 ...ببخشید خوبم، ــ
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 .کردم اشاره تلفنش به من و کرد تماشایم سوالی

 

 کار انقدر وقتی کردم می اصرار انقدر نباید شاید ــ

 !داشتی

 

 .زد لب خونسرد و داد تکان هوا توی دستی

 

 ۲۷٤_پارت#

 طومار#

 

 جذب ی دکمه امروز امیدوارم فقط !تعارفا این خیال بی ــ

 سالم و صحیح امانتی، دستم باشی، کرده خاموش رو بل

 .گردونم برت
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 نام به کردم شروع نفس به اعتماد با و کردم باز را کیفم
 که این برای بودم، داده قرار داخلش که اقلمی بردن

 .کنند کمک بهمان دادم می احتمال

 

 .اومدم فرم رو و مجهز امروز نباشید، نگران اصل ــ

 شد پیدا مدرکی اگر که کیپ زیپ چندتا قوه، چراغ
 هم تیز خیلی دار ضامن چاقوی یه و بذاریم داخلش

  .برداشتم

 

 .شد بلند ناباورانه صدایش

 

 چاقو؟ ــ

 

 توقف خیابان کنار آهسته خیلی او و دادم تکان سری

 .داشت خود توی ناباوری لحنش هنوز کرد،
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 .انیشتین ببینمش ــ

 

 و بلخیز درخت آمد، نمی خوشم اصل دیگر لقبم این از
 توی را انیشتین ولی داشتم دوست را کتابفروش دخترک

 کنایه لقبی که البته .گفتیم می گیج های آدم به مدرسه

 !واقع به داشت باالیی هوش که مرحوم خود بود، آمیز

 

 .اینه ــ

 

 آمدن باال با کشید، را ضامنش و گرفت دستم از را چاقو

 زمزمه و نشست من چشمان توی نگاهش ...اش تیزی

 .کرد

 

 آوردیش؟ کجا از ــ

 

 ...دیروز همین خریدمش، ــ
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 را اش تکیه و بست را چاقو فرستاد، بیرون عمیقی نفس
 نگاهش کندن قصد و من به شد خیره داد، راننده در به

 .بدهم توضیح باید کردم حس .نداشت هم را

 

 پیدا ش سروکله سری اون که سایه همون شاید گفتم ــ
 باشیم داشته دفاع ابزار بود خوب باالخره بیاد، باز شد

 نه؟ دیگه

 

 می نگاهم داشت مواخذگرانه و بود کرده سکوت هنوز

 .پریدند باال ابروهایم .کرد

 

 نه؟ گید می یعنی ــ

 

 ۲۷٥_پارت#

 طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 طور همان نشد، که بشود عوض نگاهش ای ذره بگو تو
 می انگار که طوری یک و کلفه کرد، می تماشایم فقط
 چه ماشین این توی االن دقیقا خل دختر این با من گفت

 .کنم می غلطی

 

 دید؟ نمی و چاقوم یعنی نگاه این االن ــ

 

 از نگاه همان و کشید عمیقی نفس فقط حرف، جای به
 .داد ادامه را تیزترش چاقو

 

 .بریم شد دیر ...شما مال چاقو اصل بابا، خب خیلی ــ

 

  .داد نشان واکنشی باالخره

 

 داری؟ چی سلح کیفت توی دیگه ــ
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 جاسوسی سازمان مأمور انگار گفت می طوری یک

 .شدم تر نزدیک خودم طرف در به دلخورانه .بودم

 

 !همون هیچی، ــ

 

 کنی؟ کار چاقو با بلدی تو ــ

 

 جلوی آمد کسی اگر بود کافی که، خواست نمی بودن بلد

 .پرید می عقب و ترسید می خودش بگیری، باال چشمش

 .ببرم فرو کسی جگر و دل توی را ان خواستم نمی که من

 

 بگیریش؟ دستت اصل بلدی ــ

 

 .زدم لب دلخوری همان با
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 .دسته خوش گفت می مرده ــ

 

 .برداشت در از را اش تکیه باالخره و خندید عصبی

 سر احتماال و عقب صندلی سمت کرد پرتاب را چاقو
 !ها صندلی زیر خورد

 

 .دختر خلی چقدر تو آخه د کرد، غلط مرده ــ

 

 .چرخیدم سمتش اعتراض با

 

 !آزادخان ــ

 

 توی بشم، خر کردنت صدا طور اون با نیست قرار ــ
 می چاقو ری می که ده می رخ انفعاالتی و فعل چه مغزت
 طرف قبل دستت بگیری که مرحله از پرتی انقدر خری؟

 دسته؟ خوش گی می بعد ندازی می خودت روی خط یه
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 باقی و امنیت فکر تو اصل خوام می ...نباشه خوام می

 شی، می ناراحت بلخیز گم می بهت .نکنی رو ماجرا

 دوازده تا کنم خواهش ازت شه می کرمانی سپیدار خانم
 سرخورد رو کاری و نگیری تصمیمی هیچ آینده ساعت
 نکردم، ت پیاده خونتون جلوی وقتی تا و ندی انجام
 و خواهش این داره امکان نکنی؟ درست جدیدی بلی

 باشم؟ داشته ازتون عاجزانه

 

 جای به چرا دانم نمی اما بود برخورنده لحنش زیادی

 و تخس طور یک .بخندم خواست می دلم شدن ناراحت

 را نگاهش توی های مویرگ شد، می عصبانی ای بامزه

 را دستش دید، که را ام واکنشی بی .کنم حس شد می هم

 .داد تکانی صورتم جلوی

 

 الحمدهلل؟ افتاد ــ

 

 اما شوم پیاده بود این اصلش بستم، را ام ایمنی کمربند

 یک .بود جانم توی دلخوری از تر بیش خنده میل هنوز
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 که فهمیدم می باید بود جانم توی اگر منطق ذره

  .ترسانده را او دردسرهایم

 

 حرکت شم، پیاده که برنخورده این از تر بیش بهم تا ــ

 .سمیعی آقای کنید

 

 .بود پروو آدم این خب اما نشود، پررو تا بود جدی لحنم

 انداختن راه با همراه و زد خندی تک بلفاصله چون
 .داد نسبت من به را خودش صفت ماشین،

 

 .دخترم داری رو خیلی ــ

 

 حاضرجوابانه گذاشتم؟ می دلم کجای را دختر ته میم آن

 .کردم نجوا کردنش نگاه بدون و
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 چنینی این منفیه تأثیرات یه شما با نشینی هم متأسفانه ــ

 .داشته روم

 

 همراه بامزه عصیان و خشم یک با اش، خنده صدای

 دوست ماشین، ی شیشه سمت چرخاندم را سرم .شد

 .بخندم بلند داشتم

 

 می منطق یکم خانما شما به دراز، زبون جای به خدا ــ
 .شد می حل مردا ما مشکل داد

 

 خانما ما مگه داده، دراز عضو شما به خدا همه این ــ
 داشتیم؟ اعتراضی

 

 با او و کردم نگاهش طلبکارانه سمتم، چرخید سرش

 .پرسید شود سرخ صورتش بود شده باعث که ای خنده
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 دراز؟ عضو ــ

 

 از بود چه دقیقا منظورم کردم، مرور را ام جمله بار یک
 من به سرخش رنگ !نگاهش از آخ ...نگاهش جمله؟ آن

 که کوبیدم دهانم روی محکم طوری و کرد سرایت هم
 غیرقابل ماشین، اتاقک توی اش خنده صدای منفجرشدن

 زبانت از وای ...سپیدار تو از وای .بود شده اجتناب

 می پشت رفتم می چرخیدم می کاش خدا، آخ !سپیدار

 بدتر آن از ...نه و شدم می الل روستا خود تا و نشستم

 خونریزی از تا زبانم روی کشیدم می را چاقو همان

 بند اش خنده .بیفتد سرش از زدن حرف این و بمیرد

 ی دوباره توقف به مجبور که نیامد بند قدر آن نیامد،

 خدایا، .بود دهانم روی دستم هنوز من و شد ماشین

 که بودم کرده گناهی چه من؟ با بود گرفته ات شوخی
 کلمی، خطای این رسید؟ می باید نقطه این به بحثمان

 ....خدایا دراز؟ عضو آخر خدایا بود؟ خطایم کدام تاوان
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&&&&&&&&&&&& 

 

 ساخته؟ چندسال خونه این ــ

 

 شنیده عزیز از بار یک فقط ...حدودی حتی دانستم، نمی

 آمده دنیا به خانه همین توی هم مادرش مادربزرگ بودم

 در بودیم ایستاده .چرخیده بینشان نسل به نسل و بوده

 بررسی هم با را انبار آب عزیز، مادری ی خانه حیاط

 همه !مطلق هیچ به .بودیم رسیده هیچ به و بودیم کرده

 چیزی با را ما که ای نکته هیچ و بود قبل شبیه چیز

 کردن متر از خسته بعد، کمی .شد نمی یافت کند نزدیک

 بود نشانده نگاهش به برق بودنش قدیمی که حیاطی
 .نشست کنارم شکسته های پله همان روی و شد نزدیکم

 

 بمونیم؟ کی تا ــ
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 .کردم نگاه دیوارها به

 

 .بیاد دوباره یارو اون وقتی تا ــ

 

 نیومد؟ اگه و ــ

 

 کندوکاو از بودند خاکی هایم لباس .انداختم باال ای شانه

 .پایین آن

 

 !شانسمونه تنها این ــ

 

 .چرخید خانه داخل سمت به سرش

 

 ببینم؟ و داخل شه می ــ
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 وسایل .شد داخل و برخاست هم او { حتما } کردم زمزمه

 و بودند تر قدیمی که سری یک بودند، هنوز خانه
 خانه، کلیت اما بود شده تقسیم ها بچه بین ارزشمندتر

 نگاهم .بود نکرده چندانی تغییر مادربزرگ مرگ از بعد

 که آدمی از حرکتی منتظر و بود دیوارها سمت هنوز
 .بودیمش دیده بودیم پایین آن عزیز با وقتی قبل، سری

 مادربزرگم، مرگ از بعد که زنی ی قصه یاد با بعد، کمی

 .لرزید تنم ناخواداگاه و افتادم بود مرده حیاط همین توی

 باعث همین !سرما نه بود منشأش ترس قطعا که لرزشی

 و برسانم خانه داخل به عجله با را خودم و شوم بلند شد
 را حیاط ها پنجره پشت از و بمانم نزدیکش کنم سعی

 را بود تابلوها به نگاه مشغول که اویی ورودم .بپائم

 .چرخاند

 

 شد؟ چی ــ

 

 .انداختم باال سری
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 .بود سرد یکم هیچی، ــ

 

 ناجورش جنس بودم مطمئن اما کرد پنهان را اش خنده

 و کردم نازک برایش چشمی پشت .ام ترسیده بود فهمیده

  .ایستادم پرده بی های پنجره پشت

 

 خونه این برای باید باز برداشته و گنج کسی اگر چرا ــ
 باشه؟ گذاشته بپا

 

 .انداختم باال ای شانه

 

  !دونم نمی ــ

 

 دیوارها سمت به داشت هم او حاال .ایستاد نزدیکم و آمد

 .کرد می نگاه
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 .بنداز کار به و ذهنت یکم ــ

 

 حدقه توی را چشمانش .کردم نگاهش ها ابله مثل

 .زد لب و چرخاند

 

 .نکن ناامیدم ــ

 

 ام زمزمه و بود حیاط سمت هنوز نگاهم کردم، فکر کمی

 .گنگ

 

 ...شاید ــ

 

 .ایستاد صاف هم او زد، برق چشمانم

 

 چی؟ شاید ــ
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 .داد تکان سری و خندید .چرخیدم سمتش هیجان پر

 

 .زدی حدس درست ــ

 

 یعنی نکرده؟ پیدا گنجی آدم اون بگید خواید می یعنی ــ
  درسته؟ نشده، خارج جا این از چیزی

 

 .کرد زمزمه خونسرد

 

 یه ...ببین نداره، وجود گنجی بگم خوام می یعنی ــ

 آدمای از هرکدوم ممکنه هست، گنجی که بوده شایعه
 کسی و باشن گفته و حرف این جایی خونه این به مرتبط

 گنج، کردن پیدا هوای به اومده طرف خب .باشه شنیده

 .نرسیده چیزی به و کنده و پایین اون و کشیده زحمتشم

 نیست گنجی کنه فکر یا هست، طرف برای راه دوتا حاال

 حالت توی .کنده اشتباه و جاش فقط و هست کنه فکر یا
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 وراث شاید تا بگیره نظر زیر رو خونه میاد طرف دوم،

 .قضیه این ست ساده خیلی .کنن راهنماییش

 

 .کردم نجوا بود بیرون سمت نگاهم هنوز که حالی در

 

 حاشیه؟ یه خاطر به دردسر همه این ــ

 

 این رفتن، شبه یه رو ساله صد ره یعنی گنج بحث ــ

 .بخرن جون به و دردسر این کنه می وسوسه رو خیلیا

 شد می پیدا باید حفاری اون با بود گنجی اگر نظرم به
 چیزی یه بستر توی مادربزرگتون یعنی نبوده، اگر پس

 .گذاشته سرکار و آدم عالمه یه و گفته

 

 و بندی جمله از نیامده خوشم شد متوجه کردم، اخمی

 .اش گیری نتیجه
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 ول همه اما گم، می و این که خوام می عذر  ببین، ــ

 بوده چیزی اگر اینه سوال !نیست هیچی جا این .معطلیم

 ...اصل و نکرده استفاده ازش مادربزرگت خود چرا

 چرا جا، این مثل ای روستایی ی ساده ی خونه صاحب

 هوم؟ .باشه داشته ارزشمندی چیز چنین باید

 

 چرخید .نداشتم دوستشان اما بودم منطقی هایش حرف

 !حیاط طرف

 

 می شد، می پیدا ش سروکله االن تا باید بود هرکی ــ

 جریان این خیال بی آدمم اون حتی ...نیست کسی بینی؟

 .شده

 

 .پرسیدم برود حیاط به که این از قبل

 

 چی؟ مرد که زنی اون ــ
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 .چرخید سمتم خندان

 

 عامل تونست می چیزی هر دختر، ای تحصیلکرده تو ــ

 ...ای دیگه هرچیز یا تنهایی از ترس باشه، زن اون مرگ

 

 .برداشتم گام سمتش به آهسته

 

 نیست؟ رویا و خیال واسه جایی شما، منطق دنیای توی ــ

 

 .بود ایستاده در چهارچوب توی شد، جدی کمی

 به خودم با غریبه، را مردی من و بود اگر مادربزرگم

 طول .کرد می استقبال من از چطور کشاندم می جا این

 .بدهد را جوابم تا کشید

 

 زندگیم شه، نمی پاس من های چک رویا و خیال با ــ

 توی .شه نمی سرپا کتابفروشیت هم تو شه، نمی عوض
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 باید .نمیاد دست به شبه یه و راحت چیزی هیچ دنیا این

 ...تویی منم، گنج ...هرچیزی برای کنیم، تلش براش

 پرسه کنارش هم جنی ندارن، محافظم .ماست نیروی

 .زنه نمی

 

 عمیقی نفس شد باعث مغمومم نگاه کرد؟ می مسخره

 .بزند لب و بکشد

 

  ...اما سپیدار متأسفم ــ

 

 .کرد ای اشاره اطرافش به و کرد باز را دستانش

 

 وجود که کردی ای افسانه درگیر و ذهنت ها ماه ــ

 گنجی که کن باور .بیرون بیا رویا این از .نداشته

 حقیقت یه درگیر زیادی های آدم و تو که ...نیست

 تغییر رو وضعیتت نیست قرار گنجی هیچ .شدید دروغین

 .بده
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 .نالیدم

 

 ...ولی ــ

 

 .بچسبد اش بعدی ی کلمه به ام ولی نداد اجازه و آمد جلو

 

 توی پیرزن یه که کردیم می باور شاید بودیم، که بچه ــ
 کنه سوراخ و گرگ شکم شاخاش با بز یه یا بشه جا کدو
 هم حاال چی؟ حاال اما بیرون بکشه و هاش بچه و

 بوده، ها قصه همون شبیه ...گنج این داری؟ باورشون

 انداخته تاب و تب به هم رو خیلیا انگیز، هوس و شیرین

 .سرابه تهش اما بکنن، و زمین و بیان پایین اون تا که

 های بدهی به بیاد که هست گنجی نه کنی باور باید تهش
 کدو توی که پیرزنی نه کنه، کمک کتابخونت سوختن بعد

  !بدره و گرگ یه شکم که بزی نه بشه، جا
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 کودکی تصویر روی داشت خودکار با یکی کردم حس

 به زبانم و شد پر اراده بی چشمانم .کشید می خط هایم

 !تند دفاع

 

 نکرده؟ زهرمار و زندگیت بینی، واقع همه این ــ

  .زد پوزخندی

 

  رفته؟ یادت رو پریا ی قصه جای این تو ــ

 

 بخشش یک فقط او، و گوید می را کجایش که ماندم مات

 بود کافی هم بخش همان .زد بیرون خانه از و خواند را

 یکی انگار و شود زنده من ذهن توی شعر باقی تا
 کودکی رویاهای جان به بود افتاده تبر، با بود برداشته

 .هایم

 

 نبود سربسته پیغوم نبود، قصه ما دنیای ــ
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 تکرار من سر توی اش باقی خواند، او را جایش این

 ...شد

 

 ...بدونه خواد می هرکی عیونه، ما دنیای

 داره مار بیابوناش داره، خار ما دنیای

 داره خبردار دلش داره، کار باهاش هرکی

 گرگه و شغال از پر بزرگه، ما دنیای

  لی لی آتیش عقب هی، هی هی ما دنیای

 ترک ترک پات کف تا باالترک، خوای می آتیش

 ...اینه نخواهی بخوای همینه، ما دنیای

 

 مانده کم که سقفی و قدیمی ی خانه به .چرخیدم بغض با

 از رنجیدم، مادربزرگم دروغ از .زدم زل شود آوار بود

 حرف و او بینی واقع از و شدم عصبی خودم زودباوری

 ها پری .افتاد درد به قلبم زد، می که حقی زیادی های

 را شعر ی ادامه من و هایم شانه روی نشستند ...آمدند

  .کردم زمزمه ها آن برای
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 ...پرشکسته مرغای ...قصه های پری خب"

 کی نبود؟ قلیونتون و چایی نبود؟ دونتون نبود؟ آبتون
 ما؟ دنیای بیاین که گفت بهتون

 بکنید، ول و تون قصه ی قلعه ما؟ واویلی دنیای
 "بکنید؟ مشکل و کارتون

 

 آن دل ...دانستم می اما دلم توی کردند، سکوت ها پری

 جا این به ...سفر این نبود قرار .بود گرفته من مثل هم ها

 و شنگول و زن کدوقلقله هنوز خواستم می من !برسد

 ها قصه باشند، رویاها خواستم می .کنم باور را منگول

 می چطور ها، قصه بدون را دنیا این من ...شوند زنده

 کنم؟ تحمل توانستم

                                

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&& 
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 .دارد فرق قبلی بار با روزه یک سفر این کردم می فکر

 مسبب که آنی تنها، و یکه توانم می که کردم می فکر
 می باید خب، و کنم پیدا را بود جریانات این اصلی
 فرو پوآرو نقش در که انگیزی شگفت آدم آن من پذیرفتم

 .نبودم کند پیدا را مجرم مکان، یک دیدن دوبار با و برود

 های حرف و گشتم می هم مجرمی دنبال نباید اصل شاید

 ساخته آدمی من از گنج، توهم .گرفتم می جدی را آزاد

 ها پله جای به که بود آسانسور یک منتظر که بود

 برگشت، مسیر توی !بکشدش باال سرعت با و ناگهانی

 خیره !او از من فراریه های نگاه و بود سکوت تر بیش

 او که جملتی داشتم و روستا خروجی مسیر به بودم

 باور برای .کردم می نشخوار خودم با را بود گفته

 !ایشان هزارمرتبه تکرار به داشتم نیاز کردنشان،

 

 بگی؟ خانوادت به کتابفروشی از خوای می کی ــ

 

 به دادم تکیه را سرم کند؟ باز را حرف سر خواست می
 .سمتش چرخاندم را نگاهم و ماشین گاه تکیه
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 همه که ببینن بیان کنم می خبرشون هفته اول احتماال ــ
 همون سعیدمم داداش با برگشته، اولش شکل به چیز

 .کنم می آشتی روز

 

 دوباره خواستم و کشیدم عمیقی نفس .داد تکان سری

 .پرسید تر ارام بار این که بچرخانم شیشه سمت را سرم

 

 ناراحتی؟ ازم ــ

 

 !بله ــ

 

 !واقعی اما محو خندید،

 

 .دی می جواب رک که مرسی ــ
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 .کاست سرعتش از کمی او و انداختم باال را هایم شانه

 .بود سخت ناهموار زمین آن توی ماشین حرکت

 

 و حق حرف کسی تا بمونی رویات توی دی می ترجیح ــ
 بزنه؟ بهت

 

 ...اما شم می رویاپرداز شدت به گاهی دونم می من ــ

 خسته برای زندگی، دادن ادامه برای !نیازن رویاها

 و روشن تصویرهای بدون ...بودن محکم برای نشدن،

 کنم می حس من .نیست هم تلشی آینده، از ذهنی شاد

 حد از زیاد هم شما وابستم، رویا به حد از زیاد من اگر

  .چسبیدید واقعیت به

 

 .زد لب بکشد ته اش خنده که این بدون

 

 از من برسیم؟ تعادل حد به باید هردو ما گی می یعنی ــ
 من؟ بینی واقع از تو بردارم، تو رویاهای
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 عمیقی نفس ...خنده با بار این انداختم، باال شانه هم باز

 .شد جدی کمی و کشید

 

 تا نیاز این بذار اما ...نیازن رویاها توئه، با حق شاید ــ

 رنگیت و سبز کتابفروشی اون توی که باشه باهات وقتی

  .نشستی

 

 که دیوارها جدید رنگ یاد با رنگینم؟ و سبز کتابفروشی
 جنگلی شبیه را جا آن چوب، رنگ با و بود دلنشینی سبز
 با و نشست لبم روی لبخند داد می نشان رویایی و سبز

 .دادم جواب شیطنت کمی

 

 کدوقلقله کنم باور که دارم اجازه کتابفروشیم توی یعنی ــ
 داره؟ وجود زن

 

 .داد دل شیطنتم به هم او
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 بلعیدن پی در که هایی آقاگرگه کنی فکر مایلم تر بیش ــ

 !زیادن انگورن، ی حبه

 

 منم؟ انگورم ی حبه البد ــ

 

 .داد تکانی را سرش

 

 !نگی بگی ــ

 

 می چطور .کرد پر را ماشین اتاقک هایمان خنده صدای

 را ادم حال یادشان حتی وقتی شد کنده رویاها این از شد
 پیش هایمان بچگی یادآوریشان با که کرد؟ می خوب

 باور ...باورمان که روزهایی و کشید می قد نگاهمان

 .بود ها قصه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .آزادخان نیستی گرگه آقا تو ولی ــ

 

 خاکی مسیر باالخره داشت، محبت بار این لبخندش

 .گرفت سرعتی ماشین و شد تمام روستا به منتهی

 

 !بزی مامان نفش شدم استثنا جا این آره، ــ

 

 .برگشت اش جدی نقش به او و خندیدم هم باز

 

 ...ها شوخی همین حد در سپیدار، خوبه حد همین در ــ

 ولی .شدیم بزرگ هایی قصه چه با ما که یادآوری همین

 رو دنیا این گرگای کن، حک ذهنت توی کنارش حقیقتم

  !ندازه نمی پا از بزی هیچ شاخای
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 و کوچک ی قطره یک حتی شد، کمرنگ هم من لبخند
 تاییدش به آهسته را سرم و نشست پلکم کنج هم ریز

 .دادم تکان

 

 .مونه می یادم ــ

 

 که بحثی این از رهایی برای بار این و گفت ای خوبه

 .پرسید بود اش چاشنی غم کمی

 

 بود؟ کتابداری رشتت گفتی ــ

 

 دوست یک بود شده ...مرد این .زدم زل رخش نیم به

 میزان از گوشم زیر ها پری اگر حتی که دوستی امن،
 دستش از نبودم حاضر هم زدند می حرف او به ام علقه

 شود کم ارتباط این علقه آن خاطر به خواستم نمی .بدهم

 با .خواستم می مهر آن از تر بیش را اش دوستی چون

 .پرسید بار این او و کردم تاییدش سر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دن؟ می هم بهایی بهش ایران توی ــ

 

 عکس این انقدر چرا عادتم؟ بود شده انداختن باال شانه
 دادم؟ می نشان او جلوی را العمل

 

 ناصر مرحوم مثل یکی وقت هیچ دادن می نشون اگر ــ

  .دادیم نمی دست از رو شریفی

 

 .پرسید کنجکاو

 

 .نشدم متوجه ــ

 

 .زدم لب غصه با خوردم؟ می باید افسوس چقدر
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 دکتری .بودن ایران المللی بین کتابداری پدر ایشون ــ

 ایران به دکتراشون گرفتن از بعد  .داشتن و من ی رشته

 رو ملی ی کتابخونه مسئولیت هم سال دو و برگشتن
 از دوسال بعد که دیدن مهری بی انقدر اما دادن بهشون

 ی زمینه در سالشون چهل خدمات اما .رفتن ایران

 دنیا توی شد باعث کتابداری، ی رشته تحقیق و آموزش

 شریفی دکتر .بشن مشهور ایرانی کتابدار یک عنوان به

 مدرک ما ی رشته توی که بودن ای ایرانی اولین

 .گرفتن و دکتراشون

 

 .زنی می حرف بهشون راجع تعصب با چقدر ــ

 

 .دادم تکان سری جدی

 

 از خارج منطق و عقل با اما رویام، توی درسته ــ

 نه که سخته خیلی برام .کردم انتخاب و رشتم رویاهام

 چه ندونن حتی بلکه نگیره، جدی کسی و رشتم تنها
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 شریفی دکتر .کشیدن زحمت رشته این برای ادمایی

 کار پاریس توی یونسکو آموزش بخش توی دوسال
 آمریکا پیتسبورگ کتابداری ی دانشکده توی و کردن

 ایرانی یه که نداره افتخار این .داشتن تدریس ی سابقه

 و تحقیق به آمریکا توی که باشه کسایی اولین جزو
 مرکز و و بپردازه المللی بین کتابداری مطالعات تدریس

  کنه؟ احداث و پیتسبورگ ی دانشکده کتابداری

 

 .زد لب غافلگیرانه

 

 کاملی؟ اطلعات چه ــ

 

 .زدم لب دار غصه

 

 .خودمون خاک توی الاقل ندونستن، و قدرش ولی ــ
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 .زد لب شوخی به

 

 .دونم می رو تو قدر من ولی ــ

 

 هیچ صمیمیت جز نبود، لحنش پشت منظوری مشخصا

 علقه ی همه هم من .شد نمی یافت جمله این پشت حسی

 با و گذاشتم کناری خواندند می گوشم توی ها پری که ای

 .چرخیدم سمتش به صمیمیت همان

 

 .دونم می رو شما دوستی قدر منم ــ

 

 .پرسید تردید بی

 

 واقعا؟ دوستی؟ ــ
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 افزایش اندک با همراه او و دادم تکان قاطعانه را سرم

 .زد لبخندی موسیقی، صدای

 

 دوستیم .کنار بذار رو اینا و آزادخان و شما دیگه پس ــ

 دیگه؟

 

 را چشمانش باز و کرد نگاهم کوتاه جواب منتظر

 بودند، نشسته ساکت ها پری .کرد جاده معطوف

 تا گذاشت هم روی را هایش پلک اما پریان دخترشاه

 من اما باشد تر قاطع صدایم داشتم دوست .کند تاییدم

 .بودم شده درک غیرقابل خجالتی درگیر

 

 !دوستیم ــ

 

 با اش دوستی شبیه او، برای دوستی این دانستم می
 خجالتی آن حال، این با است جنسانش هم دیگر یا حامد
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 تر سرخ را صورتم بود، باعثش ام ایرانی فرهنگ که

 .آمد می آرام نظر به .بود کرده

 

 .دوستیم ...آره ــ

 

 وقت خیلی ...نموند عشق زمین رو دریا، ننه دخترای"

 !تکوند خونه ...بست و بندیلش و بار پیش

 کتابم تو ...شه نمی شیدا و عاشق قدیم، مثل دل دیگه

 "شه نمی پیدا چیزا جور اون دیگه

 

 سوم طومار پایان

 ��شریفی ناصر مرحوم یاد به

 

                         

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&& 
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 ۲۸٥_پارت#

 طومار#

 

 ...افشار ایرج مرحوم نام به چهارم، طومار

 

 و بود رسیده پاییز دوباره بود، شده سرعتم باعث باران
 شهر حتی که داشتیم بارشی پر سال نظر به ...امسال

 های بارش از بود نمانده امان در هم من خشک

 چشمانم لبخندی با و کردم باز را کافه در !چندروزه

 .زد لب و آمد جلو پسرجوانی .گشت دنبالشان

 

 هستید؟ تولد مهمانان از ــ

 

 پایین را رنگم ای سرمه بارانی زیپ و کردم تایید سر با

 بودم خوشحال و بود نشسته آب قطرات رویش .کشیدم
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 که رنگی آسمانی بافت تا بود بارانی این انتخابم که

 اشاره ها پله سمت به .نشود خیس بودم پوشیده زیرش

 .زد لب محترمانه و کرد ای

 

 !مهمانیه رزرو باال ی طبقه ــ

 

 صدای .رفتم باال آرامش با را ها پله و کردم تشکری

 بیش ام سرخوشی شد باعث همین آمد، می هایشان خنده

 را من میز پشت از رفتم، باال که را پله آخرین .شود تر

 .شد بلند خوشحالی با و دید

 

 اومدی؟ باالخره ــ

 

 آغوشم توی که محکم کردیم، حرکت هم سمت به هردو

 .زدم لب گوشش زیر کشیدمش،
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  نیام؟ تو تولد شد می ــ

 

 صورتش .کشیدم عقب لبخندی با من و انداخت باال سری

 شده تر داشتنی دوست خیلی ملیح آرایش آن خاطر به

 مهمانانش سمت را سرم و بوسیدم را اش گونه .بود

 احوالپرسی و سلم .شناختم می را اکثرشان .چرخاندم

 وقتی اما بود گیر وقت کمی تکشان تک با ام پرانرژی
 نسبتا بافت آن با و کشیدم بیرون تنم از را بارانی باالخره

 نفس نشستم، چوبی های صندلی روی اسمانی بلند
 چتری به دستی حانیه .خزید بیرون ام سینه از آرامی

 .کرد زمزمه و کشید هایم

 

 !خیسه ــ

 

 تازه دید که را دستانم بودن یخ کردم، لمس را دستش

 .است سرد تصورش از تر بیش بیرون آن فهمید
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 .میاد تندی بارون ــ

 

 کیک به .داد برایم چای سفارش و فشرد را دستم

 .کردم ای اشاره میز روی انگیز هوس شکلتی

 

 !قشنگه چه ــ

 

 ۲۸٦_پارت#

 طومار#

 

 .زد برق چشمانش

 

 .رضاست ی سلیقه ــ
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 شد می دیگر دوروز که نامزدی گفت، می را نامزدش

 چشم رضا سمت به .عقدشان ماهگرد چهارمین

 .بود حانیه روی نگاهش چرخاندم،

 

 .بشین پیشش برو ــ

 

 شی؟ نمی ناراحت ــ

 

 .کردم ای اشاره بود نشسته کنارم که زینب به

 

 .زنیم می حرف هم با نه، ــ

 

 حرکت رضا سمت به حانیه و کرد نگاهم لبخند با زینب

 با بود گرفته کافه این توی برایش او که تولدی این .کرد

 با حانیه ی خانه توی دوتایی که ما ی هرساله ی برنامه

 .داشت فرق گرفتیم می جشن دوستانه کوچک کیک یک
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 روش و ها مسئولیت ها آدم ازدواج، بعد گفت می عزیز
 کرده باور را این هم من و شود می عوض زندگیشان

 بشنوم، را صدایش تا آمد صورتم سمت زینب سر .بودم

 .بود بلند زیادی بود، پخش کافه توی که ای موسیقی

 

 ها بچه از کتابفروشیت، بیام هفته این خواستم می ــ

 .شنیدم و قشنگیش تعریف خیلی

 

 .نشست جانم توی و آمد ذوق

 

 .کنی می خوشحالم عزیزم، بیا حتما ــ

 

 می تأییدم داشت شاید گذاشت، دستم روی دست لبخند با
 تشویق با که چرخید حانیه سمت سرمان دوباره کرد،

 .کند فوت را کیکش روی های شمع خواست می رضا

 از زیباتر را صورتش ها شمع پشت اش بسته چشمان

 لبخندی کرد، فوت را هایش شمع وقتی .بود کرده همیشه
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 باال ها دست صدای .نشست هم من های لب روی و آمد

 .بوسید را همسرش صورت رضا و گرفت

 

 .شیم جمع بیاید عکس برای پاشید ها بچه ــ

 

 و بروم جلو خواست نگاهش با حانیه برخاستیم، همه

 همه وقتی و کردم را کار همین .بایستم دیگرش طرف

 ی پایه سه پشت رضا برادر گرفتند، قرار خودشان جای
 خودش کند، روشن را عکس تایمر تا گرفت قرار دوربین

 داد نشان دوربین، صدای و پیوست ما به سرعت با هم

 گفت و گپ و کیک برش از بعد .شده گرفته عکس

 شد بلند موبایلم پیامک صدای باالخره ها، بچه با کوتاهی

 به دانستم می .گرفتم فاصله جمع از لبخندی با من و

 متن و گشودم را پیام .گیرد می را سراغم رسیدن محض

 .خواندم لبخند با را پیامش

 

 ۲۸۷_پارت#
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 طومار#

 

 بستست؟ طومارت در که کجایی ــ

 

 ای تکه که طور همان بعد و زدم زل ای ثانیه جمع به

 .نوشتم برایش گذاشتم، می دهان توی کیک

 

 .دعوتم تولد ــ

 

 .آمد سریع جوابش

 

 .بگذره خوش ــ

 

 :نوشتم .کشیدم عمیقی نفس
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 یه طومار بیام احتماال تمومه، دیگه ساعت یه تا ــ

 ...دوساعتی

 

 .داشت تأخیر کمی بار این جوابش

 

 .تنده بارون ــ

 

 مستقیم به نداشت عادت خیلی باش، مراقب یعنی این

 .نوشتم لبخندی با .دادن نشان را اش نگرانی

 

 .مراقبم ــ

 

 طعم از لذت با و کشیدم جلو را کیک نگفت، چیزی دیگر
 که حانیه برای هایش، الیه بین ی شده آب شکلت
 .دادم تکان سری شد می نزدیکم

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کارم از تو خاطر به طومار، برسونید و من رضا با ــ

 .افتادم

 

 .کوبید ام شانه به کرده مشت را دستش و خندید

 

 .شدی پولکی چقدر بیای؟ خواستی نمی یعنی ادب، بی ــ

 

 .زدم لب کیک از پر دهانی با

 

 !بازاری ...آزاد قول به نه، پولکی ــ

 

 ای صندلی مهمانانش به اهمیت بی پرید، باال ابرویش
 جشن عزیز خواند می آهنگ که طور همان و کشید عقب

 .نشست کنارم ...خوبیاست ی همه جشن تولدت،

 

 .دخترم شده زیاد روت آزادخان این تأثیر ــ
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 تقریبا .شده زیاد او روی هم من تأثیر گفتم، دلم توی

 برگشت ی جاده آن از گذشت می ماه هشت امروز
 و کردیم بیانش لفظ توی که ای دوستی آن از روستا،

 ...شد رد تابستان و بهار گذشت، عید .ماندیم رویش

 اش میانه به و رسید هم پاییز گرفت، جان من طومار

 آزادخان که اندی و ماه هشت شد می ...بله و رسیدیم

 

 ۲۸۸_پارت#

 طومار#

 

 پرسید می وقتی که یکی حانیه، مثل یکی برایم بود شده
 دادم می توضیح برایش من شده، بسته طومارت در چرا
 کند اذیتم بود ممکن که تندی باران برای او و تولدم

 که هایی حرف این ی همه گفتن جای به .شد می نگران

 بود کرده زندگیشان من با و بود برشان از خودش حانیه

 .زد لب او و خندیدم
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 ...کم کم ریم می کنیم باز رو کادوها ــ

 

 باقی .برخاست و کرد صدا را او رضا دادم، تکان سری

 و نسکافه یا بودم، خوردن حال در فقط را تولد مراحل

 همه وقتی .کافه کوچک های ای خامه شیرینی یا کیک،

 های هدیه از چندتا کنیم، خالی را طبقه آن تا شدیم بلند
 ماشین توی برایش بتوانم تا گرفتم دستانم توی را حانیه

 باران .آمد برنمی شان همه پس از خدا بنده رضای .ببرم

 توی را ها هدیه !نه قطع اما بود شده کم سرعتش

 و کافه در جلوی دیگر، بار یک و گذاشتم ماشین صندوق
 و بود سردم .کردند خداحافظی هم با همه باران زیر

 دست به را بود خریده برایم عزیز که هایی دستکش

 با من و بنشینم ماشین توی خواست لبخند با رضا .داشتم

 فرصت هنوز .زدم تخمین را زمان ساعت به نگاهی

 از داشت حانیه مقصد، خود تا .بود طومار به رفتن برای

 و زد می لبخند رضا .زد می حرف امسالش تولد خوبی

 می نگاهشان عقب آن از برق پر چشمانی با هم من
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 ام خانه به انگار کردند، توقف که طومار جلوی .کردم

 همان توی کردند می ولم عزیز، قول به .بودم رسیده

 .خوابیدم می کتابفروشی

 

 تو؟ نمیاید ــ

 

 .زد لب حانیه .چرخیدند عقب سمت به هردو

 

 شب ولی دارم دوست رو جا این چقدر که دونی می ــ

 .زودتر بریم دارن، برنامه برام هم بابا و مامان

 

 آن .شدم پیاده بلندباالیی خداحافظی با و دادم تکان سری

 .درآوردم کوچکم دستی کیف از را ریموت من و رفتند ها

 های چراغ داخل، به رفتن حین من و رفتند باال ها کرکره

 .کردم روشن هم را کتابفروشی سردرد تابلوی نئونی

 می ها آدم چشم به تر بیش طومارم درخشیدند، می وقتی

 سمت به ام بارانی زیپ ی دوباره کردن باز حین .آمد
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 و کردم روشنش .رفتم کتابفروشی انتهای ساز چای

 که روشنی های چراغ .چرخیدم میز سمت به دوباره

 ی نقطه به خاصی ی جلوه بودیم، کرده کار سقف روی

 شد پیدا اش سروکله که نکشید طول خیلی .بود داده امنم

 .افتادم خنده به دیدنش با من و

 

 بودی؟ منتظرم ــ

 

 .رسید می نظر به خسته کمی داد، تکانی را سرش

 قدر آن بودم، کرده روشن او خاطر به را چایساز
 مهمانم نسکافه و چای صرف هوای به زیادی عصرهای

 برای .بودم خریده مخصوص ماگ برایش که شد می

 .شنیدم را صدایش و رفتم چای ریختن

 

 .اومدی کی با ــ

 

 ۲۸۹_پارت#
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 طومار#

 

 .رسوندنم رضا و حانیه ــ

 

 تکان مشغول بخورم قسم توانستم می اما نزد حرفی

 میز پشت نشستم برگشتم، که چای با .بود سرش دادن

 شده خم میز پشتی که بود داده طوری را اش تکیه و من

 .بود

 

 .نگذره بد ــ

 

 .زد لب و بگیرد را چای تا کرد دراز را دستش

 

 .ببینا رو پررو بچه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پررو؟ بچه گفت می من به و بود داده لم ام صندلی روی
 بارانی صدای به سکوت در هردو و دادم دستش را چای

 بود، عجیبی هوای .کردیم گوش شست می را خیابان که

 !کرمان برای الاقل

 

 نشد؟ درست وامت ــ

 

 اش کرده لش حالت از کمی پرسیدم، آرام را سوال این
 لب به را داغ چای لیوان و نشست صاف شد، خارج

 .بود کوتاه جوابش .کرد نزدیک هایش

 

 .نه ــ

 

 سری .کردم نگاهش و ساده های صندلی روی نشستم

 .داد تکان برایم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کتابفروش؟ دخترک چیه ــ

 

 که انداختم باال سری .ماند می رویم دنیا ته تا لقب این

 .سمتم کرد پرت قندی تکه او و هیچ یعنی

 

 وام ی غصه .نکن نگام ها گربه بچه شبیه طوری اون ــ

 .کنم می درستش نخور، منم ی نشده جور

 

 ...که خورم نمی و اون ی غصه ــ

 

 هم ها پری ..خندیدم !خودتی یعنی که کرد نگاهم طوری

 توی بود گفته آزاد چون بودند خیالم توی همیشه بودند،

 و سبز را جهانت جا این که .است آزاد رویا کتابفروشی

 تلخی از کن دور را ذهنت و بساز رویا ببین، صورتی

 هشت قرار این .طومارت از خارج واقعیه جهان آن های

 را چیدن رویا طومار، توی هم او که بود ما ی ماهه

 .کند تمرین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گیری؟ نمی کمک بابات از چرا ــ

 

 دهانش توی تا بود برداشته که قندی شد، جمع لبخندش

 .پرسیدم محتاط من و انداخت چای لیوان در را بیندازد

 

 .وام بابت بهت کنه معرفی اشنا یه الاقل ــ

 

 ۲۹۰_پارت#

 طومار#

 

 می وامی یه ...باالست بانکی های بهره دارم، آشنا ــ

  .نمونم گل توی خر عین برگشتش توی فردا پس که خوام

 

 سمت چرخاند را نگاهمان زد، که بلندی برق و رعد

 .بود شده چایش خوردن خیال بی .بیرون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 رو خیابونا که اوناست از نیست، بنداومدنی بارون این ــ

 نیست صلح موندنت خونه، ببرمت پاشو .بگیره آب

 .هوا این توی

 

 .من اومدم تازه ــ

 

 غر لب زیر .شدم بلند خودم که کرد نگاهم طوری یک

 .شنید هم او و بداخلق زدم

 

 بیاد گرفته گاز سگ و مغزش کسی بارون این توی ــ
  چی؟ که بمونی کتاب؟ خرید برای

 

 .کرد پنهانش اما گرفت اش خنده که درآوردم ادایی

 خروجی سمت به و برداشت میز روی از را سوییچش

 .رفت

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ی لوچه و لب این خرم می ذرتم برات راه سر بیا، ببند ــ

 :�🌺�طومار !لوسی بچه، لوسی ...بشه جمع آویزونت

 ۳۰۰_پارت#

 طومار#

 

 ایستادگی کننده وسوسه پیشنهاد این برابر در شد نمی

 تسلیم یعنی این فهمید خوب او و کردم کج را سرم .کرد

 به نگاهی هم من و رفت راحت خیال با همین برای .شدن

 چراغ .بودم شده رفتن به مجبور نیامده .انداختم اطرافم

 جلوی بان سایه زیر در، بستن با و کردم خاموش را ها

 .کنم قفلش و بیاید پایین انتها تا کرکره تا ایستادم مغازه

 .زد می حرف تلفنش با داشت و بود منتظرم ماشین داخل

 نیم با او و بود شده هم تندتر باران شدم، سوار وقتی
 سیستم بودم، شده جمع خود در که من به نگاهی

 زود را تماس و کرد روشن را اتوموبیلش گرمایشی

 .داد خاتمه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .خانم سرمایی ــ

 

 .کرد حرکت پرافسوس دادنی سرتکان با هم او و خندیدم

 داشتم، دوست دیگری طور یک را بارانی کرمان

 مخصوصا .رسید می نظر به زیبا احوال این در ...شهرم

 و عجیب هوا، این و غروب به بودیم نزدیک که حاال

 به بودم خیره .داد می نشان زیبا را شهر این تر غریب

 .کرد زمزمه آرام که ها خیابان

 

 کنی؟ می نگاه عمیق طور این چی به ــ

 

 .چرخیدم سمتش به کوتاه

 

  ...جاست این من برای وطن !شهرم به ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شهرته؟ وطن، از تعریفت ــ

 

 !صندلی پشتی به دادم تکیه هم را سرم خندیدم،

 

 .باز توروخدا نکن فلسفیش ــ

 

 دوباره .کرد بس آتش اعلم دستش گرفتن باال با و خندید

 مغازه همان جلوتر کمی خیابان، سمت چرخاندم را سرم

 وقتی .بود خریده ذرت برایم قبل باری دوسه که بود ای

 .رساندم دستگیره به را دستم هم من کرد، توقف

 

 بشینیم بون سایه زیر صندلیای اون روی داره عیبی ــ
 بخورم؟

 

 سر و زد لبخندی دید، که را شدنم پیاده به آماده حالت

 .انداخت باال

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دلت خودت وقتی که شه می سردت فقط نداره، عیبی ــ

 !چه من به نسوزه، خودت برای

 

 .قربان توجهتون از مرسی ــ

 

 .شوم پیاده کرد اشاره و زد لبخندی آمیزم کنایه لحن به

 پشیمانی اعلم خواستم اول ی لحظه و داشت سوز هوا

 ظلم دادن دست از را هوا و حال این .نیامد دلم اما کنم

 برای او و رفتم پلستیکی های صندلی سمت به .بود

 را ها صندلی روی باران نم .برداشت گام ذرت سفارش

 و نشستم اعتنا بی بود، کرده خیس کمی هم

 

 ۳۰۱_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آمد ذرت از پر لیوان یک با بعد کمی .شدم جمع خود در

 هله این خوردن در او که کنم عادت باید دانستم می من و
 به بدوزد چشم یا مدت تمام و نکند ام همراهی ها هوله

 .کند کار تلفنش با که هم یا باشم، راحت من تا ای نقطه

 

 .بریم زود بخور ــ

 

 با و بردم فرو ظرف توی را قاشق .دادم تکان سری

 .کردم تعارف دانستم می را پاسخ که این وجود

 

 خوری؟ نمی ــ

 

 روی را موبایلش روبرویم، نشست .انداخت باال سری

 مدل دوخت، خیابان به را نگاهش و گذاشت میز

 می لم زیادی ...تر بیش بود کردن لش حالت نشستنش

 .کرد می دراز را اش کشیده پاهای و ها صندلی روی داد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بال بال اش داغی از گذاشتم دهان به که را اول قاشق

  .شد من جلب ای لحظه برای توجهش و زدم

 

 ...و المصب اون خب کن فوت بچه، نپوکی ــ

 

 طور همان بعد ...هم را قاشق گرفت، دستم از را لیوان

 را ذرت مواد قاشق با خندید، می من زدن بال بال به که
 با مواد ذرت حرارت کردن کم مشغول و کرد رو و زیر
 بازش وقتی تا بود دهانم جلوی دستم .شد کردنش فوت

 .نشود دیده بودنش پر شدن، خنک هوای به بودم کرده

 کامل را زبانم و ببلعم را دهانم محتویات توانستم باالخره

  .بیاورم بیرون

 

 بگیرم؟ آب ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با و گذاشت مقابلم دوباره را لیوان .انداختم باال سری

 تا مرد می داشت .کشید صورتش روی دستی لبخند،

 .بزند قهقهه

 

 .کردم خنکش بخور، ــ

 

 فوتش خودم هم باری دوسه و برداشتم را لیوان تردید با

 هم او و بود تر تحمل قابل دمایش بعدی، قاشق .کردم

 دوباره و شود راحت خیالش که بود همین منتظر
 شرایط در انقدر دیگر .خیابان سمت بدزدد را نگاهش

 .کارهایم بابت از نکشم خجالت که بود دیده را من بدی

 

 بخت کدوم گه می میاد، سرم مدلی این هربار عزیزم ــ
 آخر تو؟ سراغ میاد بازیات خل این با آخه ای برگشته

 .سوختا زبونم جدی جدی ...دستم روی مونی می سر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 توی دیگری قاشق کرد، نگاهم عمیق و چرخید سرش

 .زد لب !چه یعنی که دادم تکان سر و گذاشتم دهانم

 

 بخت یه که داری آپشنایی چه ببینم کنم می نگات دارم ــ
 سراغت؟ بیاد برگشته

 

 را دهانم محتویات و زدم چانه زیر دست !بدجنس آدم

 .دادم قورت

 

 ۳۰۲_پارت#

 طومار#

 

 بینی؟ می آپشنایی چه بگو و ببین پس تر دقیق خب، ــ

 

 سوییچش درآمد، راحتش زیادی حالت آن از کمی هم او

 .کرد زمزمه و گذاشت موبایلش کنار و میز روی هم را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  مردونه؟ دید از بگم؟ تعارف بی ــ

 

 کتابفروشی توی را ها پری .بود شده جدی چیز همه

 گفتند، می و آمدند می االن وگرنه بودم کرده حبسشان

 .شد کمرنگ لبخندم .مردانه دید این به کن گوش خوب

 نیامده وسط جنسیت بحث وقت هیچ ما، بین دوستی توی

 رفتار منظور بی و عادی من با گاهی انقدر حقیقتش .بود

 مرد این برای قلبم، بود رفته یادم هم خودم کم کم کرد می
 یک هایی عاشقانه چه و است قائل ای ویژه احترام چه

  .بودم متصور او و خودم بین روزی

 

 !بگو تعارف بی ــ

 

 .بود رسا صدایش .کرد تماشایم سینه به دست و شد جدی

 

 .داری نمکی فیس ...که این اول ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 توی دیگر باران و سرما و ذرت پرید، باال راستم ابروی

 روی را دستم دید؟ می بانمک را من واقعا .نبودند نظرم

 .گذاشتم ام گونه

 

 واقعا؟ ــ

 

 هم روی پلکی نشست، چشمانش توی محبت کمی

 .داد ادامه و واقعا یعنی که گذاشت

 

 !پرتلش و پذیری مسئولیت ــ

 

 روی لبخند کتابفروشی، سوزی آتش بعد روزهای آن یاد

 .نکنم اعتراف شد نمی خب .نشاند هردویمان لب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روم و تأثیر این آدمی یه نبودم، طوری این البته ــ

 .گذاشت

 

 قرار که داشتی گرایی آل ایده فقط داشتی، و پتانسیلش ــ
 همه پذیرفتی که و واقعیت این بخوری، شکست نیست

 .شد حل چیز

 

 به را دستش .بزند حرف او خواستم می کردم، سکوت

 روی دوبار را کلیدش نوک و رساند میز روی سوییچش

 .کوبید میز

 

  ...که اینه سوم مورد ــ

 

 .زدم لب طنزی حالت با کرد، سکوت وقتی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ندارم رو سه نکنه شد؟ تموم دوم ی گزینه توی آپشنام ــ

 .گی نمی هیچی که

 

 ۳۰۳_پارت#

 طومار#

 

 .بود جدی خیلی لحنش بار این کردم حس

 

 .چشماته ــ

 

 ببینم تا شدند تیز هایم گوش و گرفتند قرار هایم مردمک

 .داد ادامه او و چیست منظورش

 

 .کرده باحالشون فرت، و بلند های مژه ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می وقتی بدانم که داشتم شناخت حاال آدم این از انقدری

 باز او و خندیدم زده خجالت ...قشنگ یعنی باحال، گفت

 .اش زده تکیه حالت و رفت عقب به

 

 ...دیگه خوبه .رنگت یک حالت این شه می چهارمش ــ

 ریز اون تونه می پنجمیش .خیلیا مثل نیستی رنگ هفت

 گم نمی مهمه، آپشن یه پسرا برای خب که باشه نقشیت

 فکر بهش ذهنت توی کنی می غلط هم شما ...چی سر

 .کنی

 

 دوباره و خندید هم خودش دید، که را من باز نیش

 .کوباند میز روی را سوییچش

 

 کنی می فکر ای پسرسوخته کدوم بغل به داری االن ــ

 .کردی ذوق طور این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 میز روی خنده از و تسلیم معنای به گرفتم باال را دستم

 بکشم؟ خجالت شد نمی چرا .شدم خم

 

 اینستا توی بار یه افتاد یادم ولی ...خدا به هیشکی ــ

 و ترن بغلی خیلی موچولو کوچولو دخترای بودم خونده

 .گن می چرتی چیزای چه بودم گفته دارن، دوست پسرا

 ...خب راسته دونستم نمی

 

 خودش توانست نمی البته داد، تکانی تأسف به را سرش

 .نخندد هم

 

 لو رو چیزایی چه کنی می مجبور و آدم بخور، و ذرتت ــ

 .ها بده

 

 درنیاید صدایش تا گذاشتم دهانم توی ذرت از پر قاشقی
 هردو که طوری کرد، تر عمیق را لبخندش حرکتم و

 .گفت و زد گره درهم میز روی را دستش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 می صبر بخوای هروقت تا ...تر یواش آپشنال، خانم ــ

  .و خودت نکن خفه برات، کنم

 

 .دادم را جوابش بعد و دادم قورت را دهانم محتویات اول

 

 .خب ترسه می آدم بخور گفتی طوری یه ــ

 

 .کشید عمیقی نفس

 

 بریم؟ شد تموم بلدی، ترسیدن تو که چقدرم ــ

 

 ۳۰٤_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با و گذاشتم دهان توی عجله با هم را آخر قاشق

 رفته جانمان توی حسابی سرما .برخاستم دادنی سرتکان

 .زدم لب ندامت با شدیم، ماشین سوار هردو وقتی و بود

 

 .نیفته گردنم سرماخوردگی و بگذره خیر به امیدوارم ــ

 

 را ها دریچه فقط !اخمی نه ...ای مواخذه نه نزد، حرفی

 .زدم لب سکوتش از متعجب من و کرد هدایت سمتم

 

 .نزدی غر بار یه عجب چه ــ

 

 .گفت بامزه لحنی با و کرد نگاهم کوتاه

 

 از اومد، بارون باز و میای عقل سر بگم، چیزی االن ــ
 کنی؟ نمی حماقتا این
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 باال ای شانه هم او ...نه یعنی که انداختم باال سری

 .انداخت

 

 بدون ...سکوت در کنم، خسته و خودم چرا پس ــ

 و خوردی سرما اگرم که برسونمت خوردی اعصاب

 .باشه عزیزت از بشنوی، خواستی غری

 

 لبم به جان خوردم می سرما اگر ...عزیز .گزیدم را لبم

 خود تا و برایش درآوردم ادایی فقط حال این با .کرد می

 قبل و داشت نگه که کوچه سر .کردیم سکوت هردو خانه

 .کرد صدایم شدنم پیاده از

 

 .سپیدار ــ

 

 به جاکلیدی یک و کرد باز را داشبورد .کردم نگاهش

 که آویزش دیدن با و گرفتمش شوق با گرفت، سمتم
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 برق نگاهم بود شده درست خمیر با و بود کتاب شبیه

 .داد توضیح خودش .زد

 

 و این ش مغازه توی بزنم سر دوستم به بودم رفته ــ

 .دیدم

 

 .پرسیدم ذوق همان با

 

 منه؟ برای ــ

 

 بودم کرده آماده که را کلیدم دسته .گذاشت هم روی پلکی

 .آوردم باال نگردم را کیفم توی دیگر رسیدم در به وقتی

 سمتش عمیق لبخندی با و کردم متصل فلزش به را آویز

 .چرخیدم

 

 !باحاله خیلی ــ
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 باحال؟ اینه، گن می که ناباب رفیق تأثیرات ــ

 

 مشتم توی را کلید .زد لبخندی هم او خندیدم، دلم ته از

 .شد آویزان انگشتانم بین از کتابی آویز آن و کردم جمع

 .زدم لب هم همان به خیره

 

 .مرسی ــ

 

 .زد لب مکث کمی با

 

 .زندگیم و کار سراغ برم که زود برو ...فدا ــ

 

 رسیدنم تا .شدم پیاده حرف بی و گذاشتم هم روی پلکی

 کلیدی همان با در قفل که همین و ماند منتظر خانه در به
 بلند ماشینش صدای شد، باز بود تنش نو لباس حاال که
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 طی را حیاط طول ...عمیق لبخندی برق با من و شد

 می تاخت حسی چه با را رفاقت این آرامش من .کردم

  باشد؟ داشته را ارزشش که زدم

 

                           

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 

 

 ۳۰٥_پارت#

  طومار#

 

 که کرد وقتی را نذر این بپزد، سمنو داشت قصد عزیز
 وقتی هم ان بود، دیده را هللا نعمت بابا خواب قبلش شب

 تعارف سمنو عزیز به و حیاط تخت روی بود نشسته
 سرخ چشمانش کرد، باز چشم که صبحش .بود کرده

 را پسرها ...سهیل و سپهر سعید، به زد زنگ .بود

 خواهد می تکشان تک سلمتی برای که کرد خبردار
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 می بود، مخالف اولش سعید .بگذارد بار سمنو دیگ

 نزدیک دهید اجازه است دادن نذری بر قرار اگر گفت

 اما عزیز .هست هم زهرا حضرت شهادت که بپزیم عید

 دلم و ام دیده خواب زنده، کی و مرده کی عید تا گفت می

 بابا شد نمی گفت می و خندید می هم سهیل .ندارد قرار

 سرپایی کند؟ تعارف خواب در شما به تری ساده چیز

 دانم نمی .شد گم یکیشان لحظه همان ...عزیز های

 را حیاط هرچه که کرد پرتابشان سهیل سمت چطور

 راهی غرغر با سپهر همه، این با .نکردمش پیدا گشتم

 پی تلفن پای نشست عزیز و شد مخصوص آرد خرید
 هم سهیل و سعید .هفته آخر برای همه کردن خبردار

 و شدند راهی سمنو مخصوص دیگ کردن اجاره برای
 آفتاب که هایی دری پنج ی میانه واج، و هاج ماندم من

 روی و کرده عبور رنگینش های شیشه پشت از پاییزی

 .بود کشیده کمانی رنگین های راه راه ها فرش

 

 رو کارها } بگرد ورهم رو کارا برو برده؟ ماتت چرا تو ــ

 {بده انجام تر سریع
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 !قالی سرخ ترنج روی پایش، پایین نشستم

 

 حاال دادی، و دستورات شدی پا صبح عزیز؟ چی کار ــ

 کنیم؟ چیکار باید اصل .بکن رو کارها برو گی می

 

 .آرام چندبار زد، ام شانه به را دستش

 

 مهمون که هفته آخر برای تمیزکنیم رو خونه باید ــ
 {بلندشو }بخز ور .گرفتم وعده رو ها همسایه همه زیاده،

 

 را کتابفروشی به شدن نزدیک جرئت امروز یعنی این
 .کردم نجوا ناالن .نداری

 

 عزیز؟ دار و گیر این توی بود چی خواب این آخه ــ
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 گوشی ی دوباره برداشتن حین سوالم به جواب جای به

 .کرد نجوا تلفن

 

 دیگ سر مادر، بگیر دعوت و موستات دوست هم تو ــ

 .داره روایی حاجت بیان سمنو

 

 .زدم لب معترض

 

 حانیه؟ جز کیه موست دوست ــ

 

 جواب خطش پشت مخاطب وقتی .انداخت باال ای شانه

 باید .شدم بلند جا از آهسته شد، زدن حرف مشغول و داد

 کار تمیزکردنش خانه این مگر .کردم می شروع کجا از

 ایستادم پنجره پشت بود؟ دوروز و روز یک

 

 ۳۰٦_پارت#
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 طومار#

 

 تر بیش باید سمنو پخت برای .شدم خیره حیاط به و

 آمد می باران دیشب مثل اگر .کردیم می کار حیاط روی

 .سرپناه یک به داشتیم نیاز چه؟

 

  ایستادی؟ چرا تو  ــ

 

 کمک بیان اینا سودابه بذار گی، می زور عزیز خب ــ

 .جا این کردن تمیز راحته مگه کنیم، شروع

 

  .برخاست زانو به دست و برایم کرد نازک چشمی پشت

 

 تو {ناودون لوله سوراخ }ناسور کت از باشه، میلت ــ

 .هیچ نباشه میلت ری، می
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 همان روی نشستم .بودند مانند طاقچه ها، پنجره کنار

 .رفت می اتاقش سمت به که کردم نگاهش و قسمت

 

 ...عزیز ــ

 

 .زدم لب شوخی حالت با .برگشت سمتم به و ایستاد

 

 عقربی قشنگ بینی می رو بابا خواب هروقت گم می ــ
 حال انقدر کنیم پیدا شوهر یه واست خوای می شی، می
 نشه؟ منقلب هوات و

 

 خیز سمتم به طور این بود بعید آورده آب زانوی آن از

 .شد بلند صدایش .پریدم و کشیدم جیغ .بردارد

 

 {بزنا کتکش مرگ حد سر تا }بشلونتشا گه می شیطونه ــ
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 صورت آن برای دلم .ایستادم هم من ایستاد، دیدم وقتی

 !زن این بود ام زندگی تمام .رفت ضعف سرخش

 

 .کردم شوخی جونم، به دردت آخه د ــ

 

 و بچرخانم را ذهنش که این برای کرد، تماشایم کرده اخم

 .پرسیدم کنم پرت موضوع این از

 

 بیان؟ بگن همکارام به من راستی ــ

 

 دور های چروک از آخ شد، ترسناک و ریز نگاهش

 !چشمانش

 

 فروشست؟ کفش همون همکارو، از منظور ــ
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 .نبود خبر بی او و من ارتباط از عزیز دادم، تکان سری

 با کتابفروشی گرفتن آتش جریان سر بودم گفته او به

 .شناخت می را او بیش و کم .شدم سرپا او های کمک

 یک را حرکتت هر بود ممکن که شهر این توی زندگی
 کرده محتاطم بسراید، داستان برایت و کند رصد آشنا
 عزیز اعتماد ساده ارتباط یک خاطر به خواستم نمی .بود

 به عقایدش بودن سنتی وجود با هم او .بدهم دست از را

 و رفت این مانع دوخانواده، دراز و دور آشنایی خاطر

 که این دلیل ترین بیش .بود نشده منظور بی آمدهای

 .بود اعضا بین اعتماد همین داشتم، دوست را ام خانواده

 

 ۳۰۷_پارت#

 طومار#

 

 گذرونی می وقت باهاش داری حد از زیاد روزا این ــ
 هست؟ حواست دخترو،
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 هم خودم و بنشنید تا گرفتم را دستش رفتم، سمتش به

 به را حرفی هر نباید گفت می سودابه .نشستم کنارش

 سالی سه را اصل این .برسانم عزیز گوش به تا بزنی من

 بینمان ی فاصله این از هم عزیز تا کردم می رعایت بود

 به را هایم حرف همه آن، از قبل تا .نشکند دلش تر بیش

 معتقد .رساندم می عزیز گوش به سودابه ی واسطه

 این و شود می او درک مانع بینمان سنی ی فاصله بودم
 تا کرد می تلش چقدر عزیز بودم فهمیده اخیر، چندسال

 نمی گاهی هم هرچقدر و بیاید جلو من جوان ذهن پای هم

 .بود ارزشمند برایم تلشش توانست،

 

 بینه، نمی دختر یه چشم به و من اصل اون عزیز ــ

 .نباش نگران ...خودش جنس هم ام یکی انگار

 

 پسر این با نداره ایرادی و عیب گفتم هم روزا همون ــ
 و حد هرچیزی ولی شی، کلم هم و خونه بیای گاهی

  .مادر داره حساب
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 .پرسیدم آرام

 

  عزیز؟ داره ایرادی چه ــ

 

 فرو من سر توی را حرفش توانست نمی که این از انگار

 .بود شده کلفه ببرد

 

 .بودی همین بچگی از ره، نمی گوشات توی حرف ــ

 

 .شدم آویزانش

 

 نباش، هیچی نگران عزیزم، گیرم می یاد ازش من ــ

 نگرانی واسه جایی شه، نمی هیچی }شه نمی هشطو

 {نیست
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 کنار، بکش ...نشو {آویزون }النگو من به انقدر ــ

 بزنم حرف خورده شیرپاک این با من .بگیر دعوتشم

 .گیرم می جواب تو از بهتر

 

 .پرسید آرام و کردم دنبالش چشم با برخاست، سختی به

 

 .بهشا نگی چیزی ولی ...گمش می عزیز ــ

 

 .چرخید سمتم به و ایستاد

 

 .ترسیدی چرا حاال ــ

 

 بی و شوخی بی بار این و دادم ها مخده به را ام تکیه

 .کردم زمزمه لبخند

 

 ۳۰۸_پارت#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طومار#

 

 کنارم پژمان و پرهام و داداشا فقط کردم باز چشم تا ــ

 خوشبختیم ...عزیز الهی جونم به دردشون .بودن

 یه عزیز اما .جونم به همتون درد اصل .بودنشونه

 بشناسم، نیازه نباشه خانواده این از که یکی ...مرد

 نیست؟

 

 .پرسید کرده اخم

 

 شه؟ چی چی که ــ

 

 .بود چشمم پیش قالی طرح انداختم، پایین را سرم

 

 .عزیز نکن دعوام گم می چیز یه ــ
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 دانستم نمی آوردم، باال سر وقتی من و کرد سکوت

 .نه یا بود درست گفتنش

 

 نهایتا و بودم خونه توی فقط کتابفروشی زدن قبل تا ــ

 تری بزرگ دنیای وارد بعدش .دانشگاه و مدرسه محیط

 که چیزی فهمیدم موقع اون ...تری بیش آدمای با شدم،

 شدنم بهتر برای باید .کوچیکه و ضعیف چقدر هستم،

 رودروایسی بی که بود آدمی تنها اون و کردم می تلش

 .عزیز داشتم کم رو آدمی همچین من .رفت می تشر بهم

 .انگار بود نیاز کنه لوسم و بکشه و نازم تر کم که یکی

 بودن سر صدقه از گرفتمم یاد مدت این که چیزایی نصف

 و خودمون حد خدا به دورم، آدمای از نزن خطش .اونه

 .دونیم می

 

 را آن نزده حرف اما شد باز دهانش بزند، حرفی خواست

 چرخید وقتی و رفتند هم توی تر بیش هایش اخم .بست

 که بود شده تر بیش زانویش درد انگار اتاقش، سمت به

 و کردم دنبال را رفتنش .کشید می خودش دنبال را پایش
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 حرف چقدر .کشیدم عمیقی نفس چشمانم بستن با بعد،

 عکس قاب زدم، پلک وقتی .بود سخت عزیز برای زدن

 دیوار به سرم دادن تکیه با من و نشست نگاهم پیش بابا

 .کردم نجوا

 

 بابا؟ زدم حرف بد ــ

 

 و شد بلند تلفن زنگ صدای کرد، سکوت عکس قاب
 تمام و تلفن برداشتن به میلی هیچ .بسته من های چشم

 به ...سکوت این شکستن برای نداشتم، صدایش کردن

 .بودم راضی هم صدا این

 

                          

               

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&& 
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 و سودابه همراه برادرها همه سمنو، پخت از قبل شب

 قرار را شب .بودند عزیز ی خانه مهمان همسرانشان

 عمل ها مهمان آمدن با صبح، از و بخوابند جا همان بود

 سر باالی باید .نداشت معنی خواب فردایش تا دیگر

 به شب، همان عزیز و ماندند می بیدار شب کل سمنو
 آزاد به .داشت هم کمیل دعای مراسم یک پنجشنبه خاطر

 چندساعت عزیز ...هم نوبخت آقای به بیاید، بودم گفته

 دعوت را ات همسایه این اگر بود گفته هایم حرف آن بعد

 وجهه طوری این جمع توی .بگو هم را یکی آن کنی، می

 سر گویان چشم هم من و دارد بهتری ی

 

 ۳۰۹_پارت#

 طومار#

 

 می خجالت جانبش از ها حرف آن بعد .بودم انداخته زیر

 خاطر به .بود رفته فرو خود در کمی هم عزیز و کشیدم

 برای .کردند می درد هایم کتف چندروز، این سنگین کار

 بدون چای، های لیوان از سری آخرین شستن بعد همین
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 پذیرایی توی مردها های خواب رخت انداختن در که این
 چراغی کردن روشن بی و رفتم اتاقم سمت به کنم اقدامی

 ای ضربه پرهام که نکشید طول خیلی .نشستم تخت روی

 .کرد بلند را من سر شدنش، وارد با و زد در به

 

 کنم؟ روشن و چراغ ــ

 

 ...نه شه می اگه ــ

 

 دید قابل را اتاق مهتاب و حیاط نور داد، تکان سری

 .نشست سرم پشت و تخت روی آمد .بود کرده

 

 کنه؟ می درد کتفات هنوز ــ

 

 هایم کتف روی اش قوی های دست و گفتم هومی
 این از اما گرفت می دردم بدهند، مالششان تا نشستند

 .کرد می باز را هایم گرفتگی انگار .آمد می خوشم درد
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 امشب؟ بودی خودت تو ــ

 

 .زدم لبخندی

 

 .فقط بودم خسته ــ

 

 با و داد مالش را هایم شانه کمی نزد، حرفی دیگر

 .زدم رویش به لبخندی .شد متوقف من چرخیدن

 

 .شد بهتر خیلی مرسی، ــ

 

  .کرد تماشایم فقط و داد تکان سری

 

 .بگم خوام می چیزی یه ــ
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 تخت تاج به دادن تکیه با و خندید کردم، تماشایش

 .کرد زمزمه

 

 ...بده و خبر اون برد، هرکی دادیم مسابقه نگار با ــ

 

 و شعف از بودند پر صدایش، و پرهام .پرید باال ابرویم

 و تخت تاج به زده تکیه اتاق، تاریکی همان توی ...شور

 می ها پنجره و اتاق باز در حدفاصل از که نوری میان

 .زد لب تابید

 

 خاله شن می بابا و مامان دارن برادزادت و خواهرزاده ــ

 !سپیدار

 

 و خورد تکان گلویش سیب کردم، تماشایش گیج و منگ

 .کرد نجوا براق نگاهی با
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 می ...تو جز کس هیچ به نگفتیم، هنوز کس هیچ به ــ

 ها خانواده به سمنوپزون بعد بدونی، همه قبل خواستیم
 می سپیدارم خاله باید قبلش ولی ...کنیم می اعلم هم

 ...یار انقدر اونم دارم؟ خاله چندتا من مگه دونست،

 .عزیز انقدر دوست، انقدر

 

 .چشمانم شبیه لرزید، می صدایم

 

 گی؟ می راست سپید مرگ ــ

 

 .کرد اخم

 

 قسم زشت چیزای این به رو قشنگی این به خبر ــ

 .عزیزم راسته بخورم؟
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 توی ناگهانی که بغضی و منگی و بهت همان میان بعدش
 از ناشی داری خش صدای با بود، نشسته جانم

 .زد لب شیرین خیلی اش شده سرریز احساسات

 

 خاله؟ شم بابا میاد بهم ــ

 

 .شکستم کلمم با را بهتم

 

 .پرهام ــ

 

 باید که پربرقی های چشم آن با و آلود بغض خندید،

 ی خنده .زدند می برق زیبا انقدر که مردم می برایشان

 و کرد خم را خودم .بود همراه اشک با ام ناباورانه

 که هایم شانه .گذاشتم صورتم روی دست ناباورانه

 حس و من کتف روی نشست ...آمد هم پرهام سر لرزید،

 .کرد می گریه شیرین خبر این ذوق از داشت هم او کردم

 برایش دنیا این توی نفر یک اگر که شدنی پدر ذوق از
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 باز کامل در که دوباره !بس و بود خودش بود، برازنده

 آن با نشستیم، صاف هردو شنیدم، را نگار صدای و شد

 ما قدر داشت لبخندی ...نگار و اشکمان پر های صورت

 .کرده بغض

 

 بهش؟ گفتی ــ

 

 هایی گام با که نکشید طول .کردم دراز سمتش را دستم

  .کردم بغلش محکم من و طرفم آن نشست آمد، تند

 

 !عمه دل و جون مبارکه ...مبارکه ــ

 

 ی همه کاش و گرفت بر در را ما هردوی پرهام دست
 و شادی از لبریز طور همین بودند، طور همین ها گریه

 و پدر داشتند هایم عزیزترین !خیس لبخندهایی و شوق

 این اهالی برای تر قشنگ این از چه و شدند می مادر
 خانه؟
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 بی ...دیشب خبر بعد از افتاد، نمی هایم لب روی از لبخند

 می نگاهم طوری عزیز و زدم می لبخند دلیل با و دلیل
 جانم توی روحی و جن خواب، موقع انگار که کرد

 حفظ را لبخندم وضعانه خل حد این تا که کرده رسوخ

 دیگ یک کنارش گذاشتند، بار که را سمنو دیگ .ام کرده

 دم تویش بود قرار را شام برنج که بود هم کوچک

 .شدم آمدنش متوجه اما بود شلوغ حیاط .بگذارند

 گوش زیر سر دیدنشان با من و بود کنارش هم مادرش

 .بردم عزیز

 

 .آورده مادرشم آزاد عزیز، ــ
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 تخت روی از نوازی مهمان رسم به چرخید، عزیز سر

 اش همراهی .رفت جلو گویی آمد خوش برای و برخاست

 آقای .بودند من شخصی مهمان ها آدم این چون کردم

 پنجشنبه بود گفته که بودم گرفته وعده هم را نوبخت

 به روی سلمم .بیاید تواند نمی و هستند دعوت جایی

 تکان سری جواب در کوتاه آزاد و بود ارام هردونفرشان

 گرفت، را مادرش دست من از تر مفصل اما عزیز .داد

 ماه هشت این توی هم بار یک که زنی

 

 شکسته نبود، چادری .چرا را عکسش اما بودمش ندیده

 خاکستری و نداشتند رنگی موهایش و رسید می نظر به

 .زدند می ذوق توی پررنگ هایش

 

 .باشه قبول ــ

 

 خیرگی از دست شد، دراز من سمت مادرش دست وقتی
 .زدم لبخندی و برداشتم صورتش به
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 .اومدید خوش ــ

 

 بدون آزاد و کرد همراهش خود با عزیز کرد، تشکری
 که رفت مردانه سمت بزند حرف من با کلم یک که این

 پرهام شدم مطمئن وقتی .بود آمده استقبالش به پرهام

 ها خانم سمت به آورد، می جا به را نوازی مهمان رسم
 خانم کمیل دعای خواندن برای کرد اعلم سودابه و رفتم

 شده آماده برنج هم دعا اتمام بعد تا .شویم خانه وارد ها

 خانه سمت به همه .کشند می ها مهمان برای را شام و

 جلوی خواستم نمی .سرشان پشت هم من و کردند حرکت

 وقتی که بگردم مردی دنبال و کنم چرانی چشم برادرهایم
 و بود خندیده سمنوپزان، دعوتید بودم گفته تلفن پشت

 گفته جدی اما من .کتابفروش دختر کن ولمون بود گفته

 بیایم، خواهی می وقتی بود گفته مکثی با او و بیا بودیم
 با هم آن .بود آمده ...بود روشن حاال هم نتیجه آیم، می

 بودنش تنها به ها شب تواند نمی گفت که مادرش

 .آوردش می و بدهد رضایت
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 اگر تا نشستم آشپزخانه از ای گوشه شد، شروع که دعا

 .شوم غرق خودم تنهایی در و بدهم انجام داشتند کاری

 و ام خانواده سلمتی .بکنم دعایی چه باید دانستم نمی

 کارم؟ و کسب شدن پررونق نرسیده؟ کوچولوی آن

 دار خنده کمی آخری ...درست ازدواج یک یا موفقیت؟

 درست انتخاب به که کردم می دعا باید چیزی برای .بود

 کابینت به را سرم و زدم لبخندی داشت؟ بستگی خودم
 .بود خدا برای دلبری دعای کمیل، دعای .دادم تکیه

 .کرد می آرامم چقدر و داشتم دوستش چقدر

 

 .سپیدار ــ

 

 چون و گشت می دنبالم داشت که بود نگار چرخید، سرم
 دعا خواندن برای را ها برق و بودم نشسته زمین

 صاف را صدایم .کرد نمی پیدایم بودند کرده خاموش

 .کردم
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 .جام این جونم، ــ

 

 .شد نزدیکم و آشپزخانه کنج سمت چرخاند چشم

 

 جا؟ این نشستی ــ

 

 .بود آرام صدایم ...لبخند با دادم، تکان سری

 

 .کنم می دعا نی نی سلمتی برای دارم ــ

 

 .نگذاشتم که بنشیند کنارم خواست و خندید

 

 می چیزی ...صندلی روی برو سرده، جا این نشین ــ

 .خواستی
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 .کرد زمزمه آهسته .بود آمده چه برای افتاد یادش تازه

 

 باال، ی طبقه دعا واسه رفتن مردا همه گه می پرهام ــ

 .بیاید بزنید هم خواید می اگر خلوته سمنو دیگ دور االن

 

 شانه روی که شالم و شدم بلند جایم از بهتر؟ این از چه

 خانه از هم دست در دست .کشیدم سر به بود افتاده هایم

 سینه از عمیقی نفس حیاط، خلوتی دیدن با و شدیم خارج
 نمی .بودند حیاط توی پژمان پرهام، فقط .زد بیرون ام

 می همش مرتب باید و گذاشت خود حال به را سمنو شد

 آمدیم پایین کمی سرعت با نگار خاطر به را ها پله .زدند

 باال بودند گذاشته بلند دیگ کنار که ای چندپله آن از و

 چشمانم بستن با من و کن احتیاط گفت پرهام .رفتم

 فقط و بود رفته یادم از دعاهایم .زدن هم به کردن شروع

  .بودند شده اولویتم نرسیده ی جوجه آن سلمتی
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 داری شوهر واسه نکنه خاله سپید؟ داری نیت چقدر ــ
 کنی؟ می دعا

 

 پلک اخم با .پراند را هایم حس پژمان بازی خوشمزه

 نگاری به را جایم دوپله، ان از آمدن پایین با و گشودم

 .بود شده داوطلب زدن هم برای پرهام با که دادم

 

 باشه؟ خاله، دل عزیز شو الل ــ

 

 .خندید

 

 .ببینا و شرف بی ــ

 

 باالی ی طبقه به که دری شدن باز با و خندیدم هم خودم

 موبایل با که بود آزاد .چرخید سرمان شد می متصل خانه
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 بیرون داشت تلفن با صحبت برای یحتمل گوشش کنار

 .شد گوشم نزدیک پژمان دهان .آمد

 

 کرده؟ دعوت کی و ایشون ــ

 

 .من ــ

 

 .زد لب و کرد اخمی

 

 .غلطا چه ــ

 

 .چرخیدم سمتش به جدی

 

 .ادب بی کن صحبت درست ــ
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 و کرد ریز را هایش چشم شدند، هم تر بیش هایش اخم

 .پرسید گیرانه مچ

 

 میاد؟ خوشت ازش نکنه ــ

 

 به نگار و پرهام .ناگهانی بود سوالی چه خوردم، جا

 .پرسید آهسته پرهام و آمدند سمتمان

 

 شده؟ چی ــ

 

 به جواب بی البته و هایش اخم کردن باز بدون اما پژمان

 سوالش پرهام .شد دور ما از و کرد من به تلخی نگاه او،

 که آزادی سمت را سرم من و کرد تکرار دوباره را

 .چرخاندم بود زدن حرف تلفن مشغول حیاط ی گوشه

 

 .هیچی ــ
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 فقط و نزد حرفی اما اما کرده کاری پنهان که کرد حس
 حرف خودش زبان زیر از تا کرد حرکت پژمان سمت به

 از نگاهم برداشتن بدون من و شد نزدیکم نگار .بکشد

 لب آرام نداشت سمتمان به هم توجهی که آزادی روی

 .زدم

 

 .میاد خوشت ازش نکنه گه می بهم ــ

 

 .نشست بازویم روی نگار دست

 

 .دیگه میاد ــ

 

 عامل یک وجودم توی خارجی، عامل از نه اما بود سردم

 به آزاد از را نگاهم .چیست دانستم نمی که بود سرمازا

 درستی اعتراف این دانستم نمی .چرخاندم نگار سمت

 .نه یا بود
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 .نگار دوستمه فقط اون ــ

 

 برای اما باشه صادقانه جمله این شاید اون برای ــ
 فقط سپیدار بگه تونه می سپید؟آزاد ست صادقانه خودتم

 .اومد خوشت ازش اول تو، اما دوستمه

 .انداختم باال ای شانه

 

 توی تازه بودم، شده مشغول کارم به تازه زمان اون ــ

 .بودم خورده بر غریبه پسر یه با جدی شکل به اجتماع

 رو دوستی این خواست وقتی ولی بودم تأثیرش تحت آره
 صادقم منم االن .اون تیم توی رفتم منم بده، جلوه عادی

  ...دوستمه فقط آزاد نگار،

 

 داشت آزاد چون شد، مانع اما بزند حرفی خواست

 آزاد نگاه ...طور همین هم پسرها و شد می نزدیکمان

 .جدی همیشه مثل صورتش و بود من روی
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 بزنم؟ هم شه می ــ

 

 که طور همان و رفت باال ها پله از دادیم، تکان سری

 .کرد نجوا پژمان .کردم نگاهش زد، می هم را سمنو

 

 ایستادید؟ چرا دیگه، تو برید زدید هم اگر ــ

 

 همین برای .اش موقع بی حساسیت از گرفت حرصم

 .کردم نجوا جدی خیلی و چرخیدم سمتش

 

 .پژمان خوره برمی بهم داره دیگه ــ

 

 او .چرخید سمتمان به هم آزاد سر و ایستاد بینمان پرهام

 من و آمد پایین را ها پله .بود شده ایجاد تشنج متوجه هم

 که هایی چشم .زدم زل پژمان پرغیظ های چشم توی
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 بازویم گرانه میانجی پرهام و نداشتند زدن برای حرفی

 .فشرد را

 

 .گه می همین برای عزیزم سرده هوا ــ

 

 هرم که دیگی همان کنار چرا دانم نمی اما بروم خواستم
 جز بودم مطمئن چون و ایستادم بود کرده سرخم آتشش
 فهمد نمی را حرفم منظور کسی دیگر نگار و پژمان خود

 .کردم نجوا جسارت با و زدم زل ام خواهرزاده نگاه توی

 

 .پژمان مثبته سوالت جواب ــ

 

 من لجبازی این از را اش خنده نگار شد، ناباور نگاهش
 نگاهم عجیبی طور آزاد و کرد پنهان هایش لب پشت

 از که این به پیش لحظاتی همین دانست نمی قطعا .کرد

 شده معترف ام کله بی ی خواهرزاده پیش آمده خوشم او

  .شد می هم تر بیش نگاهش تعجب غلظت وگرنه بودم
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 باقی و داخل بروم شد می بود شده راحت خیالم که حاال

 کرده روشن دعا از که نوارکاستی صدای .بخوانم را دعا

 با زمزمه حین من و آمد می هم ایوان توی بودند
 چیزی چه پژمان به دقیقا کردم می فکر داشتم صوتش،

 آیا و خواهم؟ می را آزاد که این بودم؟ کرده اعتراف را
 بود؟ آرزو یک این

 

ل ْیكً   ً  یا ف ا  ب  ْبتًُ ر  ْجهى، ن ص  ً  یا ا ل ْیكً  وً  و  ب  د ْدتًُ ر   ی دى، م 
ت كً  زَّ بًْ ف ب ع  ، ب ل  ْغنى وً  دُعائى، لى اْست ج  نًْ ت ْقط عًْ ال وً  ُمناى   م 
جائى، ف ْضل كً  اْكف نى ر  ن ً  ش رًَّ و  ً اْلج  ْنس   ِ االْ نًْ و   ا ْعدائى م 

 و داشتم، تو سوى به روى تنها من پروردگار اي پس 
تت به را تو پس كردم، دراز تو جانب به تنها را دستم  عز 
 آرزویم به مرا و كني، اجابت را دعایم كه دهممي سوگند

 دشمنانم شرً  و نكنى، ناامید فضلت از را امیدم و برسانى،
 کنی دور من از آدمى و جن از را

 

 ۳۰٦_پارت#

 طومار#
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 ماندنی .رفتند ها مهمان از خیلی کردیم، پخش که را شام

 صبح تا خواستند می که بود شمار انگشت تعدادشان ها
 .بود گرفته گرم آزاد مادر با سودابه .بمانند دیگ پای

 نبود تأثیر بی هم داشتند بینشان که دوری نسبت بهرحال

 همین، .بگذرد خوش مهمانش به حتما داشت دوست که

 وقتی و شکست را بود دلمرده زیادی نگاهش که زنی یخ

 از آمد می خوشم .بمانند صبح تا گفت بروند خواست آزاد

 خودش گفت اما نکرد مادرش با مخالفتی هیچ ...رفتارش

 هم حرفش به .گردد برمی باز و دارد کاری چون رود می

 انگشت تعداد از حیاط وقتی بعد دوساعت کرد، عمل

 که تری راحت لباس با .برگشت بود شده پر مرد شماری

 ها خانم برای کاری چون .نداشت رسمی حالت دیگر

 بودند نشسته بودند مانده که هایی خانم تر بیش نبود،

 هم نفر دوسه .بودند زدن حرف مشغول و پذیرایی توی

 این از من و بخوابند دوساعتی بودند خواسته اجازه

 این .بودم ایستاده پنجره کنار و کرده استفاده فرصت

 سمنو دیگ پای یکی یکی وقتی داشتم دوست را حالت
  .را خانه دار زنده شب هوای و حال و رفتند می
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 .سپیدار ــ

 

 .بودند خسته چشمانش چرخید، نگار سمت سرم

 

 بزنم؟ چرت ساعت یه من اتاقت؟ بریم ــ

 

 به و خواند می قرآن داشت عزیز دوختم، چشم اطراف به

 و دادم تکان سری .باشد داشته کاری رسید نمی نظر

 نبود طوری نگار شرایط .رفتیم باال ها پله از هم همراه

 با و بخوابد تخت روی خواستم .کند خسته را خودش که

 .کرد را کار همین لبخندی

 

 نداری؟ تهوع حالت ــ

 

 .کرد نگاهم
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 .کوچیکه خیلی ...نشده شروع که هنوز نه، ــ

 

 کنارش خنده با گذاشت، شکمش روی را دستش بعد

 حس .کردم لمس را شکمش هم من و نشستم تخت روی

 از تا دو ی ثمره از کوچک موجود یک بود، قشنگی
 .هایم عزیزترین

 

 نمی بهش و اون کاش رفته، خودش توی خیلی پژمان ــ
 .گفتی

 

 .دادم جواب بردارم شکمش از چشم که این بدون

 

 .گفتم نمی کاش آره، ــ
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 و چون بی بودن مطیع این از را تعجبش توانستم می

 .کردم نگاهش باالخره و زدم لبخندی .کنم لمس چرایم

 

 ۳۰۷_پارت#

 طومار#

 

 حسه اون واقعا انگار گفتمش، پژمان به وقتی از ــ

 .برگشته

 

 نبود؟ قبلش تا ــ

 

 بزنم، حرف خودم از صادقانه توانستم می نگار با من

 !سانسوری هیچ بدون

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پذیرفته ...کرد نمی اندام عرض الاقل ولی بود، شایدم ــ

 روی تونم می که آدم یه !دوست فقط دوسته، بودم

  .نباشم معذب پیشش و کنم حساب کمکش

 

 .شود خیز نیم تا کرد اهرم سرش زیر را دستش

 

 االن؟ و ــ

 

 .آمد مردها بلند صلوات صدای چرخید، پنجره سمت سرم

 .کردم زمزمه غریبانه طور آن چرا دانم نمی

 

 .نگار دارم دوسش کنم فکر ــ

 

 !سپید ــ

 

 .نشست لبم روی هم لبخندی .دادم تکانی را سرم
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 که چیزایی این با داشتن دوست و عشق بود، تو با حق ــ

 .داره فرق یکم نویسن می ها قصه توی

 

 برایم نگاهش .گذاشتمش قلبم روی و گرفتم را دستش

 .خورد می غصه داشت

 

 هست؟ نیست، یخ دستامم زنه، می آروم چقدر ببین ــ

 

 کردم، بغض که بود اراده بی من و انداخت باال سری

 .نشست گوشم به هم مردها دوم بلند صلوات صدای

 

 .کردن محبت نه بلده کشیدن ناز نه عجیبیه، مدل یه ــ

 .داره حمایتشم کنارش در زنه می و حرفاش تیز و رک

 نمی دربیاریم، بازی فمنیست و بدیم تز هرچقدرم ما
 خوشمون مخالفمون جنس حمایت از کنیم انکار تونیم

 ته حسه این باز باشیم قوی و محکم هرچقدرم .آمد می
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 روزای بودم ضعیفم دیگه که من .ده می قلقلک و دلمون

 و کرد حمایت شد، پررنگ نرم نرم اومد آدم این ...اول

  .بردم لذت منم

 

 !را بغضم هم شاید دادم، قورت را دهانم آب

 

 نشون بهم رفتاراش با شد، وارد که دوستی در از بعد ــ
 به فقط آدم یه عنوان به نه، دختر یه عنوان به و من داد

 سرکوب رو علقه و لذت اون منم .داره قبول دوستی

 این توی هم انصافا ...دوستی فقط باشه، گفتم و کردم

 .بودم مونده عهدم این پای روزا

 

 ...چرا پس ــ

 

 ۳۰۸_پارت#

 طومار#
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 بلند حیاط از هم سوم صلوات صدای حرفش، بین پریدم

 .شد

 

 بعد بود، لج سر از میاد خوشم ازش گفتم که پژمان به ــ
 خواب از و بشه تیز دلم گوشای شد باعث لج همین انگار

 و ببینمش تا پنجره اون پشت رفتم هزاربار بعدش .پاشه

 گفتم چرتی یه لجبازی سر از زدم، بلوف کنم حالی دلم به

  .نگار بخوابونم نتونستم دیگه و دلم ...نشد ولی

 

 و بود افتاده گردنش دور شالش نشست، غصه با

 گرفت را هایم دست .صورتش اطراف نامرتب موهایش

 .کرد لمس و

 

  .نیست بد که این جانم، عمه ــ
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 از .شناخت نمی من قدر را آزاد چون فهمید نمی نگار

 نمی .نیست بد گفت می که نداشت خبر هایش تفاوت

 بودم، مغرب من اگر که ام شده آدمی حیران من دانست

 .داشت قرار باورهایم شرق توی او

 

 نخونده، غیردرسی کتاب دوتا حتی آدم، این نگار ــ
 نمره با و زور و ضرب به که دیپلمیه تحصیلیش مدرک

 نمی نیست، بلد رویابافتن اصل .گرفته مرزی لب های

 قائده توی ذهنش کتاب حساب .چطوریه کردن ارزو دونه

 انگلیس، لیگ فوتبال توی که این .چهارتاست دودوتا ی

 دستاوردهای از تر مهم براش ...منچستر یا ببره چلسی

 مارک یه بگم بهش اگه .حاضره عصر توی علمی

 زده هیجان تر بیش کنیم، امتحان خریدم جدید ی نسکافه
 نشونش رو فضا به موشک پرتاب فیلم وقتی تا شه می

  .بدم

 

 دید را ام درماندگی وقتی .زد می لبخند داشت نگار

 .آورد جلو را سرش

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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  ...سپیدار شناسیش می زیاد چقدر ــ

 

 و کردم تماشایش زده حیرت .کرد خاموشم جمله همین

 .کشید عمیقی نفس او

 

 توی رو آدمی رفاقت ماه، هشت شده باعث چی ــ
  دوره؟ ازت انقدر که بیاری زندگیت

 

 آزاد .دانستم می اما دانم نمی بگویم خواستم چیزی؟ چه

 و زبان روی حرف بودم مطمئن درواقع بود، صادق

 و درآوردن حلل نان اهل بود، کار اهل .یکیست دلش

 جنس و ها چینی که کاری و کسب برای کردن تلش

 مادرش عاشق آزاد .بودنش انداخته رونق از هایشان

 می حرف او از هروقت و گذاشت می احترام او به بود،

 .است قائل ارزش زن این برای چقدر که فهمیدم می زد

 نه الکی .گفت می را حق اما برنده و تیز بود، رک
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 اهل نبود، بازی زبان اهل !دلخوش نه و کرد می تعریف

 تلش خودش .چندصدمیلیونی های ادکلن و پوشیدن برند

 توی کارگرهایشان کنار گاهی و اش زندگی برای کرد می

 اما ...من جهان با داشت، فرق من با .کرد می کار کفاشی

 و بگذارد احترام کرد می سعی ام علقه این به همیشه
 این هم هرچقدر حاال کتابم، ی دیوانه یک من که بپذیرد

 ماند می پشتت بود، بلد رفاقت آزاد .نداشت قبول را اصل

 ...آزاد ...رساند می را خودش داشتی نیازش اگر و

 

 ۳۰۹_پارت#

 طومار#

 

 !سپیدار ــ

 

 .بود تر عمیق لبخندش کردم، نگاه نگار به گیج
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 این توی موندنت دلیل پرسیدم ازت وقتی عمه، ببین ــ

 هست دلیلیی یعنی این .هپروت توی رفتی چیه، دوستی

 فاز آدم این اصل باشه .کنی می فکر بهش داری که

 کتابا این مطمئنم رو چیزی یه اما !قبول تو، مخالف

 .گفتن راست

 

 .آمد حرف به خودش که چیزی چه بپرسم خواستم

 

 شی پشیمون شاید کنی گوش دلت حرف به اگه که این ــ
  .شی می پشیمون قطعا نکنی، گوش اگه اما

 

 دراز هم کنار خواست نگار و ناباور و سست خندیدم،
 خوابیده باز طاق که او به رو خوابیدم، پهلو به .بکشیم

 .بود

 

 .بده میدون بهش مدت یه شده، پا خواب از دلت اگه ــ

 هوم؟ نباشه، بدم انتخابش شاید
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 که نبود حرفی منتظر هم او بگویم، چه باید دانستم نمی

 .کرد زمزمه و چرخید پهلو به

 

 می رو دریا ننه های قصه دلم، توی ی دونه برای حاال ــ

 .خوندی می نوا و اردالن برای که طور همون خونی؟

 

 حضور واقعیت توی اما بود گیج ذهنم هنوز زدم، لبخندی

 به چسباندم را دستم کف و کشیدم عمیقی نفس .داشتم

 که صدایم و من دست روی نشست هم او دست .شکمش

 بود شکمش توی ی دانه برای خواندن قصد به شد، بلند
 خانه حیاط توی که مردی از خودم حواس کردن پرت و
 داشت هم قلبم توی شاید حاال و داشت حضور ما ی

 بلند هم باز ها صلوات صدای .شد می پررنگ دوباره

 بین را او صدای من که چرا بود، ترسناک این و شدند
 یعنی این و بدهم تشخیص توانستم می صدا همه این

 .بود گرفته دست به را میدان دلم بود، درست نگار حرف

 !شاملو آقای هایت، قصه اعجاز از آخ
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 نباتکاسه تون ًِ  لب عموصحرا ًِ  پسرای

 !زکات و خمس شما ًِ  وصل ی واسه هجرون صدتا

 رفت و شد شور شما ًِ  اشک از دریا

مون بخت  .رفت و شد دور در ًِ  د م از ِ 

 نریزین صحرا ًِ  سر عشقو ًِ  راز

تون اشک  !نریزین دریا تو شوره، ِ 

                 &&&&&&&&& 

 

 ۳۱۰_پارت#

 طومار#

 

 .شد خاموش سمنو دیگ زیر که بود صبح اذان از بعد

 و بود خوابی بی از کرده پف هایمان خیلی های چشم
 سروسامان مشغول حیاط توی پاییزی، خنک هوای توی

 می کم سمنوها حرارت کمی باید .بودیم کارها به دادن
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 فاصله، این توی و ریختیم می ظرف توی بعد تا شدند
 توی جدا جدا را مصرف بار یک های ظرف داشتند همه
 راحت کردنشان پر برای وقتی تا چیدند می ها سینی

 خوب کار از حجم این او برای بودم، عزیز نگران .باشیم

 نظارت خودش چیز همه سر باید ...اخلقش طبق و نبود

 کشیدن به تصمیم که بود نه ساعت باالخره .کرد می

 یکی یکی ها همسایه در، کردن باز با و گرفتند سمنوها

 که بودند زیاد کارها قدر آن .آمدند می هایشان ظرف با

 کردنش نگاه و آزاد کردن پیدا برای را سرم نکنم وقت
 دنیای با ها قصه های فرق از یکی هم این و بچرخانم

 پر، ها ظرف اکثر و شد خالی دیگ وقتی .بود واقعی

 پرهام، و شدند قدم پیش دیگ شستن برای سپهر و سعید

 .بشوید را حیاط تا گرفت ها موزاییک روی را آب شلنگ

 بودند، آمده صبح هم عروسش و خاله و محمدمهدی

 سری یک ...عزیز قول به .بردند و گرفتند را سمنو

 ها آدم برای ها رابطه دیگر شکست می که ها حرمت

 و داشتم ایمان اش گفته این به هم من .شد نمی قبل شکل

 دیدم، می محبوبش دختر کنار را محمدمهدی که هربار

  .کنم خفه را قلبم توی ریز حسادت موج آن کنم می سعی
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 کارها تر بیش شدن تمام دیدن با خانه، سرمای از خسته

 برای هم سمنو کاسه یک .کردم حرکت اتاقم سمت به

 به هم و شود ام صبحانه هم که بود دستانم توی خوردن
 و شد می حساب ثواب خودش نذری، خوردن عزیز، قول

 پشت اتاق در بستن با .ماندم می بهره بی آن از نباید

 که ماندم می آدمی شبیه .کشید ته هم جانم انگار سرم

 .دهد می فشار محکم دارد و گرفته را پاهایش پشت یکی

 به سمنو .بودند افتاده درد به حد همین تا هایم ماهیچه

 روی از شال برداشتن با و ایستادم پنجره پشت دست،

 .چرخاندم حیاط توی را نگاهم سرم،

 

 !انصافا بی ای ــ

 

 سهیل کمک با را شده شسته دیگ داشت وقتی آزاد دیدن

 ی بنده .دلسوزانه هم بود دار خنده هم کرد می جا به جا

 چرخید چشمانم بیگاری؟ برای بودم کرده دعوت را خدا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کنار نشستن در زن خونسردی و کنم پیدا را مادرش تا

 .دهم تکان سری شد باعث زدنشان حرف و سودابه

 

 شدی می پا سوخت می پسرت حال به دلت یکم کاش ــ

 !زن سرکارش به رفتن قبل بخوابه دوساعت رفتی می

 

 سنگ روی حیاط ی گوشه را دیگ توانستند باالخره
 کرایه سعید که وانتی تا بگذارند بودند چیده که هایی

 دست .برگرداند صاحبش پیش به را آن و بیاید بود کرده

 به را گردنش خستگی با و نشست کمرش روی که ازاد

 .کرد تر عمیق را ام خنده کرد کج راست و چپ

 

 داماداشون به قدر همین من داداشای کنی، عادت باید ــ

 .دارن لطف

 

 ۳۱۱_پارت#

 طومار#
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 جلو در سرعتتان داماد؟ که داد هشدار ام درونی ندای

 را اش حوصله .بانو شده معمول حد از تر زیاد رفتن

 ژست حد از زیاد ندا یک عنوان به نظرم به نداشتم،

 و رفت فرو جیبش توی آزاد دست .بود گرفته را ها عاقل

 هم من سر همراهم، تلفن خوردن زنگ با بعد، دقائقی

 زد؟ می زنگ من به .چرخید

 

 .بودم راضی .شد ها قصه شبیه یکم جاش این خب، ــ

 

 توی هایم اخم پژمان، ی شماره دیدن و تلفن برداشتن با

 هم حد از زیاد البته و بودم کرده قضاوت زود .رفتند هم

 و دادم جواب را تماسش تأخیر با .بودم شده تنبیه بابتش

 .زدم لب دلگیرانه

 

 چیه؟ ــ
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 ای؟ پنجره پشت سره یه چرا تو ــ

 

 نرفته سمنو پخش برای مگر بچه این شد، گرد چشمانم
  بودمش؟ ندیده و بود برگشته یعنی بود؟

 

 چی؟ یعنی شدنت ساکت االن ــ

 

 .نباختم را خودم

 

 .بره قربونت خاله الهی نداره ربطی هیچ تو به یعنی ــ

 

 .بود شلوغ دورش گمانم به .کرد صدایم آرام اما پرغضب

 

 باشه، یادت و این ...خالتم من بگرده، دورت سپیدار ــ

 گوگولی ی خواهرزاده و کن غلف رو قلدربازیا این

 باشه؟ .بمون خودم
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 قطع را تماس بزند حرفی بدهم اجازه که این بدون هم بعد

 بود موبایل به نگاهم .نشستم تخت روی جا همان و کردم

 به پس نزد، زنگ من به .سمنو ظرف دستم یکی آن و

 سپیدار آخ اقا؟ این صبح اول بود زده زنگ کسی چه

 های وسواس آن ی چاله توی افتادی .درآمد کارت

 پاختی روی را سمنو ظرف .زنانه ذهن ی آزاردهنده

 االن .درآمدم کش دراز حالت به موبایلم همراه و گذاشتم

 پشت که من بودیم، ها قصه همین از یکی دنیای توی اگر
 بعد دید، می را من و کرد می بلند را سرش بودم پنجره

 توانستم نمی را پرده من و مرد می هم توی نگاهمان

 که قشنگش جای به رسیدیم می بعدش تازه .بیاندازم

 .عزیزدلم نایست پنجره جلوی گفت، می و زد می زنگ

 باید که بود شده غلط من زندگی مسیر کجای وقت آن
 شد می کاش زد؟ می را بودنم پنجره کنار تشر پژمان

 سخت واقعی، دنیای توی شدن عاشق نظرم به ...بخوابم

 .بود ها قصه توی از تر
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۳۱۲_پارت#

 طومار#

 

 شدت با که شد باعث شنیدم، سرم باالی که بدی صدای
 به گنک و گیج و دربیایم کش دراز حالت از زیادی

 سقوط شبیه صدا، و زد می تند قلبم .بدوزم چشم اطرافم

 های مردمک .بود شبیهش چیزی ...دانم نمی یا هواپیما

 و پرهام ی خنده غرق صورت توی ماندند خیره گشادم
 فهمیدم تازه انگار و زدم زل دستانشان به هم بعد نگار،
 هم باز شان قدیمی ی حربه از و است قرار چه از قضیه

 و برداشتم را بالشم .بودم شده گمراه خواب عالم توی

 .نالیدم و پرهام سمت کردم پرتاب

 

 .شعورید بی خیلی ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و مشکی یکی های قابلمه در .زد می تند ترس از قلبم

 این بود سالی دوسه .بودند زده بهم را عزیز قرمز یکی

 کرده فکر یحتمل و بود افتاده سرشان از زشت اخلق
 باید هم خودشان شوند، دار بچه است قرار چون بودند

 بالش پرهام و خندید قهقهه به نگار .برگردند کودکی به

 بتوانم تا کشیدم نفس چندبار .لرزید هایش شانه بغل، به

 تن ی تکیه آخر دست و شوم خارج ترس و شوک از
 .دادم تخت تاج به را عرقم از خیس

 

 کنید تربیت چی قراره بشید؟ پدر و مادر قراره مثل ــ
 ...ایستاد قلبم .تربیتید بی انقدر خودتون وقتی

 

 .داد کنارم را اش تکیه و نشست کنارم تخت روی نگار

 .کرد بچگانه هم را صدایش

 

 .جونم عمه ببخشید ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 باالخره پرهام و کند جمع را خودش تا درآوردم ادایی

 .کرد پیدا کنترلی هایش خنده روی

 

 خوابیدی؟ چندساعته دونی می سپیدار، کنم چیکار ــ
 تو شستن و کردن جور و جمع همه رو خونه ی همه

 .دادن مغربم اذان دیگه خوابی، هنوز

 

 هوا .ظاهرا گفتند می راست پنجره، طرف چرخید سرم

 ای کرختی با و کشیدم دندان زیر را لبم .بود شده تاریک

 .زدم لب بودم شده دچارش شدنم بیدار بد خاطر به که

 

 نکردید؟ بیدارم ناهار برای چرا ــ

 

 تماشایشان غضب با زدند، خنده زیر هردویشان دوباره

 .بوسید خنده همان با را صورتم نگار و کردم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 چیزی یه پاشو غذاست، ت دغدغه فقط که قربونت ــ

 کیف بریم تمومه کارا دیگه ...پژی با بیرون بریم بخور

 .بدیم رو بارداری خبر برگردیم بخریم کیکم یه کنیم،

 

 بیرون تویشان از خواب رد تا فشردم را چشمانم دست با
 این را بالش و برخاست پرهام .دادم تکان سری و بپرد

 .کرد پرتاب سمتم او بار

 

 برم؟ بیداری؟ شدم مطمئن ــ

 

 خرس مگه بیدارکردنتونم، ی وحشیانه طرز اون با ــ

 .بخوابم باز باشم

 

 بود پر اتاق از خروج قبل پرهام صدای .شد بلند هم نگار

 .خنده از
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 ربط بی هم خیلی کنی نگاه خوابت ساعت به البته ــ

 .بهش نیستی

 

 مقصودش که بدانم و بفهمم را منظورش تا کشید طول
 با تا نبود اتاق در دیگر که حیف بوده، خرس همان

 عصبانیت سر از نفسم .کنم قطع را نفسش خودم دستان

 شستم، که را رویم و دست .شد می پایین و باال تند

 غذا خوردن برای بعد و شوم آماده اول که گرفتم تصمیم
 بیایم باال بعدش دوباره نبود الزم طوری این بروم، پایین

 ی چهارخانه کت .شد می جویی صرفه زمانمان در و

 جین شلوار با تا کشیدم بیرون کمد توی از را ام پاییزه

 بودم مردد هایم شال انتخاب بین .کنم ستش کوتاهم کمی

 به و برداشتم رنگی مشکی شال .شد بلند تلفنم زنگ که

 آبرنگ شبیه هایم لب روی لبخند .رفتم موبایلم سمت

 زنگ باالخره .کرد رو و زیر را دلم و شد پخش آب توی

 .بود زده
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  بله؟ ــ

 

 بدرقه موقع کنی می دعوت مهمون همیشه بل، و بله ــ
  نیستی؟

 

 ام قدیمی آرایش میز ی آیینه توی صورتم به خجالت با

  .دوختم چشم

 

 .برد خوابم ببخشید، ــ

 

 .شدی پا هم تازه که مشخصه صدات ــ

 

 هم او کنم تأیید ترسیدم می خندیدم، فقط جواب جای به
 دانم نمی .برود و اسمم به بچسباند خرس یک پرهام مثل

 توی شاید جایی .آمد می سروصدا انقدر که بود کجا

 .خیابان
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 .کتابفروشی نیومدی امروزم ــ

 

 فردا از بود، هم جمعه تازه استراحت، به داشتم نیاز ــ

   .میام باز

 

 .آمد عمیقش نفس صدای

 

 روشن چراغش که طومارت های تابلوی ...بیا آره ــ

 .کمه انگار چیزی یه زنه، نمی برق و نیست

 

 .پرسیدم آرام و سردرگم لحن آن با اما، چرا دانم نمی

 

 عادته؟ این ــ
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 .کردم باز توضیح به زبان خودم کرد، مکثی

 

 ...باشه کم چیزی یه باشه، بسته طومار وقتی که این ــ

  عادته؟

 

 .داد جواب مکث بی بار این

 

 .شاید ــ

 

 صاحبش؟ یا طومار به ــ

 

 حس بار اولین برای .چسبیدم سفت را گوشی خندید،

 دارد فرق بقیه با هایش خنده گفت می یکی وقتی کردم

 .داشتند فرق ...نبود دروغ یکی این چه، یعنی

 

 باشه؟ کن، کم و روت بیا ــ
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 کوتاه ی جمله این اما زبانم توی .باشه گفتم دلم توی

 .نشست

 

 .میام فردا ــ

 

 عوض نظرم رسید فردا شاید حاال کنی، می خوبی کار ــ

 .کردم عادت تر بیش طومار صاحب به گفتم و شد

 

 آهسته کشید درازا به که سکوتم .ندید اما او زدم، لبخند

 .پرسید

 

 باری؟ و کار ــ

 

 .زدی زنگ ممنون نه، ــ
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 .فدا ــ

 

 دلی و شده قطع تماسی و آمد بوق صدای بعدش همین،
 با حتی بود، شده رسوا انقدر که جامانده دستانم روی

 هوایش و حال هم غیرعاشقانه و ساده ی چهارجمله

 این به زورش دلم کردم می اعتراف باید .شد می عوض

 از درست بود، کرده تسلیم را خودش چربید، نمی حس

 شده سمنو و بود دیده را بابا خواب عزیز ...دیشب همان

 بود عجیب .بیایم خودم به من که این برای واسطه بود

 پاییزه کت روی نگاهم .دنیا این توی اتفاقات توالی چقدر

 باید .بودم داشته نگهش دستم توی که شالی و نشست ام

  کردم؟ می اعتماد آن به یا ترسیدم می حس این از

 

 تندشدن و پا و دست زدگی یخ از تر بیش عشق، گمانم

 که جسارتی همین .بود جسارت معنای به ...قلب ضربان

 بودم کرده انتخابش راه، این پایان ندانستن وجود با من

 .داشتم دوستش تشویشم، ی همه با و
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 ۳۱٥_پارت#

  طومار#

 

 و زدیم شهر توی گشتی نبود، طوالنی ماندنمان بیرون
 اعضای تمام کفاف که کیک یک خرید با نهایت در

 از .شدیم خانه راهی بدهد را پرجمعیتمان ی خانواده

 حال .پرید می پایین و باال دلم توی ذوق اولش همان

 های بازی هم جانت، های تکه ببینی که بود قشنگی
 و اند شده مادر و پدر سختت، روزهای رفیق و کودکی

 دستمان توی کیک .افتاده برق شوق از چشمانشان

 و خندیدم که من کرد، تیز را خانواده افراد های شاخک
 اما رفتم آشپزخانه به دستی پیش آوردن ی بهانه به

 .پرسید می سعید .آمد می هایشان جواب و سوال صدای

 

 مناسبت؟ چه به شیرینی ــ

 

 .شد بلند صدایش بندش پشت هم سودابه
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 .جان مامان باشه خیر ــ

 

 روشن هم را سماور شمردم، تعداد به را ها دستی پیش

 روی پرهام .رفتم پذیرایی سمت به شیطنت با و کردم

 اضافه خانواده به قراره من سلم، } بود نوشته کیک

 رویش شد خم سپهر گذاشت، میز روی که را کیک {بشم

 صدای بعد، کمی و خواند را متنش گیج ای چهره با و

 ی خنده که جیغی .شد بلند همسرسعید و سودابه جیغ

 بچه بعدش کمی و کرد بلند هم را باقی شوق به آمیخته
 فشرده خانواده اعضای یک یک آغوش توی داشتند ها
 را سودابه شوق های اشک آمد می باید یکی .شدند می

 با تا گرفت می را عزیز جلوی یکی و کرد می پاک

 .نکند خفه را همه بود کرده دودش فرز و تر که اسپندی

 ته از و عمیق داشتیم، لبخند همه که بود لحظاتی آن از

 نماز تا گرفت وضو اسپند بعد دم همان که عزیز !دل

 من و جدیدش ی کرده عزیز این افتخار به بخواند شکر
 کیک همراه و بریزم چای تا رفتم سماور سراغ به
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 لبخندم اما شد آشپزخانه وارد دنبالم که پژمان .بخوریم

 انقدر حالم وقتی نداشتم بحثی ی حوصله .باخت رنگ

 .بود سرکیف و خوب

 

 جونم؟ ــ

 

 نه ام، زده خجالت او از نه بداند که پرسیدم سوالی

 .شد نزدیکم و کرد اخم ...بودم عادی و عادی !ترسان

 

  ...بزنیم حرف هم با اتاقت میام سپید، مونم می شب ــ

 

 .دادم نشان اطلع بی را خودم

 

 چی؟ درمورد ــ
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 از تیغی تیغ ی گونه آن قربان سایید، هم روی دندان

 .رفتم می اش زده تنک تازه های ریش

 

 !سپیدار ــ

 

 ی خاله نزن راه آن به را خودت یعنی پرهشدار لحن این
 او و کردم چای های لیوان ریختن گرم را سرم محترم،

 عمو داشت بچه کرد، ترک را آشپزخانه عمیقی نفس بعد
 هم به را هایش اخم چه ذوق، جای به و شد می

 

 ۳۱٦_پارت#

 طومار#

 

 همه این آمده؟ خوشم یکی از من چرا مثل که بود بافته
 هایشان نوبرانه یا بود مردان تمام خون در منطقی بی

 خارج آشپزخانه از چای سینی با بودند؟ شده من قسمت
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 پلکش زیر اشک کردن پاک حین سودابه و شدم

 .کرد تشکر لبخندزنان

 

 ذوق قدر همین من بشی عروس بگردم، دورت الهی ــ

 .کنم

 

 و بیاورند را ها دستی پیش اردالن همراه گفتم نوا به

 .نشستم سودابه کنار

 

 .اصل خوام نمی بگیری آبغوره طور این قراره اگه ــ

 

 .بوسید را صورتم سریع

 

 .بشم صورتت اون فدای .دلم جون ذوقه اشک ــ
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 به سودابه های کردن لوس و ها کشیدن ناز خندیدم،

 چایش لیوان برداشتن با سعید همسر .نشست می جانم

 .نشست دیگرم طرف

 

 نیاز نظراتت به سیسمونی خرید برای جون، سودابه ــ

  .حسابی دارم

 

 و نماز چادر با عزیز و کرد تشکر لبخند با سودابه
 کرده تمام را نمازش شد، خارج اتاق از دست به تسبیحی

 .شادی از بود انداخته گل صورتش و بود

 

 .مادر بپزم برات که ست ویارونه فردا از ــ

 

 .درآمد اشکش باز سودابه و خندید خجالت با نگار

 

 ...مادر بود شما نذر برکت خدایاشکرت، ــ
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 تا گزیدم را لبم من و داد تکان سری رضایت با عزیز

 بود کاشته قبل ماه دیگر، یکی را عزیز نذر برکت .نخندم

 دادند؟ می ربط سمنو به بود، برداشتش فصل که حاال و
 خنده ی آماده هم نگار و پرهام آوردم باال که را سرم

 کامل و دقیق را عزیز نذر برکت داشتند، هم حق .بودند

 خبر هم روحشان و گردد برمی تاریخ کدام به دانستند می
 خواب مادربزرگشان بعد، مدتی است قرار که نداشت

 خواب، این از حاصل نذر برکت و ببیند را آقابزرگشان

 تا گزیدم تو از را لبم .نگار شکم توی ی دانه آن بشود

 !شکرت خدایا ...نخندم

 

                   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&& 

 

 شود باز هایشان گره تا کشیدم می موهایم روی را برس
 تازه که بود رمانی کتاب به نگاهم حال، همین در و
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 می پرت حواسم که خواندن های وسط .بودمش خریده

 با و ایستاد می باز حرکت از موهایم روی برس شد،

 

 ۳۱۷_پارت#

 طومار#

 

 می مرور را کتاب های عاشقانه شده اکلیلی و تند قلبی

 آرام .کشید باال را سرم خورد در به که ای ضربه .کردم

 .کرد باز را در الی پژمان و بفرمایید گفتم

 

 کنی؟ می چیکار ــ

 

 را جوابش خواست نمی دلم و بودم داستانم اوج ی نقطه

 افتاد دلم و شدم خواندن سرگرم دوباره همین برای .بدهم

 خطاب قصه پسر که پراحساسی ی جمله از شکمم توی

 ها برق .بست را در و شد وارد آرام .کرد بیانش دختر به

 تخت روی هم من تختم، کنار چراغ جز بودند خاموش
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 روشنایی به نیاز خواندن برای ...نور همان جز و بودم

 .نداشتم تری بیش

 

 ...بودما تو با ــ

 

 .کردم نجوا و زدم زل صورتش توی آوردم، باال را سرم

 

 بزنید؟ حرف طوری این بلدید واقعا پسرا شما ــ

 

 .پرسید گیج

 

 شکلی؟ چه ــ

 

 این با .زدند می برق ریز های قلب هم نگاهم توی گمانم

  .بودم ناامید او از حال
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 اومدی؟ چرا خب، ...نیستی بلد تو که البته هیچی، ــ

 

 تا ماند می شب بود گفته آمد یادم که کرد نگاهم طوری

 با و گذاشتم کتاب صفحات بین بوکمارکی .بزنیم حرف

 اگر عزیز .گرفتم بغل را بالشم تخت، روی برس انداختن

 دانه دانه خودش ام، کرده شانه مو تخت روی فهمید می

 .چید می را موهایم

 

 خب؟ ــ

 

 .کشیدم جلو را سرم من و کرد سکوت تخت، روی نشست

 

 الو؟ ــ

 

 .سرخوشم همیشه پسرک بود غمگین آورد، باال را سرش
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 نه؟ مگه سپیدار یادته بودم، دوست آیدا با ...من ــ

 

 و زد نمی حرف او از هرگز آزاد که خواهری ...آیدا

 تکان سر و کشیدم دهان توی را لبم .نداشت هم قبولش

 تنش زیر تخت روی را پایش یک و سمتم چرخید .دادم

 .گذاشت

 

 به ...اما اومد می خوشم ازش کردم، تموم باهاش ولی ــ

 .خوردیم نمی هم

 

 ۳۱۸_پارت#

 طومار#

 

 .آمد حرف به خودش چرا بپرسم که این از قبل کردم، اخم
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 من که دلیل همون به سپیدار، دارن مشکل خانواده این ــ
 خوشت پسره این از تونی نمی هم تو کردم، ول رو آیدا

 .بیاد

 

 خالی و کردند باد خون هجوم از انگار تنم های رگ

 می نگاهش داشتم هنوز بود، عجیبی حال یک .شدند

 .برسد خواهد می چه به ببینم تا کردم

 

 .سپیدار ست زنه دو پدرش ــ

 

 دروغگویی به که وقتی به افتاد یادم افتاد، پایین سرم
 این روز همان آزاد العمل عکس بودم، کرده متهمش

 هیچ درواقع .بود کرده پررنگ سرم توی را بینی پیش

 اما بود نکرده صحبت قضیه این از خودش وقت

 .نبود نیز سخت فهمیدنش

 

  کنی؟ زندگی ای خانواده چنین با تونی می تو ــ
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 ...ایرا چه ــ

 

 .دارد ایرادی چه بگویم نگذاشت و حرفم بین پرید

 .کرد می کنترل را صدایش اما بود عصبی

 

 دو گم می سپیدار، رو احمقانه نگری ساده این کن بس ــ

 گرفته رو دیگه یکی دست رفته داشته زن طرف ...زنه

 با کل بعد خوام، نمی رو تو من گفته زنش جلوی آورده

 توی بری خوای می تو ...کنه می زندگی زنش یکی اون

 شبیه پسره معلوم کجا از اصل ای؟ خانواده همچین
  نباشه؟ باباش

 

 از ای گوشه اما بار این نگذاشت، که بزنم حرف آمدم باز

 .دیدم من و شد پر لب قلبم
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 بازار و مغازه اون مدعیه، بازاریای حاجی این از ــ
 بیچاره زن ببنده، و دهنش که پسرش دست داده و کارش

 آتنا، دختره همین ندیدیش؟ دیشب ...شده افسرده

 زندگی این .نیست خوب حالش اما ...خانم و خوشگل

 حالشون حاال ش خانواده اهل که کسی واسه نداره خیر
 .باشه خوب

 

 .بزنم را حرفم نگذاشت پژمان باز و کردم باز دهان باز

 

 و طومار جای اصل خوای می سپیدار، بره یادت ــ
 با من ببین نبینیش؟ میفته سرت از کنیم؟ عوض

 اوضاع شنیدم ولی نداشتم، بدی ی رابطه خواهرش
 نخوام من که بود داغون انقدر چجوریه، شون خانواده

 باشه؟ ببر، هم تو ...علقم از بریدم و خونه این توی برم

 

 تند اما قلبم نکردم، تلشی زدن حرف برای دیگر بار این

 .داد ادامه تر آرام پژمان ترسید، و زد می
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 و شوهرت پدر عروسیت توی خوای می فردا پس ــ
 هربار یا شه؟ می اصل بیاد؟ زناش جفت با کنی دعوت
 تحمل و مریضش ی افسرده مادر شوهرت ی خونه رفتی
 باباش؟ پای جا بذاره پا نکنه که بلرزه تنت و کنی

 

 ۳۱۹_پارت#

 طومار#

 

 یعنی که طوالنی سکوتی کرد، سکوت افاضات این بعد
 بیرون را ام شده حبس نفس .شده تمام هایش حرف

 را موهایم تا برداشتم را برسم لرزان دستی با و فرستادم

  .کنم شانه

 

 .بیرون برو ــ
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 باز .راند لب زیر را نامم آرام و کرد تماشایم زده حیرت

 زمزمه بار این و بدهم قورت را بغضم تا کشیدم نفس

 .کردم

 

 .پژمان داشتم دوسش فقط من ــ

 

 که موهایم به زدن برس حین من و کرد تماشایم گیج

 .دادم ادامه نداشتم دوستشان دیگر

 

 هیچ کردم، می درکش داشتم تازه که داشتن دوست یه ــ

 اما من ...نبود پیشنهادی هیچ نبود، ای دوطرفه حس

 بدترین به تو که حسی .حس اون لمس از بودم خوشحال

 .بردیش سوال زیر ممکن شکل

 

 .سپیدار ــ
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 .نبیند را چشمانم توی اشک های حلقه بودم امیدوار

 

 نه باشه، خوب حس اون با حالم دادی می اجازه کاش ــ

 .کنی نابودش رحمانه بی انقدر که

 

 .کردم تکرار باز من و کرد صدایم باز

 

 .بیرون برو ــ

 

 .سردرگم و خیره کرد، نگاهم

 

 دیگه یکی گناه تاوان که کن فکر این به و بیرون برو ــ
 ی خاله از و گرفتی پسرش از گرفتی، دخترش از رو،

 .گرفتی خودتم

 

 .کردم نجوا تر محکم بار این و بست را چشمانش
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 .بیرون برو ــ

 

 حرفی هیچ انگار اما بزند حرف کرد باز دهان شد، بلند

 در سمت مستأصل که بود پایین سرم .نداشت گفتن برای

 دید وقتی و کرد تماشایم چندثانیه و ایستاد در کنار رفت،
 و کشید عمیقی نفس هستم، رفتنش خواستار مصرانه

 تخت روی را برس آرام من بعدش .کرد ترک را اتاق

 قسمت به کردم، بازش ...برداشتم را کتابم گذاشتم،

 .خواندمش آرام صدایی با و کردم نگاه اش عاشقانه

 چشم قصه پسر .ریختم اشک من و بله گفت قصه دختر

 تندتر هایم اشک من و زد برق خوشحالی از هایش

 تا گذاشتم صورتم روی و برداشتم را بالش بعدش، .شدند

 .کردم زمزمه دلم توی مرتب و کنم خفه را ام گریه صدای

  {داشتم دوسش فقط من }

 

 رحمانه، بی و تلخ ی چندجمله با که داشتنی دوست
 قلبم حکایت و بودند گرفته قلبم و روح از را اش شادی
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 که محبوبی نقاشی روی که بود ای بچه آن حکایت حاال
 کرده خطی خط یکی گذاشته، وقت برایش ها ساعت

 هم شاملو !غمگین و پرغصه و گریان قدر همان .باشد

 :خواند می محزون حاال گوشم توی

 

 اومد می زنجیر صدای جیرینگ جیرینگ افق از

 ...اومد می شبگیر ی ناله برج توی از عقب از

 تونه؟ گشنه !پریا - "

 تونه؟ تشنه !پریا

 شدین؟ خسته !پریا

 شدین؟ بسته پر مرغ

 تون های های این چیه

 " تون؟ وای وای تون گریه

 پریا میکردن گریه زار و زار نگفتن، هیچی پریا 

 پریا کردن می گریه باهار ابرای مث
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 چندروز .گذاشت می سر پشت را شلوغی روز طومار

 هایی کتابخوان اکثرا که را ثابتم های مشتری نبودنم
 های نزدیکی تا و جا آن به بود کشانده بودند ای حرفه

 از فروشی کفش هم و بود شلوغ من سر هم غروب،

 و آمد دوباری یکی آزاد .شد می خالی و پر مشتری

 برای هم تعارفی حقیقتش .رفت دید که را هایم مشتری

 ...ترس این دلم توی و ترسیدم می نکردم، ماندنش

 کن خالی دل تو های حرف و بود قبل شب ی زاییده

 شد، خالی کتابفروشی وقتی اما غروب نزدیک .پژمان

 از خورد اعصابی با بار این و برگشت .برگشت دوباره

 و بست را در هردونفرمان، پرکار ی کننده خسته روز

 .چرخاند شیشه سمت را است تعطیل تابلوی

 

 ...چرا ــ

 

 که ای حوصله بی لحن و چرخیدنش شد اعتراضم جواب

 .ندارد بحث ی حوصله داد می نشان
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 .ندارم پارازیت ی حوصله خستم، ــ

 

 آوردی برداشتی را هایت خستگی بپرسم خواستم می
 بدوزم رویایی چه ها آن با که سمیعی آقای من برای
 حتی ندادم اجازه و گرفتم کام به اما زبان ذهنم؟ برای

 .کنند اندامی عرض هم ها پری

 

 داری؟ چای ــ

 

 با و رفتم کتابفروشی انتهای سمت حرف بی داشتم،
 نشسته .چرخاندم چشم و ندیدمش برگشتم، چای دولیوان

 راست سمت دیوار به چسبیده زمین، روی بود

 .شد می محسوب مکان این دنج جای که کتابفروشی

 و کردم تماشایش چندثانیه .بود بسته هم را هایش چشم

 کاسه توی از را پژمان های حرف دادم اخطار خودم به
 بعد کرد، باز چشم رفتم که سمتش .بریزد بیرون سرم ی

 گازی بخاری یک پژمان و پرهام سابق، ی حادثه از
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 نزدیک بود نشسته او که جایی .بودند خریده مغازه برای

 به هوا این برای کم ی شعله روی که بود بخاری همان

  .کرد می کفایت کافی قدر

 

 .بشین ــ

 

 گفت، را این کرد می نگاهم پایین از حالت آن توی وقتی

 دراز هم را پاهایم .دادم دیوار به را ام تکیه و نشستم

 عکس .زدم زل رنگم نارنجی های کتونی به و کردم

 و گرفت را چایش .داشتم دوستشان و داشتند گارفیلد

 .شد من های کتونی پرت هم او نگاه

 

 .بود مزخرفی روز چه ــ

 

 و بودیم نکرده قفل را در سمتش، چرخاندم کمی را سرم

 .شود ها آدم ورود مانع تابلو همان فقط بودم امیدوار

 .نداشتم حوصله هم من دیگر حاال
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خودت و این ...خوبه کاسب واسه مغازه، بودن شلوغ ــ

 .گفتی

 

 نه و بیست ی آستانه در پسر این چقدر زد، پوزخندی

 .بود خسته صورتش سالگی

 

  .شم می خسته خیلی وقتا بعضی ــ

 

 دست با و گذاشت آرنجش روی دست او و کردم سکوت

 میان بعد کمی .چسباند لب به را چایش لیوان دیگرش،

 موسیقی آن و ام کتابفروشی قسمت آن ناب ی خلسه

 .آمد حرف به شد، می پخش جا این در همیشه که پریایی

 

 و بجنگ گفتم همیشه که منی کنم؟ غرغر یکم بده ــ
 کن؟ تلش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 نبودند، مهم پژمان های حرف دیگر .زدم لبخندی

 .کشیدند نمی رو و زیر چشمانش

 

 .نیست بد نه، ــ

 

 به معتاد یک .نوشید چایش از کمی باز و داد تکان سری

 !مردها از خیلی مثل .آدم این بود چای

 

 می دلم .شم می خسته خیلی امروز مثل وقتا، بعضی ــ

 توی اصل برم بزنم، فوتبال سالن برم دوستام با خواد

 برام و کنم حال و عشق مسافرت، برم .بچرخم خیابونا

 سر برن می نون من قبل از کارگر چندتا نباشه مهم
 از یکی هرماه که خرابه انقدر بازار اوضاع و سفرشون

 که باری آخرین بره یادم .کنم پاس تونم نمی و هام چک

 کی نبودن دیگه آدمای دغدغم و کردم خرید خودم برای
 دنیا این توی که کنم زندگی طوری یه برم هفته یه بوده،

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 های غصه نه بدهی، نه .خودم و خودمم فقط انگار

 .کفاشی کارگرای برای دلنگرانی نه ...مامان

 

 داده تکیه که طور همان چرخید، سرش .افتاد پایین سرم

 .شد تر آرام صدایش .دیوار به بودتش

 

 .کتابفروش دختر تو برای دلتنگی نه ــ

 

 یدک را حیرت از عظیمی حجم نگاهم .آوردم باال را سرم

 .زد ای خسته لبخند کشید، می

 

 بشن؟ دلتنگ تونن نمی دوستا چیه؟ ــ

 

 شب همان از .داشتم بغض دلیل بی اصل گزیدم، را لبم

 به صبح و برد خوابم کی نفهمیدم که وقتی همان از قبل،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 که بس بودند برداشته جهنم از را وجودم گل عزیز، قول

 .زدم لب بغض همان با بودم، برزخی

 

 .شن می چرا، ــ

 

 .را صورتم جزء به جزء کرد، نگاهم تر عمیق

 

  چته؟ دیگه تو ــ

 

 آرام انقدر هردو چرا دانم نمی انداختم، باال ای شانه
 از را ناب ی خلسه آن خواستیم می شاید زدیم، می حرف

 .نبریم بین

 

 .گرفته دلم یکم فقط ــ

 

 .ندارن نا چشات ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 قطره یک و کنم تأییدش تا زدم پلکی بود، او با حق

 هم را خودم که ای قطره .ام گونه روی ریخت اشک

 تکیه حالت آن از و رفتند هم توی هایش اخم کرد، شوکه

 .درآمد زده

 

 شده؟ چی ــ

 

 تکان سری و اشک ریختن محل روی کشیدم را دستم

 .دادم

 

 ...هیچی خدا به هیچی، ــ

 

 .زد لب هایش اخم همان با

 

 شه؟ می طوری یه آدم دل کنید می گریه چرا زنا، شما ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .کردم می گریه واقعا داد می ادامه اگر البته دانستم، نمی

  .داد ادامه خودش بزنم، لبخند کردم سعی

 

 نگام مظلوم ریزه می اشکش وقتی تو شبیه هم مامان ــ

 .کنه می

 

 برای میان این دلم .شدند زنده باز پژمان های حرف

 او جای آمده زن، یک .سوخت می همه از بیش مادرش

 حتما بود، تلخ حتما .بود داده تشکیل زندگی و گرفته را

 .پرسیدم چرا دانم نمی .تحمل غیرقابل حتما و بود سخت

 

 کنه؟ می گریه خیلی مامانت ــ

 

 سوالم از انگار .رفت هم توی تر بیش هایش اخم

 با و دیوار به داد تکیه دوباره حال این با نیامد، خوشش

 .داد را جوابم تأخیر کمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...هرشب ــ

 

 .پرسیدم شده تر بیش مراتب به بغضی با

 

 چرا؟ ــ

 

 را چشمانش بار این بدهد، را جوابم تا کشید طول هم باز

 زانویش روی دستش .نکرد باز را هایش اخم ولی بست

 این فشار از دستش های رگ به من نگاه بود، شده مشت

 .بود مشت

 

 تلش بردنش، برای حریفش که باخت رو چیزی چون ــ

 .بود نکرده هم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دوباره .بگیرم آتش تر بیش شد باعث دوپهلویش حرف

 آرامش انگار دوخت، چشم من به و کرد باز پلک که
 هایش خستگی بار کردن کم در بار این ام کتابفروشی

 هایش پلک و بودند تر خسته چشمانش .نبوده موثر

 .تر سنگین

 

 کنی؟ می نگام طوری این که شدی بازنده هم تو ــ

 

 جایش به !را احساساتم از بخشی ...باختم بگویم خواستم

 .زدم لب اما

 

 .باشم بازنده خوام نمی ــ

 

 .خورد تکان هایش لب آرام

 

 .خوبه این ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 صاف و کشیدم صورتم روی دستی کشیدم، عمیقی نفس

 انگار که طوری این بود، بس حال این دیگر .نشستم تر

 که ای خلسه این .نبود هیچ و است حرف هزار بینمان

 را این و شویم می آرام هم پیش دانستیم می هردو انگار

 .خواستیم نمی

 

 .کرد یخ خودم چای ــ

 

 مان گرفته قلب و چشم طعم تا کردم عوض را حرف

 یکی و شد تر مسلط خودش به کمی هم او .شود عوض

 .کرد جمع را پاهایش از

 

 .تنهاست دست حامد برم، دیگه من ــ

 

 زمین به دست ...بود بهتر رفتنش دادم، تکان سری

 و تکاند دست با را لباسش خاک .برخاست و گذاشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و بودم نشسته هنوز من .کشید موهایش بین دستی

 لبخند و چرخاند من سمت را سرش .کردم می تماشایش

 .زد آرامی

 

 .انگار مسکنه جا این رفیق، گرفت دمت ــ

 

 .سوخت می اما گلویم زدم، لبخندی هم من

 

 .سمیعی آزادخان خستگیات و تو مال کنج این ــ

 

 .گرفت عمق اش خنده

 

 .آزادخان بودی نگفته بود وقت خیلی ــ

 

 .رویم و رنگ بی کمی لبخند همان با دادم، تکان سری
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بگم؟ زیاد داری دوست ــ

 

 .انداخت باال را سرش

 

 ...آزاد آزاد .آزادم تو واسه نه، ــ

 

 و نشستم لبخند همان با آزاد؟ آزاد جمله، این داشت ایهام
 از و چرخاند را تابلو رفتن قبل کردم، نگاه را رفتنش

 شده، سرد چای یک و ماندم من .شد خارج کتابفروشی

 که پری دو و گرفته بغل غم زانوی پریان شاه دختر یک
 نگاهم طوری و کنج آن بودند نشسته محزون و ساکت

  .ام شکسته را دیو عمر ی شیشه من انگار که کردند می

 

 .خواد می و این از بیشتر من دل اما، آزادی من واسه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 می چه دیگر تو پرسید آرام کرد، نگاه قلبم به مغزم

 شرم، و خجالت با ...زبانی بی زبان با قلبم، و خواهی

 هوس از کردند تب هایش لب و برد جلو را سرش

 می ...زد لب آرام قلبم .بودند دلش توی که هایی نوبرانه

 ...سرم به بلیت و دردت ...جانم ...عزیزم بگویم خواهم

 تأثر با و افتاد منطقش عینک کشید، عقب را سرش عقلم
 خودش برای لب زیر داشت انگار که کرد نگاه قلبی به

 !عزیزم ...عزیزم ...عزیزم گفت، می و انداخت می تسبیح

 

                               

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 

 

 به سعید .بود ها گوجه کشیدن سیخ به مشغول سودابه

 جوجه بود قرار و بود داده سور شدنش دار نوه مناسبت

 حیاط به امر همین برای مردها .بکشند سیخ به حیاط در

 ها گوجه و برنج و ساالد بساط داشتیم ما و بودند رفته
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 از پر همیشه، مثل بود شلوغ خانه .کردیم می آماده را

  .اردالن و نوا بازی و فریاد صدای

 

 قربونت؟ تو شه می شروع امتحانات کی ــ

 

 .دادم را سودابه جواب و خندیدم

 

 یه بذار جدید، ترم شده شروع تازه آجی، دی تا مونده ــ

 .توروخدا بکشیم راحت نفس

 

 روحی ی مجمه توی را گوجه سیخ و خندید هم خودش

 .داد قرار دستش زیر

 

 استرس و نزدیکه شاید گفتم ای، گرفته یکم آخه ــ
 .همیشه مثل داری و امتحانات
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نکنم نگرانش تا لبخند همان با کشیدم، عمیقی نفس

 .کرد تماشایم و برداشت ساالدش تزیین از دست نگار

 .غوغاییست جه دلم توی دانستند می حانیه و او فقط

 

 .آجی خوبم ــ

 

 ست؟ آماده ها گوجه مامان ــ

 

 آشپزخانه ی پنجره از که پرهام سمت سودابه سر

 و شد بلند سریع .شد کشیده داخل بود کرده خم را خودش

 سیخ از بود پر تویش .کرد بلند هم را روحی ی مجمه

 .گوجه های

 

 بندازیم؟ رو سفره ...ببر بیا مامان، آره ــ

 

 .آمادن کبابا آره، ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ۳۲٥_پارت#

 طومار#

 

 توی بس از ها وقت این عزیز .چرخاندم را سرم

 شکم و ننداخته ی سفره غر و رفت می راه آشپزخانه
 حس نبودنش ریخت، می جانمان به را ها بچه ی گشنه

 .شد می

 

 کو؟ عزیز ــ

 

 همسر دست به و درآورد کشو توی از را سفره سودابه

 .داد سپهر

 

 .خوند می نماز داشت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 همان از و بود باز نیمه درش رفتم، اتاقش سمت به

 باز را در .نشسته جانمازش جلوی که دید شد می فاصله

 می سعید داداش به باید .دادند صدا قیژ لوالهایش کردم،

 مقابلش از آهسته عزیز سر .کند کاریشان روغن گفتم

 .دوخت من چشمان توی را نگاهش و شد کنده

 

 مادر؟ چیه ــ

 

 طور یک .بود تر کم سروصداها اتاق این توی رفتم، جلو

 و کشید می قد انگار عزیز خود وجود از که آرامش

 را صورتش و اش سجاده پای نشستم .کرد می تغذیه

 .کردم نگاه

 

 .شدم نگرانت کنی، غرغر سرمون نیومدی دیدم ــ

 

 داد قرار مهرش کنار را دستش توی تسبیح زد، لبخندی

 .زد لب و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .ام فکری همش بینم، می و آقات خواب زیاد روزا این ــ

 

 .شد کمرنگ لبخندم

 

 دیدی؟ خواب بازم ــ

 

 .کرد تر عمیق را اش خنده او اما من جای به

 

 .کنه تموم رو فاصله این خواد می گمونم ها، ــ

 

 اش خنده کردم که اخم .لرزید حرفش معنای از تنم

 .شد صدادار

 

 .زندم که هنوز نکن، خوف ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 طور این در توانستم نمی کردم، تماشایش اخم همان با
 باد یهو گلویم که شدم می طوری یک بزنم، حرف موارد

 و کرد دراز را پایش یک .شکست می صدایم و کرد می

 .داد عقب را نمازش ی مقنعه ی چانه

 

 .رفتن این از شدم می خوشحالم نبود، اگر تو ی غصه ــ

 

 !عزیز ــ

 

 ۳۲٦_پارت#

 طومار#

 

 دستم روی دست کردم صدا اعتراض با که را نامش

 .کرد نجوا او و زدم زل دستش های چروک به گذاشت،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 شه می خسته که رسه می جایی به آدمیزاد وقتا بعضی ــ
 لب گوشش زیر میاد عمرش ی پیمونه انگار زندگی، از

 اینا ...دیدی رو دنیا کافی قدر پیرزن، بسه گه می زنه می

 خودم قدر بدونی گم می .مادر کنم هراسونت گم نمی رو

 دیدن جز نمونده، دلم به آرزویی و کشیدم نفس نیازم و
 .شدنت بخیر عاقبت

 شده جمع اشک سریع چشمانم توی گرفتم، عمیقی دم
 لعنت را خودم حال همان توی و شوم بلند خواستم .بود

 اما بلرزاند، طور این را تنم که پیشش آمدم چرا که کردم

 .شد مانعم جانش کم و پیر دستان همان با .نداد اجازه

 

 .مادر بشین ــ

 

 ببیند را اشکم که این از .نکردم نگاهش دیگر اما نشستم

 من مثل ها بچه ی همه دانستم نمی کشیدم، می خجالت
 هایم شدن احساساتی این از که بودم من فقط یا بودند

 .کردم می شرم عزیز پیش
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 سروسامون هام بچه ...خوبم روزا این خوبه، حالم ــ

 حالشون هم پیش خانوادم سالمن، هام نوه گرفتن،
 گم می فقط شینم می که قبله این جلوی ...خوشه

 .شکرخدا

 

 .بزنم حرفی و کنم غلبه احساساتم بر توانستم باالخره

 

 بانی و باعث شما .شماست بودن خاطر به اینا ی همه ــ

 .خوشحالیمون باعث شدنمونید، جمع

 

 لب دور دستی و داد تحویلم اش زیرکانه های خنده آن از

 .کشید هایش

 

 چه باشه طور این شید؟ نمی جمع هم دور نباشم، یعنی ــ

 .کردم تربیت هایی بچه بد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .زدم لب گرفته صدایی با کنان اعتراض

 

 حرفا؟ این با کنی می اذیت چرا ــ

 

 .داد آرام را جوابم

 

 نگران بیرون، اون آدمای تمام از تر بیش که این برای ــ

 .خودمم بعد توام

 

 .آمد حرف به دوباره عزیز و فشردم هم به لب

 

 امانت یه اما دخترا پدر، مادر دست امانتن ها بچه ــ

 خدا گفت آقات اومد، دنیا که سودابه .ترن شکستنی

 و تره گرون که امانتی اون ...کرده سخت و کارمون

 .نشکنه باشه حواسمون باید و دستمون داده تر قیمتی
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 مردش عاقله داشت که سوادی اما بود قدیم مرد آقات

 همه شد می دختر ش بچه هرکی که زمان اون .بود کرده

 و دلم ش جمله یه همین با نداختن، می راه پشتش حرف
 و خواد می و ش بچه خاطر که کرد قرص

 

 ۳۲۷_پارت#

 طومار#

 

 که بعدی پسرای .کنه نمی طردش بودنش دختر برای

 خوبی دار امانت نکنه گفت می همش اما شد، شاد اومدنم
 گفتم می فخری؟ نداد بهمون دختر خدا دیگه که نبودیم

 می .نکن ناشکری .سالمن هامون بچه آقا شکرخدا

 بابا، گه می وقتی دختره این ...فخری آخه گفت می خندید

 سودابه خدابیامرز .شه می آب دلم تو قند دیگه طور یه

 .خواست می هاش بچه باقی سوای رو
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 کشید می یدک را بغضم جنس داشتم، بار این که لبخندی

 .کشید آهی عزیز .بود هم شیرین اما

 

 وقتی اما نبودیم منتظرت داد، بهمون دیر خدا رو تو ــ

 .داشت ذوق سودابه زمان قدر ...دختری فهمید

 

 نجوا و زد زل هللا نعمت بابا عکس قاب به گرفت، نفسی

 .کرد

 

 که دستمون داد خدا ای دیگه ظریف و شکستنی امانت ــ

 که عمری و موندم من .ازش محافظت برای نموند آقات

 یه بهم خدا تازه و استراحتشه وقت دیگه کردم می فکر

 فقط نه حاال دستم، امانتی هنوز .بود داده دیگه بچه

 میاد بابات هربار هستی، هم بابات امانت که خدا امانت

 طول دونم می ...مرد گم می شم، می پا خواب از و خوابم

 .بیام و بدم سروسامون هم رو آخری این بذار ولی کشیده
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 !عزیز ــ

 

 .رفت تشر

 

  باهات؟ نکنم درددل عزیز، عزیز هی چیه ــ

 

 کردن؟ درددل گفت می این به و کرد می دلم به خون

 

 .دادنه دق این ــ

 

 .کند جمع را اش سجاده تا شد خم .خندید

 

 منم بنداز، رو سفره برو پاشو .آوردم بارت لوسم چه ــ

 .االن میام
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 هایم لب .کرد نگاهم کرده اخم و چرخاند سر نشدم که پا

 .بود آویزان

 

 با کردی زهرمارم ناهار، اون جای بخورم کوفت من ــ
 ...حرفا این

 

 دوتا اون دل و جا اون بشینی کرده بغ نبینم خبه، خبه ــ

 .کنی خراب شادیشونه جشن که بچه

 

 .زدم لب غمگین اما شوخی به

 

 .داشتی دوست تر بیش و هات نوه همیشه ــ

 

 .نکرد مخالفت اصل

 

 ۳۲۸_پارت#
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 طومار#

 

 همین قدیم از .ترن شیرین ...بادومن مغز چی، پس ــ

 خدای سرسنگینید؟ چرا پژمان با تو ...راستی بوده،

  ندارید؟ که مشکل ناکرده

 

  بود؟ شده متوجه هم عزیز .کشیدم عمیقی نفس

 

 ...که خوبیم نه، ــ

 

  .زد لب و کرد تماشایم مشکوک

 

 و هام بچه دعوای و قهر  تحمل و تاب من امیدوارم، ــ

 .نره یادت و این سپیدار، ندارم
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 جا از دومش تشر با و چشم یعنی که دادم تکان سری

 جمع ی سجاده هم خودش .بندازم را سفره تا شدم بلند

 اتاق از نمازش چادر همان با .ایستاد و برداشت را شده

 .کرد بلند را صدایش و آمد بیرون

 

 ...گشنشونه مردا کردید؟ برپا رو سفره ــ

 

 همانی .بود خودم عزیز عزیز، این .کشیدم راحتی نفس

 های زن عین کردی می جانش به جان و زد می غر که
 خدای که کرد می تصور خانه سلطان را ها مرد قدیمی

 که عزیزی از .ماند می گشنه شکمشان نباید ناکرده

 می پناه عزیزی به و کردم می فرار زد می مرگ حرف

 بیش را عزیز این .کرد می دعوایم و زد می غر که بدرم

 .کرد نمی خالی را دلم ته الاقل ...داشتم دوست تر
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&& 

 

 روی جدیدش کتاب بود قرار کرمانی ی نویسنده یک

 ناشر دفتر به را خودم طومار جای به صبح .بیاید گیشه

 و او جانب از اول را مراسم این ی اجازه تا بودم رسانده
 واحد با نهایی های صحبت بعد و بگیریم نویسنده

 بودم معتقد .کنیم شروع مجوز کسب برای را فرهنگی

 و کند کمک طومار رونق به توانست می هم اتفاق این

 قدم اولین این چون داشتم استرس .نویسنده آن به هم

 طبق چیز همه اگر و داشتم برمی طومار در که بود بلندی
 شهرمان برای خوبی اتفاق رفت می پیش هایم برنامه

 .خورد می رقم

 

 بگیره؟ طرح این کنید می فکر شما ــ
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 می کردم، می نگاه که مجموعه ناشر ی چهره به
 اش زندگی چهارم ی دهه در که بزنم تخمین توانستم

 توی ناامیدی و سردی میزان این دانستم نمی .دارد قرار

 شغل بهترین او من نظر از چون بود چه برای نگاهش

 .داشت بودن کتابفروش بعد را دنیا

 

 .کنیم می رو تلشمون ی همه ما ــ

 

 .زد لب و انداخت میزش روی را خودکارش

 

 ۳۲۹_پارت#

 طومار#

 

 بهش مردم عموم که کتابی رمانه، کتاب یه کتاب این ــ

 برای چندنفر نظرتون به ...چسبونن می برچسب هزارتا

 فاخر ادبیات از اگر باز میان؟ رمان کتاب امضای جشن

 طالب تری بیش های آدم داشت توقع شد می ...بود
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 با نویسنده اگر کنم می فکر من .باشن مراسم در شرکت

 و نشر دفتر بیارن تشریف خصوصی امضای جشن یک
 هم نتیجه بی تلش بهتره، کنن امضا و هاشون کتاب

 .نکردیم

 

 و کتاب ی درباره که بود آمده پیش خیلی من برای
 بحثتم طرف که این اما کنم بحث ها آدم با داستانی ادبیات

 .بود گیجی از پر لحنم .بود عجیب باشد ناشر یک

 

 هست؟ خودتونم تفکر این ــ

 

 ..مردم عموم کردم عرض ــ

 

 .پرسیدم تاکیدوار
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 اون هم شما نظر از چیه؟ خودتون نظر پرسیدم منم ــ
 درسته؟ خوره می کتابا دست این به که برچسبا

 

 و خاراند را صورتش برداشت، را خودکارش دوباره

 .داد می نشانش خسته و حوصله بی کمی که زد لبخندی

 

 ...خانم ببینید ــ

 

 .آورد نمی خاطر به را ام فامیلی

 

 .هستم کرمانی ــ

 

 .داد تکان سری

 

 چاپ رمان دارم فقط ساله ده من ...کرمانی خانم بله، ــ

 نمی فعالیت فضا این توی بود این اعتقادم اگر .کنم می
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 من .نیست خوب روزها این ادبیات اوضاع اما .کردم

 حتی ولی دادم کاغذ تأمین درخواست صبح امروز همین

 برای .برسه دستم به کاغذ آینده ماه دو تا ندارم امید

 کتابفروشیتون توی ازش رونمایی طالب شما که کتابی
 کاغذ تونستم فراوان سختی با و نیمایی ارز با هستید
 تعرفه کردم، صحبت قراردادم طرف ی چاپخونه با .بخرم

 خریدم می جلد برای که مقوایی داشته، افزایش چاپ ی
 دیگه ی واسطه هزارتا و صحاف داشته، قیمت افزایش

 دونید؟ می رو اینا ی نتیجه .داشتند تعرفه افزایش هم

 .نفهمم که نبودم ابله ...خب کردم، اخمی

 

 قیمت؟ افزایش ــ

 

 .زد پوزخندی

 

 ۳۳۰_پارت#

 طومار#
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 روشنفکری تز بیایم ما حاال .قیمت وحشتناک افزایش ــ

 گرون مرغم ...شده گرون گوشتم نداره، عیبی که بدیم

 گرون آدامسم و پفک و چیپس و لباس و مانتو شده،

 خریدشون سبد از رو چیزی مردم .نداره فایده باز شدن

 به من .بیاد تر کم بقیه چشم به تأثیرش که کنند می حذف

 به رو کارم اوضاع که پذیرفتم هاست مدت ناشر عنوان

 یا یک شاید شه می چاپ که کتابی تا ده از .ورشکستگیه

 یعنی اینا ی همه و برسن چاپ تجدید به دوتاشون

 .انبار توی طوالنی مدت برای من ی سرمایه خوابیدن

 هستید؟ حرفام متوجه شما

 

 .گرفتند نمی نظم افکارم اما بزنم حرف خواستم می

 

 از کم استقبال دیدن با نویسندم خوام نمی من ــ
 روشنه روز مثل برام بشه، قبل از دلسردتر رونماییش
 رو ها هزینه ریز اگر حتی قیمت این با کتابی از استقبال

 سود حداقل با من بدونه تا بذارم مخاطب اختیار در هم
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 .ست فایده بی هم رسوندم پخش ی مرحله به و کار

 گرونی وضعیت از کشور، وضعیت از ...دلخوره مخاطب

 عوضی فروش گرون مشت یه ها ما کنن فکر شاید و ها

 جاشون اگر خودمم نیست، بهشون هم خرده هیچ .هستیم

 همین و ناامید قدر همین ...بود بد حالم قدر همین بودم

 .خشمگین قدر

 

 حالت ترین ناامیدکننده در داد خودش به که فحشی از

 نفس که شد متوجه کنم فکر .گرفت ام خنده ممکن

 .کشید عمیقی

 

  .باشید راحت ــ

 

 .گذاشتم دهانم جلوی را دستم

 

 .متأسفم واقعا ببخشید، ــ
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 آینده به دارم هاست مدت من زنید، می لبخند خوشحالم ــ
 به کنه تبدیل رو کتاب رفته رفته که کنم می فکر ای

 شغلم روزی نیاد یادم خودمم دیگه حتی و لوکس کاالی

 باشم؟ نگران دید می حق من به حاال .بوده کتاب نشر

 

 خیلی باشه ...کنیم تلش باید گم می فقط من ببینید، ــ

 شه نمی ولی ...کمیاب خوب کتاب گرون، کتاب خب،

 هم رو نویسنده قبلی آثار من .گذاشت دست روی دست

 ی نویسنده از نباید چرا روونه، و تمیز قلمشون .خوندم

 .دیم نمی دست از که چیزی کنم؟ حمایت شهریم هم

 

 دست از رو چیزها خیلی من ی نویسنده هم حاال همین ــ

 .داده

 

 .کردم تماشایش گیج
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 ۳۳۱_پارت#

 طومار#

 

 تا کنه می کم کتابش صفحات از قطره قطره داره اون ــ
 و برسه مخاطب دست تری معقول قیمت با فقط کتاب

 می گریه با و گرفت تماس قبل دوشب شه می باورتون
 حذف رو جملتش این از تر بیش تونه نمی دیگه گفت
 نویسنده یعنی این ناراحته؟ عمیقا بابت این از و کنه

 با کتابش که این برای فقط زده سانسوری خود به دست
 .بشه خونده تری کم قیمت

 

 .کشیدم عمیقی نفس

 

 تیراژ با هام کتاب که میارم یاد به رو روزهایی من ــ
 اتمام به بازار توی دوهفته یکی عرض در چندهزارتایی

 یک عنوان به من های کتاب کرمانی، خانم رسید می
 ...داشتند ای رویایی اوضاع چنین شهرستانی ناشر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حاال و داشتند شوق کتاب خرید برای مردم که روزهایی

 .ببینید رو

 

 با بودم تر کوچک وقتی بود یادم .زدم غمگینی لبخند

 کتاب یک توانستم می ناقابل تومان هشتصد یا هفتصد

 .افتاد پایین سرم .بخرم قصه

 

 کتاب خواد می که اونی به دم، می حق همه به من ــ
 ها سال که تفریحی تمام و تونه نمی دیگه ولی بخره
 گاهی که خودم به ده، می دست از کم کم داره رو داشته
 بزنم، سروکله نفر هزار با باید کاغذ ناچیزی مقدار برای
 خودش دست با خودش، اثر روی داره که نویسندم به

 سخت کافی قدر به ما اوضاع .کنه می اعمال حذفیات

 اون که امیدی این سختی، این خوام نمی فقط من هست،

  .بره بین از کم استقبال یه با داره نویسنده

 

 چشمان توی خمودی و سردی آن حاال کردم می حس

 .فهمم می را مرد
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 چی؟ بره پیش خوب چیز همه بدم قول بهتون اگر من ــ

 

 تضمینی؟ چه با ــ

 

 .زدم لبخندی

 

 با منم حقیقتش گفتید، شغلتون تاریک بخش از شما ــ
 انقدر گاهی فروش بخش توی ...آشنام بخش این

 تلش چی برای پرسم می خودم از که خلوته کتابفروشی

  .کنند کمک بهم که هستند ها نشونه سری یه اما کنم می

 

 .کرد نگاهم سوالی

 

 کنن می تلش دارن هنوز که دارم هایی مشتری من ــ

 از شده هرسختی به که آدمایی .بمونه سرپا صنعت این
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 .دیدم کتابا به و عشقشون این من و کنن می حمایت کتابا

 این از باشم مطمئن که دارم باور انقدر عشق این به

 از ...نویسنده اون جناب، ببینید .شه می استقبال کتاب

 ازش خودش شهر توی نباید چرا .دیاره و شهر همین

 ...بدید و رضایت شما نشناسنش؟ شهریا هم و شه تقدیر

 .من برای ها تلش باقی

 

 ۳۳۲_پارت#

 طومار#

 

 هایم لب .کرد تماشایم پرفکر و داد تکیه اش صندلی به

 .جنبیندند

 

 .برمیاد پسش از طومار ــ

 

 .نباشه نویسندم ضرر به کار این امیدوارم خب، بسیار ــ
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 .زدم لبخندی

 

 ...اما نیست خوب اوضاع دونم می .نیست ــ

 

 .حرفم بین پرید

 

 اولیه ی ماده و خانم کاغذه با کارم من باشم؟ امیدوار ــ

 جدا هم از کاغذ و کتاب .کنم می پیدا سختی به رو کارم ی

  باشه؟ کننده امیدوار تونه می حال این کجای و نیستند

 

 همه این از بودم گرفته سردرد شدم، بلند جایم از
 .صنعت این توی آشفتگی

 

 ...مخاطبا اون ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  .حرفم بین پرید هم باز

 

 دست از رو شغلم دارم کم کم من دارن، حق همشون ــ
 نویسنده و کتاب با خوششون خاطرات ها اون دادم، می

 و دیم می دست از رو چیزی داریم همه .رو عشقشون ها

 خانم نیست طور این نباشه، خوب حالمون داریم حق
 کرمانی؟

 

 .انداختم باال ای شانه

 

 .کنم می و تلشم من ولی ...شاید ــ

 

 .باشیم معجزه دنبال باید قضیه بعد به جا این از ــ

 

 .داشتم باور را حرفم چون زدم لبخند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .باشه ما خود نگاه معجزه شاید و ــ

 

 می من اما بود نشده حرفم متوجه کرد، نگاهم گیج

 و راه این که این برای الاقل .کنم تلش خواهم می دانستم

 داستان خواندن از ما تک تک دل توی که عشقی این
 از را بود شده زنده مختلف کشورهای از مختلف، های

 جمع را اش سفره رویا و نشود گم خیال تا .ندهیم دست

 برکت از بود دنیا این توی هنوز نوری اگر که .نکند

 به امیدمان برکت از بود، روشنمان های خیال توی رنگ
 می ذهنمان از هم را این اگر و سیاه روزهای شدن بهتر

 کمکش به که این برای داشتیم چه ما دیگر ...گرفتند

 نگاه کردم نجوا که را خداحافظ کنیم؟ تحمل را ها سختی

 نمی دیگر ...من روی بود نشسته سوال با هنوز ناشر

 .دادند نمی توضیح که را خیال دانست،

                             

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۳۳۳_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طومار#

 

 نرفتی؟ هنوز ــ

 

 و بود ایستاده کتابفروشی ورودی در کشیدم، باال را سرم

 صورت روی را ام خسته نگاه .پرسید می را سوال این

 .چرخاندم ترش خسته

 

 یه .نویسم می رو رونمایی روز کارای لیست دارم نه، ــ

 .دارم هم خرید سری

 

 نوشتم می تویش را کارهایم که سررسیدی شد، که داخل

 .زد لب و انداخت ساعتش به نگاهی .بستم

 

 ...دختر نمون انقدر گفتم هزاربار دیروقته، ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بود رفته در دستم از ساعت

 

  .دنبالم بیاد پژمان گم می نداره، عیبی ــ

 

 پریدگی رنگ و ها خستگی تمام کرد، تماشایم دقت با

 .بود مدتم این های تلش حاصل که را هایم

 

 رسه؟ می بهت چیزی کشتی، و خودت همه این ــ

 

 ...ها قصه دنیای توی الاقل نبود، پول چیز همه .خندیدم

 چهارتا همیشه دودوتا شاید او، ذهن بازار دنیای توی
 صفر و کردم می ضرب دو در را دو گاهی من اما بود

 .کرد می خوب را حالم که صفری .ماند می دستم کف

 

 برسونمت؟ من ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کرد اخمی شوخی به انداختم، باال سری

 

 .نه گی می محترمانم درخواست به میاد بدم ــ

 

 زیاد روزها این .لبخندم روی کرد گیر نگاهش خندیدم،

 دیدم می آمدم می خودم به یکهو .کرد می نگاهم

 جان دلم که کردم می ذوق بعد .مانده ام خیره چشمانش

 بعد و گذاری می تاثیر هایش سیگنال روی داری احتماال
 از گرفته، سر از را رفتارش عادی چقدر دیدم می که

 .گرفتم می وجدان عذاب دلم کردن امیدوار

 

 که کتابایی با بیاد، رونمایی برای خواد می مامان ــ
 .تره خوب حالش و حس خرم می براش

 

 .زدم لب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ۳۳٤_پارت#

 طومار#

 

 .سرچشم قدمشون ــ

 

 .شام کنه دعوت رو تو خواد می ــ

 

 ناگهانی دستپاچگی و حرکتم از خندید پرید، باال ابرویم

 .دادم بروز خودم از که ای

 

 .که خواستگاریت بیاد خواد می نگفتم ــ

 

 صندلی روی .اش جمله آن با زد آتش را دلم .گزیدم لب

 .کشیدم عمیقی نفس و نشستم تر صاف

 

 شام؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 توی را سوییچش .داد تکان سر و صندلی روی نشست

 .زد لب و چرخاند دستش

 

 .بریم هم با پاشو یا پژمان، بزن زنگ ــ

 

 میز روی را موبایل و فرستادم پیام پژمان برای

 صورت روی اال گشت می جا همه نگاهش .برگرداندم

 .من

 

 چی؟ برای شام نگفتی ــ

 

 

 .انداخت باال ای شانه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 قصه از بشینید خواد می احتماال .نکن دخالت تو گفت ــ

 ی صدقه قربون هر و بزنید حرف خونید می که هایی

 .برید شخصیتاش

 

 .دادم قورت را ام خنده

 

 !سمیعی آقای هستی ادب بی خیلی ــ

 

 .انداخت باال ابرویی خنده با هم خودش

 

  .که اومد خوشم ...و گفتنش سمیعی آقای جووون، ــ

 

 میز روی دست جدی و پراندم برایش لب زیر ای مسخره

 طور این برای بود کرده عادت دیگر دلم .زدم گره درهم

 .نرود ضعف و نکند غش زدنش حرف
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .دن نمی اجازه عزیز ــ

 

 پزون سمنو یه .کنه دعوتت عزیزت با خواد می ــ

 فردا پس کن باور ...شد گیرتون نمک کردید، دعوتش

  .سپیدار بگیرم رو تو کنه می مجبورم

 

 از اما دلم .آدم این نبود مشخص اش جدی و شوخی

  .شد آب هم تصورش

 

 غالب و خرابش کله و اخلق بی پسر خواد می مامانت ــ
 من؟ به کنه

 

 تحریر لوازم ی قفسه از کنی پاک کرد، دراز دست

 .داشت هم خنده صدایش سمتم، کرد پرت و برداشت

 

  .بخواد دلتم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 صدای توی را حسرتم ...خواست می خیلی که دلم دلم؟

 .کردم پنهان ام خنده

 

 ...توبه رو؟ تو ــ

 

 این توی دلم .کرد پرتاب هوا توی آزادانه را اش خنده

  .شد می جزغاله ها شوخی

 

 بگم؟ چیزی یه شوخی بی ولی ــ

 

 و داد قورت را اش خنده ...بگو یعنی که دادم تکان سری

 با و گفتنش وقت نکرد نگاهم .کرد بازی سوییچش با باز

 .آمد حرف به اش بازاری و تخس لحن همان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می طوری یه کنی، ازدواج روز یه کنم می فکر وقتی ــ

  .تصورش از نمیاد خوشم همچینی ...شم

 

 ...گردنش رگ به گردنش، به زد ای ضربه بعد

 

 .انگار کنه می آبثه یهو لعنتی این ــ

 

 ۳۳٥_پارت#

 طومار#

 

 کمی .ترکید و کرد باد انگار دلم بعد و زدم زل رگش به

 داشت که منی دل برای ها حرف این بود ناجوانمردانه

 که انگار بود شیشه .کرد می لمس را داشتن دوست

 دید، را کردنم نگاه مات وقتی .برید می را دلم انگشتان

 را دستانش جفت کف و برداشت رگش روی از را دستش

 .بود آرام صدایش .بودم پشتش من که میزی روی گذاشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گه؟ می چی االن نگات ــ

 

 !زخمی و بودند خونی اما دلم انگشتان بخندم، کردم سعی

 

 حرفا؟ این و آزادخان گه می ــ

 

 های پارادوکس !نگاهش توی لبخند با توامان کرد اخمی

 .داشتم دوست را صورتش توی

 

 رو نیست، که زمینی سیب آزادخان بگو نگات به ــ

 .داره تعصب رفیقش

 

 و کشیدم بیرون گنجه توی از را ام احمقانه بینی واقع آن

 .کردم پهنش زبانم نوک
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنم می ازدواج منم باالخره روز یه باش، نداشته ــ

 میاد که کنه آبثه کسی برای بذار گردنت رگ ...خب

 .زندگیت توی بمونه

 

 و بود من رگ توی که خونی عین گرفت، غلظت اخمش

 .زمین روی ریخت می دلم سرانگشتان از

 

 این از نمیاد خوشم ...بسه گفتن پرت و چرت خب، ــ

  .حرفا

 

 توقف با و چرخاند دستش توی دوباره را سوییچش

 هنوز .چرخید سرش کتابفروشی، جلوی پژمان ماشین

 گردنش رگ سمت به من نگاه هم هنوز داشت، اخم

 دخترهای ما داشتیم قشنگی رویاهای چه .شد می کشیده

 مثنوی شد می گردن، رگ یه .سرمان توی عاشق

 .عاشقمان ی بیچاره و احمق دل برای هفتادمن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نمیاد؟ خوشش من از ...ببینم اومد، شازده ــ

 

  .زدم زل شد می پیاده ماشینش از که پژمانی به

 

 .دونم نمی ــ

 

 .زدم لبخندی من و کرد نگاهم اخمش با باز

 

 .رم می االن منم ...اومد دیگه، برو ــ

 

 سلم هم به سر با هردو شد، وارد که پژمان کرد، تعلل

 آن تا پیشانی سر این از داشتند اخم هم هردویشان .کردند

 سمت حرف بی آزاد .من زندگی عنق مردهای .سرش

 پیشانی کنار دست در به نرسیده و رفت خروجی

 

 ۳۳٦_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طومار#

 

 هم با پژمان و من برای اش خداحافظی .داد حرکت اش

 سمت بعد و شد بسته کتابفروشی در تا ماند پژمان .بود

 ریختن و میزم کردن جمع گرم را سرم .چرخید من

 .شد نزدیکم او و کردم کیفم توی وسایل

 

 نداشت؟ ارزش پشیزی قدر من حرفای ــ

 

 .نکردم نگاهش

 

 .برم قربونت خاله کنم گوش رو گفتی هرچی نیست قرار ــ

 

 را سرم کیفم، بند به رساند را دستش و زد دور را میزم

 هم چقدر اش، مردانه صورت آن قربان ...کشیدم باال

 .بود شاکی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .قرمزمی خط سپیدار، ــ

 

 .زدم لبخند

 

 .باشه خواهرزادش قرمز خط خاله قشنگه ــ

 

 .نالید زد، می سروکله نفهم موجودی با انگار

 

 .شه نمی گرم آبی برات پسر این از قران به ــ

 

 .برسم نتیجه این به خودم بذار ــ

 

 ضرب با را کیفم و کوباند میز روی محکم را دستش

 .نکنم بازی بندش با قدر آن تا میز روی انداخت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 نتیجه کدوم از غیرت بی من چشای توی زنی می زل ــ
 بفهمی تا وسط این شی میل و حیف باید حتما گی؟ می

 فقط، که نیستی خاله تو .خوام می و صلحت خر من

 ....پناهی یارغاری، بچگیامی، بازی هم رفیقی،

 و دلت ببینم بشینم تونم نمی .اصل کسی همه خواهری،

 تنبون و نیستن نام خوش که ای خانواده پسر به دادی

 .شده دوتا باباشون

 

 به پشت و چرخید که عصبی .کشیدم دهانم توی را لبم

 یک و رفتم کتابفروشی انتهای سمت به آرام ایستاد، من
 پشت بود نشسته برگشتم، وقتی .ریختم برایش آب لیوان

 میز روی را آب .بود دستانش بین سرش و من میز

 .دادم ماساژ را هایش شانه و ایستادم پشتش و گذاشتم

 اخم برای دلم .آب لیوان به زد زل و کرد بلند را سرش

 از ...چقدر بودیم شده بزرگ رفت، ضعف هایش

 و ها پری دنیای از .بودیم افتاده دور بچگی روزهای

 !ها قصه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .سپید نگرانتم ــ

 

 !دونم می ــ

 

 ۳۳۷_پارت#

 طومار#

 

 و پدر گناه که شعورم بی خیلی اصل باشه ترسم، می ــ
 حاضرم باشه، وسط تو پای وقتی ولی نوشتم پسر پای

 .محتاط ولی باشم بیشعور

 

 !دونم می ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 می بزنه درشت حرف بهت یکی خرم، کله من سپید ــ
 پسره فردا پس ببینم تونم نمی کنم، می سرویسش زنم

 .بره و باباش راه

 

 .دونم می ــ

 

 .زد لب شاکی و چرخید سرش

 

  خرابم؟ کله که این دونی؟ می و چی ــ

 

 شدم خم .مشغول ذهنی با و خستگی با غصه، با خندیدم،

 هم بعد .بوسیدم را تاردرشتش و پر موهای روی و

 .دستش دادم هم را آب لیوان ...مقابلش میز، روی نشستم

 

 اولم از تو ی کله اصل قربونت، هستی که خراب کله ــ

 .داد می سبزی قرمه بوی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .داد تکان را سرش اخم با

 

 .ندارم شوخی ی حوصله ــ

 

 را لیوان که بعد و بخورد را آب تا کردم صبر ای چندثانیه
 خاطر به او با را درست ارتباط راه کردم سعی داد، دستم

 حرف دوکلم توانستیم نمی اگر پژمان و من .بیاورم

 .بود معرکه پس کلهمان که بزنیم آدمیزادی

 

 .پژمان کن اعتماد من به ــ

 

 کنی؟ غلطی چه که ــ

 

 .بود صدایم توی حسرت .انداختم باال ای شانه
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 جلوی که این جز بکنم خوام نمی کاری هیچ من هیچی، ــ

 .خوبه حالم کردنشم تجربه با من .نگیرم و حسم

 

 .بست را هایش چشم و عصبی ای خنده خندید، خسته

 

 احمق ی خاله خوبه چیش طرفه یه حس یه ی تجربه ــ
 من؟

 

 بگو ات خواهرزاده به گفت سبزپری آمدند، ها پری
 ای پنبه و سفید رویای چه توی بداند که نشده عاشق
 سر توی بزن گفت زردپری کنی، می زندگی طوری

 دوطرفه و طرفه یک عشق، بداند که ات خواهرزاده

 و کند می بیانش طوری این نیست که جاده .ندارد

 هم او به .کرد نگاه پژمان به اخم با فقط پریان دخترشاه

 و سبزپری از پریان، شاه دختر گمانم به .بود برخورده

 انگار که بود طوری یک اصل .بود تر عاشق زردپری
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 ۳۳۸_پارت#

 طومار#

 

 و گذاشته جا قصردیوها توی را عشقش ....دور زمانی

 بو را دیوها پیراهن مجددش، ی تجربه دنبال ها سال

 .کند پیدا را خودش عشق تا کرده

 

 نگرانم .کن اعتماد من به ولی کنم، توصیفش تونم نمی ــ

 که چیزایی ی همه پس از سپیدارم، من پژمان ...نباش

 .برمیام کنن اذیتم

 

 به را پاهایم .صورتم روی داد کش را نگاهش و زد پلکی

 .دادم سرشان میز زیر و کردم قلب هم

 

 خب؟ نترس، ...و من ببین ــ
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 سپیدار؟ بشی خیالش بی کنم چیکار ــ

 

 می سفید رویای این قسمت کدام خیال بی .گرفت ام غصه

 از بعد و گرفتم را دستش آمد؟ می خوش را خدا که شدم

 .کردم گیجگاهم نزدیک را آن دستش، کف لمس

 

 .دربیار توش از و مغز اون تو، این بنداز و دستت ــ

 

 خودش را دیگرش دست و بود گیجگاهم روی دستش

 به دستش چسبیدن از کردم شرم کمی .گذاشت قلبم روی

 .شد سرخ صورتم و ام سینه

  

 .مغزت با نه قلبه، این با کارش عاشقی ــ

 

 لب جدی و فکری من و کشید عقب کردم، رها را دستش

 .زدم
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 آدماست مغز سر زیر هرچیه گن، می اشتباه کنم فکر ــ

 دونم، نمی ...شه می بازسازی تو اون چیز همه .پژمان

  .قلبم تا کشیدم درد تر بیش مغز این از من ولی

 

 داری؟ دوسش خیلی ــ

 

 روی از و کشید عمیقی نفس انداختم، پایین را سرم

 .برخاست صندلی

 

 کوچک اگر محمد خدای به ولی ...عقب شینم می باشه، ــ

 و سگم روی اون بخوری، حس این از ای ضربه ترین

 منتظرت ماشین تو بریم، کن جمع .بینن می شهر این کل

 .مونم می

 

 پسرک .کشاندم دنبالش را چشمانم لبخندی با من و رفت

 من از دلی چه غازش یه صدمن تهدیدهای آن با تخس
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 و بودند تن ی پاره چقدر داشتم، دوستشان چقدر .برد می

 کیفم و پریدم پایین میز روی از .نگاهم برای امید چقدر

 بستن برای چیز همه ببینم تا چرخاندم چشم .برداشتم را

 بستن بعد کردم می گمان همیشه .است آماده مغازه

 می بیرون ها کتاب توی از ها قصه های آدم کتابفروشی،

 قشنگی رویای .شدند می جمع هم دور جا این و آمدند

 .بود

 

 ۳۳۹_پارت#

 طومار#

 

 !ها پری خداحافظ ــ

 

 ای صندلی روی و میزم پشت نشستند ها پری گفتم، آرام

 می انگار .بود نشسته رویش پژمان قبل لحظاتی که

 ها آن صبح تا نیستم که ها شب بدهند، نشان خواستند

 عبور در از و خاموش را چراغ .هستند جا این صاحب
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 چرخید سرم و بیاید پایین کرکره ماندم منتظر کردم،

 بود، میزش پشت آزاد .ام سایه هم فروشی کفش سمت

 .کردم نجوا تر آهسته بار این من و نبود من به حواسش

 

 !قصه دیو خداحافظ ــ

 

 داشت دقیق که پژمانی ماشین سمت چرخیدم هم بعد

 را من دیوانگی این نداشت هم ایرادی .کرد می تماشایم

 چقدر و داده دل چطور اش خاله بفهمد بگذارد .ببیند

 پژمان، .رود می پیش جدی انگیز شگفت مسیر این توی

 را ها آدم واقعی، عشق چون ریخت می ترسش باید

 .نبود ترسناک ابدا و اصل ...این و کرد می بزرگ

 

                          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 
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 و بود یخ دستانم صبح از .بود رسیده کتاب رونمایی روز

 .بود کرده طی را میزم تا دستشویی مسیر هزاربار

 آب گذاشت نمی و گلویم پشت بود نشسته استرس،

 از زودتر کتاب ی نویسنده .برود پایین آن از خوش

 .بود من خود درخواست طبق این و بود رسیده مهمانان

 قرار بودیم کرده آماده برایش که میزی پشت وقتی
 کتاب .نکنم منتقل او به را استرسم کردم سعی گرفت،

 به خیره و کردم مرتب را بودیم چیده نزدیکش که هایی

 .زدم لب قرمزش روسری

 

 نیستید؟ که نگران ــ

 

 .تلطم از بود پر لبخندش

 

 نبود؟ شه می ــ
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 نمی کم دانستم می پژمان، دست بودم سپرده را تبلیغات

 از تر یخ گرفتم، را دستش و میز پشت رفتم .گذاشت

 .خندیدیم دیگری بدن دمای حس با هردو .بود من دستان

 

 .داری استرس خودتم ــ

 

 .دادم تکان سری

 

 .کنم می و کار این دارم باره اولین بله، ــ

 

 .چرخید کتابفروشی در سمت نگاهش

 

 ۳٤۰_پارت#

 طومار#
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 مراسما این برای که هستند آدمایی هنوزم نظرت، به ــ
 باشن؟ داشته شوق

 

 با روزانه کتاب ی فروشنده یک عنوان به من بودند،

 هنوز اما بودند کم شاید .کردم می برخورد هاشان خیلی

 .کرد می امیدوارم این و بودند

 

 کتاب، قیمت باالرفتن کردند قبول که کسایی هستن ــ

 .بازاره توی موجود اقلم تمام قیمت همسوی

 

 .لرزید می لبخندش کشید، کتابش جلد روی دستی

 

 دیگه روزا این عشق از خوندن کنیم قبول باید شاید ــ

 .نداره مخاطب
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 لطافت و نرمی که شد کشیده جلدی عکس روی نگاهم

 کردم رها را نویسنده دست .داد می نشان خوب را قصه

 .کنارش نشستم و

 

 می کدر و زشت خیلی خیلی دنیا این نباشه، عشق اگه ــ

 .شه

 

 .کنم آرامش تا بردم کار به را هنرم ی همه کرد، نگاهم

 

 برام دنیا ی نقطه ترین محبوب بودم، که بچه من ــ

 قصه خریدم که ای قصه کتاب اولین .بودند کتابفروشیا

 خاله که بودم جایی اون عاشق .بود سوسکه خاله های

 هزاربار .کرد می ازدواج آقاموشه با سوسکه

 من، ولی کجاست کتاب اون االن نیست یادم ...خوندمش

 شد کتابم یه کی نفهمیدم .بودم هام قصه کتاب ی دیوونه

 بزرگونه کتابام و نخوندم قصه کتاب دیگه اصل کی دوتا،

 قصه الی به ال از و عشق کی خوندم، رمان کی .شدن تر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نشستم کتاب یه پای که باری اولین اصل و کردم پیدا ها

 .بود کی صفحاتش بین عشق واسه رفت ضعف دلم و

 بدون و کتابا اون بدون من اینه، دونم می که چیزی تنها

 جدا کتابا این از بخوام اگر من .بودم ناقص شغل، این

 .بشم جدا قشنگشم خاطرات و گذشته اون از باید بشم

 تونن نمی .منن مثل هم خیلیا دونم می ...تونم نمی

 و گذاشتن جا کاغذی صفحات این بین که خوبی خاطرات
 هنوز صنعت این که دلیلیه تنها همین و کنن فراموش

 قصه اولین ی خاطره شه می مگه .کشه می نفس داره

 به شب که رمانی اولین خوندیم، مدرسه توی که ای
 یه روی که باری اولین و موندیم بیدار خاطرش
 ببریم؟ یاد از و کردیم پیدا تعصب شخصیت

 

 آن به آمد یادم ...خندیدم .بودند برداشته نم چشمانش

 شده خندان هم خودم های لب و خاطرات آن و روزها

 .بودند
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 رسالت این .ببرن یاد از و بودن عاشق مردم نذارید ــ

 .شماست

 

 با و کردم باز را کتابفروشی در شدم، بلند جایم از بعد
 بود مهیا چیز همه .ایستادم تر عقب شده تنگ نفسی

 که این برای بود دلم توی امیدی و مهمانان حضور برای

 بود زنی شد، وارد که نفر اولین .خواهم می که آنی بشود

 به که سر روی چادری با سالگی چهل ی آستانه در

 کشید، آغوشش توی را نویسنده وقتی .آمد می صورتش

 حرف عشق از .جست بیرون ام سینه از راحتی نفس

 عقب .داشت را خودش طرفدار هم هنوز زدن،

 

 ۳٤۱_پارت#

 طومار#

 

 .شد تر عمیق لبخندم دوم، مهمان ورود با و ایستادم

 یکی کتابفروشی ...بعد کمی و ها شیرینی سراغ رفتم
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 های سال و سن با مخاطبینی از شد می پر داشت یکی
 و بودند آورده هدیه برای که هایی گل بوی و متفاوت

 داشتم استرس من نه دیگر .بود کرده عطرآگین را فضا

 آدم محبت جواب و خندید می آزادانه که ای نویسنده نه و

 می ها پری .داد می را بودند آمده او خاطر به که هایی

 پری ...رویایی های پری عاشق، های پری ...خندیدند

 و عشق ی معجزه به بودند معتقد من، مثل که هایی
 را عشق نیز شعرش توی غم ی همه با هم شاملو جناب

  .بود نبرده یاد از

                       

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&& 

 

 .ممنونم چیز همه بابت ــ

 

 گرمای به زدم لبخندی .بود گرم هردویمان دست حاال

 .دادم تکان سری و دستانمان
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 .باشید موفق همیشه ــ

 

 آورده که هایی هدیه و ها گل تا کرد کمک همسرش
 حالی با بعد، کمی هم خودش و ببرند ماشین به را بودند

 به .کرد ترک را ام کتابفروشی امیدوارتر نگاهی و بهتر

 دست و کردم نگاه لذت همراه شده ایجاد پاش و ریخت

 که هایی نرگس از دسته یک .زدم تکیه میزم به سینه به

 بودم گفته که منی برای بود گذاشته بودند آورده برایش
 خوشش، بوی و ام شده ها نرگس عطر عاشق

 را هایم پلک آسودگی با .بود کرده پر را کتابفروشی

 .زدم لب و گذاشتم هم روی

 

 !خدا مرسی ــ

 

 برای ...خودش خود خود بود، خودش مختص تشکر این

 ام شرمنده و داشت را بودم داده که قولی هوای که این
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 دلچسب که ای خستگی همان با زدم، که پلک .بود نکرده

 آژیر صدای و شدم اطرافم کردن جور و جمع مشغول بود

 دقیقا ماشین .خیابان سمت چرخاند را سرم پلیس، ماشین

 همراه سرباز، یک و کرد توقف فروشی کفش روبروی

 کنجکاوی .شدند پیاده آن از شلواری و کت مرد یک

 کفش داخل به مرد و سرباز ورود با و در کنار کشاندم

 .ام سینه جناغ ی دیواره به کوبید تند و تند قلبم فروشی،

 در کنجکاو که هایی بازاری پای هم و کردم باز را در
 ماشین، آن به بودند زده زل هایشان مغازه در چهارچوب

 را حامد سر ورودم .کردم حرکت فروشی کفش سمت

 .لرزید هایم لب و سمتم چرخاند مرد آن و سرباز همراه

 

 شده؟ چیزی ــ

 

 سوال به اهمیت بی سرباز و داد تکان سری نگران حامد

 .پرسید او از من
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 نیومدن؟ امروز اصل سمیعی آقای ــ

 

 ۳٤۲_پارت#

 طومار#

 

 .نمیان گفتن امروز نه، ــ

 

 .سرباز سمت کرد رو عصبی مرد

 

 .دارم و آدرسشون خونه، سمت بریم ــ

 

 .کردم اندام عرض دوباره

 

 شده؟ چی ــ
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 پریده رنگی با حامد ولی نداد را جوابم که عصبی مرد

 .کرد نجوا

 

 فکر هستند، آزادخان طلبکارای از یکی حمیدی آقای ــ

 .خوردند مشکل به چک کردن پاس توی کنم

 

 آشفته حمیدیست، همان بودم فهمیده که عصبی مرد

 .برد باال را صدایش

 

 زبونم بی پول میلیون شصت و صد خورده؟ مشکل به ــ
 بهش پرداخت، برای کرده فردا و امروز که ماهه سه و

 یا کنه، می پاس و چکش یا ...گرفتم و جلبش حکم بگو

  .کنم می پیداش شه قایم ای طویله هر توی

 

 .کرد بلند را صدایش سرباز
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 با هستی شاکی نیست قرار آقا، پایین بیار و صدات ــ

 .کنی صحبت هرلحنی

 

 .گفت و حامد سمت کرد رو هم بعد

 

 حکم و شده شکایت ازشون که بدید اطلع بهشون ــ
 خودشون معرفی برای زودتر بهتره گرفتند، و جلبشون

  .بیان کلنتری واحد ترین نزدیک به

 

 یک با ماندم من و شد خارج مغازه از مرد همراه هم بعد
 می را موهایش داشت مستأصل که حامدی و پریده رنگ

 زیر و پرید خوبم حال و حس تمام کردم حس .عقب کشید

 مغازه توی های صندلی روی نشستم .کردند خالی را پایم

 .زدم لب و

 

 آزاد؟ االن کجاست ــ
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 .زد لب گرفته صدایی با خودم مثل و نشست هم حامد

 

 .نمیاد امروز گفت زد زنگ صبح فقط .دونم نمی ــ

 

 جلبش؟ حکم از داشت خبر ــ

 

 .داد تکانش راست و چپ به کلفه بعد و انداخت باال سری

 

 .نگفت هیچی من به ...دونم نمی یعنی نه، ــ

 

 زده یخ دوباره دستانم .کشیدم بیرون جیبم از را موبایلم

 جوابی و خورد بوق فقط گرفتم، که را اش شماره .بودند

 را ترسم کردم سعی و حامد سمت کردم رو .نشد عایدم

 کمکش برای تا آمد برنمی دستم از کاری هیچ .کنم پنهان

 .بدهم انجام
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .ده می جواب ببین بزن زنگ تو ــ

 

 کرد پرت را موبایل نگرفت، جوابی وقتی اما زد زنگ

  .میز روی

 

 کنم پیداش تونم می ببینم رم می بندم می رو مغازه من ــ

  .نه یا

 

 ببینم بگذار برو و بلندشو یعنی این فهمیدم، را منظورش

 پایشان و دست جلوی تا برخاستم سریع .کنم چه باید

 توی قدر آن شدم، خارج مغازه از ضعف همان با و نباشم
 موتور بر سوار و بست را مغازه حامد تا ماندم رو پیاده

 که موبایل گوشی یک و ماندم من بعد .شد دور من از

 می تحویلش بوق گرفت، می را آزاد ی شماره هرچه

 ریختگی هم به نه دیگر که منی .نه جواب و دادند

 خوب روز از ای شادی نه و بود مهم ام کتابفروشی

 کرکره فقط که منی .بود مانده باقی جانم توی امضا جشن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بودم نشسته میزم پشت و بودم کشیده پایین نصفه تا را
 و داد نمی جواب او هی و گرفتم می را اش شماره هی و

 هایی کنم چه کنم چه و ترس و غصه از ترکید می دلم هی

 .آمد برنمی دستشان از هم غلطی هیچ که

 

 ۳٤۳_پارت#

 طومار#

 

 بین بودم نشسته فقط و شده خسته اش شماره گرفتن از
 ناخن نوک استرس با و کتابفروشی داخل بازار آشفته

 و آمد می بدش آن از عزیز که کاری .جویدم می را هایم

 باید کم کم .رفتم می سراغش اضطراب وقت به من

 به هایی ضربه صدای که کردم می تعطیل را کتابفروشی

 را ریموت .چرخاند را سرم آمده، پایین نیمه ی کرکره

 چه ببینم تا ماندم منتظر اش، دکمه فشردن با و برداشتم

 انگار نفسم رفت می باالتر کرکره که هرچقدر .آمده کسی

 کتانی و شلوار و لباس نوع آن .آمد می باال تر راحت

 صورتم روی دست شد باعث دیدنش .بود خودش مختص
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اخم که کاری بفرستم، بیرون محکم را نفسم و بگذارم

 .رویم کرد دقیق را نگاهش و برد هم توی را هایش

 

 چرا ما ی مغازه پایین، دادی نصفه تا رو کرکره چرا ــ
 ست؟ بسته

 

 فقط بود؟ رسانده ما لب به که جانی از بود خبر بی انقدر
 و شد مغازه وارد .کردم تماشایش و صندلی روی نشستم

 .پرسید اخم با

 

 شده؟ چی ــ

 

 .پرسیدم را رسید ذهنم به که سوالی اولین

 

 سمیعی؟ آقای شما دی نمی جواب و موبایلت چرا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شد نزدیک .کرد چندان صد را اخمش گفتنم سمیعی آقای

 .کرد زمزمه آرام صدایی با و

 

 سپیدار؟ ــ

 

 .زدم لب و کشیدم باال را سرم .بودتم ترسانده چقدر

 

 شناسی؟ می حمیدی ــ

 

 و آرام صدایم .داد تکان سر شده تر غلیظ اخمی و تعلل با

 .بود پرتشویش

 

 .گرفته و جلبت حکم ــ

 

 و درست کردم سعی من و نگاهش میان نشست حیرت

 .شده چه بدهم توضیح دقیق
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دم رن می گفتن نبودی مأمور، یه با مغازه دم اومد ــ

 و تلفنت کنه، پیدا رو تو ره می گفت حامدم ...خونتون

 ندادی؟ جواب چرا

 

 با و من میز به صندلی ترین نزدیک روی نشست

 .زد لب شده شنیده خبر از کلفگی

 

 اصل ...موبایلم بود سایلنت .نبود خوب مامان حال ــ

 .نکردمش چک

 

 از یکهو که است چطور مادرت حال االن بپرسم خواستم

 .زد لب و پرید جا

 

 ۳٤٤_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .االن خونه دم رن می وای، ای ــ

 

 بعد لحظاتی و گرفت ای شماره کشید، بیرون را موبایلش
 به طوری کرد سعی آزاد و آمد خط پشت انگار مادرش

 .نکند باز هم را در فقط و شود نگران که بدهد توضیح او

 .کنیم چه باید کنم فکر کردم سعی و شدم بلند میز پشت از

 کرد قطع که را تماس .نداشتم سرم توی حلی راه هیچ

 .کردم زمزمه

 

 کنی؟ فرار خوای می ــ

 

 .کرد نگاهم و چرخید هایش اخم همان با

 

 .نه که معلومه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و چک خوای می چطور گیرنت، می کلنتری بری اگه ــ
 کنی؟ پاس

 

 و گرفت را دیگری ی شماره جایش به نداد، را جوابم

 مبلغ کردن جور برای زدم حدس .شد دور من از کمی

 دوباره همین برای گیرد، می تماس آشنایانش با دارد

 هایش تلفن .کردم تماشایش فقط و صندلی روی نشستم

 و تر کلفه آمد، من سمت به دوباره وقتی و کشیدند طول

  .بود اش همیشه از تر خلق کج

 

 پریده؟ رنگت چرا تو ــ

 

 زندان؟ برنت می ــ

 

 !کنه می حلش حاجی، زدم زنگ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کار ترین سخت زدن زنگ این انگار که گفت طوری یک

 پدرش حاجی از منظورش کردم حس .بوده او برای دنیا

 صحبت او ی درباره لحن همین با چندباری چون باشد

 .زدم لب شده تر امیدوار .بود کرده

 

 ده؟ می و پول یعنی ــ

 

  .زد پوزخندی

 

 نمی پول اون از من .برام گیره می فرصت یعنی نه، ــ

 ...گیرم

 

 داشتم و بودم کرده اخم هم من حاال !مغرور و تخس پسر

 .پرسیدم رفت که خروجی سمت به .کردم می نگاهش

 

 کجا؟ االن ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .داد را جوابم رفتن حین و برنگشت

 

 شغال مردک این که کنم معرفی و خودم برم کلنتری، ــ

 .خبریه نکنه فکر

 

 ۳٤٥_پارت#

 طومار#

 

 مرد هرچه من طالع توی چرا خدایا .شدم بلند سرآسیمه

 زدم دور را میز بودی؟ داده قرار بود یاغی و نفهم زبان

 .درآمد سختی به صدایم و

 

 چی؟ کنه راضیش نتونه بابات اگر ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بی و بود جدی .در چهارچوب در درست ایستاد، باالخره

 .اعصاب

 

 .بخورم خنک آب رم می یحتمل وقت اون ــ

 

 .کردم صدایش ناالن

 

 !آزاد ــ

 

 .که بودم سمیعی آقای ــ

 

 می رخم به بود آمده تازه وقتی را کردنش صدا فامیلی

 آن از دست که بود درمانده صورتم انقدر .کشید

 را جوابم تر آرام کمی و بردارد اش مسخره طلبکاری

 .بدهد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کنم می حلش نترس، ــ

 

 کنم؟ چیکار من ــ

 

 که بودم مطمئن حال این با !کمرنگ خیلی زد، لبخند

 .نشست هایش لب روی کوتاهی لبخند

 

 باشی، داشته پول صدمیلیون که این مگر هیچی، ــ
 داری؟

 

 .انداختم باال سر بغض با

 

 .نه ــ

 

 طوری تر، نرم و بکشد شوخی از دست شد باعث بغضم

 .بزند لب کند آرامم بخواهد انگار که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 که ای مخمصه این نیست بارم اولین نکن، بغ حاال خب ــ

 .نترس نیست، آخرمم بار توشم،

 

 که من فقط یا بودند طور این ها آدم ی همه دانم نمی

 ...آرامش به کردند می دعوتم زا، تنش موقعیت در وقتی

 مثل .شدم می تر ناآرام و داد می رخ برایم معکوسش

 من ...باش آرام و نترس نکن، گریه بگویند بود کافی

  .شدم می ناآرام و ترسیدم می آمد، می در اشکم

 

 ...نریزنا ها قطره اون هی، هی ــ

 

 .برگشت را رفته مسیر او و ریختند ها قطره آن بلفاصله

 که کند کاری نبود بلد بود مشخص بود، قبل از تر کلفه
 رفتارش را نابلدی این و بیاید بند اش گریه دختر یک

 .داد می نشان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۳٤٦_پارت#

 طومار#

 

 خودت کن جمع .کنن اعدامم صبح برنم می دارن مگه ــ

 !دختر و

 

 نه؟ مگه شه، می بد خیلی االن ــ

 

 مانده اما اش درگیری ی همه با خندید، قبل از تر واضح
 حق ها پری و من وقت آن و کند راحت را خیالم تا بود

 هم ای بیعانه هیچ و دستش بدهیم را دلمان نداشتیم
 نگیریم؟ بابتش

 

 بازار توی کردم، عادت اما نیست بدی موقعیت گم نمی ــ
 کنار باهاش بتونم باید اما هست زیاد پایینا و باال این
 قرص دل با بذار کن جمع و بساطت این هم حاال .بیام

 .همسایه که مسلخ فرستی نمی قربونی .برم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ریخته ی قطره آن و کشیدم ام گونه روی را دستم کف

  .کردم پاک را شده

 

 زن ما به رو مردها شما خونسردی از ذره یه خدا کاش ــ

 .داد می ها

 

 شما داده رسیده دستش هرچی آفرینش توی کل خدا ــ
 چشم اونم که ما سر ریخته رو خونسردی یه ها، زن

 ببینید؟ ندارید

 

 او نشد، نگاهم اضطراب شدن کم باعث هم اش شوخی
 عقب به گام یک و کشید عمیقی نفس که فهمید هم

 .برداشت

 

 !نترس ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به خواست می انگار ...دستور شبیه گفت، جدی خیلی

  .نباشم چیزی نگران کند القا من

 

 لبخند یه فعل ...بهت زنم می زنگ شد که حل رم، می ــ

 .رفیق کن مهمونمون

 

 و خندید هم او بخندم، کردم سعی و دادم قورت را بغضم

 می باید را دلم خب .بود شده تر راضی حاال ...زد پلکی

 که بس از نبینمش که جایی یک کردم می پرتش و بردم
 .بود رفته آب او برای

 

 !خندیا می خوشگلم المصب شد، حاال ــ

 

 .بود دل ...نبودها شمع بود ام سینه توی که این خدایا،

 نگاهم توی را احساساتم تمام خواستم می زدم، پلکی

 تک تک .بریزد زبانم روی مبادا که کنم حبس
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گرفته برق انگار و کردند می گزگز سرانگشتانم

  .او سمت کردند می پیدا کشش که بس بودتشان

 

 برم؟ خب، ــ

 

 دوستت جای به را کوتاهم ی جمله .کشیدم عمیقی نفس

  .آوردم زبان به دارم

 

  !سلمت به ــ

 

 خداحافظی چسباند، اش پیشانی به دست داد، تاب سری

 هم آن سرعت نهایت با هم بعد ...بود همین اش همیشگی

 را راهش صورتش روی بودند برگشته هایش اخم وقتی

 نگاهم، توی قطره عالمه یک و ماندم من .رفت و گرفت

 قلبم توی ترس عالمه یک لبخندم، توی ذوق عالمه یک

 می لبخند حاال هم ها پری .سرم توی صدا عالمه یک و

 گفته ما به یکی آخر اضطرابشان، و ترس میان زدند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایمان خنده انگار هم بعدش !خندیا می خوشگلم ...بود

 !ترسمان و پراضطراب های خنده .شد زیبا واقعا

 

 ۳۴۷_پارت#

 طومار#

 

 

 کشتی انگار که ناآرامی حال یک با خانه، بودم برگشته

 میان .بود رفته شدن غرق به رو احوالم درون ای

 را عشق فقط ترها قبل که قلبی بطن توی طوفانی دریایی
 طور این نگرانی، و جنون وقت هیچ و دیده ها قصه بین

 خیلی دید را اوضاعم که عزیز .بود نچسبیده را اش یقه

 بین من و بروم اتاقم به داد اجازه .نکرد جوابم و سوال

 تاب و کردم بغل زانو ...تخت روی نشسته اتاق، تاریکی

 ام کودکی ی دوره های بازی تاب دلتنگ که را تنی دادم

 بگوید و بگیرد تماس داشتم امید بود، مقابلم تلفنم .بود

 را آسودگی و ببندم پلک بتوانم من و شده حل مشکل
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 زنگ بعد، ساعت یک .بنشانم دلم توی تشویش آن جای

 .شد بلند موبایلم روی از سرم درآمد صدا به که خانه

 باز و بستم بار چندین را خشکسالم اما سرخ چشمان

 به رساندم را خودم و آمدم پایین تخت از آرام .کردم

 ام پیشانی من و بودند شده وارد نگار و پرهام ...پنجره

 اما رفتم می پایین باید .خنک ی شیشه به چسباندم را

 نگهش اگر ...گلویم سر بود مانده دلشوره توانستم، نمی

 که نرفتم آنقدر شد؟ نمی حل اگر شد؟ می چه داشتند می

 با .کشید داخل را سرش آهسته نگار و شد زده اتاق در

 .جنبیدند آهسته هایم لب و بزنم لبخند کردم سعی دیدنش

 

 .خانم مامان سلم ــ

 

 می وارد کامل که این حین و داد تأخیر با را سلمم جواب

 .برداشت سرش از شال شد،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دختره این شام، جا این بیاید گفت زد زنگ عزیز ــ

 بیا ...نداره اعصابم برگشته، کتابفروشیش از زود امروز

 .چیه دردش ببین

 

 .چسباندم پنجره به را پشتم

 

 رو استراتژی نگو نکردا، جوابم سوال کردم تعجب ــ

 .کرده عوض

 

 .زد لب اعتراض به و کرد اخمی

 

 نخواسته تری، راحت من با کرده فکر طور، این نگو ــ

 چیه قیاقه این چته؟ حاال ..شه عمل وارد مستقیم خودش

 عمه؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جلوتر و کرد نگران را نگار همین شد، جمع لبخندم

 می دلم خیلی کردم حس کرد صدایم که آهسته .کشید

 .کنم گریه خواهد

 

 عمه؟ شده چی آخه ــ

 

 و بدهم قورت را گریه به میل آن تا کشیدم عمیقی نفس

 .زدم لب بعد

 

 ...آزاد ــ

 

 .داد تکان گیج و گنگ را سرش

 

 ۳۴۸_پارت#

  طومار#
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 چی؟ آزاد ــ

 

 نیازش بغضم کنترل برای کشیدم، دیگری عمیق نفس
 به خودم کردن مشغول با تا شدم کنده پنجره از .داشتم

 نشستم .کنم دور گریه به میل آن از را حواسم کار، یک

 .کنم مرتبش کردم تلش و ام آرایشی میز روبروی

 

 وقتی خودشم ...بدهی خاطر به دنبالش، اومدن امروز ــ

 .خبرم بی ازش هنوز کلنتری، رفت فهمید

 

 دوباره و کردم بسته و باز را ادکلنم در .شد نزدیکم نگار

 .دادم قرارش میز روی

 

 باالست؟ مبلغ ــ
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 های خیلی و او ما، برای اما نبود ها خیلی برای شاید

 را دستش او و دادم تکان سری .بود زیادی مبلغ دیگر

 .گذاشت ام شانه روی

 

 بدی وضع پدرش ...شه می حل نباش نگران عزیزم، ــ

 .نداره

 

 توی .ایستاد باز و شد خسته وسایل کردن مرتب از دستم

 .کردم زمزمه و کردم نگاه خودمان به آیینه

 

 .ام عصبی خودم ضعف از من نگار، ــ

 

 آیینه دیگر و سمتش چرخیدم .کرد تماشایم سوالی و گیج

 .نبود دیدم جلوی
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 که کنم کاری یه االن باید که درحالی جام، این من ــ

 فقط ببین، .آد برنمی ازم کاری هیچ اما کنه کمکش

 .نه یا کنه کاری تونه می خودش ببینم نشستم

 

 دستش هنوز شالش نشست، تخت روی و گزید را لبش

 !جا همان کرد رهایش که بود

 

 سپیدار؟ چیه فکرا این ــ

 

 خش که صدایی نشنود، کسی تا کردم آرام را صدایم

 .ها بغض خوردن فرو از بود برداشته

 

 تا کلنتری اون دم برم شم پا تونم نمی حتی من ــ

 دوسش بدم نشون بهش تونم نمی حتی .باشم منتظرش

 .کنم کمکش بتونم که نیست باز دستم ذره یه حتی ...دارم
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 و خشم از اما بود، برداشته خش هم نگار صدای
 حریم از صدایمان کردیم می تلش داشتیم هردو همچنان

 .نشود خارج اتاق

 

 سپید؟ شدی خل ــ

 

 .شد تر بیش بغضم

 

 ۳۴۹_پارت#

  طومار#

 

 کاری هیچ تونم نمی وقتی شدم خل ...شدم خل آره ــ

 تا خونه برگشتم پا و دست بی آدمای عین و بکنم براش
 نجات شرایط این از و خودش تونسته بده خبر بهم اون

 .نه یا بده
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 .کشید آغوش توی را سرم و شد بلند جا از شده منقلب

 از کم کم دستانم و لباسش روی ریخت ...شد آب بغضم

 داد اجازه .گرفتند آرام و شدند جدا پررعشه حالت آن

 نشاندم .کرد بلندم دستانم کشیدن با بعد و شوم آرام کمی

 مان تکیه هردو نشست، کنارم هم خودش و تخت روی
 اش شانه روی را من سر نگار و تخت تاج به دادیم را

 .زد لب آهسته و دورم کرد حلقه هم را دستانش .گذاشت

 

 ...آخیش ــ

 

 و نباش نگران بود گفته آزاد .بستم را خیسم های پلک

 از مگر داشتن دوست .بودم نگرانش اما من ...بخند

 می را یکی تر بیش هرچه انگار شد؟ می جدا نگرانی

 .زد می را شورش دلمان هم تر بیش خواستیم،

 

 .سپید بده حالت تو وقتی خوره می غصه من ی جوجه ــ
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 خورد نمی خیسم چشمان به که محو لبخندی با را دستم

 هنوز بود، انگیز شگفت لمسش .رساندم شکمش به

 پر من برای لمس آن اما بود نشده برآمده زیاد شکمش

 .شگفتی از بود

 

 .جوجه ببخشید ــ

 

 .گذاشت سرم روی را سرش و خندید نگار

 

 باشه؟ سپیدار، نگیر جبهه گم می چیزی یه ــ

 

 .زد لب مکث کمی با نگار .بود جان کم ام باشه

 

 خودت ی مقایسه از خاله، شی جدا ها قصه از باید یکم ــ
 ...بردار دست شخصیتا اون و
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 دارد ها قصه به ربط کجایش ام نگرانی بگویم خواستم
 که کشید می وسط تان همه را همیشگی بحث همان که

 شکمش روی را دستم و شد زدنم حرف مانع ...نگذاشت

 .فشرد

 

 .بزنم و حرفم بذار ــ

 

 دستم پشت نوازش با و کشید عمیقی نفس .کردم سکوت

 .زد لب

 

 خیلی بتونن که نیستند ثروتمند انقدر آدما ی همه ــ
 و دارن دوسش که آدمی مشکل و بکشن چک یه راحت

 و وکیل بهترین بتونن که ندارن نفوذ انقدر .کنن حل

 بدن اجازه که ندارن آزادی های خانواده انقدر و بگیرن
 خودش چشمای با تا بایسته کلنتری دم صبح تا طرف

 اینه حقیقت .اومده بیرون سلمت و صحیح یارش ببینه

 ها قصه توی رو آدما از آزاد و قوی ی آیینه این شاید
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 جامعه از بزرگی بخش واقعیت اما باشیم خونده زیاد

 داری، که حسی این کنم می حس من ...متفاوته باهاشون

 از تر بیش ناتوانی کنی می فکر که این

 

 ۳۵۰_پارت#

  طومار#

 

 و ها قصه اون با و خودت داری که گرفته نشأت این

 اگر قضیه این سپیدار .کنی می مقایسه ها شخصیت

 ...کنه کمکی تو به تونست نمی آزاد شد، می برعکسم

 حل تونن می خانوادش و آدم خود فقط و مشکلت بعضی

 اگرم تازه کنی، کمکش که نداری و پول اون تو .کنن

 تونستی نمی خانواده اعضای مشورت بدون داشتی

 و بری کلنتری دم نتونی طبیعیه .کنی خرجش راحت

 طبیعیه ...تو برای داشت ای فایده چه کار این اصل

 هم بار یک حتی زندگیت توی وقتی بگیری وکیل نتونی

 و چک اون آزاد .نرفتی وکیل پیش حقوقی مشکل برای

 پس خب، خیلی ...کنه پاسش نتونسته دالیلی به و کشیده
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 و خودش مشکل بلده و کرده رو روزها این فکر حتما

 بد یکی این اصل و ناراحتی و نگران فهمم می .کنه حل

 این خودت های توانایی شمردن کوچیک با اما نیست

 باشه؟ .شه نمی حل مشکل

 

 و بوسید را من موهای روی هم، هایش حرف بند پشت

 .زد لب

 

 بدی نشون قهرمان سوپر خوای می رو خودت تو عمه ــ

 .نیست قهرمان کس هیچ نیستی، اما

 

 به را حق باید دانستم نمی .پیچاندم هم توی را دستانم

 ثابت جا یک را مغزم توانستم نمی اصل نه، یا بدهم نگار

 آهسته باز نگار  .کنم مشغولش کردن فکر به و دارم نگه

 .پرسید

 

 کنه؟ کمکش تونه نمی مادرش حاال ــ
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 .زدم لب گرفته صدایی با و کشیدم صورتم روی دستی

 

 .مامانش کنم فکر مریضه ــ

 

 .گفت آرام و گرفت فاصله سرم از نگار سر

 

 .نیستی ناتوان هم خیلی پس ــ

 

 ضعف دلم .شد بلند لبخند با نگار .کردم تماشایش گیج

 بعد، چندماه کردم می فکر این به وقتی دیدنش از رفت

 .شود می مادر و گیرد می آغوشش توی نوزاد یک

 

 کلنتری دم بست بری نیست این همیشه کردن کمک ــ

 می هم ای دیگه طور یه .کنی جور براش پول یا بشینی

 .عمه کرد کمکش شه
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 توی گرفته، و بودم گیج .چیست منظورش فهمیدم نمی

 !غمگین و رفته فرو خود

 

 ...سپیدار کن فکر بهش تنهاست، االنم .مریضه مادرش ــ

 

 .لرزید هایم لب بگوید، خواهد می چه فهمیدم می حاال

 

 ...عزیز اما ــ

 

 ۳۵۱_پارت#

  طومار#

 

 .حرفم بین پرید
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 .پایین بریم بیا .کنم درستش کنم می سعی من ــ

 دستم تعلل با .زد لبخند و کرد دراز سمتم را دستش بعد

 صورتم .شدم بلند او هدایت با و گرفتم دستش سمت را

 .کرد زمزمه و بوسید را

 

 و بحث و ریزم می چایی یه پایین، بیا بشور و صورتت ــ

 می بفهمه رو قضیه این خودش عزیز ...سمتش کشم می

 .نکن شک کاتالیزور، شه

 

 این به من و خندید می مصمم اما نگار ...بودم گیج شک؟

 عاقلنه چقدر شده، مادر فهمیده وقتی از کردم می فکر

 سمت داد هولم .شد می راهنمایم و کرد می رفتار تر

 زنگ سرم توی اش جمله یک و بهداشتی سرویس

 به شد می "کرد کمکش شه می هم ای دیگه طور یه"زد

  .کرد فکر ها ساعت جمله این
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

 نگار و پرهام و عزیز جمع به که شسته رو و دست
 و کرد برانداز را سرتاپایم دقت با عزیز نگاه شدم، ملحق
 عادی کردم سعی و دادم دست پرهام با لبخندی همراه من

 کنارمان چای سینی با نگار .کنم رفتار همیشه مثل و

 سمت را دستم ها، مخده به زدن تکیه حین من و نشست

 آن تا کردم کم کمی را اش شعله .کردم دراز بخاری

 را شد می نصیبم کنارش نشستن از که ای گرگرفتی

 .بدهم کاهش

 

 .سپیدار خوبه چیز همه ــ

 

 و دادم دادنی تکان سر و لبخند با را پرهام سوال جواب
 را بود چیده کلمپه تویش که سرخی گل بشقاب عزیز
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 این به لبخندی نگار .گذاشت اش عزیزدردانه نزدیک

 .کرد نجوا و زد حرکت

 

 .خانم عزیز بوده چی سپیدار گرفتگی دلیل فهمیدم ــ

 

 لبخندی بگوید؟ چه خواست می نگار شد، گرد چشمانم

 .کرد نجوا و زد ام آشفتگی به

 

 .یکم ترسیده دخترمون ــ

 

 .پرسید جدی پرهام

 

 چی؟ از ــ

 

 این از نگار قصد بودم مانده .کرد نگاه من به بعدش

 .کرد زمزمه خودش که چیست ها حرف
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 ۳۵۲_پارت#

 طومار#

 

 آقای کارشون، محل دم بود اومده پلیس امروز ظاهرا ــ

 ترسونده که افتاده راه هم جنجالی یه .بردن رو سمیعی

 بود، کتابش امضای جشن امروز بهرحال .بودتش

 ...دیگه شد بدی آبروریزی

 

 کی دختر این کردم، می تماشا را نگار داشتم زده حیرت
 بسازد پل طول این اتفاقات از که بود شده باسیاست انقدر

 نبرده جنجال با را آزاد اصل .اهدافش به رسیدن برای

 نیفتاده اتفاقی چنین امضا جشن تایم در اصل و بودند

 اتفاق، این از من ناراحتی و ترس توجیه برای اما .بود

 دلیل یک بعد و بدهد ربط هم به را ها این بود کافی فقط

 کرده اخم پرهام .شد می پیدا گرفتگی این برای کننده قانع

 .پرسید
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 بردن؟ سپیدار و آزاد ــ

 

 و باش آرام یعنی که زد پلکی نگار کشیدم، عمیقی نفس

 .کند آرامم گرمایش تا گرفتم دستانم بین را چای لیوان من

 

 .کنه پاس نتونسته و چکش ظاهرا آره، ــ

 

 .داشت اخم هنوز پرهام

 

 بود؟ باال مبلغ خدا، بنده ــ

 

 ...ای خورده و صد کنم فکر ــ
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 که کرد نگاهمان طوری عزیز و پرید باال پرهام ابروهای

 نگار .داند می واضح را چیز همه کردم فکر لحظه یک

 .گرفت دستش را بحث دوباره

 

 .مریضن مامانشونم ظاهرا گه می سپیدار ــ

 

 زبانش نوک تا انگار چرخید، من سمت باز پرهام سر

 باالخره اما عزیز .گرفت را زدنش جلوی که آمد حرفی

 .شد بحث وارد

 

 کنن؟ نمی ول امشب رو پسره یعنی ــ

 

 امشب اگر .پرسیدم می هم خودم از ترس با را سوال این

 تماشا را عزیز فقط کردم؟ می چه داشتند می نگهش

 پرهام .بریزم بیرون را احساساتم تا جویدم را لبم و کردم

 به باز نگار بعد کمی .او مثل هم عزیز و بود فکری

 .آمد حرف
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 سمیعی آقای خود باشه، مادرشون پیش یکی امیدوارم ــ

 طفلی .برمیاد مشکلش پس از مرد یک عنوان به

 زن چقدرم دیدمشون سمنوپزون سر .تنهان مادرشون

 عزیز؟ نه بودن، آرومی و نجیب

 

 زدنش پلک با نگار داد، تکان سری فکری عزیز
 فکری حالت همان با هم پرهام و باشم آرام خواست

 دهان به چشمم .برداشت سینی روی از را چایش لیوان

 نگار .گذشت می چه سرش توی دانم نمی ...بود عزیز

 

 ۳۵۳_پارت#

  طومار#

 

 یکی تا کرد دراز سمتم را کلمپه از پر سرخ گل بشقاب

 را سرش عزیز لحظه همان و کردم رد را دستش .بردارم

 .بود تیز من روی نگاهش .آورد باال
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 شب اون و شمارش مادرش، به بزنم زنگ یه برم ــ

 .جا این بیارتش دنبالش بره پرهام بود، تنها اگر ...گرفتم

 بمونه تنها نمیاد خوش رو خدا مریض زن هرحال به

 ببینیم تا زنه، می و بچش شور دلش وقتی اونم .امشب

  .کنه چیکار قراره شمشادش شاخ این

 

 عزیز و خندید نگار دوختم، چشم برخاستنش به حیرت با
 غر آرام پردردش، پاهای آن با تلفن میز سمت رفتن حین

 .برسد هم ما گوش به که طوری البته زد، می

 

 جیبت قدر خب چشونه، امروز جوونای این دونم نمی ــ

 می سر با بعد دارن، برمی بزرگ قدم ...کن معامله

 .زمین خورن

 

 که چایی لیوان پشت عزیز غرهای از را اش خنده نگار
 از را هایم پلک من و کرد پنهان بود هایش لب پشت
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 خبر عزیز از که اخلقی با .گذاشتم هم روی آسودگی

 شده حل حاال همین از موضوع این بودم مطمئن داشتم

 چون .آمد می او هم باز یا ...آمد می آزاد مادر یا بود،

 ای معنی هیچ " نه " مثل ای کلمه شنیدن عزیز برای

 .نداشت

 

                                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 زمین روی و کشیدم بیرون کمددیواری را خواب رخت

 .بود گرفته درد ها تشک وزن سنگینی از کمرم .انداختم

 اتاق وارد نگار بردارم، هم را لحاف تا چرخیدم وقتی

 دستش روی که شالی با او و کردم تماشایش قدردان .شد

 .شد نزدیکم بود انداخته

 

 .عشقم ریم می داریم ما ــ
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 مونید؟ نمی شب ــ

 

 مهمانمان تا آورد پایین هم را صدایش .انداخت باال سری

 .نشنود

 

  باشه؟ نباش، هیچی نگران ــ

 

 به را دستم نداشتم انجامش به اعتمادی که قولی جای به

 .کردم نجوا و چسباندم شکمش

 

 بابت باش، جوجه و خودت مواظب نکن، فکر من به ــ

 .ممنون امشب

 

 از آرام خداحافظ یک با و کشید آغوشم در کوتاه لبخند با

 نرفتم بیرون پرهام با خداحافظی برای .رفت بیرون در
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 چرا تو بود پرسیده آرام آشپزخانه توی وقتی از چون
 یک باشی، خبر با آزاد مادر مریضی از باید

 

 ۳۵۴_پارت#

  طومار#

 

 صدای .کردم می فرار نگاهش از طورهایی

 هم را لحاف اند، رفته فهمیدم شد قطع که خداحافظیشان

 دمای .چیدم مرتب را ها بالش و انداختم تشک روی

 همه بودن آماده از اطمینان با و کردم چک را بخاری

 و بودند نشسته ازاد مادر همراه عزیز .رفتم بیرون چیز

 قبل ساعت یک که مظلومی زن .زدند می حرف داشتند

 دادند می نشان سرخش چشمان و خانه به بود رسیده
 بدی وضعیت در بیماری، و آزاد شرایط خاطر به چقدر

 آرامش کمی حاال که بود گفته چه عزیز دانم نمی .بوده

 آن از کمی بود شده راضی و بود برگشته اش چهره به

 .بخورد بود مقابلش که داغی فرنی
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 .انداختم رو خوابا رخت عزیز، ــ

 

 .کرد زمزمه عزیز و چرخید هردویشان سر

 

 .بخوره و قرصاش خانم رویا بیار آب لیوان یه ــ

 

 برای آب لیوان یک .برگشتم آشپزخانه به و گفتم چشمی

 که این برای هم آماده پارچ یک و گذاشتم هایش قرص

 تا بود جیبم توی موبایلم .بگذارم اتاق توی سرشان باالی

 ته آشوبه دل این و شوم متوجه رسید پیامی هروقت

 قطع دوباره را هایشان حرف برگشتم، که لیوان با .بکشد

 منتظر .کرد تشکر آرامی صدای با رویاخانم و کردند

  .پرسیدم بعد و بخورد را داروهایش ماندم

 

 اتاق؟ توی برید کنم کمک ــ
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 ضعف کمی اش مریضی خاطر به .کرد تشکری لبخند با

 و گرفتم را دستش دلیل همین به و رفتن راه توی داشت
 خاموش اتاق برق .کردم اش همراهی ها خواب رخت تا

 وقتی .بود یافته راه اتاق توی پذیرایی از روشنایی و بود

 مچ گرفتن با که بکشم عقب خواستم نشست، تشک روی

 .شد مانعم دستم

 

 .دخترم ممنونم چیز همه بابت ــ

 

 دقیقا اش بیماری دانستم نمی .بود شده زرد رنگش

 در صدایم .نداشت علمتی حالی بی و ضعف جز چیست،

  .بود آرام جوابش

 

 !که نکردم کاری ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کشید عمیقی نفس و پشتش بالش به داد تکیه

 

 وقت اول صبح مطمئنم کنه، می حل و مشکلش پدرش ــ

 .بیرون میاره درش

 

 را ام نگرانی خواست می یا کرد می دردل من با داشت
 و چسباندم زمین به را زانویم بودم؟ رسوا انقدر کند؟ کم

 .کردم مرتب پشتش را بالش

 

 .بگیره کمک پدرش از نداره دوست ــ

 

 ۳۵۵_پارت#

  طومار#

 

 .زد محوی لبخند او و گفتم اختیار بی را جمله این
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 که این ولی داره، خوبی ی رابطه باهات بود گفته بهم ــ
 این یعنی بزنه حرف پیشت پدرش با اختلفش از

 .حرفاست این از تر بیش صمیمیت

 

 .شد مانعم باز که بکشم عقب خواستم کشیدم، خجالت

 

 که آرامشی از ...کتابفروشیت از گه، می برام تو از ــ

 .گیره می جا اون

 

 له داشتند هایم، گوش و بودم کرده تب انگار سوخت، تنم

 نشستم زانو دو روی اختیار بی .شنیدن برای زدند می له

 .داد ادامه او و تشک کنار

 

 از نیست، خیلی بازی رفیق اهل .توداریه ی بچه آزاد ــ

 جینش شلوار زانوی سر که این اهل ...کرده کار کم سن

 جایگزین و بخره نو لباس سریع باشه این قید توی و بره
 هم باشه دستش موبایل و ماشین سیستم آخرین یا کنه،
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 و گذاشته من برای همیشه درآورده هرچی .نیست

 همیشه .نکرد لمس و آرامش وقت هیچ بچم ...زندگیمون

 اما داره خوبی وضع پدرش .حلل نون دنبال دوییده

 .بگیره کمک وقت هیچ ازش نخواسته

 

 برای کردن تلش .بود بلد را بودن مرد آزاد دانستم، می

 ...هم را آوردن دست به

 

 گفت ...کجا از گفتم خونه، آورد کتاب دسته یه روز یه ــ

 تو از شبا کم کم .کنه می خوب و حالش که جایی یه از

 گفت می و خندید می کردی، می که کارایی از .گفت می

 .بلده و بودن رفیق دختر این

 

 هم هایش تعریف توی .وجودم توی کشید زبانه آتش

 های آدم عین .سوزاند می را من تب این بودم؟ رفیق

 همین انگار .مادرش دهان به بودم زده زل سرگشته
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 قصه شبیه هم او .بود دوا قلبم برای هم ساده های حرف

 .کرد نجوا آرامش در گوها،

 

 می نوشتن، چی کتابا این توی مامان پرسید می ازم ــ
 بدونم خوام می گفت می .مامان پرسی می چی برای گفتم

 از هیچی دستشه کتاب وقتی که خونه می چی دختر این

 رفتم بار یه گفت می خندید می بعد .فهمه نمی اطرافش

 به نرسیدم تا خوند، می داشت کتاب کتابفروشیش، توی

 برق طوری یه چشماش مامان گفت می ...نفهمید میزش

 .ببین و بیا زد می

 

 .بود یادم را روز آن دادم، تکان سری خنده و بغض با

 ام حواسی بی .خندید بلند او و پریدم صدایش با یکهو

 که خواندی می چه گفت می .بود شده تفریحش باعث

 یک احساسی ی صحنه نگفتم دیگر داشتی؟ ذوق انقدر

 چقدر .نگیرد دست برایم تر بیش تا بود جلویم قصه

 قفل عزیز، ورود با .نکردم و کنم تعریف برایش خواست

 .برخاستم کرختی با هم من و شد زده رویاخانم زبان به
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 عمیقی نفس من و آمد تشکش سمت آرامش با عزیز

 .بودم کشیده خجالت مادرش از .نلرزد صدایم تا کشیدم

 ..بود گفته برایش من از چیزهایی چه آزاد

 

 ۳۵۶_پارت#

  طومار#

 

 !بخیر شبتون ــ

 

 .زد لب اما رویاخانم .داد تکان سری عزیز

 

  بدی؟ بهم تسبیح یه شه می رفتن قبل ــ

 

 دادم دستش تسبیح یک جانماز توی از .دادم تکان سری

 خیر به ختم و آزاد برای خواب وقت تا دانستم می که
 یک با بعد، و بیندازد هم روی است قرار ماجرایش شدن
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 را پذیرایی های برق .کردم ترک را اتاق دیگر بخیر شب

 پله از رفتن باال حین و کردم خاموش یکی یکی خودم

 !آویزان هایم شانه و شوند خیس صورتم دادم اجازه ها،

 و کتابفروشی و من از ...بود گفته مادرش برای من از

 و آمد لزجی و تلخ حس یک و گرفت تر بیش دلم .رفاقتم

 پرسید هم سر پشت هی را سوال یک و نشست جانم توی
 چه؟ بمانی رفیق فقط برایش ته تا اگر !دختر ...هی که

 برای و بسوزد گلویم شد می باعث جوابش که سوالی

 به .بودند جا این ها پری کاش بگویم خودم با بار اولین

 این از تر بیش داند می من به که ای احمقانه امیدهای

 .داشتم نیاز تلخی

 

 مادر کردیم، می صبح باید طور یک هرکدام را امشب 
 می پناه ها کتاب دنیای به من و انداخت می تسبیح آزاد

 خیس صورت همان با و کتابخانه توی بردم دست .بردم

 های یادداشت مجموعه .کشیدم بیرون را کتاب اولین

 خیسی و نشستم پنجره کنار .بود افشار ایرج استاد

 تاریکی توی حیاط .کردم پاک لباسم آستین با را صورتم
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 می ورق را کتاب باید من و رسید می نظر به ترسناک

 هم حواس پرتی این برای .کنم پرت را حواسم تا زدم

 .کتاب روی اسم صاحب ی گذشته مرور به کردم شروع

 و نشستم می برود، یادم هایم غم که این برای بچگی از

 اتاق توی آرامم صدای .کردم می مرور را هایم دانسته

 زاده یزدی، محمدافشار پسر افشار، ایرج استاد ...پیچید

 اسفند ی درگذشته هزاروسیصدوچهار، سال ی
 تاریخ و فرهنگ پژوهشگر نه، و هشتاد و هزاروسیصد

 و پژوه نسخه شناس، کتاب فارسی، ادبیات و ایران
 برن دانشگاه در تدریس ی سابقه با دانشگاه، استاد

 مرکزی ی کتابخانه گذار پایه ...ژاپن ساپوروی سوییس،

 ...کتابشناسی پدر به معروف تهران، دانشگاه

 

 گذاشتم ی پنجره ی لبه را کتاب نکرد، یاری دیگر ذهنم
 تلش هرچه .گذاشتم صورتم روی را دستم هردو کف و

 اساتید تمام ی سابقه اگر حتی .رفت نمی یادم از کردم می

 فعل .رفت نمی یادم از کردم، می مرور هم را حوزه این

 چون کردم، می فکر مشکلش شدن حل به باید فقط
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 طومار دیگر ...همسایه فروش کفش آقای بدون طومار

 .نبود

 

 افشار ایرج مرحوم یاد به چهارم، طومار پایان

 

                         

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۳۵۷_پارت#

 طومار#

 

 انصاری آفرین نوش دکتر نام به پنجم، طومار

 

 برایم اش شماره از پیام یک بعد، روز صبح ده ساعت

 اش فرستنده داد می نشان که کوتاه پیام یک .شد ارسال

 نگرانی از درآوردنم برای فقط و ندارد خوبی حال زیاد
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 آزاد، } مضمون این با پیامی .کشیده را ارسالش زحمت

 گوش به من از زودتر را خبر {کتابفروش دختر شد آزاد

 به بهتر قبل شب از حالش رویاخانم .بود رسانده مادرش

 دنبالش بیاید شمشاد شاخ تا بود منتظر و رسید می نظر

 باید آمد می یادش هم هرزگاهی .برگردند خانه به هم با و

 دری پنج هایشان تعارف صدای و کن تشکر عزیز از باز
 همزدن پی و گاز پای بودم ایستاده .بود کرده پر را

 با هم رویاخانم و بود کرده هوس عزیز که شیربرنجی
 بار آخرین نیست یادش بود کرده زمزمه کمرنگ تبسمی

 نگذاشته سر پشت را خوبی شب .خورده شیربرنج کی

 هم ذره یک .زدند می هوار را این چشمانم و بودم

 صورتم توی کرده، پف طور آن که نبودند بلد آبروداری

 صدای کردم، خاموش که را مسی دیگ زیر .نزنند وق

 .کرد صدایم عزیز و شد بلند هم زنگ

 

 بنداز چیزی یه برو بزن و آیفون ی دکمه سپیدار، ــ
 شیربرنج این از یکم تو، بکشم و پسر این من تا سرت

 .بخوریم هم دور

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ها پله آیفون، فشردن بعد و گفتم چشمی خواسته خدا از

 سراغ که این از قبل اتاقم توی .رفتم باال سرعت با را

 از که دیدمش و پنجره به رساندم را خودم بروم، شال
 ایوان روی که عزیز با داشت و کرد عبور ورودی داالن

 خستگی شد می جا همین از .زد می حرف بود ایستاده

 چروک پیراهنش .را بودنش نامرتب البته و دید را هایش

 و بود مانده بازداشتگاه شب یک فقط .طفلکم بود شده

 کند پیدا کش خواست می قضیه این اگر .احوالش بود این

 سرم روی را رنگ مشکی شال .شد می چه حالش

 با بار این ها پله از .زدم تن جلوبازی مانتوی و انداختم

 صدای آن و بگیرد آرام قلبم بلکه رفتم می پایین آرامش

 هال، به رسیدنم .نکند کرنا و بوق توی را پرجیغش

 روی همزمان هردو که سلمی و او ورود با شد همزمان

 چشمانش و دزدید را نگاهش زودتر او .آمد هایمان لب

 با آزاد و رفت سمتش به خانم رویا گشتند، مادرش پی
 بغلش توی را زن کوچک و باریک تن چشمانش بستن

 نمی گوشم به پسر برای مادر زیرلبی های زمزمه .کشید

 خواست می دلم که بود غریبانه طوری یک اما رسید
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 کاسه و رساندم آشپزخانه به را خودم .کنم گریه برایشان

 عزیز .کشیدم بیرون ها کابینت توی از را سرخی گل های

 .زد لب آرامی صدای با و آمد هم

 

 دمه؟ تازه چای ــ

 

 !بله ــ

 

 و داد قورت نگفته را حرفش بعد، و کرد نگاهم چندثانیه

 محمدی گل و دارچین ظرف .شد خم دادنی تکان سر با

 .کرد زمزمه و گذاشت میز روی را شده پودر های

 

 ۳۵۸_پارت#

  طومار#

 

 .برسون هم چایی بیار، بکش !شیربرنجا روی بریز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .چشم ــ

 

 من و رفت بیرون خمیده حالت همان با فقط نزد، حرفی

 دلهره یک .بستم را چشمانم و چسباندم کابینت به را تنم

 به شبیه اما دلشوره متضاد حسی یک .بود شیرینی ی

 شدن، شور جای به دل بار این بود این فرقش فقط همان،

 ...بود حس همان من برای دیدنش و شد می کام شیرین

 از زودتر را چای سینی .آور دلهره کمی و بکر قدر همان

 برگشتم، خانه کوچک هال به و کردم آماده ها شیربرنج
 بی مظلوم، کمی آلود، اخم و زیر به سر که کردم نگاهش
 های چشم .بود نشسته شرمنده شاید و خسته نهایت

  .کرد می تماشایش حظ با اما بود خیس رویاخانم

 

 .بفرمایید ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سر و گذاشتم وسط همان کردن تعارف جای به را سینی

  .شد بلند کوتاه آزاد

 

 .داشتید و مامان هوای دیشب که ازتون ممنونم ــ

 

 .دادم جواب عزیز به نگاهی نیم با را تشکرش

 

 مشکل دیگه امیدوارم ...ست وظیفه کنم، می خواهش ــ

 .نیاد پیش گرفتاری و

 

 از خوب عزیز .برگشتم آشپزخانه به دوباره هم بعد

 یک باز و داشت خبر ما بین آمیز مسالمت ی رابطه
 اتاق توی را پسرم دوست انگار کرد می نگاه طوری

 گرفتم دست توی را سرخ گل ی کاسه اخم با .دیده خوابم

 .زدم غر آرام و بریزم تویش شیربرنج از تا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بخوره، شیربرنج تو بیاد کردی دعوتش خودت خوبه ــ

 ...وقت و مچم انگار کنی می نگام طوری یه

 

 .انداختم باال سر کلفه و گذاشتم تمام نیمه را ام جمله

 وقت هیچ را آزاد .کنم گریه خواست می دلم الکی الکی

 خودش احواالت در انگار اصل .بودم ندیده طوری این

 گذرانده را بدی شب کنم درک کردم می سعی باید .نبود

 توی را خستگی و گرفتگی از میزان این توقع باز اما

  .نداشتم صورتش

 

 نذر دیشب که صلواتایی اون به برم، قربونت خدایا ــ
 تموم دیگه قضیه این کنم، می اضافه دیگه هزارتا کردم

  .شه

 

 توی تزیینشان از بعد و کردم پر یکی یکی را ها کاسه
 نگاهم بد عزیز باز که اللهی بسم با و چیدم سینی یک
 زدن حرف صدای .بردم بیرون آشپزخانه از نکند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 لیوان رسیدم وقتی ...نه او اما آمد می عزیز و رویاخانم

 سینی .بود نخورده دست هنوز تاشان سه هر چای های

 جلوی تا شدم خم بعد و گذاشتم قالی بزرگ گل روی را

 

 ۳۵۹_پارت#

  طومار#

 

 با که بود صورتش به حواسم .بگذارم ای کاسه هرکس

 .آمد باال ای لحظه نگاهش مقابلش، کاسه قرارگرفتن

 با کردند، می بیداد هایش مردمک توی کدری و خستگی
 .بزند لبخند کمی کرد سعی حال این

 

 .ممنونم ــ

 

 از و مادرش از ...عزیز و من از کشید، می خجالت حتما

 .زدم لب آهسته .بود گذرانده که شبی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .جان نوش ــ

 

 خودم سهم مادرهایمان، جلوی کاسه قراردادن با هم بعد

 زد نمی حرفی دیگر کس هیچ .کشیدم عقب و برداشتم را

 چشم عزیز به دلخورانه .بود سنگین زیادی فضا و

 سردی، این توی طور این که بود کرده دعوتش دوختم،
  بدهد؟ خجالت تر بیش را او

 

 شد؟ حل مشکل ــ

 

 ازاد خود کشید، باال ها ظرف از را شان همه سر سوالم

 کردم سعی .بود نگرفته هم دست را قاشق حتی که

 بعدش عزیز اگر حتی بدهم خرج به تری بیش جسارت

 .کرد می ملمتم

 

 کنن؟ درست مشکل ممکنه بازم ...یعنی گم می ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کرد زمزمه کوتاه نرم، اخمی با و کشید عمیقی نفس

 

 به این از کشیدن، و چک وصول زحمت آقا حاج نه، ــ

 .ایشونه حسابم طرف بعد

 

 ناباورانه بدهد؟ پس پدرش به را پول خواست می یعنی

 عجیبی حرف این انگار رویاخانم برای .چرخاندم را سرم

 جا من اما کرد نگاه پسرش به دلسوزانه فقط و نبود
  باشد؟ پدر بدهکار پسر، شد می مگر .بودم خورده

 

 بعد به این از ولی پسرم، شد حل که خداروشکر ــ
 مصلحت بازار توی کار کن، جمع تر بیش و حواست
 .خواد می اندیشی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می دلم .نگفت چیزی و داد تکان سری عزیز برای

 سکوت در حالت این .بزنم حرف او جای به من خواست

 .نداشتم دوست را اش شرمنده ی فرورفته

 

 اگه .شناسن می خوب و بازار سمیعی آقای عزیز البته ــ

 کتابفروشی من هاشون راهنمایی و نبود ایشون کمکای

 یکم االن اگه .بستم می سوزی آتیش ماجرای بعد رو

 یکم چینی، رقبای و تحریم که اینه برای آوردن بدبیاری

  .ریختن هم به و کتاباشون حساب

 

 سرم !هم مادرش و آزاد نگاه نشست، رویم عزیز نگاه

 تمام ها سنگینی این تا کردم شیربرنجم خوردن گرم را

 .کرد زمزمه ناچار به عزیز و شوند

 

 ۳۶۰_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .باشه حافظشون خودش خدا ــ

 

 سمت سرش چرخیدن با شد همراه آزاد عمیق نفس

 .رویاخانم

 

 .شدیم کرمانی ی خانواده مزاحم خیلی مامان، بریم ــ

 

 .کرد نجوا تر نرم بار این عزیز

 

 .رید نمی جایی نشه خالی ها کاسه اون تا جوون، بشین ــ

 

 حالتی همان با آزاد نگذاشت، اگر و اما جای عزیز لحن
 و برد قاشق سمت دست باالخره کرد می ریش را دلم که

 خوردن بعد .فرستادم بیرون را نفسم باالخره من

 باز آزاد که این از قبل خودش رویاخانم ها، شیربرنج
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از را وسایلش و کیف شد، بلند بزند رفتن بر مبنی حرفی

 .آمد عزیز سمت به و برداشت اتاق توی

 

 .دادیم زحمت خیلی دیشب عزیزخانم، ــ

 

 شدند کردن بدل و رد تعارف مشغول که مادرانمان
 تنش، عطر به بود چسبیده حتی خستگی شدم، نزدیکش

 .تن این داد می ماندگی بوی یک

 

 !آزاد ــ

 

 هم او صدای .کرد نگاهم آهسته و کردم صدایش آهسته

 .بود آرام

 

  .بینمت می کتابفروشی فردا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سری نگرانی با فقط من و فردا تا نزن حرفی یعنی این

 تشکری با و گرفت خودش را مادرش کیف .دادم تکان

 تا .زد بیرون خانه از بود، تویش شرمندگی ردپای که

 رفتن برای آزاد .رفتیم شان بدرقه برای حیاط ی میانه

 سرش پشت بلندباالیش خداحافظ بعد چون داشت عجله
 زده یخ کمی و محو لبخند با رویاخانم و نکرد نگاه هم را

 شدن بسته صدای .رفت بیرون در از او سر پشت اش

 .کرد نجوا و چرخاند من سمت را عزیز سر در،

 

 این که گذشت خیر به همه، تو اخمات چرا هنوز ــ

 .مشکلش

 

 خالی حوض دم جا همان عزیز و پریدند باال ابرویم هردو
 !حیاط سرمای به اعتنا بی نشست،

 

 می و طرفش }درمیای باالش از کنی، می نگا چیه؟ ها ــ

 آره؟ ست، ساده دوستی یه فقط که ...{گیری
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...عزیز ــ

 

 عصبی وقتی و بود برنده قشنگ نگاهش حرفم، بین پرید

 .داد می نشان رخ تر بیش اش لهجه شد می

 

 ) ها؟ بود؟ همو برای حالتم و خوردی ُهدُک دیشب که ــ

 (ها؟ بود؟ همین برای حالت اون و ترسیدی دیشب که

 

 ۳۶۱_پارت#

  طومار#

 

 می رفتار چطور ها آدم ی بقیه مگر خدایا .گزیدم را لبم

 خبر چه دلشان توی برد نمی بو کس هیچ که کردند
 می بو بقیه بود ام سینه توی هرچه من چرا است؟
 .آمد حرف به دوباره که برداشتم عقب به گام یک .کشیدند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بود؟ همی گفتی که دوستی دوستی ــ

 

 را هایش سرپایی نزده حرف اما کنم دفاعی خواستم
 را اش سرپایی وقتی شد، گرد چشمانم من و درآورد
 خانه، سمت دویدم و دادم جاخالی سریع کرد پرتاب سمتم
 می را دل این مردشور باید و بود همراه خنده با صدایم

 .خندید می کشیدن خجالت جای به که بردند

 

 پسرمه دوست مگه ...نکردم که جرم بابا نزن، عزیز ــ

 .کنی می طور این آخه

 

 صدای توی انگار و کرد پرت هم را دومش سرپایی
 خوابیده خنده غضبش و حرص ی همه با هم خودش

  .بود
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 رفت، در دستم از تربیتش بچه ای نبودی هللا، نعمت آخ ــ
 پسر، دوست گه می صورتم تو میکنه هولیک چشاش

 .شه آروم دلم تا بزنمت وابست

 در دستم از تربیتش بچه این و نبودی هللا، نعمت آخ)-

 می و صورتم توی کوبه می و چشاش تخم سفیدی .رفت

 (.بگیره آروم دلم بزنمت وایستا پسر، دوست گه

 

 قصد دانستم می کردم، بلند را صدایم و شدم خانه وارد
 را گوشم خودش روش به خواست می فقط و نداشت زدن

 .بپیچاند

 

 داشتم من نیست، درست اصل حرکتت این عزیز ــ

 .گرفته خندم االن نذاشتی، ولی کشیدم می خجالت

 

 زانوی از که سرعتی نهایت با که دیدمش پنجره پشت از

 دلم .آمد می ها پله سمت داشت آمد برمی اش آورده آب

 !کوتاهش و تپل قامت آن برای رفت ضعف

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گل با .کن صبر گریه، کنم می و هات خنده اون االن ــ

 کنی؟ می تزیین شیربرنجشم روی محمدی

 

 .پریدند باال باز ابروهایم جفت

 

 .کردیم گیری چه ...عجبا !گفتی خودت که و اون ــ

 

 کشیدم سرک حیاط به پنجره از دوباره نیامد، که صدایش
 لحظه همان قلبم .شده خم و ها پله روی نشسته دیدم و

 بدون .کشیدم بیرون را خودم سرعت نهایت با و ایستاد

 پایین پابرهنه را ها پله هایم سرپایی ی دوباره پوشیدن
 اش، بسته چشمان دیدن محض به و او به برسم تا رفتم

 .زد یخ تنم توی خون

 

 ...عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 می حس گلویم توی را قلبم نبض گرفتم، که را دستش

 کنارش جا همان ترس شدت از بود نمانده چیزی .کردم

 گرفتن با و کرد باز سریع را چشمانش که بروم هوش از

 .کرد نجوا آمیز تهدید مچم،

 

 ۳۶۲_پارت#

 طومار#

 

 در من دست از حاال) گریزی؟ می مً  دست ا ً دگه حاال _

 (میری؟

 

 این کنارش و حیاط به کشاندم برای بفهمم تا کشید طول
 بیرون ام سینه از جا یک نفسم کرده، بازی نقش طور

 .نشستم کنارش جا همان بغض با و خزید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 پسر با و من اگه حتی .کردم سکته من، مادر که واقعا ــ

 می تلفی طور این نباید دیدی می مهمونی توی غریبه

 .کردی

 

 .بود کرده باریک را هایش پلک

 

کی می میوکنی ول پیرزالتً  مادر وقتی ــ  خونه، تو ج 

 دویی می کنی می ول و پیرت مادر وقتی) .حقته همی

 (.حقته همین خونه، توی

 

 فهمید خودش و کردم تماشایش دلگیری و بغض همان با

 همان با را جانم رسما .شد نرم کمی که رفته تند چقدر

 .رساند لبم به نمایشش

 

 میگم،هوا چی و شت ببین.م کن نگام ایطو حاال خو  ــ

 ایطو دلته، تو چی یه اگه.باش داشته خودتً  حرمت

ن جارش ز   خودش خواس خودش بگن فردا پسون که م 
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بفهمه کسی نذار....نی ه شطو مادرتم فهمیدم که من .کرد

 او و تو با کنم چکار با می ببینم مً  تا.کنه سواستفاده ا ش ت

 .کردی بنا فروشا آت ش بغل ور شًُ پنبه رفتی که ای مغازه

 گم، می چی بهت ببین .نکن نگام طور اون حاال خوبه)

 این دلته، توی چیزی اگر .باشه خودت حرمت به حواست

 و خواست خودش بگن فردا پس که نزن جارش طور

 نذار ....نداره عیبی مادرتم، فهمیدم، من .کرد خودش

 چه باید ببینم من تا .کنه سواستفاده ازت و بفهمه کسی

 راستای و، ش پنبه رفتی که ای مغازه اون و تو با کنم

 ( .کردی بنا فروشا آتیش

 

 از تر بیش شد متوجه وقتی و دادم تکان را سرم فقط
 ضعف و غش به طور آن از ام ترسیده بود نیاز که چیزی

 .کشید عمیقی نفس خودش، انداختن

 

شام جلو ا ً کردن، نگا طلبکار ایطو جا به ــ  نبینمت برو چ 
 و آیه هی دیروز م ، به دردت گفتن ب جا ناراحتم، ا ش ت که

ن، یاسین  به )بگیر یاد کشیدنم خجالت ذره یه برو خوند 
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 جلوی یکم تو برو کردنم، نگاه طلبکار طور این جای

 من، به دردت گفتن جای به .ناراحتم ازت که نباش چشمم

 کشیدنم خجالت یکم برو .خوندید یاسین و آیه هی دیروز

 (.بگیر یاد

 

 .شدم خم دوباره و نشد اخر، ی لحظه اما شوم بلند آمدم

 آمده سرش بلیی نکند که این از ترسیده بغض همان با
 بغلش توی را خودم و بوسیدم محکم را صورتش باشد

 .کردم پنهان

 

  .عزیز ببخشید ــ

 

 .نبود سرد هوا دیگر و هایم شانه دور نشست دستش

 کند، درک را اش خانه تقاری ته داشت سعی او وقتی
 گله هم به فکرهایشان بودن دور از همیشه که همانی

 ی سفره کاش اصل .نبود سرد هوا دیگر ...را بود کرده

 آن برای .شد می باز فقط مادرانشان برای ها آدم دل
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 رازداریشان اما کردند می دعوا رفتند، می تشر که هایی

 هم هایشان غرزدن وسط که هایی همان .نداشت حرف

 سفره !گاه تکیه هایشان دست و بود گرم آغوششان باز

 همه چشم پیش نرمک، نرم داشت خانه این توی دلم ی
 فقط سمیعی، آزادخان اگر نبود بد این و شد می باز
  دوست را اش همسایه کتابفروش دخترک کمی ...کمی

  .داشت

                        

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&& 

 

 ۳۶۳_پارت#

 طومار#

 

 با که شمایی برای شده، نوشته نثر به شاهنامه این ــ

  .مناسبیه ی گزینه دارید مشکل شعرها درک
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 ورق به کرد شروع و گرفت دستانش توی را کتاب زن
 پشت قیمت راحت خیال با تا گذاشتم تنهایش زدنش،
 لیست بندی دسته سرگردم را خودم و کند چک را جلدش

 کتاب همان با بعد کمی .کردم کتابفروشی های ناقصی

 .کرد زمزمه و شد میز نزدیک

 

 .برم می و همین من ــ

 

 کشیدن از بعد و کردم صادر را فاکتور برایش لبخند با
 لوگوی با که کتابفروشی مخصوص های پاکت از کارت،
 را کتاب و برداشتم بودند شده طراحی طومار خود

 سمت برگشتم رفت، بیرون و کرد تشکری .دادم دستش

 مزایای از یکی .کنم مرتب را ها ریختگی هم به تا قفسات

 دسته در که بود این کارم محل با ام رشته بودن یکی
 بهینه های روش و داشتم بهتری سرعت ها کتاب بندی

 صدای که بودم کار در غرق .بردم می کار به را تری

 همان از تا کشیدم عقب کمی را سرم من و شد بلند آویز
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 که این خیال به .شده وارد کسی چه ببینم بتوانم جا

 .کردم بلند را صدایم هم مشتریست

 

 .طومار به اومدید خوش سلم، ــ

 

 شدم موفق هم را تصویرش که شنیدم وقتی را صدایش

 .بزنم محوی لبخند و ببینم

 

 !گویی آمد خوش از ممنون ــ

 

 .کردم زمزمه و آمدم بیرون قفسات پشت از

 

 !طرفا این !سمیعی آقای ــ

 

 اما اش گرفتگی بود، تر کم دیروز از چشمانش سرخی

 آن با که منی به .کرد تماشایم دقت به .بود نکرده فرقی
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 کتانی و گشاد بگ شلوار و پشمی ی چهارخانه پیراهن
 کرده پیدا ای بامزه اما شلخته حالت بزرگ، کمی های

  .بودم

 

 .ما زحمتای با ــ

 

 کاش باشد گرفته انقدر هنوز بود قرار اگر کردم، اخمی

  .ببینمش طور این آمد نمی خوشم اصل .آمد نمی

 

 .مگه کردیم چیکار طور، این نگو ــ

 

 برام خیلی بردید خودتون پیش و مامان که این ــ

 .گم می جدی و این سپیدار، بود ارزشمند

 

 کامل لبخندم .زد می داد را این لحنش بود، جدی مشخصا

 .بود رفته بین از
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 آزاد؟ خوبی تو ــ

 

 ۳۶٤_پارت#

 طومار#

 

 .کرد زمزمه جواب جای به و کشید عمیقی نفس

 

 جا؟ یه بریم میای باهام ــ

 

 صندلی روی نرمی اخم با او و کردم تماشایش سوالی

 ما جوانی های فرصت داشت اقتصادی فشارهای .نشست

 نگاهمان توی هم امید که گرفت می دستمان از چطور را
 ها صندلی همان روی و رفتم سمتش غمگین بود؟ مرده

 .نشستم
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  .آزاد نباش گرفته طوری این ــ

 

 حرف ...داشت خوبی حس تلشش بزند، لبخند کرد سعی

 .بودند مهم برایش من های

 

 دیدنش خوردم، زمین هربار که جایی یه برم دارم نیاز ــ

 خواد می دلم ولی باره اولین .ریخته جونم به قدرت حس

 میای؟ باشم، داشته همراه

 

 ی جمله همین با داد، فشار مشتش توی انگار را قلبم

 شن شد دلم خواست؟ می همراه عنوان به را من !کوتاه

 کرد می نگاه اگر را زیرپایمان ریخت، مشتش بین از و

 لب شد باعث چشمانش سوال .من دل های دانه از بود پر

 .بزنم

 

 بیان برادرزادم یا دوستم بزنم زنگ قبل ولی میام، ــ

  .نشه بسته که طومار،
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 حوصلگی بی در .انداخت باال را ابروهایش از یکی

 .شناخت می خوب را طعنه زبانش هم هایش

 

 !شدیا بازاری قشنگ ــ

 

 میز روی موبایلم دنبال و شدم بلند صندلی روی از
 شاید آمد نمی اگر و زدم می زنگ حانیه به باید گشتم،

 بچه بود، هم بهتر طور این .جا این کشاندم می را نگار

 به دارد توفیری دانستم نمی البته .شد می کتابخوان اش

 !نه یا جنین آن حال

 

 فکر به باید منم ...راحته خیالت داری، و حامد تو ــ

 .باشم سودم

 

 هایش خنده به خیره من و خندید اما رمق کم خندید،

 اش حوصله اتفاقا گفت وقتی .گرفتم را حانیه ی شماره
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 این .شدم خوشحال رساند می را خودش و رفته سر

 هم بعد .جا این بکشانم را باردار نگار نبود الزم طوری

 کارهای باقی و وسایلم کردن جمع مشغول رسیدنش تا

 و عبور اخم با جا، همان بود نشسته هم آزاد .شدم مانده

 غرق و دید می ها شیشه پشت از را ها ماشین مرور

 را من هم آمدنش، و حانیه .بود کرده سکوت فکرهایش

 گوش زیر وقتی را الزم سفارشات !را او هم کرد بلند

 و بود آزاد سمت او شیطنت پراز نگاه کردم، می حانیه

 .نباش چیزی نگران و بگذران خوش فقط گفت می مرتب

 اما گذشت می چه ذهنش توی دانستم نمی

 

 ۳۶٥_پارت#

 طومار#

 

 را مردانه ی گزنده و تلخ احوال این که رفتم می فقط من

 داشتن دوست رسالت انگار .کنم دور پسر این جان از

 و ها محدودیت ی همه با را رسالت این من و بود همین

  .رساندم می سرانجام به هایم ترس
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 دیدن با من و بودیم نشسته هم کنار ماشین توی بعد کمی
 و رنگ نگاهم رفت، می شهر خروجی سمت که مسیری

 .چرخید می او سمت و بود گرفته حیرت بوی

 

 ریم؟ می کجا ــ

 

 بخوابی؟ یکم خوای می داریم، راه نیم و دوساعت ــ

 

 به اعتمادم عدم خاطر به نه .نشست دلم توی ترس کمی

 .بود دخترها و ها زن تمام دل توی ترس این انگار او،

 !غریزه روی از و فطری چیز یک

 

 کجا؟ گی نمی ــ
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 را ماشین و کرد کم را سرعتش هم بعد .کرد نگاهم کوتاه

 .داشت نگه خیابان ی حاشیه

 

 ترسی؟ می بیای باهام که این از ــ

 

 با .نپرسید زده حیرت حتی یا طلبکارانه را سوال این

 .بود نپرسیده هم باشد نداشته توقع انگار که لحنی

 

 سپیدار؟ ــ

 

 .زدم لب صادقانه

 

 ...کجا گی نمی آخه ــ

 

 ترسی؟ می من از بگو ــ
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 .زدم لب کلفه

 

 !نه که معلومه نه، ــ

 

 .بودم شده اسیر موقعیتی بد توی کرد، تماشایم سوالی

 طرف یک او، ی سرخورده نگاه و بود دلم طرف یک

  .بزنم لب توانستم فقط .کشید می پس پا که عقلی

 

 نمی االن ی اندازه وقتی قبل سال نداشتم اعتماد اگه ــ

 می من به ولی .رفتم نمی روستا اون تا باهات شناختمت

 خبر بی وقتی ندونم، و مقصد وقتی بدی؟ حق تونی

 تو از ترس سر از این .میاد همراهم اضطرابی یه ...باشم

  .نیست

 

 !همین کنی، اعتماد بهم خوام می ــ
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 ۳۶٦_پارت#

 طومار#

 

 تکان هایم لب اما جسارتی چه با ...چطور چرا، دانم نمی

 هم را خودم که پرید بیرون بینشان از ای جمله و خوردند

 .کرد زده شگفت

 

  .دارم اعتماد بهت من ــ

 

 اما شد خاموش زود که برقی نشست، نگاهش توی برق

 حالت آن کمی کردم حس .دیدم من هم را درخشش همان

 .رفت بین از اش گرفته

 

 ای جمله بهترین این مزخرف، دوروز بعد کنم فکر خب ــ

 .بشنوم تونستم می که بود
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 او روی اما نگاهم صندلی، پشت به دادم تکیه را سرم

 .هنوز بود

 

 بود؟ مهم برات ــ

 

 باشی؟ داشته اعتماد من به که این ــ

 

 را ماشین دوباره عمیقی نفس با او و کردم تأیید سر با

 .بود تر آرام صدایش .انداخت راه به

 

 !سپیدار خیلی خیلی، ــ

 

 است؟ رفافت از جزئی هم این ...چرا بپرسم خواستم می

 اما را هایم سوال هاست؟ بازاری اخلق توی هم این

 ی همه بیاورم، زبان به ترسیدم .کشتم دلم توی درنیامده

 ببند یخ .ببرد بین از را بودم شنیده که هایی جمله گرمی
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 .کنم آب آتشی هیچ با را یخ این نتوانم دیگر و وجودم

 بدهم دل و بزنم پس را کمرنگ ی دلشوره آن کردم سعی

 دادند می نشانم داشتند تابلوها بعد به جا یک از .جاده به

 زغال روی انگار را دلم فقط بعدش، و رویم می کجا که
 می نیشتر و سوخت می قدر آن که بودند ریخته داغ های
 داد ادامه را مقصدش شهر، به ورود با .هایم چشم به زد

 مانند، کوه ای منطقه از ماشین عبور با بعد، کمی و

 دانستم می دقیق کرد، توقف وقتی .رفت باال را سراشیبی

  .داریم قرار شهرم از نقطه کدام خاک روی

 

 .بریم پیاده باید یکم شی؟ می پیاده ــ

 

 آمد می که بادی خاطر به و شدم پیاده .دادم تکان سری

 باال را سراشیبی راه هم همراه .گرفتم محکم را شالم

 سال هجده که ببینیم شد می را شهری ...بعدش و رفتیم

 آمال از خیلی و گرفت بلعیدنش به تصمیم زمین قبل،

 ایستاد، من از جلوتر .کرد دفن دلش توی را هایش

 و بودیم ایستاده رویش که ای تپه پرتگاه به نزدیک
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 بین سروصدا با داشت باد وقتی ...جیب در دست

 ی همه با او، نگاه و پیچید می من شال و موهایش
 توی که شهر از قسمتی به بود خیره اش استواریش

  .بود دیدمان

 

 شب شب یه شهر این مردم از خیلی ...قبل سال هجده ــ

 کارهاشون صبح که این آرزوی با گفتن، و بخیرهاشون
 رخت توی رفتن برسن، هاشون برنامه به بکنن، و

 آرزوهاشون به حتی خواب قبل شاید !خوابشون

 

 ۳۶۷_پارت#

 طومار#

 

 قراری سر کنن، چیکار فردا که این به بودن، کرده فکر
 یکی تولد فرداش شاید اصل بدن، انجام مهمی کار برن،
 از بودن این فکر توی و بوده خانوادشون اعضای از

 هم شاید .بکنن و کارهاشون جشن برای شن بلند صبح
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 ...خوابیدن نرسیده بالش به سر بودن خسته انقدر ...نه

 ....صبحش و خوابیدن

 می بازی بازی گلویم توی بغض .داد قورت را حرفش

 شالم های لبه کردن محکم با و جلورفتم هم من .کرد

 .کردم نجوا آهسته ...شهر به خیره نرفتن، عقب برای

 

 .کرد سیاهپوش و ایران یه ...بم گه می عزیز، ــ

 

 ایران وارد وقتی قبل سال خیلی انگلیسی، جهانگرد یه ــ
 از نوشته، خاطراتش توی بم ارگ دیدن با شده، بم و

 و بوده نظیرترین بی ایران کل توی بنا این استحکام نظر
 نابود روز یک بعیده که کردند مستحکم رو اون طوری

 .بشه

 

 کرمان، مردم برای بم، غم .زد حلقه نگاهم توی اشک

 .بود تری غریب غم
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 سازه ترین بزرگ این بنا، ترین محکم این شب یه ولی ــ

 .کنه می سقوط اوج از یهو ...جهان توی خشتی ی

 

 صدایش و کشید می زبانه باد زدم، زل رخش نیم به

 .داشت ها پیغام برایمان انگار

 

 !آزاد نکردی سقوط تو ــ

 

 .زد لب شهر به خیره فقط نکرد، نگاهم

 

 شم، می خسته هروقت خورم، می زمین هروقت ــ

 جا این میام ...روم شده آوار دنیا کنم می حس هروقت

 و شهر این ...کن نگاش گم می و میام .کتابفروش دختر

 داره کشه، می نفس داره هنوز .ست زنده هنوز ببین،

 قبل سال هجده انگار نه انگار ...سازه می باز و خودش

 هنوز ببین .سرپاست چقدر ببین موند، ویرونه یه ازش
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 عیب گم می خودم به بعد .کشن می نفس دارن نخلش

  !شو سرپا بم عین اما ...ای زده زلزله نداره،

 

 .کردم زمزمه بگیرم رخش نیم از چشم که این بدون

 

 هیچی از گفتی کلنتری، رفتی می داشتی وقتی ــ

 .سمیعی آزادخان ترسم می دارم االن ولی ...نترسم

 

 و بود کرده آشفته را موهایش باد داد، تکان را سرش

 ...را صدایش خشم

 

 از که تحقیری ولی دم، می پدرم به رو بدهی اون من ــ

 پدری پشت که منتی .برم نمی یاد از و گذروندم سر

 افتاد یادش دیر که این برم، نمی یادم از رو بود کردنش

 ...بخشم نمی رو کرده رها خدا امون به رو ما وقته خیلی
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 !من سمت چرخید سرش

 

 ۳۶۸_پارت#

 طومار#

 

 نمی فراموش ولی شم، می سرپا زلزله این بعد من ــ

 ...کنم

 

 حب و خشم این که بود گذشته ها چه پدرش و او بین
 به او و کردم تماشایش فقط .درخشید می چشمانش توی

 ای اشاره کرمان ی تپنده همیشه قلب به ...بم به شهر،

 .کرد

 

 .سازم می منم ساخت، و خودش بم که طور همون ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همان میان خشمش انگار و کشید عمیقی نفس هم بعد
 را چشمانش و شد تر آرام که بود ریخته بیرون جملت

 نزدیکش خواست می دلش هرطور باد داد اجازه .بست

 داشتم هنوز من و کند لمس را صورتش و بچرخد

 .بود لمس قابل پدرش از خشمش .کردم می تماشایش

 توی او از گرفتن کمک جانب از که ای سرخوردگی حس

 تحقیر بود کرده اشاره .فهمید شد می هم داشت جانش

 این تا را پدرش از گرفتن کمک یعنی تحقیر این و شده

  .بود کرده سخت خودش برای حد

 

 .برمیای پسش از تو ــ

 

 جمله آن باز من و کردند نگاه من به شدند، باز چشمانش
 های آدم دانستم می خوب که چون کردم، تکرار را

  .داشتند نیاز مرهم فقط او، مثل ای زخمی و خشمگین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می .برمیای خودت ی دوباره ساختن پس از مطمئنم ــ

 می رد بحران این کنی، می صاف رو ها بدهی این دونم

 یادمم تازه .شه می بهتر فروشی کفش اوضاع باز و شه

 تولید کارگاه ببری و من روز یه دادی قول بهم هست

 .ببینم نزدیک از و کفش

 

 رگ .کردند پیدا کاهش اش پیشانی توی های برآمدگی

 .کردم نجوا و زدم لبخندی .گرفتند می آرام داشتند هایش

 

 کردی، سرپا سوزی آتیش اون بعد و من که همونی تو ــ

 پارسال مگه .کنی رد نتونی و بحران این نداره امکان

 صافشون تونستی اما بود زیاد بدهیات بارم اون نبود؟

 .کنی

 

 به خواستم می .خندیدم تر بیش من و کرد تماشایم عمیق

 .کند پر را جا این هایم خنده صدای باد، صدای جای
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پشت شه می ...ازادخان همینه بازار خودت، قول به ــ

 می وقتی ولی .گرفت ثابتم حقوق یه ماهانه و نشست میز

 باشی، خودت آقای خودت و باشه خودت برای کار خوای

  .برداری ترک هم وقتایی یه باید

 

 .کردم زمزمه صداقت نهایت با هم بعد

 

 ۳۶۹_پارت#

 طومار#

 

 کوتاهی اگر حتی کنه، حمایت ازت داشته وظیفه پدرت ــ

 و این فقط دلگیری، ازش اگر حتی ...وقتایی یه کرده

 می .نکرده کوچیک رو تو کمکش قبول که کن قبول

 باشه، زنده بابام دارم دوست خیلی من آزادخان؟ دونی

 باشه بد پدر یه اگه حتی ...باشه سرم روی ش سایه فقط

 .بره یادش و من وقتا خیلی که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نگذاشتم که بزند حرفی خواست

 

 داشته حق هرچقدرم هستی، عصبی ازش هرچقدرم ــ

 چی کنی درک تونی نمی نباشی من جای وقتی تا ...باشی

  .گم می

 

 تماشایم دقیق داشت هنوز .کوبیدم هم به را دستانم کف

 .کند کشفم خواست می انگار که طوری یک .کرد می

 .شد می عادی داشت هایم گوش برای دیگر باد صدای

 

 داری وقت بعدا باش، خودت ساختن فکر به فقط االن ــ

 به که بعدا ...کردی فکر بهش که بعدا کنی، مخالفت باهام

 .بشی مند بهره پدرت کمک از بتونی دادی حق خودت

 

 که وقتی ...من روی نگاهش شبیه کشید، طول سکوتش

 .بود تر کمرنگ صدایش توی خشم کرد، باز لب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 به گیرم می پیشتم وقتی که آرامشی کردم می فکر ــ

 .کتابفروشیه خاطر

 

 .زد لب من به خیره طور همان او و کردم نگاهش حیران

 

 من فقط ...بودی خودت اصلی آرامش گمونم ولی ــ

  .دادم پاس راست به کردم، نگاه و چپ اشتباه

 

 داخل از را هایم لپ .کردند خالی دلم توی ذوق سطل یک

 .زد لب آرامش همان با !شوم بیدار تا گرفتم گاز

 

 جبران برای عزیزت، به زده زنگ االن تا رویا یحتمل ــ
 ...کنه دعوتتون داشت قبل از که ای برنامه و زحماتش

 کنم؟ دعوت رو تو جدا من الزمه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از چشمانم نیاید، زبانم روی ذوقم نلرزد، صدایم که این

 به من .بود ممکن غیر و سخت نزند، برق شادی شدت

 هللا نعمت حاج دختر سپیدار، ...من دادم؟ می ارامش او

 خواندند گوشش توی عمر یک که همانی !کرمانی

 !شده عزیزانش تابوت پای زنگوله

 

 .میایم کنن قبول اگر عزیز ــ

 

 نمی من از هم لحظه یک را نگاهش داد، تکان سری
 سمت سرش ناگهانی که اما شد چه دانم نمی .گرفت

 .کرد بلند را صدایش درهم، اخمی با و چرخید ساعتش

 و گذاشت خاک، همان توی جا همان را چیز همه انگار
 کرد خالی را ذهنش

 

 .نبود این به حواسم چرا بابا، ای ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ماشین، محل سمت رفتن با او و کردم تماشایش متعجب

 .کرد صدایم

 

 ۳۷۰_پارت#

 طومار#

 

 .بم دیدن میایم بازم بریم، ــ

 

 نجوا کلماتش شیرینی مست هنوز و افتادم راه پشتش
 .کردم

 

 شده؟ چی ــ

 

 .داد زوزه همان بین را جوابم هم او و کشید زوزه باد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...جزیره لیگ شه، می شروع فوتبال دیگه دوساعت ــ

 .ندم دستش از امیدوارم

 

 طی تند که مسیری به زده حیرت ...ماندم من رفت، او

 شبیه نرم، لبخندی یک بعد و دوختم چشم کرد می

 را نفسم .کردند ای پنبه را هایم لب آسمان توی ابرهای

 سراشیبی در هم من بعد کمی و فرستادم بیرون محکم

 .کردم حرکت

 

 !دخترکتابفروش بیا یواش فقط ــ

 

 آن بین باشم؟ مواظب داد می تذکر و رفت می جلوجلو
 یاد یکهو تپه، روی برهم درهم و عجیب حس همه

 دادن نشان برای اش جمله تازه و افتاد می فوتبالش

 .شد می مرتبط فوتبال به هم من بودن دهنده آرامش

 توی انگار که بودند غریبی و عجیب موجودات مردها
 نمی ای اشاره انگیزشان شگفت بعد این به ای قصه هیچ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 من هم باز و برد باال را سرعتش دید، که را ماشین .شد

 .داد قرار مخاطب را

 

 دیگه؟ هستی فوتبال طرفدار تو ــ

 

 !جذابه خیلی رونالدو کریستین بدونم که حد این در فقط ــ

 

 او از شد باعث تعللش ایستاد، حرکت از ام جمله همین با
 را سرم ماشین، به شدن نزدیک حین و بزنم جلو

 هایی آدم شبیه و بود ایستاده کرده اخم .سمتش بچرخانم

 احواالتمان در ما .کرد می نگاهم باشم داده فحششان که

 .نداشتیم ثباتی

 

 شد؟ چی ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باز را ماشین در و آمد جلو جایش به نداد، را جوابم

 اما چرا دانم نمی بود، هایم لب روی خنده اما من ...کرد

 همان با !سفید و نرم بود، کرده ای پنبه را دلم واکنشش،

 این کرد، حرکت او که همین و ماشین توی نشستم لبخند
 از بعد که کردم کج خاکی سمت را ام فکری مسیر بار

 زد می جوانه شد، می سبز هنوز دو، و هشتاد سال اندوه

 می راست آزادخان .کرد می هدیه مردمش به را امید و

 شد می ...خاک این از ارگ، این از ...شهر این از گفت،

  .آموخت را شدن سرپا دوباره

 

 !شد یکسان خاک با بم :تلخ خیلی است تلخ خبر 

 شد یکسان خاک با دلم خواندم،می صبح نماز

 نخلستان پیر و کویر فرزند لرزید، زمین

 شد یکسان خاک با غم و درد خشت خشت زیر به

 خاکستر و خاک و خون تند بوی مویه، صدای

 شد یکسان خاک با هم آه و ماند سینه در نفس

 …بچه همین خاکی، کوچۀ این در دیروز همین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شد یکسان خاک با…قدم یک دیگر که پایی همین

 …باز برایم را در در، زیر مانده که دستی همین

 شد یکسان خاک با هم، روی حاال که پلکی همین

 …بابایی :گفتمی اش خاکی و خشک هایلب همین

 !شد یکسان خاک با کودکم ماندم، زنده !بمیرم

 !ها آدم آی !مردم آی ببینید و بیایید

 !شد یکسان خاک با بم :تلخ خیلی است، تلخ خبر

 

 ۳۷۱_پارت#

 طومار#

 

 .بود کرده پر را خانه سودابه، خیاطی چرخ صدای

 حرکت چرخ زیر که ای پارچه به و کنارش بودم نشسته

 جا به جا چشم روی را عینکش .کردم می نگاه کرد می

 .کرد زمزمه صدا همان میان و کرد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مامان؟ کردنتون دعوت اینا شد چطور حاال ــ

 

 مشغول نکرد، جدا تلویزیون ی صفحه از چشم عزیز
 نم .هزارمش بار برای هم آن بود مختارنامه تماشای

 بود قسمتی .بود کرده پر را چشمش ی گوشه هم اشک

 از برایش داشت کیان و بود شده ازاد زندان از مختار که

 در .کرد می تعریف بود گذشته حسین امام بر که مصائبی

 .داد آرام صدایی با را سودابه جواب حال همان

 

 نبود خونه پسرش که شب یه بهت گفتم سمنوپزون بعد ــ

  .کنه جبران شاید خواسته دیگه، جا این بیاد گفتم

 

 نیست خونه پسرش فهمیدید کجا از شب اون راستی ــ
 عزیز؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کامل حاال فیلم حس از کرد، نگاه من به زیرزیرکی عزیز

 سواالتش این خیال بی سودابه که این برای .بود درآمده

 .پرسیدم شود

 

 آبجی؟ امشب واسه شه می آماده ــ

 

 .رفت پایم و دست ی صدقه قربان و کرد نگاهم مهر با

 

 برات خواستی ازم عمری بعد نشه؟ آماده شه می مگه ــ

 .کنم می تمومش هرجوریه ...بدوزما لباس

 

 دیده اورال و کت یک اینستاگرامی پیج یک در پریروز
 پوشیده و مناسب شب مهمانی برای نظرم به که بودم

 با تکه یک اورال یک زیرش و بود بلند کت قد .بود

 را عکسش سودابه برای .خورد می گشاد شلوار

 می و خرد می پارچه برایم خودش گفت او و فرستادم

 و بود رفته خیاطی کلس جوانی های سال سودابه .دوزد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چرخ پای تر کم چشمش وضعیت خاطر به بود چندسالی

 اکثرا و کنم اذیتش آمد نمی دلم خیلی هم من .نشست می

 سفارش با داشتم شک اما خریدم می آماده را هایم لباس
 زده چنگ را او دامان و برسد دستم موقع به لباس آن

 هم خودش و کنم پرو تا بود آورده را لباس امروز .بودم

 .کرد می را اش نهایی کارهای داشت عزیز چرخ کنار

 

 با برگشتنی مادر، ببره رو ما شب بیاد پژمان بگو ــ

 .گردیم برمی تاکسی

 

 توی پژمان، حساسیت یاد با من و گفت چشمی سودابه

 اخم بود قرار ها سمیعی ی خانه خود تا .شدم جمع خودم

 .البد کند

 

 .عزیز نشیم مزاحمش پژمان بریم؟ خودمون شه نمی ــ

 

 ۳۷۲_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طومار#

 

 .آمد حرف به سریع سودابه

 

 .وظیفشه بگردم؟ دورت چیه مزاحم وا، ــ

 

 بلند چرخ پای از و کردم تماشا را هردویشان ناله با
 باز چشم که صبح از .داشتم اضطراب الکی اصل .شدم

 دلم باشیم مهمانشان بود قرار که شبی یاد با بود کرده

 که بودم زده ام چانه روی هم جوش یک .جوشید می

 چشم توی بسیار نظرم به اما نیست مهم گفت می سودابه

 ای ذره حتی را بودنم شانس خوش همه این .آمد می

 .نداشتم باور

 

 اصل نرو، ور جوش اون با آیینه جلوی نرو هی ــ
 .شه می محو بزنی کرم یکم .قشنگم نیست مشخص
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سرویس به را خودم و گذاشتم دردناک جوش روی دست

 آن از کمی و کردم باز را خمیردندان در .رساندم خانه

 .خانه هال سمت برگشتم دوباره و گذاشتم جوشم روی

 یخم دستان .بودند ریخته هم به را خانه پارچه، های تکه

 .زدم لب و پیچاندم بهم را

 

 بریزم؟ چایی ــ

 

 را سرش سودابه اما بود، شده سلایر محو دوباره عزیز

 .رفتند هم توی هایش اخم من دیدن با و کرد بلند

 

 خوب جوشت بزنی گفته بهت کی و خمیردندون اون ــ

 .نکن رو کارها این ...پوستت برای بده خدا به شه؟ می

 

 .زدم زل اوضاعمان به آشفتگی با جلو، همان نشستم

 جوش یک .نبود آماده لباسم هنوز و بودیم مهمان شب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گفته ناگهانی عزیز که این همه از بدتر و بودم زده گنده

 .نگاهم توی بود نشسته غصه .برویم پژمان با بود

 

 خوبه؟ ببین بزن تن دیگه بار یه و اورالش این بیا ــ

 

 سلایر، پایانی تیتراژ صدای بلندشدن با عزیز و برخاستم

 تسبیحش .کند خاموش را تلویزیون شد راضی باالخره

 معذب .من سمت چرخید که بود دستش توی همیشه مثل

 وقتی و پوشیدم را لباس هردونفرشان خیره نگاه از
 ایراد و عیب تا ایستاد هم سودابه ایستادم، جلویشان

 .دربیاورد را کارش نهایی

 

 .شدی ماه مثل ــ

 

 .نمیاد بهش رنگش اصل شده؟ ماه شبیه کجا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سمتش خندان سودابه و کردم نگاه عزیز به زده بهت

 .چرخید

 

 .دخترمون عروسکه مادر؟ میاد دلت ــ

 

 ۳۷۳_پارت#

 طومار#

 

 انگشتش، نوک با و بوسید را ام گونه بندش پشت و
 که را لباس .کرد پاک هم را ام چانه روی خمیردندان

 روی نشستم و رساندم اتاق به را خودم کردم عوض

 کاش کردم آرزو و سقف سمت دادم سر را نگاهم !تخت

 حرف با حتما را استرس همه این .بودند جا این ها پری

 .بردند می بین از هایشان

 

 همون آزاد مگه؟ ری می غریبه ی خونه سپیدار؟ چته ــ

 چیه؟ برای استرست .بینیش می هرروز که آزادیه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تاریک هوا وقتی تا فقط .دانستم نمی هم خودم را جوابش

 و شدن آماده به داد اذن و خواند را نمازش عزیز شد،
 کرده هم اتو برایم عزیزم ی سودابه که اورالی و کت من
 آیینه جلوی و انداختم سر روی اسکارفی و زدم تن بود

 هزارم بار برای را صورتم جوش وضعیت تا ایستادم

 پژمان وقتی .داشتم همراهم را استرس این کنم، بررسی

 به استرس این هم برویم سریع گفت عزیز و آمد دنبالمان
 ممکن لحظه هر کردم می حس و رسید خودش اعلی حد

 .بیاورم باال دهانم از را فشار این تمام بود

 

 .منتظره ماشین توی پسر این مادر بدو سپیدار، ــ

 

 را موهایم ی دسته و کردم برانداز را خودم آخر بار برای
 بود، سودابه با حق .دادم سر روسری زیر تر بیش

 و بود شده تر کمرنگ کرم کمی را ام چانه روی جوش

 گرفتن با را حیاط طول .شدم می نگرانش قدر آن نباید

 طی او زانوی مراعات برای آرام هایی گام و عزیز دست
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را جلو در من و بود منتظرمان ماشین توی پژمان .کردیم

 و بنشیند عزیزش ی نوه پیش تا کردم باز عزیز برای
 صندلی روی پژمان سر پشت مکث، کمی با خودم

 های اخم آن با و نشست رویم آیینه از نگاهش .نشستم

 .داد را سلمم جواب تخسش و درهم

 

 .ببینیا و عزیزت میای کم روزا این بگردم، دورت ــ

 

 مادربزرگش سمت محبت با من، به اخمش برخلف

 .چرخید

 

 !سر تاج گرفتارم هستم، عزیزخانمم کوچیک ــ

 

 را نگاهش آیینه از پژمان و کرد تماشایش حظ با عزیز

 .داد من به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خوبن؟ خانم خاله ــ

 

 را دستانم که طور همان نداشتم، را اداهایش ی حوصله
 او و آمدم ابرویی و چشم برایش بودم پیچانده هم به

 رویاخانم که آدرسی عزیز .انداخت حرکت به را ماشین

 قربان جز دیگر و بود کرده منتقل پژمان به را بود گفته
 گوش به ماشین توی صدایی مادربزرگ و نوه ی صدقه

 هم آهنگ حتی عزیز احترام به پسرمان .رسید نمی

 استرس، همان میان شد می باعث این و بود نگذاشته

 ترین عجیب نظرم به .برود هم ضعف برایش دلم

 احساسی فرزندی، و مادر احساس بعد دنیا احساسات

  .کرد می پیدا اش خواهرزاده به نسبت خاله یک که بود

 

 .کنم فکر جاست همین ،37 پلک اینم بفرمایید، ــ

 

 ۳۷٤_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !ایشاال شی دوماد ببینی، خیر .مادر دردنکنه گلت دست ــ

 

 .بوسید را صورتش و عزیز سمت شد خم محبت با

 

 .بشم خوشگلم فخری قربون ــ

 

 تا رفتم جلوتر کمکش برای .شد پیاده و خندید عزیز

 نزدیک و در دم تا هم با که همین و بگیرم را دستش

 .داد پایین را شیشه پژمان رفتیم، زنگ

 

 کنی؟ نمی خداحافظی خاله، ــ

 

 اشوبه دل کفایت قدر بگویم خواستم .سمتش چرخیدم

 با چون نرسید گفتن به اما ...پسر نکن بدترش تو و دارم

 .کرد نجوا فاصله همان از عمیق نفسی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بهت بگذره خوش شدی، خوشگل خیلی ــ

 

 و رفت بدهم را جوابش بماند منتظر که این بدون بعدش

 .کرد دنبال را ماشینش رفتن مسیر عشق با عزیز

 

 .کنم دود اسپند براش بگو خونه برگشتیم ــ

 

 حتی و بود ریخته دلم توی پژمان ی جمله که ذوقی با
 را عزیز جواب و فشردم را زنگ بود کرده نرم را قلبم

 .دادم

 

 ...کنی نمی دود من برای عزیز، کرد تعریف من از ــ

 کنی؟ می دود اون برای

 

 .کشید جلو را چادرش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ترسیدم رفت، زدنش حرف شیرین اون برای دلم من ــ

 .کنم چشش خودم

 

 خانه .شد باز در لحظه همان و دادم تکان تأسف به سری

 .رفتیم می سوم ی طبقه به باید ما و بود آپارتمانی

 همین از عزیز وگرنه بود آسانسور که کردم خداروشکر

 ی ایینه توی .گشت برمی و گرفت می را راهش جا

 را لعنتی جوش آن و را خودم دیگر بار یک آسانسور

 غیرعادی بودن یخ جز بود خوب چیز همه .کردم بررسی

 .انگشتانم

 

 .نیست که خواستگاریت نکن، هول ــ

 

 مهر کمی بار این او و کردم نگاه عزیز به اعتراض با

 .ریخت لحنش در مادرانه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .قشنگی ولی نمیاد بهت لباس رنگ درسته حاال ــ

 

 .کننده دیوانه استرس همان بین گرفت ام خنده

 

 ۳۷٥_پارت#

 طومار#

 

 .عزیز هستی که مرسی ــ

 

 که اسانسور .کرد مرتب را چادرش و زد لبخندی هم او

 آپارتمانشان ورودی در میان را آزاد و رویاخانم ایستاد،

 آن ی همه تا بود کافی دیدنش .دیدم خودمان انتظار در

 دانم نمی .برود هوا توی دودش و بسوزد ها اضطراب

 حسی .داد می آزادی حس من به اسمش شبیه اما چرا

 !دنیوی پاگیر و دست احساسات این ورای
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .آمدید خوش سلم، ــ

 

 کردن پاره تکه تعارف با و بوسید را رویاخانم عزیز

 نگاه زیر که بود من نوبت حاال .شد وارد آزاد سمت

 موهای و ساده شلوار و بلیز آن با که زنی ی خریدارانه
 جلو شد می دیده اش همیشه از تر سرحال کمی رها،

 کرمش بوی بوسید را صورتم وقتی .بدهم سلم و بروم

 هم آزاد با .نشاند لبم روی لبخند و پیچید ام بینی زیر

 نگاهش .دادم انجام رسمی ای احوالپرسی و سلم

 دست با را ورودی .شیطنت با کمی و بود مهربان

 پذیرایی به رسیدن با و کردیم رد کمرم روی رویاخانم
 شده چیده سفید و طوسی رنگ با که خانه شکل مربع

  .رفت بین از کامل شکل به عضلتم انقباض بود،

 

 .بفرمایید عزیزخانم، .بشینید ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 قرار کنارش هم من و نشست دونفره مبل روی عزیز

 روی رویاخانم و رفت آشپزخانه سمت به آزاد .گرفتم

 یک .داد می عود بوی خانه .کرد اشغال را نفره تک مبل

 جریان فضایش درون ای داشتنی دوست و عجیب سادگی

 .بود کرده جلب را توجهم ورود، بدو همان از که داشت

 

 .کردید خوشحالم خیلی ــ

 

 .افتادید زحمت به ــ

 

 .داد لبخندش همان با را عزیز جواب رویاخانم

 

 بتونیم و زحماتتون از کوچولو یه امشب شاید رحمتید، ــ

 .کنیم جبران
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 آزاد صدای بدهد، را تعارفش جواب عزیز که این از قبل

 .شد بلند

 

 .میای لحظه یه !مامان ــ

 

 که گفت هم عزیز به .شد بلند جا از ببخشیدی با رویاخانم

 توی هردو وقتی و کند اقدام چادرش تعویض برای
 نداشتم داخلش به دیدی جا این از که ای آشپزخانه
 .آورد گوشم نزدیک را سرش عزیز بودند،

 

 بهشون؟ دادی و شکلت جعبه اون ــ

 

 بعد و زند می حرف چه از بفهمم تا کشید طول چندثانیه

  .چرخیدم سمتش زده بهت چشمانی با

 

 .بیارمش پژمان ماشین از رفت یادم عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ۳۷٦_پارت#

 طومار#

 

 سکته آن هر جانش از دور گفتم که کرد نگاهم طوری

 اشپزخانه در های میزبان به تا بود خفه صدایش .کند می

 .نرسد شده مستقر

 

 رفت؟ یادت چی؟ ــ

 

 چشم از ترس با و کشیدم بیرون کیفم از را موبایلم سریع

 .زدم لب ترسناکش های غره

 

 !خیلی که نشده دور برگرده، زنم می زنگ االن ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بگیرم، را پژمان ی شماره بتوانم که این از قبل اما
 محکمی نیشگون و افتاد عزیز دست توی بازویم گوشت

 با و زدن بال بال حین که بود این آن از بدتر .گرفت آن از

 رویاخانم و آزاد گوشتم، کردن رها برای خفته التماسی
 ما روی طوری نگاهشان و آمدند بیرون آشپزخانه از

 می خارج هم هستی مدار از اگر هیچ، که زمین که افتاد

 دیدنشان محض به عزیز .شد نمی تمام خجالت آن شدم

 نشان مشغول آستینم دوخت با را خودش و کرد رهایم

 .داد

 

 .مادر نکشیدی اتو خوب رو جا این ــ

 

 پوست چلندن خاطر به نیاورد خودش روی به دیگر

 چشمان کردم حس .بود کرده چروک هم را پارچه تنم،

 و کرد عذرخواهی طور آن که شدند سرریز خنده از آزاد
 محو لبخندی با رویاخانم، و برگشت آشپزخانه به دوباره
 .نشست قبلی مبل همان روی دوباره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شکرخدا خوبه چیز همه عزیزخانم، خبر چه دیگه ــ

 

 مشغول رفته خانی نه و آمده خانی نه انگار عزیز

 .مالیدم را بازویم آرام خیلی من و شد رویاخانم با صحبت

 تنبیهات .بود کنده را گوشتم انگار که سوخت می چنان

 هم ما شدن بزرگ و بودند خودش زمان مختص عزیز

 برای بغض همان با .ما با کند مدارا کمی شد نمی باعث

 امیدوار .دادم توضیح را قضیه و فرستادم پیامک پژمان

 این در خدا را امیدم که کند چک را اش گوشی زود بودم
 برایم خنده استیکر با .نکرد ناامید خصوص به مورد

 آزاد .فرستادم ای آسوده نفس من و گردد برمی نوشت

 رویاخانم .بود دستش هم چای سینی برگشت که بار این

 چای فنجان برداشتن حین عزیز و کرد تماشایش لذت با

 می خوب را منظورش .آمد ابرو و چشم من برای

 کار خوب چه مردم پسر ببین بگوید خواست می .دانستم

 که البته .کردن کار برای آید می باال جانت تو و کند می

 توی را عیدش پتوهای امسال اگر و کرد می انصافی بی

 .شد می متوجه شستم نمی قرمز تشت توی سرد هوای
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 درست که مبلی یک روی نشست کرد، تعارف که را چای

 مطمئن .کرد نگاهم پنهان لبخندی با و بود من روبروی

 اخم با .گرفت می نیشگونم داشت عزیز بود فهمیده بودم

 زدن حرف گرم را سرم و گرفتم چشم خندانش نگاه از

 من و شد بلند موبایلم صدای بعد کمی .دادم نشان مادرها

 و چرخید سمتم ها نگاه .برخاستم کوتاهی عذرخواهی با

 .کردم زمزمه زده خجالت من

 

 کوچیک کار یه پایین برم اومده، خواهرزادم پژمان ــ
 .گردم برمی دارم

 

 ۳۷۷_پارت#

 طومار#

 

 .داد نشان واکنش رویاخانم

 

 .عزیزم باال بیان کن تعارفشون ــ
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 .کردم تشکری

 

 .بره باید زود داره، عجله ــ

 

 سمت به آزاد نگاه زیر من و دادند تکان سری هردو

 نهایت با و نماندم آسانسور منتظر .رفتم خانه خروجی

 در که دری کردن باز با و رفتم پایین را ها پله سرعت
 سرک ماشینش دیدن برای بود، البی کوچک پاگرد
 ی جعبه با و شد پیاده خودش دید که را من .کشیدم

 .آمد سمتم شکلت

 

 .پرت حواس ــ

 

 .زدم لب ناله با و گرفتم دستش از را جعبه
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 ازم نیشگونی چه پرتی حواس این خاطر به عزیز ــ

 .گرفت

 

 دهانش روی دست اخم با شد، بلند که اش خنده صدای

 .کردم نجوا حرص با بعد و شود ساکت تا گذاشتم

 

 می ش خاله شدن ادب به آدم بچه، ندارما اعصاب ــ
 خنده؟

 

 عقب آرام من و برد باال تسلیم ی نشانه به را دستانش
 می اش خنده به انگار تر بیش ام کرده اخم حالت .کشیدم

 .انداخت

 

 ادبت دور یه شب باز عزیز تا بده و شکلت باال برو ــ

 .نکرده
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 .ایستاد راه ی میانه که چرخید ماشینش سمت به بعد

 .کردم زمزمه و سمتم برگشت

 

 داری؟ استرس ــ

 

 .چسباندم ام گونه به را شکلت ی جعبه از آزاد دست

 

 مشخصه؟ ــ

 

 .کرد تماشایم شدنش غیرتی اخم به آمیخته محبتی با

 

 .گم می جدی و این سپید، باشه خداشونم از ولی نافرم، ــ

 

 .پرسیدم جدی و آهسته

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چی؟ باشه خداشون از ــ

 

 بلند صدایش و ماشین سمت چرخید .شد تر بیش اخمش

 .شد

 

 ۳۷۸_پارت#

  طومار#

 

  .بگم نمیاد خوشم و دونی می خودت که همون ــ

 

 می فکر .کردم فوت سرش پشت و فرستادم صلوات سه

 ظاهرا اما گذاشته کم یکی این تربیت توی سودابه کردم
 دلم طوری این که بود تربیتش توی شعور شده هم اندکی

 بار این و برگشتم دوباره من رفت، وقتی .بلرزاند را

 آزاد و شد باز که دری .ایستادم آسانسور در جلوی

 .زد لبخندی دید را من وقتی .بود داخلش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ت؟ تحفه ی خواهرزاده اون رفت ــ

 

 توی نزدم و زد حرف پژمان به که بود عزیز خاطرش

 .دهانش

 

  .رفت بله ــ

 

 تا کرد باز راه .نیامده خوشم زدنش حرف طرز از فهمید

 لب شکلت به نگاهی با و شوم آسانسور وارد هم من

 دوست را شکلت بنفش قاب .شدند منحنی دوباره هایش

 .داشتم

 

 شدی؟ می تنبیه داشتی این برای ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با او و انداختم پایین سر کرده اخم .بود دیده بودم مطمئن

 نزدیکم آسانسور کوچک اتاقک همان توی لبخند همان

 .شد

 

  ...تریا اخلق خوش کتابفروشیت توی اخماشو، ــ

 

 .کشیدم باال را جعبه

 

 .شد گرفته حالم این کردن فراموش خاطر به ــ

 

 داشت هم قشنگی موسیقی چه .زد زل جعبه به هم او

 .شان خانه آسانسور

 

 کنه می فکر ندونه یکی دختر، شدی پرت حواس ــ

 !عاشقیا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و بود نزدیکم که صورتی .صورتش روی نشست نگاهم

 پسر آخر که آمد حرف به دلم بعد .کرد می تماشایم داشت

 خب نفهمیدی؟ تو و عاشقم فهمیدند دنیا کل عقل، کم

 ام خیرگی .بود شده عالم همه رسوای که بودنم عاشق

 .بپرسد آرام شد باعث

 

 خوبی؟ ــ

 

 شد باعث ادکلنش کمرنگ بوی .کشیدم عمیقی نفس

 عقب شد، باز که آسانسور در .کنند یخ دوباره دستانم

 .کردم زمزمه من و کشید

 

 !بلدی خونه کار و ریختن چایی دونستم نمی ــ

 

 ۳۷۹_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بوی رد از شود پرت حواسم تا گرفتم پرت و چرت

 .سوزاند تهش ته تا را دلم که گفتنی عاشقیا آن و ادکلنش

 .کرد باز کلیدش با را در و خندید

 

 .کنم می کمک مامان به میاد مهمون گاهی ــ

 

 غرق رویاخانم و عزیز .شدم وارد و کردم تحسینش

 را شکلت و شدم نزدیکشان خجالت با که بودند صحبت

 و چرخید سمتم شوکه .گرفتم رویاخانم سمت احترام با

 .رفت برایم ترسناکش های غره چشم آن از دوباره عزیز

 

 .بودم گذاشته جا ماشین توی و این من ببخشید، باید ــ

 .شرمنده

 

 محبت با و بوسید را صورتم ایستاد، و گرفت را شکلت

 .زد لب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .بود کاری چه این عزیزخانم کشیدی، زحمت دخترم ــ

 

 ...کمه ببخشید .نداره و قابلتون ــ

 

 من ی شده یخ چای به رویاخانم و کردند تشکر هردو

 .کرد اشاره

 

 ی سفره بعد براتون، بریزم چای دیگه سری یه من ــ
 .چینم می و شام

 

 کردن جمع با رویاخانم که کند تعارف خواست عزیز
 و عزیز کنار نشستم دوباره هم من .نداد مهلت ها لیوان

 .رفت تشر آزاد چشم جلوی او

 

 !نگیا چیزی یه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 صادقانه خوریم، نمی چای نگفتم چرا بود این منظورش

 .انداختم باال شانه بشنود هم آزاد که طوری

 

 .خواست می چایی دلم خب ــ

 

 که همین و شد بلند کوتاه شکلی به آزاد ی خنده صدای
 سریع کرد تماشا هایش غره چشم آن با هم را او عزیز

 .برخاست

 

 .بفرمایید مادر، کمک برم من ــ

 

 بعد شام میز .زد دار و کشت را گربه خوب عزیز .خندیدم

 غذاهای پلوگوشت، و پلو زیره .شد چیده چای خوردن

 .بود عالی رویاخانم دستپخت .دادند می تشکیل را اصلی

 وجود با و شدم متوجه قاشق اولین دادن قورت با را این
 توی خشکی فضای اما بود جمعمان مرد تنها آزاد که این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به هایمان خنده و ها صحبت شام سر .نبود حاکم خانه

 رویا وقتی هم بعدش و بود راه به قدیمی خاطرات خاطر
 کردم می هدایت ها مبل سمت به خودم را عزیز و خانم
 ی عهده به آشپزخانه کردن جمع و ها ظرف شستن گفتم
 و بود خواهد ها بچه ما

 

 ۳۸۰_پارت#

 طومار#

 

 دیگر حاال .کرد اخم بودم گفته که هایی بچه آن از آزاد

 می غره چشم تر کم رویاخانم راحتی تأثیر تحت عزیز

 جمع مشغول او .شدیم آشپزخانه وارد دوتا ما و رفت

 .شستن مشغول من و کردن

 

 نمی ...خدا به خستم بودم، فروشی کفش صبح از من ــ

 درنیاری؟ بازی قهرمان شد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 غر بود دار خنده .چرخیدم سمتش ها ظرف آبکشی حین

 .کار وقت زدنش

 

  .بود خسته مادرتم ــ

 

 کند منتقل یخچال به تا ریخت دار در ظرفی توی را غذاها

 آرام او و کردم تماشایش شیطنت با .شد نزدیکم بعد و

 .زد لب

 

 !میاد بهت سبز ــ

 

 پیدا انشعاب هزار دلم توی او، به محبتم های رشته

 .کردند

 

 !غازی کله گن می رنگ این به ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این بود گفته که این از ذوق با هم من .پرید باال ابرویش

 .کردم نجوا آید می من به رنگ

 

 .شناسید نمی رو ها رنگ آقایون شما ــ

 

 .نیستیم جزییات درگیر فقط ــ

 

 تا کرد روشن را چای زیر نکنم، باز را بحث دادم ترجیح

 .گفت آهسته و بریزد چای دیگر دور یک شام بعد

 

 !میاد خیلی ...دیگه میاد کل در ولی ــ

 

 قبل بخورد، سر دستم از بشقاب شد باعث میادش خیلی
 هول متوجه هم او و گرفتمش ها ظرف سایر روی افتادن

 از لپم گرفتن گاز با من و کرد تماشایم خنده با .شد شدنم

 .دادم قورت را شرمم داخل،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .مرسی ــ

 

 ...هم را عجیبش نگاه آن کند، کنترل را خودش کرد سعی

 .کرد می هم تر بیش را دلم توی های انشعاب که نگاهی

 .پرسیدم آهسته بار این من و رفت کارها باقی سراغ

 

 نمیان؟ امشب ...پدرت ــ

 

 انگار .داد را جوابم عادی ...نکرد هم اخم نکرد، نگاهم

 .کند توجیه را نبودنش بود کرده عادت

 

 ارتباطشون راه فقط کل چندسالیه .کنه نمی زندگی ما با ــ

 .منم

 

 ۳۸۱_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 طومار#

 

 

 این او و رویاخانم برای حتما .ایستاد حرکت از دستم

 کنم درک که نبود سخت دیگر حاال .بود دردناک موضوع

 .ببیندش خواهد نمی و ندارد دوست را خواهرش چرا

 نجوا و گذاشت سینک روی را غذا از شده خالی ظرف
 .کرد

 

 .کن عوض من با و جات شدی خسته اگر ــ

 

 او آخرش تا دیگر .نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 هردو چای سینی یک با بعدش و شستم من و کرد جمع

 آورده را قدیمیشان های آلبوم رویاخانم .رفتیم بیرون

 دست پوست که درحالی و عزیز پیش نشستم .بود

 کردم می پنهان ماندن آب زیر شدت از را ام شده چروک

 .کشیدم آلبومشان سمت را خودم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کیه؟ تپلو بچه این ــ

 

 .کرد زمزمه لبخند با رویاخانم

 

 .آزادمه ــ

 

 .کرد نگاهم تخس و غد .چرخیدم آزاد سمت بهت با

 .زد لب و شد رویاخانم ی خنده باعث واکنشم

 

 .شد الغر کشید که قد یهو بچم، بود تپل خیلی ــ

 

 .آمد حرف به هم عزیز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 الغر انقدر بچگیاش .بود قلیون نی اول از اما سپیدار ــ

 .کردن می ش مسخره کوچه کل بود

 

 گوش تازه اما او نگو، که آمدم ابرو و چشم عزیز برای
 به را آبرویم امشب بود بسته عهد .بود کرده پیدا شنوا

 .بدهد باد

 

 و ضعیف و الجون .کرد می تب خورد می بهش باد ــ

 نمی بازی تو با گفتن می ها بچه کوچه رفت می .الغر

 .بشکنی زمین بخوری ترسیم می الغری انقدر کنیم،

 

 و کرد تماشایم لبخند با هم آزاد خندید، خودش بعد

 را ام ماسیده لبخند .کرد کنترل را اش خنده هم رویاخانم

 .گفتم ربط بی خیلی و کردم جمع سختی به

 

 .بودم باهوش خیلی عوضش ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جمع راه تنها اما داشت ربطی چه دانستم نمی هم خودم

 .بکنم تعریفی خودم از خودم بود این عزیز افتضاح کردن

 لیوان چون بدهد قورت را اش خنده نتوانست انگار آزاد
 دور ما از تراس رم می من گفتن با و برداشت را چایش

 .کرد نجوا لبخند با رویاخانم و شد

 

 .قشنگه چیده مبل آزاد ببینی؟ و من تراس ری نمی تو ــ

 چی؟ شما خانم عزیز

 

 .گرفت باال را دستش عزیز

 

 ۳۸۲_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اما سپیدار مادر، ندارن سرما تاب استخونام پیرزن من ــ

 .بره داره دوست

 

 .بود وامانده دهانم عزیز فکری روشن همه این از

 همان هم خوانی لب با ببینم تا کردم تماشایش چندبار
 منتظر هردوشان وقتی و نه یا شود می استخراج منظور

 .پرسیدم دوباره کردند، تماشا را من تصمیم

 

 برم؟ ــ

 

 .برو داری دوست مادر آره ــ

 

 دوگام و برداشتم را چایم فنجان .شدم بلند تعلل و مکث با

 .نشده پشیمان عزیز ببینم تا چرخید سرم باز رفتم که

 با تازه من و شود پشیمان خواست نمی واقعا انگار ولی
 شکل به امشب عزیز شدم متوجه تراس، به رفتن

 .کرده هم تغییر رفتارش من، کردن ضایع عین در عجیبی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بخوری؟ هوا اومدی ــ

 

 صدایی با بود کرده متعجبش آمدنم که آزادی جواب در

 .زدم لب حیران

 

 .کردن دک و من انگار ولی نه ــ

 

 روی نشستم گیجی، همان با من و کرد تماشایم گنگ
 تازه و بزرگشان تراس توی بودند چیده که هایی راحتی

 .ببینم خوب را اطرافم توانستم بود وقت آن

 

 !جا این دنجه چه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را بود ها راحتی روی که پتویی .برخاست و زد لبخندی

 من، های شانه روی انداخت آرام خیلی و برداشت

 .کرد باز زبان هم من ی شیفته نگاه حالت دربرابر

 

 ترسیدم کردی، می تب خورد می بهت باد گفت عزیزت ــ

 .باشی شکلی این االنم

 

 ۳۸۳_پارت#

 طومار#

 

 .کردم مرتب هایم شانه روی را پتو و زدم لبخندی

 

 نه؟ کردی، جمع تیکه سالت یه برای عزیزم، حرفای از ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 در که بود هایی وقت از تر راحت چقدر نشست،

 محیط توی انگار .بودمش دیده اش مغازه و کتابفروشی

  .داد می نشان را خودش شخصیت داشت تازه خانه

 

 نمی کوتاهی کردنت ضایع توی هم انصافا ن، بامزه ــ

 .کنن

 

 که بود کرده کاری امشب عزیز .گرفت ام خنده هم خودم

 باد .بودند کرده تحلیل را ما ی رابطه کامل خانوده این

 خاطر به و ببندم اسودگی با را چشمانم شد باعث خنک
 به تر بیش بود، شده نصیبم خوردن شام بعد که سنگینی

 .بدهم تکیه راحت های مبل آن

 

 خونه این امشب نداشت، مهمون بود وقت خیلی رویا ــ

 .بود دیگه های خونه شبیه یکم

 

 .بود آرام صدایم .چرخید سمتش سرم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خواهربرادرام ...شلوغه همیشه ما، ی خونه برعکس ــ

 می تنهایی چندروز دلم گاهی .باشه خلوت ذارن نمی

 ها جمعه ...بگما البته .رویاست شبیه تر بیش اما خواد

 یه نبودنشون انگار .شینه می دلم به عالم غم رن می که

 .درد یه بودنشون درده،

 

 به زد زل جدی .نخندید اما بخندد هم او تا خندیدم

 .کرد نجوا و روبرویش

 

 .کنی شکر رو خدا شلوغی این بابت باید ــ

 

 .کردم نجوا تمام صداقت با
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بچه دست از من .قشنگه تعادلش توی هرچیزی ولی ــ

 اتاقم توی حریمی و مرز هیچ واقعا کوچیکشون های

 .ندارم

 

 تر راحت و شکستم را هایم انگشت قولنج کرد، تماشایم

 .نشستم

 

 .آزاد دوریم هم از چقدر تو و من کردی دقت ــ

 

 شلوغ؟ شما ی خونه و خلوته ما ی خونه چون ــ

 

 سعی و کردم پنهان را خودم پتو پناه در گرفت، ام خنده

 نقطه یک از دریغ .کنم پیدا ای ستاره اسمان توی کردم

 !ماه از باریکی هلل و بود سیاهی فقط براق، ی

 

 .زیاده دالیلش ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کرد زمزمه باشد برخورده بهش انگار

 

 ۳۸٤_پارت#

 طومار#

 

 مهمن؟ برات تفاوتا این ــ

 

 .کردم تماشایش سوالی

 

 موردی؟ چه برای ــ

 

 اش چانه حتی کردم حس .نداد را جوابم اما کرد نگاهم

 منگ من و نپرد بیرون تویشان از حرفی تا شد محکم

 اما آن جای به .بدهد توضیح را منظورش تا ماندم منتظر

 موبایل گذاشت، موسیقی یک و کشید بیرون را موبایلش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گذاشت شد می پخش که ریتمیکی و شاد آهنگ با را

 تراسشان های نرده سمت به .ایستاد خودش و مبل روی

 .گذاشت ها نرده آن روی دست و رفت

 

 شی؟ می اذیت بکشم سیگار ــ

 

 کرد نگاهم شاکی وقتی و دادم تکان آره معنای به را سرم

 .کردم کج را دهانم

 

 .ندادیا و سوالم جواب ره نمی یادم ــ

 

 سوال؟ کدوم ــ

 

 یا متفاوتیم ما که باشه مهم این باید موردی چه برای ــ
 نه؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کند فرار آن از نتواند که باشد کرده گیر ماز توی انگار

 ابروهایم آهنگ شروع با و گرفت ام خنده .کرد نگاهم

 تکان سری و گرفت اش خنده هم خودش .پریدند هم باال

 چیه؟ یعنی که داد

 

 !گذاشتی و آهنگ این چرا ــ

 

 یه شده، سرد و خشک خیلی فضا گفتم طوری، همین ــ
 .هم با بریم دنس

 

 .کردم ای اشاره داخل سمت به

 

 .بود حلل خونت شنید، می و حرفت این االن عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و چسباند ها نرده به را پشتش کشید، عمیقی نفس

 با نگاهش .کرد جمع هایش سینه روی را دستانش

 .بود من روی افسوس

 

 .دختر هوشی کم خیلی تو ــ

 

 .شد مانعم که کنم اعتراض خواستم .شد گرد چشمانم

 

 .بخوریم هوا فقط و کنیم گوش آهنگ بیا نگو، هیچی ــ

 باشه؟

 

 ۳۸٥_پارت#

 طومار#

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن توی و دادم مبل به کامل را ام تکیه دوباره دلخوری با

 را آرامشم خودش اما دوباره .رفتم فرو نرمش نشیمنگاه

 .زد بهم

 

 شدی؟ قبول دانشگاه چطور ولی ــ

 

 من سمیعی، آقای برندار دور گم نمی بهت هیچی هی ــ

 گنگ تو .آوردم کنکور برای رو ها رتبه بهترین از یکی

 بقیه سرته توی هرچی داری توقع بعد کنی می رفتار

 .بفهمن

 

 .داد جواب بود که حالتی همان توی

 

 گیرنده کن قبول ولی ضعیف، من ی فرستنده باشه، ــ

  .دارن مشکل هم تو های
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای .بود کرده گیجم پاک .چیست منظورش فهمیدم نمی

 غره چشم یک با فقط بدهم را جوابش که این بدون همین
 استفاده شهر پاک نسبتا و خنک هوای از گرفتم تصمیم

 گوش نبود ام سلیقه هم خیلی که ای موسیقی آن و کنم

 .کنم

 

 عشقه شراب از مست که چشمایی چقدر نازداره

 

 .عشقه و جوریت این عزیزم خریدارم و حالت

 

 به بود خیره چرخاندم، سمتش کوتاه میان همان را سرم
 را پایش و کرد می همخوانی موزیک با داشت و زمین

 ی سلیقه چقدر که گفتم می باید .داد می تکان کوتاه هم

 تفاوت به هم را این و دارد فرق من با اش موسیقیایی
 مهم برایت مگر که بپرسد او بعد کند، اضافه هایمان
 ندهد؟ جواب او و موردی چه برای بپرسم باز من و است

 .کرد تماشایم و آورد باال را سرش او و کردم ای سرفه

 .کردم ای اشاره موبایلش به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کنی قطعش شه می گم، می ــ

 

 .زد زل موبایلش به

 

 !چرا ــ

 

 .بگویم مودبانه کردم سعی

 

 نیست؟ مزخرف نظرت به خیلی ــ

 

 و شد زده حیرت نگاهش .بودم گفته مودبانه هم چقدر

 گرفتم می سردرد داشتم .گرفتم سمتش به را موبایل من

 .نبود که زور دیگر، نداشتم دوستش .صدا آن از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !نشدی که ناراحت ببخشیدا، ــ

 

 ۳۸٦_پارت#

 طومار#

 

 موبایل کرد، دراز را دستش باشند گرفته را حالش انگار

 که منی به رو ...صدا آن کردن خاموش با و گرفت را

 .کرد نجوا زدم می لبخند سکوت خاطر به داشتم تازه

 

 .سپیدار ضعیفه هات گیرنده جدا تو ــ

 

 .نداد هم را آن مهلت حتی بار این که کنم اخم آمدم باز

 

 پیش تو بریم بیا کنی، کج ابرو و چشم خواد نمی ــ

 .نکردی دیوونم تا مامانامون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و شد خانه وارد بماند من منتظر که این بدون هم بعدش

 خوب .کردم تماشا را رفتارش این زده بهت نگاهی با من

 کار به برایت جادو و سحر سمیعی، آزادخان که بودی
 و شدم بلند آهسته کرد؟ تغییر درجه صد اخلقت که بردند

 به بودم داده دستش از که دونفره خلوت آن از ناراضی
 پرتش دوباره موسیقی کردن خاموش بعد که موبایلش

 .دوختم چشم مبل روی بود کرده

 

 آهنگ؟ یه خاطر به همش ــ

 

 پسری عاشق سپیدار، بودی کرده کور را بازار چشم
 همه این با .نداشت هم انتقاد ی جنبه حتی که بودی شده

 دلبسته پسر این شخصیت از قسمتی چه به تفاوت،
 درازی زبان برایش و بودند ها پری داشتم نیاز بودی؟

 را حالم توانست می که چیزی تنها الواقع فی .کردند می

 شأن در زشت اخلق این که چون بود همین کند خوب

 نمی .بدهند انجامش من جای ها پری بود نیاز و نبود من

 سوال زیر مردم عموم چشم پیش را عزیز تربیت خواستم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 امشب همین درصدش هفتاد عزیز، تربیت که البته .ببرم

 درصد سی همان .بود رفته سوال زیر خودش دست به

 ای مهمانی عجب .کردم می حفظش باید را مانده باقی

 !بود شده

 

 

                                 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 .دارمش نظر زیر من نیا، جلو عزیز ــ

 

 و بود ایستاده عقب همان لرزید، می حرص از صدایش
 شد می ضعیفش های چشم از که دقتی نهایت با داشت

 و ترس با نگاهم .کرد می نگاه کنج آن به داشت، انتظار

 به بود خیره ام پیشانی روی هایی عرق همراه وحشت
 پاتک جانبش از بود ممکن هرلحظه که منطقه آن

 .شنیدم می را غرغرهایش و بخوریم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .ها کنه فرار نذاری ــ

 

 بودم گذاشته را توجهم تمام و بودم کرده حبس را نفسم

 .نکردنش فرار روی

 

 .ترسم می عزیز ــ

 

 جلو، بیفتم ندارم سرعت که من نزن، الکی حرف ــ
 می ...بری دنبالش کرد فرار اگر که باشی باید خودت

 بیاد؟ پژمان بزنم زنگ خوای

 

 ۳۸۷_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 الاقل بیارم و دخلش نتونستم اگر بذار ببند، و در عزیز ــ

 .خونه توی نیاد

 

 برنده، نگاهی با من و بست را در کرد، گوش حرفم به
 آن به پرنفرت، زیادی حد تا البته و ترسان کمی

 قهوه رنگ و داشت طول انگشتم یک قدر که موجودی
 زمزمه آمد می نظرم به دنیا رنگ ترین کریه پوستش ای

 .کردم

 

 می بد حالم هم ریختت دیدن از عزیز، سوسک ببین ــ

 !تو یا بیرون، رم می من یا در این از امروز پس ...شه

 .نیست خارج حالت دو این از

 

 عمیق نفس یک و کردم پایین و باال دستم توی را دمپایی

 سمت کردند می شره ام پیشانی روی از ها قطره .کشیدم

 کار، بودم مطمئن هم و ترسیدم می داشتم هم .ابروهایم

 .است خودم کار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .نزنم خطا کن کمک خداجون ــ

 

 یک رفت، می انتظار کریه موجود آن از که سرعتی با

 .کرد پیدایش نشود که جایی برود تا بود کافی خطا

 تکان هایش شاخک سوسک و آوردم باال را دمپایی
 من ی معده توی هم بودم خورده صبحانه هرچه .خورد

 را دمپایی سرعت، و قدرت نهایت با .شد پایین و باال

 و پریدم عقب کشان جیغ بعد و بود که جایی روی کوبیدم

 .چسباندم حمام آلمینیومی در به را خودم

 

 .کن باز و در عزیز ــ

 

 .کرد بلند را صدایش در کردن باز جای به

 

 کشتی؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و بود سوسک روی هنوز .کردم نگاهی دمپایی جانب به

 را آخرش های نفس زیرش برگشته بخت موجود یحتمل
 چندش حس سوسک، کشتن بعد همیشه .کشید می

 .شد می تر بیش ام درونی

 

 .کن بازش آره، آره ــ

 

 .داد نشان مقاومت دوباره عزیز

 

 سوسکا این مرده، شی مطمئن روش بکوب چندبار ــ

 حیات اب انگار چاه توی برن .دارن جون تا هشتاد

 .شن می زنده باز رسیده بهشون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .زدم زل افتاده دمپایی و حمام کنج جانب به غصه با

 سمت به دوباره .خواست می من از سختی کار عجب

 .برسد گوشش به تا کردم بلند هم را صدایم و رفتم دمپایی

 

 :�🌺�طومار !دیگه مرده عزیز ــ

 ۳۸۸_پارت#

  طومار#

 

 بشنوم رو دمپایی صدای بار پنج اول گفتم، که همین ــ

 .کنم می باز بعد روش کوبیدی

 

 گمان تا زمین، روی کوبیدم بار پنج را پایم توی دمپایی

 گول را او شد نمی اما ظاهرا .ام کرده را کار همان کند

 .زد

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نمال شیره من سر سپیدار، شناسم می رو تو ذات من ــ

 !حموم کاشی نه سوسک روی بکوب

 

 بعد و کردم پرتاب بیرون نفسی کمر به دست کلفه
 .چرخاندم سوسک مرگ محل روی را نگاهم دوباره

 بلند را دمپایی ترس و چندش با .نبود ای چاره ظاهرا

 جیغ .کرد حرکت زیرش از سریع سوسک ناگهان و کردم

 میل با بار این و پیچید حمام دیوارهای بین ام دوباره
 نه هم آن و کوبیدم سرش توی تر محکم را دمپایی خودم
 دمپایی وقتی و کردم تکرار را کار چهاربار که بار، یک
 شده جدا تنش از شاخکش هم سوسک گذاشتم، کنار را

 که بود کرده پیدا ای شده له حالت بدنش نصف هم بود،

 دوباره تهوع حالت با .بود داده تغییر کمی را کاشی رنگ

 .کوبیدم را آن و رساندم در به را خودم

 

 !اصل شد له عزیز، مرد قران به ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سوسک مرگ محل به تردید با و کرد باز را در باالخره

 بیرون را خودم سرعت نهایت با اما من .دوخت چشم

 بین از تهوعم آن تا کشیدم عمیق های نفس و انداختم

 ای قهوه ی جنازه آن به چندش با عزیز نگاه .برود

 .زد می لب مرتب و بود شده دوخته

 

 .نداشت بال خوبه ــ

 

 باید .دادم تکان سری هم من و زمین روی نشستم

 مادرمرده، سوسک که کردیم می خداراشکر هزارمرتبه

 .کرد سره یک زمین روی را کارش شد می و نداشت بال

 را ام روسری و برداشتم را کیفم آمد، جا کمی که حالم

 .کشیدم سرم روی

 

 !برم دیگه من ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می نگاه را من داشت حاال سوسک، ی جنازه جای به

 .کرد

 

 رفتن؟ قبل بخوری بدم قند اب ــ

 

 شده باعث هم حاالیش همین سوسک .انداختم باال سری

 خم و رفتم بیرون حرف بی .بروم کتابفروشی به دیر بود

 توی آمد هم عزیز ببندم، را هایم کتانی بند تا شدم
 .کرد زمزمه و در چهارچوب

 

 .کن رفتار رنگین سنگین پسره این با ــ

 

 ۳۸۹_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این مرتب بودیم، مهمان آزاد ی خانه که شبی آن بعد از

 فکر دانست نمی یکی .کرد می گوشم توی را نصیحت

 الو و مانده هم دل ور مان کاری تایم کل او و من کرد می

 نجوا بار این عزیز و گفتم چشمی کلفگی با .ترکانیم می

 .کرد

 

 و قضایا اون بعد ت خاله نره، یادت هم رو شب شام ــ

 .شده باز برگشتش و رفت راه دوباره تازه دلگیریا

 !بیا زودتر .کنم پاگشا تا گفتم خانمشم و محمدمهدی

 

 .زدم لب و ایستادم صاف

 

 دیگه؟ .چشم اینم ــ

 

 .کرد فوت سمتم و خواند دعایی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !خیرپیش ــ

 

 هایم گوش توی هندزفیری کتابفروشی، خود تا خانه از

 دیر .بودم صوتی کتاب یک به دادن گوش مشغول و بود

 فروشی کفش کنار از داشتم وقتی بود شده باعث رسیدنم
 متوجهم ازاد نگاه بایستم، ام مغازه جلوی تا شدم می رد

 خنده با من و کند اشاره ساعتش به آرام خیلی و شود

 کردم، باز که را در .بیاندازم باال ای شانه فقط عبور حین

 عزیز حرف یاد به من و شد پیدا اش سروکله بعد کمی
 و کن رفتار او با رنگین و سنگین بود گفته که افتادم

 !توانستم نمی واقعا ...شد نمی که ببیند نبود

 

 بودی؟ مونده خواب ــ

 

 انتهای به چای آوردن جوش برای .بود سلمش جای به

 .دادم را جوابش و رفتم کتابفروشی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بخیر روزتون سلم، ــ

 

 .درنیامد دهانش از سلمی که بود تخس اما هم باز .خندید

 

 .نمیاد ها مونده خواب به چشمات ــ

 

 فنجان یک نوشیدن برای بودم نسخ و بودم نخورده چای
 را قوطی در ام ای کیسه های چای دنبال .گرم نوشیدنی

 .زدم لب و کردم باز

 

 .خونه از داشتیم و مزاحم یک خروج عملیات نه، ــ

 

  .ایستاد ها قفسه به نزدیک و کرد اخمی

 

 چی؟ یعنی مزاحم؟ ــ
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 خوب را حالم اخمش .نبیند را لبخندم تا کردم را پشتم

 .بود کرده

 

 ۳۹۰_پارت#

  طومار#

 

 !سمجش نوع از آره، ــ

 

 گره .کنم نگاهش تا چرخیدم ناچار به من و شد نزدیکم

 توضیح منتظر .بود شده تر محکم اش پیشانی روی ی

 .زدم لب شیطنت با من و کرد می تماشایم داشت

 

 !زشت و بزرگ سوسک یه ــ

 

 بار این و زنم می حرف چه از بفهمد تا کشید طول

 .بودم گذاشته سرکارش که بود من برای اخمش
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 !دختر ذاتت توی تف ای ــ

 

 .زدم لب حاضرجوابانه

 

 کرد؟ آبثه باز گردنت رگ شد، چی ــ

 

 .کردم آماده را چای لبخندی با من و کرد تماشایم شاکی

 این از قطعا چون نه یا خوری می هم تو نپرسیدم
 می دستش هم آب جای اگر را چای .گذشت نمی نوشیدنی

 های لیوان با .نوشید می گلیه بی شب تا صبح دادند

 سمت و گذشتم اش شاکی نگاه کنار از اعتنا بی که چای
 این و آمد سرم پشت که شدم متوجه برداشتم، گام میزم

 .پرسید تر آرام بار

 

 سوسک؟ از ترسی نمی تو ــ
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 .گذاشتم میز روی هم با را او و خودم چای لیوان

 را جوابش و بگذارم آهنگ تا کردم روشن را کامپیوتر
 .دادم کوتاه

 

  .بودم مجبور ولی چرا، ــ

 

 همان .برداشت را چای لیوان و شد باز اخمش باالخره

 ساعتش به و کرد نزدیک دهان به را آن ایستاده طور

 .انداخت نگاهی

 

 بری؟ باید ــ

 

 !سوال یه قبلش فقط انبار، برم باید آره ــ

 

 .پرسید شده شاکی دوباره او و کردم تماشایش
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 فرستی؟ می موزیک یه برام هرشب چرا تو ــ

 

 تکان را سرش کردم، جمع دهانم توی خنده با را هایم لب

  .کردم زمزمه آهسته من و بگو یعنی که داد

 

 !قشنگن خب ــ

 

 جهتی؟ چه به ــ

 

 .کرد می پیدا بروز داشت ام خنده

 

 .بشه بهتر موسیقیت ی سلیقه یکم که این جهت به ــ

 

 او از نگاهم گرفتن با من و شدند درشت هایش مردمک

 یک با بعد و کرد تماشایم چندثانیه .بلعیدم را ام خنده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کتابفروشی خروجی سمت به حرف بی عمیق، نفس
 لب روی شد آزاد که ای خنده و ماندم من و کرد حرکت

 وقت آن و داشتم دوست را گذاشتن سرش به سر !هایم

 پیدایشان ها پری !باش رنگین و سنگین گفت می عزیز

 دادند، تکان سر برایم کارم تأیید ی نشانه به هردو و شد
 پا با و زدن پس دست با این از کلفه اما پریان شاه دختر

 آهنگ ...انداخت پا روی پا من، های کشیدن پیش

 چشم برق به نسبت کرد سعی و کرد گوش را خودشان

  شد؟ می عاقل انقدر هم پری آخر .باشد توجه بی هایم

 

                                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۳۹۱_پارت#

  طومار#
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 زنگ هم سر پشت چندبار موبایلم و داشتم مشتری

 که ثابتم مشتری احترام که این جهت به .بود خورده

 را صدایش باشم کرده حفظ را بود ای حرفه کتابخوانی
 که کتابی به راجع را توضیحاتش تا ماندم و کردم قطع

 ان قصه، آن بود معتقد .بدهد بود خریده قبل ی هفته

 های نوجوانی یاد را او آشفته حال آن و شخصیت خامی
 می باالیی امتیاز کتاب به بابت، این از و انداخته خودش

 کتاب چندین من و کردیم حرکت قفسات بین هم با .داد

 از .کردم معرفی او به را بودم خوانده خودم که جدیدی

 کرده اضافه شیطنت کمی با و پرسید هایشان داستان
 هستند؟ عاشقانه بود،

 

 دور ورزی عشق و عشق از انقدر ها آدم گمانم به من
 ...فیلم یا کتاب یک بین دیدنش، و خواندن که بودند شده

 لبخند آن با وقتی .کرد می خوب را حالشان تنهایی به

 گذاشت بازویم روی دست دادم را سوالش جواب عمیق

 شگفت خیلی دختر، قشنگیه چیز عشق " کرد زمزمه و

 یادمون اگه نبینیمش، اگه نخونیم، ازش اگه ...انگیز
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 با " .شه می سخت دادنش ادامه دیگه دنیا این ...بره

 خودی ...بود خودم شبیه زن .بودم کرده تأییدش لبخند

 با رسیدم، می آن به ام زندگی چهارم ی دهه در شاید که
 آن که ای پختگی البته و نگاهم توی لبخند و امید همین
 لبخند یک به بود کرده تبدیل حاال را هیجان و شور
 !زیبا و عمیق

 

 این به شد، خارج کتابفروشی از خریدش پاکت با وقتی
 و عشق حس از ارزشمندتر خداوند مگر که کردم فکر
 روی جهان مگر بود؟ کرده خلق هم احساسی مهر،
 های عشق را تاریخ تمام مگر نبود؟ استوار اصل همین
 حتی ها آدم مگر و بودند نکرده پر نافرجام و فرجان
 نمی دلشان هم سرانجام بی ی عاشقانه داستان یک برای

 آن فقط ...عشق که کردم هجی خودم برای بعد لرزید؟

 به فقط ...عشق ندارد، را جامعه توی مصطلح معنای

 همه و شود نمی اطلق مرد و زن بین غریزی کشش

 ...عشق .سطحیست تعبیرات این از تر انگیز شگفت چیز

 راه ی ادامه برای قوت بود، هیجان بود، شور بود، امید
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 را زندگی که بود ای انگیزه همان عشق اصل و بود

  .کرد می تحمل قابل ها آدم برای

 

 به افکارم این از گرفته نشأت ی شده رقیق حس همان با

 بار پنج و بود سودابه خط از تماس .رفتم موبایلم سمت

 محض به و گرفتم را اش شماره .بود شده تکرار هم

 .کردم بلند را صدایم لبخند با صدایش شنیدن

 

 بودی؟ زده زنگ خانم، آبجی ــ

 

 !سپیدارم ــ

 

 جمع کمی لبخندم لرزید؟ می صدایش کردم، مکث کمی

 .کردم نجوا و شد

 

 خوبی؟ سودی؟ شده چی ــ
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 کردم، تهی قالب ترس از جا همان من و گریه زیر زد
 را گوشی دیگری کس که بزند حرف نتوانست انگار
 توانستم فقط سعید، همسر صدای شنیدن با من و گرفت

 .بپرسم

 

 زنداداش؟ شده چی ــ

 

 ۳۹۲_پارت#

  طومار#

 

 ...نباش نگران سپیدارجان، نترس ــ

 

 .کردم نجوا ناالن و دادم تکیه میزم به را دستم
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 نگار برای شده؟ چیزی کرد؟ می گریه چرا سودابه ــ
 افتاده؟ اتفاقی

 

 فشارش یکم عزیزخانم فقط ...خوبه نگار قربون، نه ــ

 خوبه حالش االنم .بیمارستان آوردیمش بود رفته باال

 !نترسی ...ها

 

 نشسته تب به تنم تمام نشستم، میز کنار و شد خم زانویم
  !آن یک در بود

 

 !االن خوبن ...نباش نگرانم نترس، دخترم سپیدارجان؟ ــ

 

 .بپرسم توانستم فقط

 

 االن؟ کجایید ــ
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 بستریشون خونه، نزدیک بیمارستان اومدیم ما ببین ــ

 !بهتره االن حالشون گفت دکترشون خود ولی ...کردن

 

 هم موبایل تن، کنار دستم افتادن با و بستم را چشمانم
 شد می شنیده آن از محوی صدای فقط و مغازه کف افتاد

 عزیز؟ .گوید می چه بدهم تشخیص توانستم نمی که

 بیا زود بود گفته سوسک، آن کشتن بعد صبح که عزیزی
 شده بد حالش االن شد می مگر داریم؟ مهمان شب که

 می را مهمانانش آمدن تدارک داشت عزیز االن باشد؟

 از که صدایی به اعتنا بی برداشتم، را موبایل .حتما دید

 خانه ی شماره عجله با و کردم قطع را تماس آمد می آن

 هربوق با امیدم و بردارد عزیز خود داشتم امید .گرفتم را

 تازه گرفتم تماس هم دوم بار وقتی .شد می ناامیدتر

 .خورده بهم حالش جدی جدی عزیز کنم باور توانستم

 یخ تنم تمام که طور همان و برگشت پاهایم به جان بعدش

 نتوانستم حتی هم را کیفم .ایستادم لرزید می و بود کرده

 چنگ میز روی از را کتابفروشی در ریموت فقط .بردارم

 بدون و فشردم را ریموت .خروجی سمت دویدم و زدم
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 دویدنم به شود کشیده کامل کرکره بمانم منتظر که این

 و برسم عزیز به تا بدوم باید دانستم می فقط .دادم ادامه

 نمی عزیز به ها حرف این که است، خوب شوم مطمئن

 از .نیست بیمارستان تخت روی خوابیدن اهل او و خورد

 باید وقتی درست جلوتر کمی و گذشتم فروشی کفش کنار
 ها تاکسی و خیابان به را خودم تا پریدم می آب جوب از

 صدای .هزارم بار برای ...هم باز .خوردم زمین برسانم

 اهمیت بی من و کرد می صدایم داشت که آمد می مردی

 اعتنایی و سوخت دستم کف .شدم بلند جا از درد آن به

 خواستم ...بود شده عادتم دیگر خوردن زمین .نکردم

 خواند می نام به را من که صدایی که بکشم را راهم

 .گرفت را بازویم و رسید

 

 شد؟ چیزیت دویی؟ می طور این کجا ــ

 

 با من و کرد می نگاهم نگران داشت سمتش، چرخیدم

 و کرد رها را دستم .کردم می نگاهش زده بهت ...بغض

 .شود قدم هم تا شد خم
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 ۳۹۳_پارت#

  طومار#

 

 ...و دستات ببینم وضعیه؟ چه چته؟ سپیدار؟ شده چی ــ

 

 .زدم لب فقط و کردم مشت را دستانم

 

 !عزیزم ــ

 

 دیده .بود دیده را من مغازه کنار از دویدن موقع انگار

 .آمد نمی باال نفسش حاال و دویده خودم همپای که بود

 

 چی؟ عزیزت ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بود آرام نجوایم

 

 .بیمارستان برم باید ــ

 

 را دستش هردو کف و شد جدی که خواند را حرفم ته تا

 .گرفت جلویم

 

 ببین ...برمت می میارم و ماشین االن باشه، باشه، ــ

 باشه؟ کن، صبر

 

 من و بنشینم جدول کنار کردم اشاره او و گفتم ای باشه
 کوچک های بچه شبیه عزیز، به رسیدن زودتر برای

 که ماشین با نکشید، طول برگشتش و رفت .کردم اطاعت

 او که این از قبل و بود شده تر کم بهتم کرد، توقف جلویم
 صندلی روی و برخاستم سرعت نهایت با شود پیاده

 و انداخت ام بسته مشت به نگاه یک نگرانی با .نشستم

 .زد لب حرکت حین
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 بیمارستان؟ کدوم ــ

 

 سرعت او و دادم را آدرس درآمده چاه ته از صدایی با

 .زد لب و گرفت خطرناک سبقت یک .گرفت

 

 .ببینم کن باز و دستت ــ

 

 دلم خواستم، می را عزیز فقط االن .شد تر سفت مشتم

 .رفت نمی نگرانی این و صدا این و لحن این برای

 

 !نشد هیچی ــ

 

 خوبن صداییه؟ چه این باختی؟ و خودت چرا الکی ــ

 !عزیزخانم حتما
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 .کردم زمزمه و کشیدم جلو را خودم

 

 .باشه خوب باید ...خوبه حتما آره آره، ــ

 

 نشد؟ زخمی جاییت دستات کف جز ــ

 

 دیدن با او و چرخیدم سمتش به گیج چه؟ برای زخمی
 نگاهم

 

 ۳۹٤_پارت#

  طومار#

 

 خوردی چطور رفته یادت انگار نکن نگام طوری یه ــ

 !زمین
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 آسیبی واقعا نبودم متوجه حتی .کردم نمی حس دردی

 که عزیزی .خواستم می را عزیز فقط االن ...نه یا ام دیده

 .شدم می تنها من نبود اگر

 

 قرارداد زمین با دختر، هستی پاچلفتی و دست واقعا تو ــ

 !نه مگه کنی، احترام ادای بهش هرزگاهی داری

 

 .کوبید فرمان روی آرام او و کردم تماشایش گیج باز

 

 !بده پا یکم کنم، پرت و حواست خوام می ــ

 

 .زدم لب بغض با

 

 بری؟ تند شه می ــ
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 سرعتم ...باشه ...شه نمی پرت حواست یعنی این خب، ــ

 داری .باش مسلط خودت به یکم فقط کنم، می تر بیش و

 باشه؟ ترسونی، می و من

 .کرد عمل قولش به هم او و دادم تکان تند و تند را سرم

 برایم اما دیگر پرخطر، اش رانندگی و شد زیاد سرعتش

 داشت او و برسم عزیز به خواستم می چون .نبود مهم

 توقف بیمارستان ورودی نزدیک وقتی .رساند می را من

 را در .کند متوقف کامل را ماشین ندادم امان حتی کرد،

 ناگهانی ترمز از هایش الستیک جیغ صدای و کردم باز

 .درآمد

 

 !سپیدار کنی می چیکار ــ

 

 را خودم و ورودی سمت به دویدم .ندادم نشان توجهی

 را عزیز اسم که این از قبل .رساندم اورژانس بخش به

 توانم تمام انگار دیدنش، با من و کرد صدایم سعید بگویم

 .بزنم لب بغض با توانستم فقط و رفت تحلیل

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...عزیز ــ

 

 سرخ نگاهم و بودند مشت دستانم هنوز گرفت، را مچم

 سردم پوست و کشید آغوشش توی را سرم .اشک بی اما

 .بوسید را

 

 های مراقبت بخش توی گفتن و امشب عزیزم، خوبه ــ

 .بخش میارنش فردا باشه، ویژه

 

 .شکست را هایم اشک طلسم ویژه های مراقبت بخش

 بغض ناالن من و بنشینم ها صندلی روی کرد کمک سعید

 .گفتم بریده بریده و ترکاندم

 

 !که خوبه ...گفتن ...چرا؟ ...جا اون ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بهتره گفتن امشبه، یه فقط ...ببین و من سپیدار، خوبه ــ

 !نترس اصل .طور این

 

 ۳۹٥_پارت#

  طومار#

 

 می دلم توی که بود ماری شبیه ترس نترسید؟ شد می

 .زدم لب التماس با .بود کرده آشوبش و خزید

 

 .ببینمش ــ

 

 آغوشش سمت دوباره را سرم .کشید بیرون را موبایلش

 تماس سودابه با فهمیدم .گرفت تماسی و کرد هدایت

 .بروم باال بتوانم من تا بیاید پایین خواسته و گرفته

 دوباره هایم اشک شد باعث دیدنش آمد، که سودابه
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 آغوشم توی محکم .بیفتد گریه به هم او و شوند روان

 .کرد زمزمه لب زیر مرتب و کشید

 

 !لرزونی و یخ طور این نبینم بمیرم ترسوندمت، بمیرم ــ

 

 خواستم نمی .بودم کرده بغلش بسته های مشت همان با

 برای و بروم باال گفتند .ببیند را هایم دست کف زخم کسی

 ماندن ی اجازه حتی امشب ظاهرا .ببینمش دقیقه ده فقط

 .بودند نداده هم همراه

 

 کردیم صحبت برم؟ قربونت بری سمت کدوم فهمیدی ــ

 .ببینش بتونی که

 

 سمت به وقتی و دادم تکان تأیید معنای به سری
 و بود شده بخش وارد آزاد که دیدم تازه رفتم، آسانسور

 به ورود قبل .گشت می ما دنبال نگاهش با داشت
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 صدای همان با و دادم نشان سودابه به را او آسانسور

 .زدم لب گریه و بغض از گرفته

 

 .ازشون کنن تشکر بگو سعید به اومدم، سمیعی آقای با ــ

 

 چشم گشت می دنبالمان داشت آزاد که جهتی به سودابه

 آسانسور درهای وقتی .کرد نجوا ای باشه و چرخاند

 اما دید را من باالخره نگاهش شدند می بسته داشتند
 تنها نگرانش، نگاه و شد بسته در .بود شده دیر دیگر

 جز که آسانسوری توی .ماند من یاد به که بود چیزی

 هایم دست کف ...کردم باز را مشتم نبود، کسی چندغریبه

 .داشتند خود با را خاک رد و سوختند می بودند، زخمی

 ترس از که دلی !سوخت ها زخم آن از تر بیش اما دلم

 از هم خودم که تازاند می تند طوری یک عزیز، نبودن
 .بودم ترسیده آن
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ۳۹٦_پارت#

  طومار#

 

 فشار من به را بود کرده رد عزیز که خفیفی ی سکته

 دیده وقتی از حال، این با .برسم تر کم تا بودند گفته باال

 می پایین و باال سینه آن و کشد می نفس که بودمش
 یک بودند شده نشین ته پراکنده های نگرانی آن رود،

 را شب خواستم می .بود رسیده سکون به دلم و گوشه

 تشرش با اما سعید بمانم، بیمارستان همان حیاط توی
 تا بماند شب بود خواسته پژمان از و بود کرده ام راهی

 وقتی شدیم، خانه حیاط وارد وقتی .نمانم تنها من

 غروب نزدیک همیشه را هایش برق که حیاطی تاریکی
 بغض باز نشست، چشمم پیش کرد می روشن عزیز خود
 کردم می ها که جلو قدر آن گلویم، جلوی زد چنبره و آمد

 به بودنم خوب بر مبنی که دروغی و پرید می بیرون
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 من هم بودیم، حوصله بی .داد می لو را بودم گفته پژمان

 نه باشد داشته مهمان امشب بود قرار خانه این ...او هم

 خودش پژمان .باشد عزیز بی و کور و سوت طور این

 و نشست حوض کنار کرد، روشن را حیاط های برق
 قربان با عزیز که شود ای خانه وارد نکشید دلش انگار

 ها پله روی نشستم هم من .آمد نمی استقبالش به صدقه

 حیاط آجربهمنی دیوارهای به ماتم نگاه خودش مثل و

 به هزارنفر قدر نبودنش و بود نفر یک عزیز .چسبید

 .ماند می آدم چشم

 

 !تو برو قربونت، شه می سردت ــ

 

 و کردم نگاهش اما من گفت، را این کردنم نگاه بدون

 !ها پله دور های نرده به چسباندم را سرم

 

 !باشه پاگشا مراسم جا این بود قرار  مثل امشب ــ
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 .کرد بسته و باز هایش چشم جلوی و درآورد را فندکش

 .بود آرام صدایش

 

 !زیاده پاگشا واسه وقت برگرده، و باشه سلمت تنش ــ

 

 می بدش عزیز .کرد جلب را حواسم خانه داخل تاریکی

 های چراغ دارد کراهت گفت می .باشد تاریک خانه آمد

 از را خودم ایستادم، سختی به .باشد خاموش ای خانه

 وارد .ماند حوض لب جا همان پژمان و کشیدم باال ها پله

 روشن با و برق پریز لمس برای چرخید دستم شدم، که

 داشت ...بمیرم .چرخید خانه دور تا دور نگاهم کردنش

 و بود زمین روی انار از پر ظرفی کرده؟ می دان انار
 طرف آن نکنده پوست انار کلی و کنارش انار پوست کلی

 را هایم دست .رفتم جلو و دادم قورت را بغضم !ترش

 کمک با جا همان بود کرده مجبورم ...بود دیده پرهام

 سبک باند یک و بدهم شستشو را زخمش پرستار یک

 نوک با .نشود عفونتشان باعث آلودگی تا بپیچم دورشان

 توانستم می .کردم لمس را انار های دانه هایم انگشت
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 داشت و شده دراز پای با بود، نشسته که کنم تجسمش
 لبخندش آن با و کوبید می انار پوست به را قاشقش پشت

 ...جوپار انگور خورم، بم انار کرد می زمزمه

 

 انگار و گرفتم سقف سمت را سرم شد، خیس چشمانم
 گرفته عزا برایش طور این که بود مرده جانش از دور

 لباس .چرخیدم می دورش باید شد می که مرخص .بودم

 و کردم مرتب را ریخته بهم ی خانه کردم، عوض را هایم

 خانه .دادم انتقال یخچال داخل به را آماده نیمه غذاهای

 از دوساعتی بودم مطمئن افتاد، برق به که

 

 ۳۹۷_پارت#

  طومار#

 

 از و پنجره ی گوشه از .گذشته حیاط توی پژمان ماندن

 دلش من از تر بیش طفلکم .کردم تماشایش ها پرده پشت
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 سینی یک و برداشتم پتو یک .زد می شور عزیز برای

 .چرخاند را سرش در صدای .گذاشتم حیاط در پا و چای

 

 !خاله زدی یخ ــ

 

 .نیاورد ابرو به خم و نشست صاف

 

 کردم می حس ...بود روشن برق اومد، می سروصدا ــ

 ذوقم توی طوری این بیام خواستم نمی .نشسته تو عزیز

 .بخوره

 

 قرار حوض لب شد نمی را چای سینی .زدم تلخی لبخند

 لبه آن را قندان فقط و دادم دستش را لیوانش داد،

 نشستم و انداختم هایش شانه روی را پتو .گذاشتم

 .کنارش
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 دلت به خون دارم بدتر باشه، تو به حواسم اومدم مثل ــ

 .کنم می

 

 .زدم لب نباش نگرانم و خوبم نه، که تعارف جای به

 

 حالش؟ شدن بد قبل داشته مهمون عزیز ــ

 .کرد نگاهم متعجب

 

 چطور؟ ــ

 

 .زمین روی بود مونده نخورده دست چایی لیوان دوتا ــ

 کف افتاده دیده اومده بهش کمک برای گفت می سودابه

 نداری؟ خبر تو !نه یا داشته مهمون نگفت خونه،

 

 .انداخت باال ای شانه
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 .نگفت هیچی من به مامان وهللا، نه ــ

 

 اشاره اش چایی به و دادم تکان فهمیدن معنای به سری

 .کردم

 

 !چای می ...سرده تو، بیا بخور ــ

 

 .بود انگیز غم لبخندش

 

 هست؟ حواست کنی، می رفتار عزیز شبیه ــ

 

 می مرخصش زودتر کاش .شدند خیس باز چشمانم

 کرده لوس زیادی را ها نوه این و تغاری ته من کردند،

 تمام که من خصوص به .نداشتیم را نبودنش تاب .بود

 این توی او به ام وابستگی برادرها ازدواج بعد روزهای

 .بود شده هم تر بیش خانه
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 ۳۹۸_پارت#

  طومار#

 

 !سرده بیا ...خاله تو بیا !شه نمی عزیز کس هیچ ــ

 

 را آشپزخانه .برگشتم خانه به دوباره من و گفت ای باشه

 خواب رخت بعد و باشد خاموش کتری زیر تا کردم چک

 هم را خودم !پذیرایی توی کردم پهن را پژمان های

 می و بودم گرفته وضو عزیز، اتاق به رساندم بعدش

 اتاق توی .بخوانم نماز اش سلمتی برای خواستم

 کوتاه برایم قدش که خودش نماز چادر همان با خودش،
 را عزیز تن بوی بود این مهم .نداشت عیبی هیچ و بود

 این به داشتم نیاز که بودم لوسی دختر آن من و داد می

  !بو
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 سجده بر سر .شکست آرام بغضم خواندم، که را نماز

 می چیز یک خدا از فقط .لرزید هایم شانه و گذاشتم

 به ام بیمارگونه وابستگی که عزیزی سلمتی خواستم،

 توی گرفت، آرام که دلم .دانستند می عالم ی همه را او

 .کردم پهن خودم برای هم خواب رخت یک اتاق همان

 به رو کشیدن دراز حین و گذاشتم سرم باالی را موبایلم
 سرم .چرخیدم تعلل با و شنیدم را پیامکش صدای سقف،

 باز را پیام !متوالی های ریختن اشک از کرد می درد

 کرد فوت کسی انگار هایم آشفتگی ی همه میان و کردم

 .سوختند می داشتند که دستانم کف زخم روی

 

 کتابفروش؟ دختر بهتری ــ

 

 طور همین ها آدم .زدم می گول را خودم باید بود؟ نگرانم

  زدند؟ می زدند، نمی که را کسی حال جوش الکی

 

 .امروز بابت ممنون خوبم، ــ
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 .آمد سریع جوابش

 

 خواد می دلم چیزایی، چنین واسه کنی می که تشکر ــ

 بهترن؟ خانم عزیز ...جایی یه به بکوبم و سرم

 

 .شد می آب دلش توی قند شنید می اگر عزیز عزیزخانم،

 .آمد می خوشش او و رویاجان کردن صدا مدل این از

 دلم من و بود بیمارستان تخت روی حاال اما طفلکم عزیز
 خانه این به اما بخرم جان به را دردش خواست می

 .برگردد

 

 .بهترن ــ

 

 .آمد پیامش هم باز مکث کمی با
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 !بخوابی کن سعی ــ

 

 چنین یا بخیر شب بود نگفته .بستم را هایم پلک

 دانم می یعنی این و بخوابی کن سعی بود گفته چیزهایی،
 چشمم ی گوشه خیسی .آید نمی چشمت به خواب امشب

 .نوشتم برایش و کردم پاک را

 

 !خوش شب ــ

 

 ۳۹۹_پارت#

  طومار#

 

 زل .سرم باالی برگرداندم را گوشی .نیامد پیامی دیگر

 پژمان شدم متوجه در شدن باز صدای با و سقف به زدم
 هایم پلک ی گوشه باز شدند، خاموش که ها چراغ آمده،

 بعد و شدند گم موهایم بین جایی ها اشک .شدند خیس
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 ...ترس این .ترسم می عزیز نبودن از چقدر فهمیدم تازه

 .بود بسته را نفسم راه

                            

          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&& 

 

 

 .کردم باز را آب سیار دوش و کشیدم تنش روی را لیف

 چشمانش شدم متوجه شستم، می را ها کف داشتم وقتی
 دارد اش بچه پیری سر که این از معذب و بسته را

 کردن کم برای لبخند با .زند نمی پلک کند می حمامش

 .زدم لب عذابش

 

 کشت کیسه حسابی بردارم ها کیسه اون از االن جاشه ــ
 کشیدی می کیسه محکم چطور بچگیام یادته عزیز، کنم

 !و من
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 باز کنایه به زبانش هم سستی و رخوت حال همان توی

 .شد می

 

 همون آخرم .کنی باز رنگ یکم کشیدم می بودی، سیاه ــ

 .موندی سیاه

 

 آب گذارد می سرم به سر دوباره که این از شاد و خندان

 .دادم جواب و گرفتم گوشتالودش تن روی را

 

 زیاد هواخواه سبزه پوست دونن می دنیا همه عزیز ــ

 .داره

 

 کم موهای و شوند پاک تنش روی از ها کف تا کرد کمک
 صاف دست با را سرش به چسبیده ی شده خیس پشت

 .کرد

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .گرفت نفسم !دربیام بیار رو حوله برو بچه، بسه دیگه ــ

 

 حمام رختکن روی از .بستم را اب شیر و گفتم چشمی

 پیچیدم می دورش که همان و برداشتم را اش حوله

 .لرزید می صدایش کردم حس .شود بلند کردم کمک

 

 .شدم وبالت عمری آخر ــ

 

 .کردم نجوا اعتراض به

 

 داری، ضعف یکم شدی مرخص تازه نکن، اذیت عزیز ــ
 و کارات همه که گیری می جون انقدر باز دیگه دوروز

 حموم بردی شما و من کم مگه هم بعد .بکنی خودت

 .رمضون بارم یه شعبون همیشه شستی،
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 ٤۰۰_پارت#

  طومار#

 

 !اوالد نه بودم، مادر من ــ

 

 اشکم حوله، با کردنش خشک حین کردم می سعی داشتم

 شکر باز و کرد می اذیتم ضعیفش حال این دیدن .درنیاید

 .کشد می نفس و هست که کردم می

 

 کردی، تموم حقم در چندبرابر رو مادری حق شما ــ

 .بیارم جا به اوالدی حق من یکمم

 

 را سودابه بزند حرفی بدهم اجازه که این بدون هم بعد
 بخاری کنار را هایش لباس عزیز کند کمک تا کردم صدا

 عزیز خودش داشت اصرار که ای سودابه .بپوشد اتاق

 می .خودم فقط بودم گفته تخسی با من و کند حمام را

 نمی بابت این از و اوست از تر راحت من با عزیز دانستم
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 را عزیز بازوی زیر که سودابه .بشود او معذب خواست

 .زد لب آهسته گرفت

 

 !عیادت اومدن بپوش لباس عزیز ــ

 

 گرفتم، می دوشی هم خودم باید و بودم حمام توی هنوز

 .پرسیدم آهسته صدایی با

 

 کیه؟ ــ

 

 .زد لب و کرد نگاهم معنادار

 

 !آقازاده و مادرشون سمیعی، ی خانواده ــ

 

 و درآوردم را هایم لباس .برگشتم حمام داخل به حرف بی

 گل هایش لپ که دیدم را دختری بخارگرفته ی آیینه توی
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 برای نبود، حمام بخار برای اگر سرخی این و انداخته

 شکر های دانه که خبری .باشد توانست می سودابه خبر

 تر سریع خواستم می فقط و بودند کرده حل دلم توی را

 آمده که مهمانانی به .بپیوندم بهشان و بگیرم دوش

 گرفتنم دوش !بودند عزیز برایم و من عزیز عیادت بودند

 را هایم لباس حمام همان توی .بود مختصر و کوتاه

 به بود کرده نصبش سعید که سشواری با و پوشیدم

 که بود کجا عزیز حاال .کردم خشک را موهایم دیوار

 می زند، می برق هایش لپ که ای سبزه دختر بگویم

 وقتی .باشد تر جذاب روشنی و سفید هرپوست از تواند

 می .آمد می پذیرایی توی از صدایشان شدم، اتاق وارد

 پته و نشین شاه به اند زده تکیه که کنم تصور توانستم
 و دارد قرار چای و کلمپه جلویشان عزیز، محبوب های
 هایشان احوالپرسی جواب حالی، بی و ضعف آن با عزیز

 اتاق و باال ی طبقه سمت را راهم آرام خیلی .دهد می را

 که داشتند را خوبی این قدیمی های خانه .کردم کج خودم

 ترین بیش با .نداشت دید پذیرایی به درزشان هر از

 کردن مرتب حین و پوشیدم مناسبی های لباس سرعت

 .آمدم پایین دو با را ها پله شالم
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 و باشند کرده رفتن عزم برسانم را خودم تا ترسیدم می

 باالخره .شود حسرت به منجبر توانست می تعللی هر

 برسانم نشین شاه به متصل در پشت به را خودم توانستم
 مرتب ام سینه روی را شالم جلوی عمیقی، نفس با و

 .بود بلند و رسا شدن وارد بدو در صدایم .کنم

 

 !آمدید خوش سلم، ــ

 

 و خاله هم .شد نمی بدتر این از و چرخید سمتم ها نگاه

 !آزاد و رویاخانم هم بودند، همسرش و محمدمهدی

 روبروی قلبم، ی آینده و حال محبوب و گذشته محبوب

 زل غریبی شکل به میان، این هم عزیز .بودند نشسته هم

 دختر و بیا گفت می داشت که نگاهی با .آزاد به بود زده

 !ببینی خیر جوان، ببر را من

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باز آغوش بوسیدنم برای هردو رویاخانم و حمیرا خاله
 طرف یعنی عزیز چپ سمت به ماندم من و کردند

 حمیرا خاله که عزیز راست سمت یا بروم، رویاخانم

 و کردم دوانگشتی حساب یک سرم توی بعد .بود نشسته

 ی گزینه نظر هر از رویاخانم، طرف رفتن فهمیدم

 خودش روی به کس هیچ را تعللم .بود تری مناسب

 خاله های دست رفتم، رویاخانم سمت وقتی اما نیاورد

 .کرد دلتنگی اظهار تنها تصنعی لبخندی با و پایین افتادند

 خودم و بنشینند کردن تعارف هایشان نگاه سنگینی زیر
 او دل تنگ عزیز، نافذ اما بیمار نگاه آن دیدن با هم

 بعد و شد ملحق ما به چای سینی با سودابه .نشستم

 من حاال و نشست من دیگر طرف سینی، گرداندن
 که بزرگی خواهر و عزیز دو بین بودم شده محاصره

 .ام داده آب به هم او جلوی را بند گفت، می نگاهش

 

 نشه کجم حتی بیمارستان طرف راهتون دیگه امیدوارم ــ

 !عزیزخانم
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 سودابه و کرد رویاخانم خیر دعای برای تشکری عزیز
 را آزاد مهربانش زیادی و مخملی و آرام صدای آن با

 .داد قرار مخاطب

 

 رسوندن زحمت بکنیم، آقازاده از جا همین تشکرم یه ــ

 .روز اون کشیدن و بیمارستان به سپیدار

 

 و کرد نگاهم سریع بود خبر بی جریان این از که عزیز

 می را آزاد صدای فقط حاال .انداختم پایین را سرم من

 !را محکمش و جدی صدای شیندم،

 

 .بود وظیفه دارید، اختیار ــ

 

 بودید؟ سپیدار با شما ــ
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 برای اما شد پرسیده عادی چه اگر محمدمهدی سوال
 پر را فضا سکوت، و شد تلقی سنگین کمی ما ی خانواده

 سودابه، و عزیز یا من جانب از جوابی هر از قبل .کرد

 و بود بدخلق صدایش بار این .داد جواب هم باز آزاد خود

 .زد می موج لحنش توی خاصی ی مربوطه توچه به یک

 

 !کرمانیه خانم کتابفروشیه به چسبیده کارم محل من ــ

 بدشون حال و عجله متوجه طبیعتا ولی نبودم، باهاشون

 .شدم

 

 ردوبدل دونفر این بین حرفی دیگر که این برای عزیز

 .کرد نجوا بیمارش صدای با نشود

 

 .پسرم بده خیرت خدا ــ

 

 .گرفت دست را بحث بار این رویاخانم
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 .عزیزخانم بوده ش وظیفه ــ

 

 حرفی هم محمدمهدی زن .بود کرده سکوت حمیرا خاله

 می خوب ظاهرا اما آمد نمی خجالتی نظر به .زد نمی

 بین سکوت دوباره !نه کجا و بزند حرف کجا دانست

 قدم پیش شکستنش برای عزیز و نشست جو سنگینی

  .شد

 

 تازه این بود قرار شد، بد حالم که روزی اون من ــ
 عاروس شرمنده نشد، که کنم پاگشا و داماد و عاروس

 !خانم

 

 قشنگ صدایش .آمد حرف به هم محمدمهدی زن باالخره

 !داشت هم خوبی سیمای بود،

 

 برای فرصت .شماست سلمتی مهم حرفیه، چه این ــ

 از شدت به من که خصوص به ...هست بودن هم دور
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 و اومده خوشم گرمش و سنتی فضای و خونه محیط

  .بشم مزاحمتون باز دارم دوست

 

 عذاب هم اصل و نشوی مزاحم کاش گفتم دلم توی

 را محمدمهدی ی شیفته نگاه چشمانم، .نگرفتم وجدان

 دلم توی کجی دهن یک با و کرد شکار همسرش روی

 اخمی با ازاد نگاه که دیدم دم همان .چرخاندم را سرم

 .بود دیده هم را من نگاه آن یحتمل و نشسته رویم محو

 و چرخاند عزیز سر زدم، لبخند ای احمقانه شکل به
 توانستم می لحظه همان و کرد شکار را آزاد به لبخندم
 قرار باز کنم نگاه هم دیگری هرجای به اگر بخورم قسم

 .شوم رسوا بود

 

 نمی مزاحم این از تر بیش ما شدید، مرخص تازه چون ــ

 .استراحت به دارید نیاز شما .عزیزخانم شیم
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 من ی احمقانه لبخند به معنادار خیرگی آن از دست عزیز

 .داد را رویاخانم جواب و برداشت

 

 .باشید ما پیش ناهار ــ

 

 تنتون از بیماری رخت که تری مناسب فرصت شاهلل ان ــ

 !باشه اومده در

 

 حمیرا، خاله .شدم بلند هم من برخاستنشان با

 و نخوردند هم تکان جایشان از همسرش و محمدمهدی

 همان وضعیتش خاطر به عزیز .بودند ماندنی یعنی این

 ی بدرقه برای سودابه همراه من و کرد خداحافظی جا

 سودابه .رفتم ایوان به متصل در کنار تا مهمانانمان

 به را ایوان ی میانه تا بدرقه ی وظیفه و ایستاد جا همان

 آمدنشان بابت چندباری خجالت با که منی .سپرد من

 کوچه در دم تا نه، که حیاط ی میانه تا و کردم تشکر
 آزاد و رفت ماشین سمت رویاخانم .رفتم همراهشان
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 نگاهش تعجب با .ماند عقب او از و ایستاد ای لحظه

 .داد تکان جلویم را دستش و چرخید که کردم

 

 ندازه؟ می گل طوری این لپات میای حموم از همیشه ــ

 

 به خانه، تا بودم آورده خودم با چندروزی را ها پری
 برگردم کتابفروشی به فعل نداشتم قصد عزیز حال خاطر

 زل تاشان هرسه حرف، این بعد .شدم می دلتنگشان و

 !پسر این عجیب دقت به خندیدند و صورتم به زدند

 

 .منتظرن مامانت برو بله، ــ

 

 ...مهمونتون پسره این ــ

 

 کرد اخم جایش به او اما کند تمام را حرفش ماندم منتظر

 .زد لب تنها و
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 ...کاسب یه سرکارت، برگرد زودتر ــ

 

 .بودم بر از را همه حرفش، بین پریدم

 

 نمی فاصله کارش محیط از خیلی وقت هیچ کاسب یه ــ

 .میام شه بهتر عزیز ...باشه گیره،

 

 سمت به و کرد نگاهم عمیق اما کوتاه.داد تکان سری

 .برداشت قدم رفت می راه آرام عمدا انگار که رویاخانمی

 آرامی به من و زد را بود کوچه سر که ماشین دزدگیر

 روی دستی و آرام هایی گام با و بستم را در .شدم داخل

 توی بود ایستاده هنوز سودابه .کردم رد را داالن گونه

 .گفت آرام دیدنم با و ایوان

 

 بری؟ در دم تا بود الزم ــ
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 نفهمد؟ کسی و کنم کاری پنهان ادم عین توانستم نمی چرا

 

 توی کنی می پر داری و عزیز جای آبجی، بهت ماشاهلل ــ

 .دادن گیر

 

 .بروم راه تند کرد اشاره و خندید

 

 .لپات اون قربون الهی سرده، تو بیا زودی ــ

 

 که دارد برکت انقدر حمام یک دانستم می اگر ...هایم لپ

 رنگ آبی ی کیسه با دوش، زیر رفتم می خدا هرروز
 هی یکی و شوند تر سرخ تا سابیدم می را هایم گونه زبر
 از شود تر سرخ دلم و ندازه می گل لپات بگوید بیاید

 از میزان این ...بودم شده متأسف خودم برای .ذوق

  .بود خانه توی حضورشان و ها پری تأثیر تحت دیوانگی
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 

 

 .عزیز قرصت بفرما ــ

 

 سر خوابش رخت باالی آب لیوان با و گرفت را قرص

 پر بودم آورده که پارچی با دوباره را لیوانش .کشید

 سودابه .گذاشتم سرش باالی هم را پارچ همان و کردم

 با و شد اتاق وارد که زد می کرم را هایش دست داشت

 .ایستاد در چهارچوب در اش گلی گل زیرشلواری آن

 

 انداختن زمینی سیب عزیزم، حیاط بری گن می ها بچه ــ

 !آتیش تو

 

 .زدم لب دستانش میان کرم دیدن با و گفتم ای باشه
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 کنی؟ می چرب عزیزم دستای آبجی ــ

 

 .عزیز خواب رخت سر باالی نشست و گفت ای باشه

 را دستش سودابه وقتی .بود گرفته و فکری عزیز نگاه

 .نداد اجازه او که شود مانعش خواست گرفت

 

 !مادر خواد نمی ــ

 

 .مادر پوستت شده خشک خواد، نمی چی چی ــ

 

 سمت بودند رفته تازه برادرها .بودند جا این امشب همه

 و پرهام نگار، همراه بود مانده سودابه و شان خانه
 جا همین ها شب شود بهتر عزیز تا بود قرار !پژمان

 .باشد حالمان کمک و بخوابد
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 !عزیز ــ

 

 که این از مردد .کردند نگاهم سودابه هم خودش، هم

 .پرسیدم نباشد زمانش شاید

 

 داشتی؟ مهمون بشه بد حالت که این قبل شما ــ

 

 نفس .کردیم می نگاه را عزیز داشتیم خواهر هردو حاال

 .کشید بیرون سودی دست از را دستش و کشید عمیقی

 را ام شامه و بود کرده پر را اتاق کل لیمو کرم بوی

  .کرد می نوازش

 

 .بعد واسه بذارید و گفت چی و بود کی که این ولی آره، ــ

 !نداره مهمون اون به ربطی منم حال شدن بد
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 اشاره زدنی پلک با او و خورد گره سودی نگاه با نگاهم

 لپ شدم، خم و گفتم صدا بی ای باشه .نپرسم چیزی کرد

 .برخاستم جا از و بوسیدم را عزیز نرم

 

 .بخیر شبتون ــ

 

 می دراز خودش خواب رخت روی که طور همان سودابه

 برق .داد تکان برایم سری هم عزیز و داد را جوابم کشید

 ها بچه به ژاکتم برداشتن از بعد و کردم خاموش را

 بودند کرده درست آتش حلبی سطل یک توی .شدم ملحق

 بودند داده ربطش که هوسی .بودند ریخته زمینی سیب و

 .بود گرم همان با سرشان و نگار فندق به

 

 !ها ریزه خاله سلمتی به ــ

 

 ای غره چشم با .خندید پرهام و زد سوتی پژمان

 تکه یک نگار که پله آخرین روی و شدم نزدیکشان
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 سطل با هم پسرها و نشستم بود کرده پهن قدیمی موکت

 .نشستند نزدیکمان دادند می هولش پل با که آتشی

 

  کنیم؟ چیکار باید ما بشن پخت مغز سیبا این تا حاال ــ

 

 .بزنه حرف برامون سپیدار ــ

 

 .زدم زل نگار به تعجب با

 

 من؟ ــ

 

 و کشید سمتم را خودش لبخند با .گذاشت هم روی پلکی

 .کرد نجوا

 

 !ها پری و دیو از ...ها قصه از قشنگ، حرفای اون از ــ

 جهان غرق و زدیم می نوجوونی که حرفایی همون از
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 بزرگ ها قصه با کوچولو این خوام می .شدیم می تخیل

 .بشه تو شبیه که این برای بشه،

 

 .کردم بغض اما چرا دانم نمی

 

 .نشه من شبیه ــ

 

 شانه روی دست و نشست باالتر ی پله روی آرام پرهام

 .گذاشت هایمان

 

  مثل؟ چرا ــ

 

 تکان چوب با را ها زمینی سیب داشت .زدم زل پژمان به

 سعی اما است دلخور تصمیماتم از دانستم می داد، می

 با .کنم گیری نتیجه یک خودم بدهد اجازه من به دارد

 .زدم لب بغض همان
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 کنن می فکر رویایی، گن می بهش همه طوری اون  ــ
 و عقلش و خیاالتشه تأثیر تحت تصمیماتش و نظراتش

 .مرخصی فرستاد

 

 .کرد نجوا آرام نگار

 

 .حرفیه چه این سپیدار ــ

 

 بیماری و چندوقت این فشار .بود شده باز سردرددلم

 کرده باز چشم ...بودم ترسیده .بود باعثش هم عزیز

 فرق ها قصه با که دیدم می دنیایی توی را خودم بودم

 بلد را بمت و زیر که تمام چیز همه مرد از خبری .داشت

 .نبود برود ات نداشته ناز ی صدقه قربان مرتب و باشد

 را ات بانکی حساب ماه، به ماه که خانواده یک از خبری
 قصه آن شبیه هم خودم حتی نبود، هم کنند پر خرخره تا

 حاال هم پژمان ...زدم زل اطرافم به .نبودم رو پری ها
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 خیلی پرجمعیت ی خانواده یک ما .کرد می نگاهم داشت

 بحث هم با گاهی که خانواده یک .بودیم معمولی خیلی

 خانواده از خیلی مثل تهش و داشتند دلخوری کردند، می

 با ساده مرد یک برای دلم من .بودند هم پشت ها

 از مهمی بخش فوتبال که بود رفته ترش ساده تحصیلت

 و کردم می کار نیازهایم رفع برای باید .بود اش زندگی

 نو از دیگر، روز و شدم می افسرده بازار رکود با گاهی

 و نبودم ای افسانه زیباروی .کردم می تجربه را جنگیدن

 و رویایی دنیای آن من .نداشتم هم ای کشیده و بلند قد

 تویش که واقعی دنیای همین قدر را، سرم توی خیالی
 من مثل نگار و پرهام ی بچه اگر اما داشتم دوست بودم

 ...خوردم می غصه شنید می کنایه دنیا این بابت مرتب

 .خوردم می غصه خیلی

 

 می برام رو ای قصه چه بودم بچه عزیز دونید می ــ
 گفت؟
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 نشنیده را قصه آن دانستم می .کردند نگاهم سوالی همه

 تو برای فقط را آن گفت می همیشه عزیز که چرا .اند

 نشست می دلم توی روزها آن ذوقی چه !کنم می تعریف

 .شنیدنش از

 

 کوتاه ی قصه یه ماهنامه یک توی شش و چهل سال ــ
 هللا بابانعمت ظاهرا که شد چاپ حکیم عباس یاد زنده از

 .میاد خوشش قصه اون از و خره می رو ماهنامه اون

 تا که بود محبوبی ی قصه قصه، این گفت می عزیز
 برات همیشه بابات، فوت قبل تا سالگی، سه همون
 می زل اما گه می چی فهمیدی نمی تو و کرد می تعریف

  .دهنش به زدی

 

 .کرد نجوا پرهام

 

 کنی؟ می تعریفش برامون ــ
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 .کشیدم عمیقی نفس

 

 برای هرشب پدر که بود پسری و پدر یه ی قصه ــ

 از که بود گفته برام انقدر عزیز .گفت می قصه پسرش

 ی ماهنامه اون شدم بزرگ که بعدا اما بودم حفظش

 سوخت حادثه اون و کتابفروشی توی .داد بهم رو قدیمی

 دیالوگ سری یه .مونده سالم من سر توی قصه اما

 فندقت خواد می دلم که بود پسر و پدر اون بین طلیی

 .نگار بشنوه

 

 چشم مکث با و زد زل او شکم به پژمان .خندید نگار

 !کرده عزیز این بود راضی شدنش عمو از .گرفت

 

 های افسانه و سلیمان ی قصه خواد می پدرش از پسر ــ

 می شروع پسر ...میاد خوابش پدر .بگه براش رو قدیمی

 سواال از بخشی .برسه قصه به تا پرسیدن سوال به کنه

 .اینان
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 ای قصه از گفتن به کردم شروع شده، ضبط نواری شبیه
 را آن برایم بابا روزی یکی که این تصور حتی که

 .جانم توی نشاند می لذت خوانده،

 

 است؟ پ ر پری، –

 .نیست پ ر پری، –

 دارد؟ پ ر –

 .بله –

 ست؟ پروانه –

 .نیست پروانه –

 بزرگست؟ خیلی –

 

 .شود می بزرگ نبیند را دیوها اگر –

 ترسد؟ می دیو از پری –

 .میرد می دیو با پری –
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 است؟ دیو دشمن پری –

 .است پری دشمن دیو –

 هستند؟ کجا ها پری –

 .ها قصه بلور در –

 هستند؟ کجا دیوها –

 ما با –

 است؟ تر زور پُر پری از دیو –

 .بله –

 خیلی؟ –

 خیلی –

 ترسند؟ می ما از دیوها –

 .ترسند نمی –

 زورترند؟ پُر ما از دیوها –

 .نیستند زورتر پُر –

 ُکشیم؟ نمی را ها آن ما چرا –
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 !ایم ُکشته را خودمان بکشیم، را ها آن اگر –

 دارند پ ر هم دیوها –

 .پاکیست ی نشانه .آزادگیست نشانً  پ ر .ندارد پ ر دیو –

 .هاست آسمان به پرواز ی اجازه

 ندارند؟ پ ر که خورند می ُغصه دیوها –

 دیو دیگر باشد داشته پ ر اگر .است بیزار پ ر از دیو –

 .نیست

 را؟ دیوها یا داری دوست را ها پری تو پدر، –

 .را ها پری –

 .دارم دوستشان هم من –

 پسرم آفرین –

 نیستند؟ ما با ها پری –

 زندان به را ها آن ما .اند زندانی ها افسانه در ها آن –

 .ایم انداخته ها افسانه

 کنند؟ فرار توانند نمی –

 .توانند نمی نه، –
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 چرا؟ –

 .است بلند ها قصه دیوار –

 را ها پری و برویم، باال ها قصه دیوار از کمند با بیا –

 .کنیم آزاد

 قصه باید .برویم باال ها قصه دیوار از بخواهی اگر –

 .کنیم باز را ها قصه باید .بگوئیم

 شوند؟ می آزاد ها پری شوند، باز که ها قصه –

 .میرند می ها پری شوند باز که ها آن –

 !میرند؟ می چرا –

 ها آن از اگر .کنند می زندگی ها آن پناه در چون –

 .شوند می دیوها شکار بیایند بیرون

 دارند؟ دوست را ها قصه ها پری –

 امید از ها قصه .سرشارند جوانه از ها قصه بله، –

 .لبریزند

 بگویی قصه باید حاال –

 .ام گفته برایت را همه –
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 بگو دوباره را ها همان باشد، –

 می تر کوتاه را شب قصه شوند، می تکرار ها قصه –

 .کوتاه ها قصه و است بلند شب که افسوس ولی .کند

 می تاراج را قصه شب زند می شبیخون ها قصه به شب

 .کند

 

 هرچه را موسی و فرعون ی قصه را، سلیمان ی قصه –

 .بگو داری دوست خودت

 .گویم می را بره و گرگ ی قصه –

 خوردند؟ می آب جوی لب که را بره و گرگ آن ی قصه –

 .بله –

 .ندارم دوست را قصه این من .نیست خوب قصه این –

 ندارد پری و انگشتری قصه این

 .پری هم و دارد دیو هم ندارد؟ پری چرا –

 کجاست؟ اش پری –

 .گرگ دیوش و است، بره اش پری –
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 .است بد قصه این .ندارم دوستش .بگویی خواهم نمی –

 .آید می بدم آن از من

 آید می بدت چرا –

 داشته هم سگ یک خواست می دلم .ندارد سگ چون –

 !باشد

 !کند؟ چه خواهد می سگ –

 داشت، می سگ یک اگر !!کند؟ چه خواهد می سگ –

 همش .کند پاره را بیچاره ی بره کرد نمی جرأت گرگ

 .داری دوست را ها پری گفتی خودت گویی، می دروغ

 آن توی سگ یک اما .است پری بره گویی می خودت

 .نخورد را بیچاره ی بره گرگ تا گذاری نمی

 کم سگ یک قصه این .گویی می راست توست، با حق –

 قصه خواهی می اگر .باشد داشته هم سگ یک باید .دارد

 را مارهایش و ضحاک ی قصه بگویم؟ را ضحاک ی

 !ندارد پری که هم قصه این –
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 آن .آهنگر ی کاوه پسر فریدون، .ندارد پری چطور –

 را مغزشان و کشتند می روز هر که را بیچاره های جوان
 هستند چه پس دادند، می مارها به

 دیوند؟ مارها –

 .اند شیطانی های هوس ها آن دیوند، ها آن بله، –

 .شیطانند

 را پیرها مغز .داشتند دوست را ها جوان مغز مارها –

 نداشتند؟ دوست

 .پسرم نه، –

 چرا؟ –

 .زنند می گول را شیطان ها آن .شیطانند پیرها –

 داشت؟ زیاد پری سلیمان –

 .بله –

 دارد؟ زیاد پری خوب های قصه –

 .بله –

 است؟ خوب ی قصه سلیمان –
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 .پسرم بله، –

 

 .پرسید آرام پژمان .بود گرفته حاال صدایم کردم، سکوت

 

 شد؟ تموم قصه ــ

 

 .کشیدم عمیقی نفس

 

 که دری چطور ده می یاد ش بچه به پدر این شب یه ــ
 یه اگر گه می بهش هم بعد کنه، باز رو کنه می قفل شبا
 ندادم، جواب و کردی صدام دیدی و نشدم پا صبح روز

 .شه نمی بیدار بابام بگی و همسایه پیش بری باید بدون

 و پالتوت نره یادت و کنی باز و در قفل طور این باید

 .بپوشی

 

 .کرد نجوا شده مغموم نگار
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 مرد؟ پدرش ــ

 

 گفت، می برایم را قصه این عزیز وقتی .دادم تکان سری

 از طور این را عزیز هم من روز یک که این کابوس

 .بود من با ها مدت تا بدهم دست

 

 .نشد پا دیگه و خوابید ...قصه یه بعد شب، یه ــ

 

 .را نگار هم و من هم .کشید آغوشم توی پشت از پرهام

 

 گی؟ می رو ها قصه ترین قشنگ تو دونستی می ــ

 

 از را ها زمینی سیب یکی یکی هم پژمان و آرام خندیدم،

 .کشید بیرون آتش
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 یادتون و بخورید بیاید کردید، احساسیش زیادی امشب ــ

 .دارن پری و دیو ها قصه تمام ...تعریف این طبق باشه

 

 سیخ نوک با زمینی سیب اولین .دادیم تکان سری همه

 مخاطب لمسش، قبل من و شد گرفته من سمت چوبی

 .گرفتم قرار پژمان

 

 .سپید ولی ــ

 

 .بود جدی نگاهش .کردم بلند را سرم

 

 ی قصه ...کنار به سلیمان !تویی قصه این توی پری ــ

 !تویی خوب

 

 را پوستم که داغی زمینی سیب لمس با هم بعد خندیدم،
 .دادم را جوابش سوزاند می
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 پرسه می پسر قصه این جای یه ...پژمان اینه مسأله ــ

 اگر ده می جواب پدر و کشیم نمی رو دیوها ما چرا
 ...کشتیم رو خودمون بکشیم،

 

 اگر که کرد می درک را این باید .کرد نگاهم عمیق پژمان

 .بودیم آن دیوهای ...نه که پری ما بود، قصه دنیا این

 با ها، چوب سوختن صدای ...پر آرزوی در و خاکستری

 داد می جوالن داشت سکوتمان بین ...زمینی سیب بوی

 پری .داشت محزونی غم یک هم ها پری نگاه حاال و

 برده تاراج به را هایشان قصه شب، که ای بیچاره های

  .بود

                   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ٤۰۹_پارت#

  طومار#
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 چرخیدم عمیق نفسی با و کردم خاموش را غذا زیر

 همراه صبح، اذان صدای با .صبحانه ی سفره سمت

 ترخیص از هفته یک بعد سودابه .بودم شده بلند عزیز

 بود مانده کارها حاال و بود برگشته اش خانه به عزیز

 نزدیک و گذاشتم بار را ناهار نماز، بعد .من دوش روی

 صبحانه عزیز .رفتم نانوایی به صبح، هشت ساعت

 را کار این هم من و داشت دوست را تازه نان با خوردن
 صبحانه میز بود، نه نزدیک ساعت حاال .کردم نمی دریغ

 کتابفروشی به رفتن برای هم من و آماده غذاها ...آماده

  .آماده

 

 دخترو؟ هنوز نرفتی ــ

 

 بعد داروهایش خاطر به عزیز .چرخاند را سرم صدایش

 شده بلند تازه حاال و خوابید می باز را چندساعتی نماز
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 بیماری این .گرفتم را دستش و رفتم سمتش به .بود

 به اش ناتوانی دیدن از دلم که بود کرده ضعیفش چنان

 .شد می کشیده آتش

 

 و ناهار ...رفتم می دیگه داشتم برم، قربونت نه ــ

 .بمونه شام برای تا گذاشتم زیادم گذاشتم،

 و داروهات اون بعد بخور بشین .ست آماده هم صبحونه 

 .باشه راحت خیالم .کن مصرف پشتش

 نجوا آشپزخانه فضای به لبخندی با و میز پشت نشست
 .کرد

 

 شدم می گیر زمین باید حتمی !شدیا فرز همچی ــ

 بگیری؟ یاد کارکردن

 

 دهانش توی نان ای تکه او و کردم تماشایش کرده اخم
 .گذاشت
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 .نباش منم نگران ...مادر برو ــ

 

  مگر؟ شد می

 

 پیشت؟ بیاد سودی بگم ــ

 

  .انداخت باال سری

 

 ...کارت سر برو افتاده، زندگی و کار از هم طفلی اون ــ

 .نباش منم نگران

 

 رد گردنم دور از را بندش و برداشتم میز روی از را کیفم

 نجوا ملتمسانه و بوسیدم را صورتش شدم خم .کردم

 .کردم
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 نری ها، خونه جون به بیفتی نری توروقران عزیز ــ

 برگشتم من .فقط کن استراحت ...بشوری و حیاط

 زنگ بردار هم رو گوشی .دم می انجام داشتی هرکاری

 .زدم

 

 بود برخورده انگار که اخمی با هم آن گفت، ای باشه

 این از نارضایتی با .کنم می رفتار او با ها بچه شبیه چرا

 قبل و زدم بیرون خانه از گذارم می تنهایش دارم که
 به دیوار ی همسایه زنگ دانشکده، سمت رفتن

 اف از صدایش تا کشید طول کمی .فشردم را دیوارمان

 .شد بلند اف

 

 ٤۱۰_پارت#

  طومار#

 

 

 کیه؟ ــ
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 ...سپیدارم فریباخانم، ــ

 

 دم میام االن ...خوبن عزیزخانم خوبی؟ دخترم، سلم ــ

 .در

 

 .شوم آمدنش مانع تا آمدم حرف به سریع

 

 .داشتم خواهش یه فقط نیست، نیاز نه نه ــ

 

 شده؟ چیزی جونم، ــ

 

 می آزاردهنده داشت ام دلنگرانی .کشیدم عمیقی نفس

  .شد
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 به سر یه چندساعت هر کنم خواهش شه می فقط نه، ــ

 تا !کار سر بعدم دانشگاه، رم می دارم .بزنید ما ی خونه

 .نزنه و شورش دلم تنهاست ...نیستم شب

 

 .داشت انرژی خدا ی همیشه صدایش

 

 .نباش نگران برو .راحت خیالت دخترم، آره ــ

 

 را کوچه طول بلند هایی گام با بار این و کردم تشکری

 گرفتم نمی دربست اگر و بود شده دیر کلسم .کردم طی

 که داشتم دوکلس فقط امروز .برسم دانستم می بعید

 اول هم آن .بودند افتاده بدی های ساعت در هم هردو

 و بود بهتر کتابفروشی فروش همیشه اصوال که هفته

 از جهت بی و بیخود خیلی اصل !نفعمان به بودنش باز

 .آمد نمی خوشم امروز

 

                                    ** 
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 !داره دوست نظرم به ولی ــ

 

 حانیه سمت به و چیدم قفسه توی را جدید های کتاب

 بعد .بود گفته آزاد ی درباره را جمله این که چرخیدم

 ها مدت بعد و بود آمده کتابفروشی تا همراهم کلس،
 و روزها این از برایش من .داشتیم زدن حرف فرصت

 عدم از هم او و بودم کرده تعریف ام فکری های برزخ
 اش عصبی که موارد بعضی در همسرش و خودش تفاهم
 تا بروند مشاور به رضا با بودند داده ترجیح و کرد می

 .کنند حل را مشکلت این ی ریشه زندگی، اول همین

 .بودم کرده تحسینشان خیلی خیلی بابتش که تصمیمی

 

 رسیدی؟ نتیجه این به تعریفام کجای ــ

 

 به دست و برگرداند سرجایش را میز روی ی منگنه

 .نشست سینه
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 ٤۱۱_پارت#

  طومار#

 

 

 نیست این اهل مشخصه اخلقش و مدلش از آدم این ــ

 .نیست این مدلش .بترکونه الو دختر یه با صرفا بخواد

 

 .نشستم میزم پشت و خندیدم

 

 و من اصل خدا بنده ترکونده؟ الو من با گفته کی حاال ــ

 .دونه می یکی پسرش دوست اون با

 

 .داد تکان حرفم رد معنای به سری
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 از تونن نمی راحت اکثرا شناسی، نمی رو مردا تو ــ

 هم بابا این رفتار و دن می نشون رفتار با .بگن حسشون

 .زنه می داد که

 

 با را سرم بنابراین شوم، امیدوار الکی خواستم نمی
 حانیه و کردم گرم سیستم در جدید عناوین کردن وارد

 .کشید جلو را خودش

 

 خواستگار برسونی گوشش به طوری یه خوای می ــ

 .کرد حرکتی یه شاید داری؟

 

 و گرفت اش خنده نگاهم نوع از .کردم تماشایش ناامید

 چه؟ یعنی که داد تکان سری

 

 من الکی که بازیا لوس این از حرکتا، این از میاد بدم ــ
 خوام می بیاد؟ خودش به پسره که دارم خواستگار

 چه به بگه حسش از تا کاتالیزوره دنبال که پسری ...نیاد
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 این کنم نمی فکر اصل من هم بعد خوره؟ می من درد

 .جلو ری می تند طور این داری تو که باشه دوطرفه حس

 

 لب و داد اش صندلی به دوباره را اش تکیه شده پنچر

 .زد

 

 !چرا دونمم نمی برف، زیر کردی و سرت تو ــ

 

 .کردم نجوا مقابلم مانیتور به خیره صادقانه،

 

 .ترسم می الکی شدن امیدوار از که این برای ــ

 

 را مقابلم باز ی صفحه من و کرد تماشایم سکوت در
 به چانه زیر را دستم هردو و کشیدم عمیقی نفس بستم،
 .گذاشتم میز روی را هایم آرنج و زدم پیوند هم
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 ...داره دوسم هم خیلی داره، دوسم کنم تصور من بیا ــ

 و بده نشون و همین خواسته کرده االن تا هرچی که

 ای دیگه طور حقیقت رویاها، و امیدا این بین یهو ...یهو

 وقت هیچ کنم فکر که این درد .صورتم توی بخوره

 برم و بچینم رویا که اینه از تر کم خیلی نداشته دوسم

 !سرابه بفهمم بعد سمتش،

 

 .کرد می تماشایم طور آن که حالم برای بود ناراحت

 .کوبیدم میز روی را دستم هردو کف و زدم لبخندی

 

 ٤۱۲_پارت#

  طومار#

 

 محترمه خودم احساس برام من نکن، بغ طوری این ــ

 شبیهم حسش اگر آدم این .برنمیاد ازم کاری فعل ولی

 کمکی هیچ مورد این توی ...بیاد حرف به باید باشه
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 چیز نه کنم تحریکش کنم می سعی نه .کنم نمی بهش

 .بره جلو خودش باید و مسیر این ...ای دیگه

 

 .دادم ادامه مکثی با هم بعد

 

 !باشه من شبیه حسش اگر البته ــ

 

 هردویمان برای تا شدم بلند جا از و گفتم کشیده را اگر

 در شدن تنها با من و رفت بعد کمی حانیه .بریزم چای

 .ام همیشگی موسیقی سراغ رفتم ...ام کتابفروشی محیط

 خیابانی به و ایستادم در چهارچوب به زده تکیه هم بعد

 .داشتم دوست را هایش ماشین مرور و عبور که زدم زل

 فروشی کفش سمت نگاهم .بود نیامده اصل امروز

 نبود؟ خودش چرا ....عیدش به نزدیک شلوغی و چرخید

 چه گفتم خودم به و کشیدم بیرون جیبم از را موبایلم

 رفیق مگر .نیامدی چرا بپرسم و بزنم زنگ دارد عیبی

 چشمانم ...معمولی های رفیق کردند؟ نمی را کار این ها
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 خانه کارهای .بود رویم زیادی فشار روزها این .سوخت

 خوابم دادم، می انجام خودم تماما عزیز راحتی برای را
 بینش بار چندین هم را چندساعت همان و بود شده کم

 کس هیچ به .کنم چک را عزیز های نفس تا پریدم می

 این از .بودم گرفته نوبت مشاور یک از اما بودم نگفته

 می و بودم ترسیده عزیز به ام بیمارگونه وابستگی

 می سعی و بودم خسته .کند کمکم تا باشد کسی خواستم

 دیگر حاال .نگذارد اثری صورتم توی خستگی این کردم

 مثل او و کتابفروش بیایم که نداشتم طاقت را یکی این
 شماره دهی؟ می من به چای یک نگوید و نیاید هرروز

 و نشستم میزم پشت !داخل سمت برگشتم و گرفتم را اش

 پاسخی و خوردند ها بوق .بدهد را جوابم ماندم منتظر

 ها لحظه آخرین که کنم قطع خواستم می .نبود برایم

 .شنیدم را صدایش

 

 .سپیدار ــ
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 ها قصه شبیه  من .زدم تلخندی بود؟ سلمش جای به

 .بدهد را تلفنم جواب اول های بوق که نداشتم را آنی

  تضاد؟ از پر قدر همین بود؟ همین واقعی دنیای

 

 !آزاد خوبی سلم، ــ

 

 جایی از .شد دور جایی از انگار و گفت چیزی کسی به

 .بود هم شلوغ که

 

 شده؟ چیزی خوبی؟ تو ممنونم، ــ

 

 .نباشه مشکلی ببینم خواستم ...نیومدی دیدم فقط نه، ــ

 

 .بود شده تر نرم لحنش آمد حرف به وقتی اما .کرد مکثی
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 کارگاه توی امروز کاری، درگیری فقط .نیست مشکلی ــ

 .کنم حلش موندم داشتیم مشکل

 

 ٤۱۳_پارت#

  طومار#

 

 

 .زدم لبخندی

 

 و بری می و من دادی قول روز یه که جایی همون ــ
 دی؟ می نشونم

 

 خنده با صدایش .آوردم یادش به را اش نکرده عمل قول

 .بود شده همراه
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 قولم به که خونه برگردی دیر یکم تونی می امشب ــ
 برسم؟

 

 زودتر کمی شد می اما .توانستم نمی عزیز خاطر به

 هم کنارش در خواست می دلم خیلی .ببندم را مغازه

 ندارد ارزشی دیگر بندازم یادت خودم که قولی بگویم

  !فروش کفش آقای

 

 .کنم تعطیل زودتر یکم شه می ولی نه ــ

 

 .داد جواب راضی

 

 زدم تک دنبالت میام شه تموم شیفتشون  منم خوبه، ــ

 .بیرون بیا
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 مشتری لحظه همان .کردم قطع را تماس و گفتم ای باشه

 قبل تا که لبخندی .رفتم استقبالش به لبخند با ...آمد ای

 کم ی همه با آدم این .نبود هایم لب روی او با زدن حرف

 و کند هایم لب مهمان لبخند توانست می هایش کاستی و

  .داشتم نیاز آن به که بود چیزی همان این گمانم به

 

                                                

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 جاست؟ این ــ

 

 در جواب، جای به و چرخاند فلزی در قفل توی را کلید

 من و شد وارد من از جلوتر خودش .کرد باز برایم را

 کمی خدا رضای محض نگویم تا کشیدم عمیقی نفس

 تنها .بگیر یاد را ها خانم با رابطه در مودبانه رفتارهای
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 غرق را فضا برقی، کلید زدن با او و رفتم سرش پشت

 .کرد نور

 

 !ما کوچیک کارگاه اینم ــ

 

 با که شکلی مربعی محیط نبود، کوچک هم خیلی
 بی حاال و بود شده پر بلند کار میز و چنددستگاه

 آرام .رسید نمی نظر به گیر چشم هم زیاد کارگرهایش،

 بود کرده پر را کارگاه که سردی هوای توی و رفتم جلو

 .کردم بغل را خودم

 

 !میاد چرم بوی ــ

 

 ای اشاره بود افتاده رویش چرم های پوست که میزی به

 .کشید بیرون تن از را رنگش مشکی پفکی کاپشن و کرد
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 ٤۱٤_پارت#

  طومار#

 

 

 رفته رفته البته .شن می تولید جا این ما کفشای ــ

 شه می کی تا دید باید ...شه می تر کم داره تعدادکارگرا

 .بیاریم دووم بازار توی

 

 قالبن؟ اینا ــ

 

 نزدیک .بودم کرده اشاره بودند پا شبیه که چیزهایی به

 .برداشت را یکیشان و شد

 

 تا پرس دستگاه زیر رن می و زنن می قالب اینا با آره، ــ

 !کفش الگوی گن می بهشون .بخوره برش چرم
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 .کردم ای اشاره خودش مشکی های بوت به

 

 خودتونه؟ کارای از ــ

 

 به رسید و زنم می حرف چه از بفهمد تا شد خم سرش

 .داشت لب روی لبخندی !هایش کفش

 

 کار که این برای نه .باالست کیفیتش خدایی آره، ــ

 چرما اون مثل .حساسیم خیلی بگما، طور این خودمونه

 بهترین .بخرم و بهترینش تا درمیاد پیرم ...ببین رو

 کارگرامون .کنیم می کار باهاش داریم چندساله و طراح

 درز .نداره حرف دوختشون و برش .کاربلدان از همه

 .شه نمی باز هم ذره یه کفش

 

 کارش ی درباره عشق با چقدر .کردم تماشایش دقیق

 باکیفیت خروجی یک برای بود مشخص .زد می حرف

 که هایی آدم هم و خودش هم .کشید می زحمت چقدر
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 خیره زیادی نگاه این به توجه بی .کردند می کار برایش

 .کرد اشاره بود متصل میز روی که چوبی پای یک به ام،

 

 می سرهم و مختلفش قسمتای و کفش که این از بعد ــ
 و خودش قالب طوری این .کشنش می پا این روی کنن

 خوای می .شه می وصل بهش راحت زیره و گیره می

 ببینی؟

 

 فرز، خیلی و زد تا را هایش آستین .دادم تکان سری

 را بودند کار ی آماده که ای شده دوخته های چرم

 .برد می جلو را کارش مهارت و دقت با چقدر .برداشتند

 قرار چوبی پای آن توی را کفش ی شده دوخته ی رویه

 به هم را زیره .بگیرد قالب و شود محکم تا کشیدش .داد

 قرار مانند تونل چیز یک داخل را کفش و کرد متصل آن

  .داد
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 خشک چسبش کفش شه می باعث حرارتیه، تونل این ــ

 همین ...تهش کنیم می هم دوردوزی ما البته .بشه

 ...ببین !که کنیم نمی بازار وارد و کفش الکی طوری

 برق .گرفت خوشگلی قابل چه چرم، تیکه یه همون

  بینی؟ می و طبیعیش

 

 قوی هستند، قوی کردم می حس .زدم زل هایش دست به

 شدنم مسخ طور آن و سکوتم نگاهم، !کش زحمت و

 .چرخید سمتم آرام که کرد جلب را توجهش

 

 شد؟ چی ــ

 

 ٤۱٥_پارت#

  طومار#
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 قرار هایم حس ی سلطه زیر خیلی خیلی .زدم لبخندی

 .بودم خسته و گرفته

 

 .دارم دوست رو جا این هیچی، ــ

 

 که این از انگار .زد زل کارگاه دیوار و در به عشق با

 .بود آمده خوشش داشتیم را مشترک ی نقطه این

 

 کارگرا وقتی که صدایی اون ...چرم بوی این جا، این ــ

 که خروجیایی اون آدمه، گوش توی کنن می کار دارن

 .العادن فوق همه ...جعبه توی شینن می

 

 هم را من توجه که هایی همان .زد زل هایش دست به بعد

  .بودند کرده جلب
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 بسازه؟ چیزی یه بتونه دستاش با آدم که نیست قشنگ ــ

 تو که این .باالست عیارش خیلی حس این نظرم به

  !دستات و تو ...باشی سازنده

 

 وقت شوقش و شور !ممتد و عمیق ...کشیدم نفس

  .بود تماشایی حرفه، این از تعریف

 

 .کنم می طراحی خودمم وقتا بعضی ــ

 

 .بودم نزده حرف من با این از وقت هیچ دانستم، نمی

 !شگفتی از بود پر ام، درآمده چاه ته از صدای

 

 واقعا؟ ــ

 

 کارگاهش دیوار و در به نگاهش فقط .کرد نمی نگاهم

 !کار میز به بود داده هم را اش تکیه .چرخید می
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 اوسا دادم .زدم طرح مامان واسه چندباری .کم خیلی ــ

 براش خودم مادر روز بارم یه براش، ساخته سفارشی
 درستش کارگاه موندم شب ...خودم دستای با .ساختم

 !ست کیف یه با .کردم

 

 .نشست لبش روی حرفش بند پشت هم خندی تک

 

 .کرد دور تنم از خستگی نگاش برق ــ

 

 برق، و پرحرف نگاه آن با را من دید، می را من کاش
 منی و کردم می صدایش چشمانم تمنای با داشتم که منی

 انداخت، پایین را سرش .کردم می افتخار او به چقدر که

 پایش یک .چسباند کار میز به و کرد باز را دستش هردو

 .کرد نجوا و دیگرش پای جلوی گذاشت را
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 ...مصنوعی چرم با .دوزم می تو واسه هم روزی یه ــ

 !نیاد بدتم که

 

 قطره یک لحظه همان آورد، باال را سرش زدم، پلکی
 و کرد زده بهت را نگاهش که ام گونه روی خورد سر

 .خندیدم شرمنده من

 

 ...فقط ...ببخشید ــ

 

 ٤۱٦_پارت#

  طومار#

 

 باعث که دلیلی دنبال کرد، می تماشایم داشت سکوت در

 .بود شده اشک قطره آن ریختن

 

 .کنم می افتخار بهت من ــ
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 .پرسید ناباورانه

 

 من؟ به ــ

 

 مرحله از انقدر آزاد کاش و رفتم جلو .دادم تکان سری

 از صدا توی امان بی لرز این فهمید می کاش .نبود پرت

 طور این را معمولی دوست یک ..کس هیچ و آید می کجا

 صدای فهمید می کاش .کردم می من که کند نمی نگاه

 .خودش جز اند شنیده دیوارها این کل را قلبم ضربان

 صدای فرکانس از قدر آن ها مورچه صدای بودم شنیده

 کردم می فکر حاال .شد نمی شنیده که بود باالتر انسان

 های انسان شنوایی از باالتر فرکانس با صدایی من قلب
 نادیده و نشنید را ضرب این شد نمی وگرنه داشت عادی

  .گرفت
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 آدم خونن نمی درس که ادمایی کردم می فکر همیشه ــ

 بود این تصورم همیشه .هستند ای خورده شکست های

 و ای بازنده یعنی باشی نداشته باالیی تحصیلت اگر

 .بردی تو آزادخان ...حاال

 

 کردم ای اشاره اطرافم به .داشت ناباوری نگاهش هنوز

 کارگاه سالن خلوتی توی صدایم .چرخیدم بار یک و

 .شد می پخش

 

 علقه یکی .داشتی که ای علقه و عشق دنبال رفتی تو ــ

 خیلی شاید تو ...کنه کار داره دوست یکی درسه، ش

 ورشکستگی مرز تا جاها خیلی و باشی داشته بدهی

 حرف شغلت از عشق با وقتی !آزاد بردی اما باشی رفته

 که سازی می چیزی دستات با که این از زنی، می
 که هستی جایی دقیقا که این از زنن، می برق چشمات

 .بردی یعنی باید
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  !آرام چقدر ...کرد صدایم

 

 !سپیدار ــ

 

 که این یعنی موفقیت کردم می فکر که بودم بچه چقدر ــ
 از باشه پر دهنت و باشی داشته باال تحصیلت حتما

 راهشون آدما که این یعنی موفقیت !سلمبه قلمبه کلمات

 به رسیدن بعد و بود خوندنم درس من راه .کنن پیدا و

  !شغلت به چسبیدن و درست کردن رها تو راه شغلم،

 

 اما بازاری پسر .نشست لبش ی گوشه محوی لبخند

 رفتار من با ساده و داشتم دوستش من که قلبی خوش
 .کرد می

 

 .بردیم جفتمون ما پس طوره، این اگه خب ــ
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 ٤۱۷_پارت#

  طومار#

 

 .دادم تکان سر و خندیدم هایم، پلک خیسی همان با

 و گرفت میز از را اش تکیه .شد تر بلند اش خنده صدای

 .زد لب

 

 .پولیم بی ی برنده دوتا فقط ــ

 

 شدت از بار این چشمانم خیسی شد، تر بیش ام خنده

 با ...منظور با کرد می نگاهم داشت وقتی او و بود خنده

 .زد لب آهسته و آرام محض، سادگی یک

 

 !بردم حاال من ...آره ــ
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 به نگاهش که گفت را جمله این وقتی کردم حس چرا

 حتما ...خدایا بود؟ من ی خنده ...او برد بود؟ لبخندم

  .بودم شده دیوانه

 

                        

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&& 

 

 

 خانه !صدبرابر من کارهای و بود شده نزدیک عید

 مثل نگار ، بودم کرده شروع سودابه کمک با را تکانی
 خاطر به و باشد حالمان کمک توانست نمی هرسال

 عزیز .کند کمک خودش به خواست می را یکی ...فندقش

 سودابه و من جیغ صدای تا شود بلند بود کافی که هم

 بود برجا پا خودش قوت به اما دادنش دستور .شود بلند

 بلند خودش گذاشتیم نمی گیری سخت با که این لج از و

 این .گرفت می ایراد کارهایمان به تر بیش هزاربار شود،

 تغییراتی هم کتابفروشی در بودم گرفته تصمیم من میان
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 یک بتوانیم و کند تغییر کمی ها قفسه جای که کنم اعمال

 این ی همه .کنیم باز فکری های بازی برای جدید، بخش

 بیش کارهای و من مفرط خستگی بود شده اش نتیجه ها

 .بروم عید خرید برای بودم نکرده فرصت حتی !تر

 زودتر را عید نشاط و شور و بود مهم برایم که خریدی
 خرید برای خواستم باری دوسه .داد می انتقال وجودم به

 خیلی آزاد که بروم ها سمیعی ی مغازه به کفش و کیف
 جدیدترشان های جنس تا کنم صبوری بود گفته جدی

 جدیدی بارهای عید برای گفت می .کند خبرم و برسد

 را من همین و بدهم دستشان از است حیف که دارند

 .بودم داشته نگه خودم سرجای

 

 خانه کارهای از قسمتی رسیدم، می خانه به که ها شب
 شدت از خواب، وقت و دادم می انجام را عزیز تکانی

 سرم .بخوانم کتاب چندخطی دیگر توانستم نمی خستگی

 هیچ بی بعد، روز و خوابیدم می نرسیده بالش به

 خبر تنها میان این .گذشت می قبل روز شبیه هیجانی،

 و پرهام که بود این بود رسیده دستمان به که قشنگی
 را کودکشان تاجنسیت دارند جشنی گرفتن قصد نگار
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 گرفته یاد مجازی های شبکه از را اداها این .بفهمیم

 کیک یک ها، خانواده حضور با خواستند می و بودند
 چه با تویش نبود مشخص که بادکنک یک و بگیرند

 نگار و بود افتاده هم کار این .شده پر هایی کاغذرنگی

 زحمت ترین قشنگ که البته خودت، با زحمتش گفت می
 از خودم را جنسیت تعیین ی برگه ...برایم بود دنیا

 از هم پرهام و نگار خود بودم، گرفته پزشکشان

 

 ٤۱۷_پارت#

  طومار#

 

 

 تا دکتر، مطب از خروج بعد من و نداشتند خبر چیزی

 .بودم داشته نگه مشتم توی را برگه آن کتابفروشی خود

 به رسیدنم .ببینم را نتیجه و کنم بازش جا آن خواستم می

 باید .کرد تند را هایم گام کتابفروشی، به منتهی خیابان

 گذشتم، می ها سمیعی ی مغازه کنار از اول همیشه مثل
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 .ایستادند حرکت از پاهایم ...اما ببینمش تا چرخاندم سر

 برای بلندش صدای و بود ایستاده مغازه توی مسنی مرد

 .نبود تشخیص غیرقابل بودم مغازه نزدیک که منی

 کردند؟ می دعوا داشتند

 

 که گذاشتم کم کجا نه؟ بگم خواستی چیزی حاال تا ــ
 و بدهیت بیا، که خونم دم فرستی می چک با و شاگردت

 بودم داده قرض و پول تو به من مگه .بدم پس آوردم

 من کردی فکر شدی خام مادرت حرفای تأثیر تحت پسر؟
  دشمنتم؟

 

 باالی بان سایه زیر .نشوم دیده تا کشیدم کنار را خودم

 دیگر مغازه از شدنم دور همین .ایستادم کتابفروشی

 فهمیده حاال اما بشنوم را هایشان حرف داد نمی اجازه
 بزرگ سمیعی آقا حاج آزاد، پدر حجره، داخل مرد بودم

 مغازه جلوی رنگ مشکی ماکسیمای به نگاهم .است

 همان با چرا دانستم نمی ...بود او ماشین حتما افتاد،

 وارد و جا آن بودم ایستاده دستانم توی شده مچاله کاغذ
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 با مرد ...بعد دقیقه پانزده حدود .شدم نمی کتابفروشی

 با تا من و کرد ترک را مغازه خشم از سرخ صورتی

 بعد .نشدم خارج بان سایه زیر از نشد، دور کامل ماشین

 بود نشسته که ازادی و مغازه سمت کشیدم را سرم اما

 را حامد پس .بود دستانش بین سرش و صندلی روی

 مسیر سمت نگاهم دیگر بار یک بودند؟ فرستاده کجا

 توی ی تاشده کاغذ همان با ...بعد و چرخید ماشین رفتن

 کردم باز را در .رفتم فروشی کفش سمت به آرام دستانم،

 که را من .کرد بلند را سرش کسی حضور حس با و

 .گزیدم لب آرام من و کرد تماشایم سکوت در فقط ...دید

 !سمیعی آزادخان رسید می نظر به پناه بی چقدر

 

 !شدی رد دیدم ــ

 

 آهسته او و کشیدم خجالت ...را من بود دیده پس

 .بست را چشمانش
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 .بچرخون رو تابلو ــ

 

 سمت حاال باشد می بسته علمت کردم، خواست که کاری

 چه باید دانستم نمی .مغازه توی دونفر ما و بود بیرون

 .کرد نجوا و زد پوزخندی بگویم،

 

 بودیم؟ شبیه ــ

 

 نکرده هم نگاه مرد ظاهر به حتی نه، یا کرد می باور

 مثل توانستم نمی من .بود خودش شبیه فقط آزاد .بودم

 شبیه هم او دارد، دوزن پدرش چون که کنم فکر پژمان
 .بودم شناخته دیگری شکل را مرد این من .شود می او

 .نداشت عیبی هم دلم ساده گفتند می دنیا کل اگر حاال

 

 گی؟ نمی هیچی چرا ــ
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 می ولی .بگویم پدرش از برایش نبودم جایگاهی در من

 مشتم و زدم لبخندی .کنم شادش خودم شادی با توانستم

 و کرد نگاه کاغذ آن به کرختی با .کردم باز جلویش را

 .کردم نجوا من

 

 !بدونیمش تو و من قراره فقط فعل که رازه، یه این ــ

 

 ٤۱۸_پارت#

  طومار#

 

 

 ام خنده اصل که این با خندیدم .کرد تماشایم تر غریبانه

 .آمد نمی

 

 و پرهام ی بچه جنسیت ...کاغذ همین توی تو، این ــ

 .دونن نمی خودشونم حتی .شده نوشته نگارمون
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 بازش خودمم حتی جا همین تا داد، بهم که دکترشون

 اما حاال .کنم بازش کتابفروشی توی خواستم می .نکردم

 هم؟ با کنیم؟ بازش جا این

 

 این گفت می سرش توی داشت کرد، نگاهم تر عجیب
 نشده باز هنوز کاغذ کنارش، نشستم گوید؟ می چه دختر

 .بود ما بین

 

 شن می پدر مادر دارن من، ی خواهرزاده و برادرزاده ــ
 برای تونست می روزا این که اتفاقیه ترین قشنگ این و

 .بیفته ما ی خانواده

 

 باید کرد، رویش و زیر و گرفت دستانش بین را کاغذ
 غروب حس که صدایی آن با قبلش اما کرد می بازش

 .کرد نجوا ریخت می دلم به را جمعه

 

 .باشن خوبی مادر و پدر امیدوارم ــ
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 .بود کرده را آرزو این چرا که این حدس نبود سخت

 غرق ی چهره .گشود را کاغذ او و شد کمرنگ لبخندم

 پلک ی گوشه محو ای خنده و شد باز ناگهانی اندوهش

 عمق برگشت سمتم سرش وقتی .انداخت چین را هایش

 .بود شده کم غم آن

 

 !باشه شیرین تو قدر دخترخانم، این امیدوارم ــ

 

 نوشته رویش چرخید، برگه سمت نگاهم ...یعنی این

 باعث آرامم جیغ .پریدم جا از دیدنش با من و دختر بودند

 قبل لحظاتی انگار نه انگار و بخندد صدا با بار این شد

 دست و چرخیدم خودم دور بار یک .داشت حالی چه

 ته از .آمد نمی باال هیجان از نفسم .گذاشتم دهانم جلوی

 .شود دختر بودن سلمت عین در بچه داشتم آرزو قلبم

 پیراهن با بسته، دوگوشی موهای با دختر یک اصل
 سفید بندی های کفش آن و زده الک های ناخن با توری،
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 حاال همین از برایش دلم خدایا ...توری های جوراب و

 حتما کرد می بغلش پرهام وقتی که آخ .رفت می ضعف

 !من ی خواهرزاده این بود دخترپرست .شد می دیدنی

 

 هست؟ مگه اینم از تر قشنگ ــ

 

 .داد تحویلم لبخند فقط ام زده هیجان سوال جواب در

  .بود شده او شوق شوقم،

 

 این با ...بخریم مختلف پیراهنای براش کن، فکر وای ــ

 بزنی سر گل خدا، آخ ....رنگی های شلواری جوراب

 ....خورمش می من !موهاش روی

 

 .کرد نجوا و گرفت سمتم را کاغذ .کشید عمیقی نفس

 

 ٤۱۹_پارت#
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  طومار#

 

 

 ای؟ زده هیجان طور این وقتی بخوره رو تو کی ــ

 

 درون نگاهم بهت با شد همراه قلبم، ضربان استپ
 چون گفته، چه بود فهمیده تازه انگار که مردی چشمان
 فضا تا برگرداند را رویش و خاراند را سرش بلفاصله

  بود؟ پریده دهانش از .بدهد جلوه عادی را

 

 بگی؟ خوای می بهشون ــ

 

 بودم شده سرخ .کرد می عوض را بحث هم ناشیانه چه

 عمیقی نفس !یلدا شب انار بودند شده هایم گونه و

 که قلبی ریتم توی ریختند همه، و همه هیجانم و کشیدم

  .کرد می پاره را ام سینه داشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کاغذ توش که بادکنا این از بعد .گیرن می جشن نه، ــ

 کاغذ پر کنم، می درست براشون ریزن می رنگی
 .فهمن می و ترکونن می ...صورتی

 

 کرد نگاهم عمیق دوباره که بود رفته یادش از حرف آن
 .پرسید سوالی و

 

 !چیه دیگه بازیا قرتی این ــ

 

 فهمن می پدر مادر که ای لحظه که این برای هیجان یه ــ

 .بشه ثبت عزیزانشون کنار چیه، بچه

 

 .داد تکان سری

 

 ...البته دیدم اینستاگرام توی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 لبخند و کنارش نشستم دوباره .درآوردمش اشتباه از

 بود برکت دختر این که خدا آخ .برگشت هایم لب روی

 !ما ی خانه برای

 

 جمع هم دور قراره فقط ما تجملتی، و مفصل انقدر نه ــ

 ...همین .کیک یه و کنیم درست بادکنک یه .شیم

 .گیریم می فیلم خودمونم

 

 فراری چشمان تا کشیدم جلو را صورتم .داد تاب سری

 .ببینم را اش

 

 !باشیا رازدار ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و اون بین چه آن ببرم خاطرش از بودم توانسته خندید،

 چشمکی .بودم راضی نظر این از !را بود گذشته پدرش

 .کرد نگاهم عمیق و زد

 

 !مسکن هستم تو دار راز ــ

 

 این .پرید جایش از طور آن که زدند نیش را قلبم انگار

 .کرد نجوا تعارف بی بار

 

 نمی رازت با دیگه، مسکنی  نکن، نگام طوری اون ــ

 .داشتم باهاش که بحثی از بودم برزخ چندروز تا اومدی،

 

 ٤۲۰_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !را رازم و من ...گفت می هم را من گفت؟ می را پدرش

 بودم دیده چشمم به حاال و است برکت دختر بودم گفته

 به !او و من بین بود قدم خوش چطور جانمان، فندق که

 خیلی این و انگار کردم می آرامش !مسکن بود گفته من

 !بود قشنگ

 

 داری؟ بحث باهاش همیشه ــ

 

 درش حال آن از خواستم می من پرسیدم، چرا دانم نمی
 را سرش چاله، همان توی کنم پرتابش دوباره نه بیاورم

 .زد لب و انداخت پایین

 

 شغل، این .کنم حفظ و احترامش اینه سعیم همیشه نه، ــ

 به جایی یه از ولی !دارم حاجی از رو اینا ...علقه این

 ...نگیرم پول ازش بمونم، خودم پای روی باید گفتم بعد

 به زدن انگار زخم داد، و هام بدهی اومد که شب اون

 رفتم بگه، دخترش و زن اون پیش خواست نمی دلم .تنم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 لکه عین وقت هیچ خواست نمی دلم .دادم و پسرم بدهی

 .بشه یاد خونه اون توی ازم ننگ ی

 

 که دختری و دوم زن آن از مفصل انقدر بود باری اولین
 نجوا متأثر .زد می حرف نداشت قبولش خواهری به

 .کردم

 

 ببخشیش؟ نتونستی وقت هیچ ــ

 

 آن دوباره و بود کرده مکث دادن جواب توی کرد، نگاهم
 رفته بین از چشمانش دور قشنگ ی خنده های چین
 .بزند لب بخواهد تا انگار کشید طول قرن یک .بودند

 

 که شوهری هم بودم، می پسر هم باید رویا برای ...من ــ

 ای دیگه کس ی وظیفه که کردم می رو محبتی .نداشت

 تنهایی حس رویا که رفتم نمی بیرون دوستام با .بود

 رنگی لباس رویا که شبایی تمام کنم می فکر وقتی نکنه،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 من بود منتظر و میاد بهم پرسید می من از و پوشید می
 کار با که حقارتی حس اون تا شدی، قشنگ خیلی بگم

 داشته اون کنه، کمرنگ و بودن ریخته جونش به حاجی
 کرده می محبت دیگش ی بچه و زن به خونه اون توی
 از دارم هرچی من ...حال عین در .شم می متنفر ازش

 که این برای !نه و من اما کرد ول رو رویا .دارم اون

 خیلی و دستم کرد، کمکم کنم پیدا بازار توی و خودم
 یا باشم داشته دوسش باید دونستم نمی من و گرفت جاها

 هیچ و دارم نگه و احترامش باید که دونستم می فقط .نه

  .نشم شبیهش وقت

 

 .کرد گریستن به شروع روحم صدایش، غم برای

 هایش دست ...انداخت زیر به سر او، و کردم تماشایش

 به سکوت در هم من و کرد سکوت .زد پیوند هم به را

 .دادند می خون بوی کلماتش که دوختم چشم مردی غم

 کار حقارت تا کرد می مزه مزه دهانش توی که خونی
 به چندجمله با و نکشد خودش های شانه روی را پدرش

 که راحتی آن به وقت هیچ ...ها آدم بخشیدن بفهماند، من
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شد می مگر .نبود دادند می نشان ها کتاب و فیلم توی

 بین تعارض این شد می مگر ...بخشید را زخم این

 می مگر .گرفت نادیده را نداشتن و داشتن دوست

 

 ٤۲۱_پارت#

  طومار#

 

 هایش پلک حاال و بود محکم همیشه که مردی این شد
 روی را دستش کف نداد؟ حق او به و دید را لرزید می

 و بخندد کرد سعی نهایت در و چندبار کشید، صورتش

  .کند نگاهم دوباره

 

 چی باید تو به بیاد، دنیا به دخترکوچولو این حاال، ــ

 !عمه یا خاله بگه؟

 

 باز و رفتم کمکش به .شود خوب دوباره کرد می تلش

 .بخندم خواست نمی دلم اما هم باز خندیدم،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ...نگه اینم عمه، و خاله بهم نگفتن که باباش مامان ــ

 نه؟ قشنگه سپیدار !سپیدار بگه

 

 تن پوست روی شدند کشیده هایش مژه انگار زد، پلکی
 را کسی توانست می مگر انسان زدنی پلک با من،

 کند؟ نوازش

 

 !قشنگه خیلی سپیدار ــ

 

 داشتم که این از گرفت نفسم .اش جمله بود ایهام از پر

 قشنگی این نکردن باور از کردم می زنجیر و قل را دلم

 .نبودم نرسیدن مقصد به و شدن امیدوار آدم من !ها

 دلم لحظه همان .خوردم می زمین بد ...خوردم می زمین

 !سوخت خودم حال به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 توی و من که این جا، این اومدی که این ...امروز ــ

 تر مصمم تصمیمم یه توی شد باعث کردی شریک رازت

 .بشم

 

 .پرسیدم هایم حس بار از سنگین

 

 تصمیمی؟ چه توی ــ

 

 .خندید و ایستاد جلویم شد، بلند

 

 صدات کفشا دیدن برای رسه، می جدید بار فردا پس ــ

 .کنم می

 

 کردم اخمی .بود کرده عوض ناشیانه باز را بحث

 آن به شاخه این بیاورم رویش به که این برای !ساختگی

 .برخاستم هم بعد .کرد می مرگم دق پریدنش شاخه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 برم؟ باشه، ــ

 

 .داد تکان را اش سینه ی قفسه ...بازدمش و دم

 

 .دارم سلمتی ارزوی قشنگ راز برای ــ

 

 قشنگ و صورتی راز یک بود شده فندق قشنگمان، راز

 .کردم کج را سرم و خندیدم !ما بین

 

 !سمیعی آقای مرسی ــ

 

 ٤۲۲_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 این با که برس کارت به یکم برو خانم، حاج برو ــ

 !رسیا نمی جایی به رفتنا زود و کردن باز مغازه ساعت

 

 سمت رفتم .کرد تر عمیق را ام خنده گفتنش خانم حاج

 .چرخیدم سمتش شیطنت با بعد و چرخانم را تابلو در،

 

 با هم شما ...چرخوندم هم رو تابلو این رفتم، من ــ

 دل .شی نمی کاسب چیزی عیدی دم تابلو این چرخوندن

 !آقا حاج کار به بده

 

 می بیرون فروشی کفش از داشتم وقتی اش خنده صدای

 قدم لرزاند، می را دلم .لرزاند می را گوشم ی الله رفتم

  آدم این جان به لرزه زمین انگار و لرزاند می را هایم

 چقدر نیامده ما، ی خانه کوچک دخترک ...بود نشسته

 !بودنت بود یمن خوش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

                      

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&& 

 

 نگار .شد می گرفته ما ی خانه توی جنسیت تعیین جشن

 شده بزرگ هم با که ای خانه توی داشتند اعتقاد پرهام و
 بود خورده رقم جا آن خانوده لحظات بهترین و بودند

 سفارش که کیکی .دارد جنسیتی چه کودکشان بفهمند

 را ها بادکنک و بودم گذاشته یخچال توی را بودم داده

 اهل ی همه .بودم داده قرار خانه نشین شاه باالی آماده

 جشن هم کنار را شادی این تا بودند شده جمع خانه
 بادکنک آن محتویات از که بودم کسی تنها من و بگیریم

 وسواس با نگار .بود باخبر کیک داخل رنگ و ها

 دور و باشد حجابش که بود پیچیده سرش دور توربانی

 می نفسش آمده، فندق وقتی از گفت می .نیفتد گردنش

 این به شور با پرهام و باشد چیزی گردنش دور گیرد

 برایشان مرتب لب زیر عزیز .زد می لبخند هایش حالت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مان قدیمی فیلمبرداری دوربین من و فرستاد می صلوات

 همه .کند ضبط را ها صحنه ی همه تا بودم داده نوا به را

 پژمان منتظر کوچکمان، جشن شروع برای و بودند

 که آخر بار .نداشت تمامی زدنش حرف تلفن که بودیم

 را طلبکارها ژست و شد داخل غر با کرد صدایش سپهر
 .گرفت

 

 قربون عمو گفتم، چی نفهمیدم کردید صدام که انقدر ــ

 !دیگه اومدم می کردید می صبر دیگه یکم بره، نخود اون

 

 جلو خندان او و کردند اعتراض اش طلبکاری به همه

 .امد

 

 .شد آب دلمون بترکونید اومدم، خب ــ

 

 .گفت را جمله این وقتی رفت هوا به جیغم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .چیه نظرش بگه هرکس باید بترکونید؟ چی چی ــ

 

 ٤۲۳_پارت#

  طومار#

 

 نشینی عقب بدون من و شد بلند ها اعتراض صدای

 را نرمش صورت و کنارش نشستم .رفتم عزیز سراغ

 .بوسیدم

 

 !بگه جونم عزیز اول ــ

 

 !نشه هم تو شبیه باشه، سلمت بود هرچی ــ

 

 .گذاشتم ام سینه روی را دستم !خودم حتی خندیدند، جمع
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .داری دوسم انقدر که مرسی ــ

 

 به نگاهی با و کرد پاک آرام را ذوقش اشک سودابه

 .کرد نجوا نگار و پرهام

 

 می حسم ره، می دختر یه برای پسرم دل دونم می من ــ

 .دختره گه

 

 .آمد حرف به سعید همسر

 

 من نیست، خودم های بارداری شبیه نگار حالتای ولی ــ

 !پسره کنم می حس

 

 پژمان دیدن با من که گفت می را نظرش داشت هرکس
 و پرهام پشت به بود رسانده را خودش .شد گرد چشمانم

 را ها بادکنک تا داشت دست به سوزن یک و نگار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنم، مطلع را بقیه و بزنم جیغ که این از قبل .بترکاند

 ترکیدن بلند صدای با و کرد را خودش کار خرابش جنس
 صورتی کاغذ خرده هزاران ریختن همزمان و بادکنک
 جیغ و ترس با همه شده، شوکه نگار و پرهام سر روی

  .چرخیدند

 

 برم قربونت الهی ...ظاهرا دختره عمو فسقل خب، ــ

 .نشه سپیدار خاله شکل بگیره دعات امیدوارم عزیز،

 

 شکاند، را بادکنک ترکیدن صدای از جمع بهت جمله این
 روی دست شده چه بود فهمیده انگار تازه پرهام

 ما احساساتی پدر بود درآمده اشکش .گذاشت صورتش

 زل بادکنک ی ترکیده های تکه به مبهوت و مات نگار و

 .پرسید آرام و آمد باال آن یک نگاهش .بود زده

 

 دختره؟ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اش گریه هم او .دادم تکان سر آلود بغض لبخندی با

 و شادی از بغضی .داشتند بغض همه حاال و گرفت

 همسر و تبریک گفتن برای رفتند  جلو همه ...هیجان

 .کرد می مواخذه را پژمان داشت جدی سودابه،خیلی

 پژمان بود رفته یادشان بودند شده خوشحال انقدر همه

 ...خودم جز کنند تنبیه سورپرایز خوردن هم به بابت را

 از که ام بینی آب کشیدن باال بین طور، همان که خودم
 که سوزنی و رفتم سمتش به بود افتاده راه بغض سر

 های بادکنک از یکی .برداشتم را میز روی بود کرده رها

 که گوشش کنار پشت، از و گرفتم دستانم بین را تزیینی

 همراه ترس با انقدر ...پریدنش باال .ترکاندمش رسیدم

 که بودم منی بعدش و انداخت خنده به را همه که بود

 تا ...حیاط سمت دویدم می ها پله و خانه از داشتم

 ما فندق شیطان عموی بود قرار که پژمانی

 

 ٤۲٤_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را خانه کل ...ها خنده صدای .نرسد من به دستش شود،

 هم، کنار خانواده این گفت می که صدایی بود، کرده پر

 .کشند می نفس هم حامی و هم پشت

 

 !سپید خوش زبون با وایستا ــ

 

  .کشیدم فریاد دویدن حین

 

 .ترکوندی زود و بادکنک بود خودت تقصیر ــ

 

 .آمد می ایوان از سودابه صدای و دویدیم می

 

 چموشی؟ انقدر چرا تو !پژمان و بچم کن ولش ــ

 

 .گفت می خنده بین بلند بلند که سعید صدای هم بعدش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 شبیه بچه که این حین کردی می دعا کاش عزیز ــ

 داره گناه من ی نوه این !نره هم عموش به نشه، سپیدار

 !بشه دوتا این مثل

 

 های چهره دیدن و هردونفرمان ناگهانی ایستادن
 باعث گرفتیم، خود به سعید های حرف بعد که آویزانی

 .بخندند ایوان روی بودند آمده که هایی آن ی همه شد

 .نبودند ایوان روی نگار و پرهام ...خودمان حتی

 کنند باور تا داشتند نیاز خلوت این به انگار هردویشان
 خون و گوشت از دخترکی صدای مانده کم دیگر حاال

 ها، آن که دخترکی .دیوارها این بین بپیچد خودشان

 لقب ترین سنگین خدا و بودند اش زندگی مسئول

 پر لقبی .بود داده ودیعه وجودشان به را هستی پرعشق

 !مادر و پدر نام به ...عشق و مسئولیت

 

 خوشه؟ پایانش ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گشت می ایرانی های رمان ی قفسه بین که زنی سوال با

 .کرد می اشاره دستش توی کتاب به داشت چرخید، سرم

 .دادم جواب صادقانه و زدم لبخندی کتاب عنوان دیدن با

 

 مهمه؟ خیلی براتون دونم، نمی ــ

 

 .شد نزدیکم و داد تکان سری

 

 نخواد دلم که شم می اذیت زندگی توی انقدر حقیقتش ــ

 .بریزم اشک قصه یه خیالی شخصیتای برای

 

 سرچشمه اعتقادم از ...حرفم کردم، ای اشاره کتاب به

 .داشت

 

 .زندگیه یه اونم اما ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .بزنم حرف تر واضح کردم سعی .کرد نگاهم گنگ و گیج

 

 زندگی این دارن، زندگی یه شخصیتاش و کتاب اون ــ
 خوب کتاب اون صفحات آخرین توی هردلیلی به ممکنه

 اینه مهم .رسه می مقصدی یه به بهرحال اما نشه تموم

 بینانه واقع بدیم، ادامه رو قصه اون ذهنمون توی چطور
 رویایی؟ یا

 

 .درآورد را کارتش و گذاشت میز روی را کتاب .خندید

 

 .واال بگم چی ــ

 

 کردن فاکتور بعد را کتابش و برداشتم را خرید پاکت

 .بود آرام لحنم .دادم قرار تویش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یا خوشه پرسید می اول از که این کنید، فکر بهش فقط ــ

 گید می و ذارید می شرط نویسنده یه برای یعنی ...نه

 خب .باشه من دلخواه تهش اما بنویس، خواستی هرچی

 که شه می سفارشی چیز یه ...نیست تخیل دیگه که این

  .نیست شده کشی خط که زندگی .دنبالشید شما

 

 وارد حین گفت، را کارتش رمز و برداشت را پاکتش

 .داد هم را جوابم اعداد کردن

 

 .کنم می فکر بهش ــ

 

 ننشسته صندلی روی هنوز و کردم اش بدرقه خنده با
 لب روی لبخند .شد کتابفروشی وارد حامد که بودیم

 .داد می ها آدم به زیادی انرژی هایش

  ...اومده جدید جنسای گفتن آقا کرمانی، خانم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رسیدن برای را امروز نوید آزاد که بود رفته یادم پاک

 آیم، می گفتم و کردم تشکری .بود داده جدید های کفش

 حرکت مخالف جهت از مغازه سمت رفتن جای به اما او

 به کمی .پرید باال تعجب از من ابروی و کرد

 

 فقط کرکره، کشیده پایین بدون بعد و دادم سامان کارهایم

 آرم .افتادم راه فروشی کفش سمت به و کردم قفل را در

 رسیدن با من و شیشه پشت بود خورده است بسته مغازه

 .شود متوجهم آزاد تا زدم رویش ای تقه چند در، به

 .کردم هم را کار همین و شوم وارد کرد اشاره

 

 پس؟ بسته چرا ــ

 

 رفتارش به زده حیرت من و پیچاند را در قفل .آمد جلو

 .زد لب حرکتش توجیه برای .کردم نگاه

 

 نیست؟ بهتر طوری این .دیگه ببین رو کفشا راحت ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 های کارتن ردیف به و کنم قبول را توجیهش کردم سعی

 بازاری اشفته چه .بدوزم چشم زمین روی ی شده چیده

 .بود آرام صدایم !جا این بود شده

 

 نچیدی؟ رو مدال ــ

 

 اولین سمت خودش و پرید باال ابرویم .انداخت باال سری

 یاسی و سفید کتونی گرفتن با و کردم بازش .رفت جعبه

 .کرد نجوا سمتم رنگ

 

 چطوره؟ ــ

 

 .خندیدم

 

 .خوشگله ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ای اشاره قدی ی آیینه روبروی چوبی های صندلی به

 .کرد

 

 بود؟ چند سایزت بزن، پا بشین ــ

 

 .بود آمیز شیطنت کمی لبخندم .نشستم

 

 یادت ...کردما پرو کفش جا این هم قبل هشت، و سی ــ

 نمونده؟

 

 .کرد نگاهم ای بامزه شکل به

 

 .کرد حساب نباید واقعا آقایون ی حافظه روی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم واقعا .بود جالب برایم زد می گل خودشان به که این

 تر بزرگ چندبرادر بین که دختری عنوان به .بود همین

 حفظیات توی ها آن دانستم می خوب بود کرده رشد

 های تاریخ خصوص به .ضعیفند چقدر چیزها بعضی

 و گذاشت را موزیکی موبایلش، سراغ رفت .ها مناسبت

 .بود آمیز طعنه کمی لحنش .آمد سمتم به کفش با

 

 پسندتونه؟ باب موزیک شاهلل ان ــ

 

 آقای تقدیر قابل شده بهتر سلیقتون که این کامل، ــ

  .سمیعی

 

 و خندیدم هم من شد، اش خنده باعث ام زبانی شیرین

 .مقابلم نشست لحظه همان و آمد او که درآوردم را کفشم

 پایم انگشتانم سریع که کرد ام زده بهت حدی به حرکتش

 .شد گم صورتم بین لبخندم و کردم جمع را

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .پوشم می خودم ــ

 

 خون .ندهم اش فراری تا گرفت را پایم مچ مکث، کمی با

 .شد حبس ای ثانیه برای نفسم و آورد هجوم صورتم به

 !روشن ها پری چشم

 

 و پاهات سفیدی باید نه؟ نداری ای میونه جوراب با ــ
 ببینن؟ همه

 

 گرفته غریبی حس یک و خجالت بهت، شدت از صدایم

 .بود

 

 ...که نبود صندل .بینه نمی کسی که کتونی توی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پایم به خودش که ای کتانی بندهای .کشید عمیقی نفس

 دیدن برای را راه .شد بلند جا از و بست را بود کرده

 .کرد نجوا و کرد باز آیینه توی خودم

 

 .ببین و پاخورش میارم، رو بعدی مدل تا ــ

 

 مثل .کفش پاخور جز دیدم می را هرچیزی آیینه توی من

 می نگاه پایم مچ به دارد و شده خم دیدم می را روحم
 های جعبه سراغ که بود اویی پی حواسم حتی یا کند،
 .شد می منعکس آیینه توی تصویرش و بود رفته دیگر

 بودم کرده تاب سوار را قلبم که انگار دادم، بازی را پایم
 حال، عین در و کشید می جیغ زده هیجان طور آن که

 .سوختم می خجالت از داشتم

 

 چطوره؟ ــ

 

 .نیست بد ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کالج یک بعدی، کفش .شد خم او باز و نشستم دوباره

 می رنگی چه پرسید نمی من از حتی .بود صورتی

 اجازه که شوم مانعش الاقل بار این خواستم .خواهی

 ناخن به بیاورد، پایم سمت را کالج که این قبل فقط .نداد

 .کشید عمیقی نفس و دوخت چشم ام زده الک های

 

 ...ها قشنگه اینم ــ

 

 دیگر اما دانم نمی را بود من پای یا کالج به منظورش
 انتخاب روی تمرکزی توانستم نمی هم خواستم می اگر

 شده هایم دست کف و بودم گرفته گر .باشم داشته کفش

 .منجمد بیرون از سوزان، درون از !یخ ای تکه بودند

 

 .بیارم دیگه مدل یه بذار ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چشم با عمیقی نفس و نشستم جا همان اما من برخاست،

 اما کشید طول برگشتنش بار این .کشیدم بسته های

 .کرد خودش محو را نگاهم که بود دستانش توی کفشی

 چسبی بند یک بود، شده ساخته چرم روکش از کفش
 شباهت ونسی های کفش به تر بیش و خورد می رویش
 تلشی هیچ من زد، زانو جلویم بار این وقتی .داشت

 نگاهش داشتم فقط .نکردم کارهایش از جلوگیری برای

 .شنیدم می را صدایش و کردم می

 

 توی که کردم سرچ اینترنت توی کلی نشستم دیشب ــ

 یه اسم بعد .بودن موفق ادمایی چه کتابداری ی رشته

 گفتم خودم با ...انصاری آفرین نوش اسم به دیدم و زن

 بره، جلو جدی کارش توی اگر علقه همه این با سپیدارم
 این مفاخر از یکی عنوان به اسمش روز یه ممکنه

 از حتی ...شدم خوشحال برات سایتا؟ روی بره رشته

 .شدم خوشحال برات تصورشم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این امروز چرا دانستم نمی !خیس و بود رقیق لبخندم

 پایم از را کفش .ام نشسته مقابلش شده منقلب طور

 پایم سمت به هنوز را جدید کفش اما بود درآورده

 .کرد می نگاهم داشت جلویم زده زانو فقط .بود نیاورده

 

 شناسی؟ می و زن اون تو ــ

 

 چگونه کشیدم نفس حتی بود رفته یادم .گرفتم نفسی

 رخوتی از پر حالت یک در بدنم های ارگان تمام .است

 !صدایم حتی بودند، رفته فرو

 

 هستن، ما ی رشته پژوهشگر و دانشگاه استاد ایشون ــ
 رییس تهران، دانشگاه کتابداری علمی هیئت عضو

 دبیر تهران، دانشگاه ادبیات ی دانشکده ی کتابخانه
 کتابداری های کارگاه مدرس و کودک کتاب شورای

 اینترنتی سرچ اون توی و این دونم نمی .هستن و بودن

 رفتن می ای دوره یه ایشون ولی نه، یا خوندی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می کتاب جا اون اعضای برای روانی، بیمارستان

 دستور هم روستایی های کتابخونه از کلی .خوندن

 ی فرهنگنامه کار آغاز توی .دادن ایشون و ساختشون

 می بعید ...من .بودن موثر خیلی هم نوجوان و کودک

 .بشم شبیهشون بتونم ای ذره حتی دونم

 

 .زد لب اطمینان با اما آرام

 

 اصل که منی هستی، حسابی آدم یه حاالشم همین تو ــ
 راجع دارم هاست مدت ...چیه رشته این دونستم نمی

 .خونم می بهش

 

 آن پی هنوز نگاهم .افتاد پایین زده شرم لبخندی با سرم

 را نگاهم رد ...داشتم دوستش .بود چرم مشکی ونس

 دوباره و انداخت باال بار یک را کفش لبخندی با و گرفت

 .آورد فرود دستانش توی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...اینه نوبت حاال ــ

 

 این ...دلم شبیه شدند، جمع باز انگشتانم .گرفت را مچم

  .نشست هایش لب روی محوی لبخند و دید را حرکت

 

 !خودم دستای با .ساختمش خودم و این ــ

 

 لب و کرد بلند سر کفش پاکردن از قبل .داشت برم شوک

 .زد

 

 .بود مونده یادم پات سایز اشتباه تر، بزرگ سایز یه ــ

 .ها شه می حل بندازی کفی ولی

 

 ...من برای .بغض هم و بود نشسته دلم توی خنده هم

 داشت وقتی بودم، اش خیره هنوز بود؟ ساخته کفش
 .کرد نجوا کرد می پایم وارد را کفش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 فارسی ادبیات و زبان استاد انصاری، خانم این همسر ــ

 .بوده

 

 .کردم نمی حسش را قلبم برسد؟ خواست می کجا به

 درگیر بگویند و بزنند گوشم توی تا بودند ها پری کاش
 ی قصه توی همیشه نشست، پایم به کفش .نشو سراب

 پای سایز دقیقا که کفشی که بودم خوانده سیندرال

 دوست را قصه آن .شد نجاتش باعث بود سیندرال

 یک رسیدن برای ها پرنسس ضعف همه آن از نداشتم،

 قصه بار این .بردم نمی لذت نجاتشان برای شاهزاده

 ام اندازه که کفشی .بود آمده پیش من برای برعکس

 .خواستمش می من انگار که بود همانی ...نبود

 

 باشه؟ داشته سواد خودت قدر همسرت مهمه تو برای ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کوتاهی خاطر به که پایم توی کفش محو حواس، بی

 .زدم لب داشت ای جلوه خوب شلوار

 

 چی؟ ــ

 

 سپیدار؟ کنی می ازدواج من با ــ

 

 کفش روی از را سرم ...اش ناگهانی و قاطع محکم، کلم

 دستانش بین پایم مچ و مقابلم بود نشسته هنوز .کرد بلند

 ریز های عرق آن بین که قاطعیتی با کرد می نگاهم .بود

 چه من از .بود ساخته عجیبی تضاد اش پیشانی روی

 سواد خودت قدر همسرت مهمه برات بود؟ پرسیده
 بیخ بهت، سپیدار؟ کنی می ازدواج من با باشه؟ داشته

 خدایا ...نگاهش ...نگاهم .بلعید را صدایم و نشست گلویم

 مرتب که اش انتخابی موسیقی صدای بود؟ گفته چه
 و پچید می هایم گوش جان توی حاال شد، می تکرار
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را موسیقی همان چشمانش، داشت انگار .زد می فریاد

 !خدایا ...صدا همان ...موسیقی همان .خواند می برایم

 

 شونه روی و سرم باشه بد حالم که کنارم دارم و یکی
 .بذارم ش

 ...کارم و کس همه شده پروبالم، شده که دارم و یکی

 اونه دارم که چیزی تنها

 دیوونهه خودمه مثل

 دونه می و دلم لم

 خونه می حرفامو همه چشمام از

 که اونه بدیام حال همه تو کنارمه، جا همه داره و هوام
 منه با

 این ندار و دار ی همه همراهمه، همیشه پشتمه، همیشه
 !آدمه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...انصاری آفرین نوش استاد یاد به پنجم، طومار پایان

 

 ٤۳۰_پارت#

  طومار#

 

 

 {جانا اکبر علی } استاد نام به ششم طومار

 

 از مغرب، اذان صدای .چرخاندم در قفل در را کلید

 از را سستم تن .رسید می گوشم به محله مسجد بلندگوی

 نور خاطر به که خانه حیاط دیدن با و دادم عبور داالن
 نظر به زیباتر غروب روشن و تاریک این توی ایوان،

 و ام شانه روی از خورد سر کیفم .ایستادم رسید می

 داشت که آسمانی .شد کشیده آسمان سمت آنی نگاهم

 می تر تیره دم به دم رنگش و گرفت می بغل را تاریکی

 .رسید می گوش به واضح هم حیاط توی اذان صدای .شد

 خواستم را دستم ...شدم خم حوض، به رساندم را خودم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...آن در خودم از ماتی تصویر دیدن با که ببرم آب سمت

 آمد، باال دست همان بعد، کمی .شد متوقف نرسیده دستم

 .شدند بسته چشمانم لمسشان با و هایم گونه روی نشست

 

  "کنی می ازدواج من با "

 

 و رفتند فرو حوض توی مکث بی بار این انگشتانم

 و گرفت آب سردی از نفسم .پاشیدند صورتم به مشتی

 که آبی توی چشمانم .بگیرم دمی بتوانم تا شد باز دهانم

 سنگینی .بود مشخص برقش هم بود مواج حاال

 توی .گویم می را ها پری کردم، می حس را نگاهشان

 که فروشی کفش از .بود افتاده تصویرشان هم حوض آب

 پشت و رسیدم که کتابفروشی توی بودم، آمده بیرون
 قضیه ته تا نگاهم از کردم لمس را ام وحشی قلب میز،

 همیشه از زودتر داشتم وقتی هم بعد .بودند خوانده را

 از تا بودند کرده جمع باروبندیل بستم می را کتابفروشی

 می ...باشند من با خواستند می .بزنند بیرون پریان شهر

 .دارم نیاز ها آن به دانستند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را کیف .بودند روشن ها چراغ .چرخید خانه سمت سرم

 ها پله خیس صورت همان با و کردم صاف ام شانه روی
 که وقتی هر از تر آرام ...همیشه از تر آرام .رفتم باال را

 هال توی عزیز .بودم کرده اش سپری ام زندگی توی

 و اتاقش دم تا کشاند را من اکبرش هللا صدای .نبود خانه

 کامل بار این را کیفم .نماز برای بسته را قامتش دیدم

 به چهارچوب به زده تکیه چندثانیه و کردم رها

 وضعیتش خاطر به .دوختم چشم اش نشسته نمازخواندن

 این برای شد می ریش دلم و خواند می نماز نشسته

 خم .آمد می چشمم به داشت انگار تازه که سنی کهولت

 حرکت را پاهایم باالخره که رکوع عنوان به بود شده

 به رفت .جانمازش نزدیک نشستم آرام و رفتم .دادم

 چطور حتی دانستم نمی که صدایی همان با من و سجده
 نجوا داد نشان را هایش حس تا کرد تعریفش شد می

 .کردم

 

 !عزیز کرد خواستگاری ازم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را حالم هم خودم کردم، بغض و خندیدم .ماند سجده توی

 .فهمیدم نمی

 

 فهمیده خودت نه؟ مگه زنم می حرف کی از دونی می ــ

 ...بودی

 

 پشت !ام خنده به چربید بغض .بود سجده توی هنوز

 بابا عکس قاب سمت به و کشیدم صورتم روی را دستم

 .کردم نگاه

 

 ٤۳۱_پارت#

  طومار#

 

 

 .عزیز بود دوخته کفش برام ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 قبل بار برعکس ...بار این چرا؟ شد نمی بلند سجده از

 .رسید بغض آن به تر بیش ام خنده زور

 

 می حرف جلوت طوری این که نیستم رو و چشم بی ــ

 سجده اون توی تر بیش یکم عزیز؟ منه با گوشت ...زنما

 بزنم؟ و حرفم تا مونی می

 

 بین .بود شادی و غم بین نبرد نبرد، .ماند حالت آن توی

 این دیگر، بار و برد می آن بار یک ...خنده و بغض

 .لرزید صدایم !یکی

 

 هم خوشحالم هم .چمه دونم نمی که عجیبه حال یه حالم ــ

 .دارم بغض عالمه یه

 

 عزیز و سرخ پشتی به دادم را ام تکیه شدم، جا به جا

 و بودند سرخ چشمانم .شد هایم حرف پذیرای سجده توی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بود، فرودین برای اسفند دوستی پیغام شبیه ...لبخندم

 !زنده و سبز

 

 .نه یا باشه خونده درس شوهرم مهمه برام پرسید ازم ــ

 

  .کنم بو را چادرش و بروم جلو خواست می دلم

 

 طوریه این داشتن دوست .نیست دیگه اما بودا مهم ــ

  عزیز؟

 

 پاک ام گونه روی ریخت که ای قطره آن از را صورتم

 .شد تر عمیق ام خنده و کردم

 

 و داری اولویت خودت برای عالمه یه که طوری همین ــ
 خوشحالم تو بعد ریزه می هم به رو همه میاد یکی

 هستی؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !ریخت دلم شد، کمرنگ لبخندم

 

 االن اگر راستی .عزیز ندیده بابا محبت خودم مثل ــ

 نمی کسونش کس به خوند می برام بود، هللا بابانعمت
  دم؟

 

 .گفتم می هذیان نبود که تبی بین انگار

 

 دخترا دل تا انگار بخونن باید باباها فقط و شعر این ــ

 .بره ضعف

 

 و شد پر چشمانم .کرد می نگاهم داشت بابا عکس قاب

 .گرفتند رعشه هایم لب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 درخواست از داره ذوق که حیاست بی چقدر نگی ــ

 این .نگفتنی قالیه و قیل یه دلم توی ...پسرا یه ازدواج

 جلوت نیست پرویی بودیم، خواهانش دلم و خودم و ادم

 .نیست که پروییه دلت توی نگی ...عزیز بگم طوری این

 گفتم بهت هات نوه شبیه .بگم تو به باید مامانمی، تو

 و پشت ...رازمی محرم .مامانمی اینه اصلش ولی عزیز

 از پوکیده دلم حاال همین تا بچگی از که همونی پناهمی،
 نفس ببینم و شم پا صبح روز یه که این

 

 ٤۳۲_پارت#

  طومار#

 

 

 می چک و نفسات شدم می پا شبا که همونی .کشی نمی

 نزنم حرفا این از تو پیش من ...بودی مریض وقتی کردم

 عزیز؟ ها بزنم؟ کی پیش بزنم؟ کجا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بود سرخ چشمانش .برخاست سجده از اکبری هللا با

 این با شاید گفتم خودم پیش .رفت سجده به دوباره وقتی

 پای زنگوله بگو ...توست با گوشم بگوید خواست کار

 !ام خانه تابوت

 

 بگم خوام می .عزیز بزنم تو به و دلم حرف خوام می ــ

 دلم همون توی حال این با ...پسرو این خواسته دلم

 هرچی ...کنه می یخ ره، می سر جوشه، می .بلواست

 ازدواج من با گفت که بهم .افته می اتفاق داره توش بگی

 کفش پیشش رفتم کن فکر .عزیز شدم شوک کنی می

 حرفای این از نه رفت، صدقه قربون نه .بخرما و عیدم

 زد زل فقط یهو هیچی، و هیچی ...زد غریب و عجیب

  کنی؟ می ازدواج من با گفت و چشمم توی

 

 هنوز .هایم لب ی گوشه نشست نازک و ترد لبخندی

  .بود خیس چشمانم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و تخس چی؟ پرسیدم ازش .عزیز خوابم کردم می حس ــ

  شی؟ می زنم پرسید دوباره سرتق خودت قول به همچین

 

 کردم می فکر که بعدش به .بستم خجالت با را چشمانم

 بوی بین خانه، زیرزمین توی را خودم خواست می دلم

 .کنم حبس ها خزنده حرکت و ها ترشی

 

 دهنم از یهو ولی ولی، کنی می دعوام دونم می ...عزیز ــ

 بله بگم نخوام که نه .بود شوک از خدا به .باشه پرید

 ترم بزرگ با باید بگم رسید می شعورم باید انقدری ولی

  .بزنی حرف

 

 .داشت عجیبی حس اش یادآوری .خوابید بادم

 

 که چشماش .باشه گفتم یهو اینا ی همه جای به ولی ــ

 کفش سرعت با فقط .عزیز شده چی فهمیدم تازه زد برق

  .پوشیدم و خودم های کتونی و درآوردم پام از و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 راه گریه با که را ام بینی آب .چسباندم دیوار به را سرم

 چشم مرز تا بال سبک ای خنده و کشیدم باال بود افتاده
 .کرد لشکرکشی هایم

 

 دوستش منم که فهمید یعنی بودم، شده پاچلفتی و دست ــ
 با طور اون وقتی بود؟ ضایع خیلی رفتارم عزیز؟ دارم
 اومد اومد، خودش به بیرون برم تا بودم درگیر در قفل

 ...عزیز وای .کنم کمکت من در شکستن قبل بذار گفت

 .مزخرفه خیلی بودنش رک این ها، خوبه چیش همه

  .میاره آدم روی به قشنگ

 

 لب ناالن .عزیز طوالنی ی سجده ی واسه سوخت دلم

 .زدم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 هاش خنده صدای .رفتم در فشنگ مثل و کرد باز و قفل ــ

 دیگه وقتی تا سراغم نیومد .بود شده بلند سرم پشت اما

 .برگشتم و بیارم تاب رو کتابفروشی نتونستم خودم

 

 ٤۳۳_پارت#

  طومار#

 

 زده تکیه حالت آن از را خودم سریع چیزی یادآوری با

 .کشیدم جلو به

 

 کفشا بیا گفت عزیز؟ نکنی بد فکر بود قفل در گم می ــ

 و حد بابا روح به ...نیاد مشتری بندم می و در .ببین رو

 .شناسه می مرز

 

 باال سمت را سرم .کرد پررنگ را بغضم دوباره بابا روح

 .زدم لب و نریزد چشمم از اشک تا کشیدم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 باشه، باباش وقتا این آدم باشه خفن باید خیلی کنم فکر ــ
 عزیز؟ نه

 

 و کشیدم صورتم روی را دستم هردو کف سریع
 .بخندم باز کردم سعی .نشستم چهارزانو

 

 کنم، نمی ناشکری که من .کنه حفظ برام رو شما خدا ــ

  .هست ما به حواسش دنیا اون از بابا حتما

 

 تشهد خواندن مشغول .برخاست سجده از عزیز باالخره

 برابر در شدم مغلوب دوباره من و شد سرخش چشمان با

 نمی اغراق بود عجیبی حال حالم، گفتم می وقتی .بغضم

 .نداشت تمامی ام گیجی .کردم

 

 کردم ذوق ...کردنا شوهر برای نکردم ذوق عزیز ولی ــ

 ...چون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 داشت .بود شده ختم سلم به عزیز تشهد کردم، مکثی

 می را حرفم زودتر باید من و کرد می تمام را نمازش
 .زدم

 

 دوسش که اونی که این عزیز، قشنگه خیلی حس این ــ
 این درک برای ذوقم .باشه داشته دوست رو تو هم داری

 بنده برای خدا دلبری ترین قشنگ این کنم فکر .حسه

  نیستی؟ موافق باهام ...گما می و عشق .بود هاش

 

 تکان پایش ران روی دستانش داد، هم را نمازش سلم

 و پایش روی گذاشتم .بردم جلو را سرم من و خوردند

 که کردم پنهان را صورتم چادرش پرهای بین طوری

 شده عجیب و گیج چقدر که .گرفته ام گریه چطور نبیند

 با ها پری حاال، تا صبح همین از چقدر که .احوالم

 نوار یک عین چطور و اند کرده سبکم نگاهشان سنگینی
 تهش و بودم کرده مرور را درخواستش ی نحوه هی

 اولش کفش چندجفت که مردی مظلومیت به بودم رسیده
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 جاماند که اصلی کفش با و کند پیدا را خودش تا آورد

 سنگین چقدر که .بگوید را درخواستش اش، مغازه توی

 داشته عالیه تحصیلت همسرم است مهم برایم پرسید
 با اش پیشانی روی ریز های عرق آن چقدر که باشد؟

 کنی می ازدواج من با گفت وقتی داشتند تناقض نگاهش
 ناگهانیه گفتن باشه آن بعد هایش خنده صدای چقدر و

 نشست مکث با عزیز دست .داد می آسودگی بوی من

 داد اجازه سکوتش با و کشید عمیقی نفس .سرم روی

 بهت و گیجی از دختری مادر درددل این با را خودم
 که عکس، قاب تنها نه حاال بودم مطمئن .بکشم بیرون

 .کرد می نگاهمان داشت هم بابا خود

 

 انگار، هم ها آن .آمد نمی ها پری از هم صدایی دیگر

 .بودند گرفته پناه عزیز چادر زیر

 

 ٤۳٤_پارت#

  طومار#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&& 

 

 آرام عزیز پای روی سر من تازه وقتی سرزده، ها بچه

 کنم باز را در رفتم می وقتی .بودند آمده بودم گرفته

 حتی .بنشیند عزیز صورت روی تا آمد نمی باال نگاهم

 خیلی حاال دانستم می فقط بودم گفته چه او به نبود یادم

 از پاهایم شد می اگر که انقدر .بودم تر آرام و تر سبک

 .دادند می اوج اسمان تا را من و گرفتند می فاصله زمین

 می تماشا را خانواده ارشد ی نوه سه که در قاب توی
 کنده هایم لب روی از لبخند بیایند باال را ها پله تا کردم

 گرم ظهر یک از بعد بود باران شبیه که لبخندی .شد نمی

 .قلبم ی شده برهوت داغ زمین به داد می جان و آفتابی

 پا از حین و آمد باال را ها پله که بود پژمان نفر اولین

 .پرسید آهسته هایش کفش درآوردن

 

 کردی؟ گریه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بیاید داخل تا گرفتم را بازویش و کشیدم عمیقی نفس

 

 .اومدید خوش خاله، دل جون نه ــ

 

 که نمازش چادر و عزیز دیدن با اما کرد نگاهم مشکوک
 او تا رفت جلو و زد لبخند آمد می استقبالشان به داشت

 ها پله عزیزشان فندق خاطر به پرهام و نگار .کند بغل را

 توی نوزادی دیدن تصور از من و آمدند می باال ارام را
 .شد می گرم دلم ها آن دست

 

 .هستیدا خوشگلی بابای مامان انقدر که بگردم دورتون ــ

 

 از خانه .شوند وارد دادم اجازه و بوسیدم را هردویشان

 سمت خوشحال .آمدنشان با بود درآمده سکوت آن

 زودپزی .ببینم تدارکی شام غذای برای تا رفتم آشپزخانه

 روی هنوز بودم گذاشته تویش را سبزی قرمه صبح که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و بود کافی قدر به خورشت .خاموش زیرش و بود اجاق

 سینی با و کردم را کارهایم .کردم می خیس برنج باید

 بلند کمک برای خواست نگار .شدم ملحق بهشان چای

 .ندادم را اش اجازه و شدم مانع که شود

 

 خبر؟ بی چه !تو بشین ــ

 

 .نشست رویم محبت با پرهام نگاه

 

  .بود شده تنگ دلمون ــ

 

 .دلتون قربون ــ

 

 ٤۳٥_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سمت را نگاهمان تلفن زنگ صدای و گفت ای خدانکنه

 تسبیح انداختن حین و برخاست عزیز .کشاند خانه شرق

 سکوت در پژمان .نشستم تر راحت من و رفت سمتش

 .بود کردنم نگاه مشغول

 

 کردی؟ من زوم و چشمات طوری این چرا خاله؟ چیه ــ

 

 .سرخه چشات ــ

 

 برای عمیقی نفس من و شدند دقیق هم نگار و پرهام

 هنوز .کشیدم بشر این سماجت دست از آرامش حفظ

 .پرسید که بودم نداده جواب

 

 هنوز تو برسیم گفتیم ما ای؟ خونه االن چرا تو اصل ــ

 .شی می خوشحال جاییم این ببینی میای وقتی نیومدی،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کرد پادرمیانی نگار

 

 مگه؟ کنه می بازجویی پژمان، داری چیکارش ــ

 

 زمزمه جدی و بردارد را چایش لیوان تا شد خم پرهام

 .کرد

 

 .سپید چیزیته یه کنم می حس منم ــ

 

 .بودند ترین حقیقتی هایم خنده .خندیدم

 

 خوبم سرجاتون؟ بشینید تا خواید می ای خاله تشر یه ــ

 ...بابا

 

 پیدا نما کمی که کوچکی شکم آن به من و خندید نگار

 اش خنده گرفت که را نگاهم رد .دوختم چشم بود کرده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به عشق اصل .کرد آب تر بیش را من دل و شد تر عمیق

 بود؟ غریب و عجیب انقدر چرا برادرزاده و خواهرزاده

 

 کنه؟ می صحبت طوالنی انقدر کی با عزیز ــ

 

 مدل به و انداختم باال ندانستن ی نشانه به ای شانه

 .کردم ای اشاره پژمان جدید موهای

 

 .جونم به دردت میاد بهت چقدر ــ

 

 .کرد اعتراض پرهام

 

 این یعنی لرزونه؟ تن چرا هات صدقه قربون انقدر ــ

 .مامانه شکل دقیقا مدلت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 صدقه قربان سودابه مثل هم من گفت، می راست .خندیدم

 که گرفت ای قیافه برایم تعریفم از کیف پژمان .رفتم می

 برگشت، که عزیز .کرد بلند هم را نگار و پرهام ی خنده

 .جدی و بود فکری صورتش .چرخید سمتش نگاهمان

 .زد لب و بنشیند کرد کمکش پرهام

 

 ٤۳٦_پارت#

  طومار#

 

 بود؟ کی عزیز، شد نمی طوالنی انقدر تلفنات تو ــ

 

 و نشست من چشمان توی نگاهش آمد، باال عزیز سر
 لبخندم و شد گرم قلبم که خواندم را قصه ته تا انگار

 آن به که پشتی همان توی را خودم داشتم دوست !محو

 .کنم پنهان بودم زده تکیه

 

 .رویاخانم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کشید عمیقی نفس عزیز و کرد نگاهش سوالی پرهام

 را تسبیحش و اش شانه روی انداخت را نمازش چادر
 .گذاشت زمین روی

 

 !سمیعیه خانم منظورم ــ

 

 چرخید من سمت سرش پژمان رفت، باال ابرویش پرهام

 از شد خیس دستم کف .کرد رفتار او مثل هم نگار و

 با و گرفت نفسی باز عزیز .نشست جانش به که عرقی

 .کرد نجوا سنگین و محو لبخندی

 

 .کنم دعوتشون باباهاتون مامان بزنم زنگ باید ــ

 

 عزیز؟ چی برای ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کرد تماشا را من پرهام، به مستقیم جواب جای به عزیز

 دردگرفته کمر بودم داده فشار پشتی به بس از را خودم

 هم کمرم ی تیره روی سمج عرق قطره یک آن .بودم

 .بود نور علی نور

 

 !خواستگاری بیان خوان می سپیدار برای ــ

 

 از داشتم دوست چرخید، من سمت سرعت به پرهام سر
 را آور لرزه تن های صدقه قربان آن ی همه نگاهم
 عزیز، از زودتر که متأسفم چقدر که ببیند و بخواند

 بود جاخورده شان همه نگاه .ام نکرده مطلع را او خودم

 سینی روی را اش خورده نیم چای که پژمانی .پژمان جز

 بغض انگار که طوری یک سنگین، خیلی و برگرداند
 .زد لب دارد

 

 !خاله باشه مبارک ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پرسرعتش شدن بلند آن بعد و گفتنش خاله از ترکید دلم

 دست از تازه که لبخندی با نگار .حیاط سمت رفتنش و

 را یخم دستان و چرخید سمتم بود کرده پیدا نجات بهت

 .گرفت

 

 .خب بگردم دورت ــ

 

 پرهام سمت سرم دوباره و زدم رویش به لبخندی
 سودابه پسرهای !دوباره گرفت بغضم ...نگاهش .چرخید

 دوست، .داشت فرق همه با حسابشان همیشه من برای

 طور آن پرهام که این و بودند من چیز همه پناه، و پشت
 می دار را دلم کردند می نگاهم گرفته طور آن پژمان و

 سمتش به هم عزیز سر برخاست، هم او وقتی .زد

 .کرد نجوا و کشید سرش روی دستی فقط پرهام و چرخید

 

 ٤۳۷_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .رفت کجا پژمان ببینم برم شدم، شوکه یکم من ــ

 

 تا فشرد را انگشتانم نگار و کردم نگاه را رفتنشان مسیر

 .بردارم ایوان سمت خیرگی از دست

 

 

 بخوان گیره می دلشون حساسن، روت چقدر دونی می ــ

 !نشیا ناراحت .کنن عروس و شون خاله

 

 .آمد حرف به هم عزیز

 

 از .بزن حرف باهاشون برو بعد شن اروم یکم بذار ــ

 می خودت االنم .فهمیدید همه از بهتر و هم حرف بچگی

 قیافه این االن از اینا کنی، درست و مدلشون این تونی
 عزا مجلس البد خوان می عروسیت روز میان، رو
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و داداشات خان به بزنم زنگ یه برم من .بگیرن

  .بفهمن دیر شن می دلخور سودابه،

 .نگار و ماندم حیران من رفت، که عزیز

 

 نگفتی؟ بهم چرا ــ

 

  .آمد باال نگاهم

 

 زود انقدر کردم نمی فکر اصل .گفت بهم امروز همین ــ

 قطعا گفتم من که ای باشه اون با هرچند کنه، اقدام هم

 .مامانش بزنه زنگ گفت زود مشتاقم چقدر فهمید

 

 .گفتم را چیز همه برایش من و شد سوالی نگار نگاه

 نم را چشمانش ی گوشه که بود زیاد حدی به اش خنده

 کرده رفتار ناشیانه انقدر شد نمی باورش .بود گرفته

 را من و بوسید را صورتم گرفت آرام باالخره وقتی .باشم

 .فشرد خودش به
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !عمه آخ ...شی عروس تو آخ ــ

 

 همیشه دانستم می .بود کرده بغض هم او کردم حس

 به توجه با .کند می احساسی زیادی را همه من ازدواج

 کرده تصور همیشه را این خواهربرادرها با ام رابطه

 گریان چشمشان روم، می من که روزی که این .بودم

 برایم کنند بغض هللا بسم اول همان از که این اما باشد

 .بود عجیب

 

 .دیگه توروخدا نکن بغض تو نگار، بندم مو به االن من ــ

 

 .کند کنترل را خودش کرد سعی

 

 با رو تو نداریم دوست کدوم هیچ انگار جورایی یه ــ

 .شیم سهیم کسی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 این دادم می وا هم من .گرفتم را احساساتم فوران جلوی

 ناگهانی کار از خودم هنوز .داشت برمی سیل را خانه

  .داشتم دوست هم را گیجی این و بودم گیج آزاد

 

 نگار؟ مناسبه زندگی برای پسر این نظرت به تو ــ

 

 ٤۳۸_پارت#

 

  طومار#

 باال شانه چدی من و کرد نگاهم خندان و زده بهت

 .انداختم

 

 دوسم بود نداده نشون که آدمی ببین پرسم؟ می واقعا ــ
 اصل کنه، می خواستگاری ازم میاد طور این یهو داره،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یهویی و تند انقدر کاراش همه یهو ترسم می من نرماله؟

 .شی می مادر داری تو بگه بیاد روز یه یهویی مثل .باشه

 

 هایش، خنده .بود داده دست از را زدن حرف توان نگار

 هردویمان چشمان .نشاند هم من های لب روی ای خنده

 .بود نمدار و خیس هنوز اما

 

 مرد شه می مگه ...بگی بهش باید تو و اون سپیدار، ــ

 شی؟ می مادر داری تو بگه

 

 کردم سعی .ام زده حرف احمقانه چقدر شدم متوجه تازه

 .نرسد پسرها و عزیز گوش به ام خنده صدای

 

 .نیست واقعا .نیست نرمال ولی ــ

 

 .بدهد قورت را اش خنده تا گرفت نفسی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نفهمیدی که تویی عمه، تویی نیست نرمال که اونی ــ

 جاهایی یه مطمئنم .داره بهت چشمی گوشه پسر این

 !راه اون به زدی و خودت بوده، داده نشونت

 رو تو کی گفت که روز آن مثل بود؟ داده نشان واقعا

 محکم را چشمانم !آهنگ آن خدایا ...آهنگ آن یا بخوره؟

 به من و خندید می داشت هنوز نگار .کردم باز و بستم

 در که ای گیرایی .کردم می فکر خودم ضعیف گیرایی

 اگر .کردم نمی هم مواخذه ضعفش بابت را خودم مواردی

 جز .بودند شده بیان بد بودند، علقه از ای نشانه ها آن

 .سپیدار شدی ادب بی چقدر ...که بخوره تورو کی آن

 

 خوبی؟ تو ببینمت، ــ

 

 .کردم نگاه نگار به

 

 .مشوش و ترسیده زده، هیجان خوب، ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .فهمید می را احوالم انگار

 

 بیاد بود قرار پرهام که روزایی .برام آشناست حالت ــ

 همش انگار !دلشوره با داشتم شوقی یه هم خواستگاری

 .نباشه پشتش پشیمونی ...شد اگر یا نشه، ترسیدم می

 

 هایی حس همین بابت تا فشردم هم به محکم را هایم لب

 ی آشوبه دل یک .نشکند بغضم دوباره گفت می که

  .بود پرتشویشی و قشنگ

 توی که ای پسربچه دوتا اون برو حرفا این جای به ــ

 .عزیز پیش برم منم .تو بیار و نشستن سرما

 

 ٤۳۹_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 هالی وسط نشسته .ماندم من اما رفت او گفتم، ای باشه

 قالی گل بین اش نیمه نصفه های لیوان با چای سینی که
 چشمم به ها مخده دور های آدم خالی جای و بود نشسته

 و زد را چشمم لوستر نور کشیدم، باال را سرم .آمد می

 را یخم دستان .کرد یکی چشم خیسی آن با را ام خنده

 ها قصه شبیه .بود احوالی عجب .صورتم به چسباندم

 ها کتاب توی که همانی ...انگار نداشت مرزی نبود،

 حسی ترین چهارچوب بی .نبود کردند می تغیین برایش

 به .کرد مشخص برایش ای محدوده حتی شد نمی که بود

 وقتی !شوق هم و نگرانی هم داشت، ترس هم نگار قول

 توی اشک داشتم سعی رفتم، ایوان سمت به و شدم بلند

 لب روی خیس لبخندی دیدنشان .کنم پاک را چشمانم

 نشسته حیاط تخت روی هم ی شانه به شانه .نشاند هایم

 زدم پا را هایم سرپایی .کردند می نگاه روبرو به و بودند

 نشان واکنشی شدنم نزدیک به .رفتم پایین ها پله از و

 بینشان شده، احساساتی ی خنده همان با من و ندادند

 که طوری درست .نشستم خودم و انداختم فاصله

 فشرده ردیف یک در و بچسبد دیگر هم به بازوهایمان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 زل هایشان رخ نیم به !حرفی نه زدند، لبخند نه .بنشینیم

 .چشمانم تا دادم امتداد را لبخند همان بعد، و زدم

 

 زد؟ بهم موتور یه کوچه توی بودم ابتدایی اول یادتونه ــ

 

 نگاهم و چرخاند را سرش اما پرهام کرد، اخم پژمان

 تا .بکشم زانویم روی دستی شد باعث خاطره آن یاد .کرد

 .بودم گچ توی زانو باالی تا پایم مدتی

 

 نسبتا بودیدا شده بزرگم دوتا، شما کردید گریه چقدر ــ
 ترسیده و ریختید می اشک چطور ره نمی یادم ولی
   .بودید

 

 .داد جواب غد پژمان

 

 .کل بود سالم دوازده یازده .نداشتم سنی من ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 اش گریه که بود نشده بزرگ بگوید خواست می مثل

 .زدم لب شوخی به و کردم نگاهش .درآمد

 

 نمی گریه شدی بزرگ چون کنم، تصادف االن یعنی ــ
 کنی؟

 

 .رفتم می هایش اخم قربان .سمتم چرخاند را سرش

 

 منی؟ اشک درآوردن دنبال ــ

 

 .اخمات اون فدای نه ــ

 

 .شد بلند کمی صدایش

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 قراره تو که این تصور از االن من تخت، خیالت ــ
 و درمیاد م گریه داره هم بری خونه این از شی عروس
 گریه نباید مرد گه می که اونی روح به فرستم می لعنت

  !کردن تصادف به نیست نیاز دیگه کنه،

 

 رو من از و شد پر چشمانش من ناباور نگاه جلوی بعد

 .برگرداند

 

 ٤٤۰_پارت#

  طومار#

 

 !سپید ببین و من ــ

 

 را سرم که زد می سرخی به پژمان خاطر به نگاهم

 پژمان لحن قدر لبش، روی لبخند .پرهام سمت چرخاندم

 خودش به را من گرفت، که را دستم .زد می آتش را دلم

 .بوسید را ام شقیقه و چسباند
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 گاهی ...روت تعصب و علقه سر از نکن، توجه ما به ــ

 به نیست معلوم خواستگاریه، فعل اصل .شیم می حسود

 .پژمان کردی بغ طور این که برسه قراره کجا

 

 .چشمانش برای مردم .چرخید سمتمان پژمان سر

 

 این ی شده چلچراغ نگاه من، برادر شوتی چقدر تو ــ
 دل بودن؟ کور به زدی و خودت یا بینی نمی رو وزه

 !رفته بدم رفته، خانممون خاله

 

 دلم .انداختم پایین را سرم من و کرد نگاهم شوکه پرهام

 که پسری آن دهان دوطرف از حاال همین خواست می
 پاره را داشتم مرگ قصد چشمانش برای قبل لحظاتی

 دوست منطق بی حسود ...کرد نمی هم تمامش .کنم

 !من داشتنی
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 از تر قبل و زیرزیرکی خیلی باال، و قد وجب نیم این ــ

 من .شازده اون به داده و دلش دست خواستگاری این

 دیدم که سراغش، نیاد کنه عقل یارو اون بود خوش دلم

 .کرده چفت هم با رو تخته و در خوب الحمدهلل خدا ...نه

 چشم .برو عروسی روز تا تو خواستگاریه، اسمش این

 گیره، می و خانممون خاله دست میاد یارو بزنی هم به
 خون روی از چطور که کنیم نگاه بشینم باید هم تو و من

 ...بره که بره و کنن ردش قراره قربونی

 

 هم داشتم، خجالت هایش حرف به نسبت هم همزمان

 نسبت ترین عجیب بودن خاله !ضعفه دل هم عصبانیت،

 .گمانم به بود تاریخ

 

  سپیدار؟ آره ــ

 

 همه امشب تن ی پاره دو این با باید .کشیدم عمیقی نفس

 هرچه همین برای .رفتم می داخل و کردم می حل را چیز
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 زیرزمین ی گنجه توی و کردم پیچ بقچه بود حیا و شرم

 .نداشتم نیاز ها آن به االن الاقل .انداختم

 

 .گه می راست ــ

 

 غره چشم خواستم پژمان به .کرد تماشایم رفته وا پرهام

 .بود خیس نگاهش هنوز آخر .نیامد دلم که بروم

 

 .داشتم دوسش من خب ــ

 

 .کردم اضافه سریع هم بندش پشت

 

 تازه امروز داره، دوسم اونم دونستم نمی که البته ــ

 .فهمیدم

 

 ٤٤۱_پارت#
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  طومار#

 

 چون ...نبود که عزیز گفتن بعد فهمیدی؟ چطوری بعد ــ

  .نشدی هم شوکه همچین داد و خبر عزیز

 

 چشمان مرگ پیش که بودم کرده غلط خیلی !پژمان آخ

 راحت تا کشتمش می و زدم می باید بودم، شده خیسش

 یاد از را پرسوال پرهام و چرخیدم سمتش اخم با .شوم

 .بردم

 

 .گفت بهم خودش ــ

 

 گفت؟ چی ــ

 

 من به خودش بازی یاد .گرفت ام خنده لحظه یک برای

 را همین بعدش بود کافی .افتادم گفت من گوش در گفت،
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 و خوردم را ام خنده .نماند سرم روی گوش که بگویم هم

 .کردم نجوا شده تر آرام کمی

 

 .فداتشم خاله نداره ربطی تو به اونش دیگه ــ

 

 !حرص روی از و بود عمیق کشیدنش، نفس

 

 مگه داره، دوست گفته تو به اومده مرتیکه کرده غلط ــ

 .گرفت می اجازه اول باید نداری؟ خانواده تو

 

 .زدم طعنه که نبود خودم دست

 

 دوست یارو خواهر با رفتی کردی غلط پس هم تو ــ

 ...نداشت خانواده اون کردی، ولش زد و دلت بعد شدی

 شرعی و رسمی پیشنهاد میاد بلده مردونگی این هرچیه
 شازده؟ چی تو .ده می عرف طبق و
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 هردویمان سر چون بدهد، جوابی نگذاشت پرهام صدای

 .چرخاند را

 

 .نپرید هم به جنگی خروس عین دقیقه یه ــ

 

 بحث سر از پرهام .دادم نشان را پژمان اشاره انگشت با

 .بگیرد را تعجبش ی دنباله بود رفته یادش حتی ما

 

 اشک قطره چهارتا و کرد احساسی و من اینه، تقصیر ــ

 .گه می چی بهم داره ببین بعد ریخت،

 

 را حرفش بود کرده باز دهان که پژمان دستش تکان با

 من بعد را، پژمان اول ...کرد نگاهمان جدی خیلی خورد،

 !را
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 داری؟ دوسش واقعا تو ــ

 

 را درهمش های اخم و پژمان زیرچشمی کشیدم، نفس
 و آرام بار این پرهام .دادم سرتکان فقط و کردم نگاه

 .کرد زمزمه من جواب تأثیر تحت

 

 قربونت؟ شی عروس قراره جدی جدی پس ــ

 

 ٤٤۲_پارت#

  طومار#

 

 دادم تکان سری مجدد .گلویم بیخ نشست احساسات باز

 به تا کشید طول چندثانیه .کشید عمیقی نفس او و

 محکم را ام پیشانی شد، خم آهسته بعدش و بیاید خودش

 .داشت نگهم بغلش توی و بوسید
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 مثل داری خواهرزاده دوتا که دونی می بشه، هرچی ــ
 پشتتن؟ شیر

 

 !بار صد رفتم می کوپالم و یال بی شیرهای قربان

 با پرهام .چشمانم مرز به بود رسیده حاال احساساتم

 .داد قرار خطاب را پژمان احساسات، از متأثر حالت همان

 

 ...و امشب نکن زهرش نکن، چموشی ــ

 

 نگاه همان با پرهام بغل توی از .کرد نگاهم اخم با پژمان

 عمیقی نفس و نیاورد طاقت که کردم تماشایش خیس

 .کرد بغل را خش آن صدایش باز .کشید

 .شه تر نزدیک بهش ما از بیاد، یکی تابم برنمی من ــ

 

 خنده باعث اما جوابش .داد را جوابش آرامش با پرهام

 .شد من ی
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 !بسه بازی مسخره تابی، برنمی کنی می غلط تو ــ

 

 تر عمیق را پژمان نگاه ...خیس چشمان آن با ام خنده

 جلو هم او شد باعث که ای خنده .نشاند صورتم روی

 این به و بیندازد پرهام و من ی شانه دور دست بیاید،

 .بگیریم قرار آغوش یک توی تایی سه ترتیب

 

 آخه خب شده، آب دلشم ته و خنده می جور چه ناکس ــ

 .زهرمار و خنده

 

 نگه خاله عنوان به را احترامم بگویم خواست می دلم
 ی خنده صدای با را ام خنده صدای جایش به اما دار

 دلم و چسبیدم تنگ آغوش این به .کردم مخلوط پرهام

 و بود کوچک زمانی یک که هایشان دست برای مرد

 این که قدر آن !قوی و بودند شده بزرگ ...حاال و ضعیف

 را شان سلمتی خدا از فقط و بلرزد برایشان دلم طور

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دوتا این با .سوخت آزاد برای کمی هم دلم .بخواهم

 از پسرها !شد می سخت خیلی خیلی کارش بادیگارد،

 .دانستند می خودشان یک شماره دشمن را او حاال همین

 

                    

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&& 

 

 

 علقه ابراز آزاد از که این از بعد کردم می فکر همیشه

 اما حاال .شود می تر راحت برایم چیز همه بشنوم،

 حکومت خانه توی .بود چرخیده دیگری طور شرایط

 شب تا بود گفته عزیز .بود شده برپا انگار نظامی

 اگر و نداری را کتابفروشی کردن باز حق خواستگاری

 .بایستد چندروزی تو جای حانیه بگو است، مهم کارت

 و دل تلفنی حتی نکرده خدای تا بودم نظرش زیر رسما
 گشت به بود شده تبدیل و نشود بدل و رد ای قلوه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ٤٤۳_پارت#

  طومار#

 

 مراقبم بروم خواستم می هم دستشویی توی که ارشادی

 خانه اتمام دستور که این از بود شده خون دلم .بود

 آن از و بود داده را خواستگاری شب قبل تا تکانی
 و من به زدند می زل آمدند، می  هرشب برادرها طرف،
 های نفس است قرار انگار کردند می تماشایم طوری

 بود ماجرا بخش ترین شور هم سودابه .بکشم را آخرم

 می نگاهم بار یک خانه، هرقسمت کردن تمیز توی که

 برای الهی } گفت می و ریخت می اشک دوقطره و کرد

 سفید الهی بندازم، برق رو خونه این عروسیت جشن

 از نگار .نداشتند تمامی هایش الهی { ...الهی بشی، بخت

 ته عمری یک گفت می .گرفت می اش خنده احوالم

 نفس وصل را هایمان نفس بودی، خانه لوس تغاری
 خوشحالی عین در بده حق همه به حاال و کردی هایت
 همه گفت می .بگیرد هم دلشان گرفتنت سروسامان برای
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 هم تو آوردند پناه عزیز ی خانه به هروقت داشتند عادت
 ی خانه سر تو برسد روزی که این به فکر حاال و باشی

 می او هرچه .کند می اذیتمان ما از دور و باشی خودت

 خانواده این .سوخت می آزاد برای تر بیش دلم من گفت،

 راه تحقیقاتی چنان که برادرها .را او دادند می دق

 این دوری آشنایی یک انگار نه انگار بودند انداخته

 ازدواج شرایط خاطر به هم دوشبی .است حاکم وسط

 و زد می شور دلشان چقدر .بود بحث خانه توی پدرش

 کم را هایشان نگرانی و آمد می مرهم شبیه عزیز چقدر

 .کرد می

 

 آیینه جلوی وقتی که عجیب انقدر .بود عجیبی روزهای

 چه باید ببینم تا ایستادم گرفتنم دوش از خیس موهای با
 شد نمی باورم هنوز شوم، آماده شب برای چطور و کنم

 روز پنج دقیقا که .رفته جلو چیز همه تند دور روی انقدر

 پنج من و بود کرده ازدواج درخواست من از او پیش
 دم فرستادم می را حانیه خودم جای به بود روز

 انقدر .کشیدم می نفس عزیز بین ذره زیر و کتابفروشی
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 خواب توی کردم می فکر که بود رفته جلو تند چیز همه

 به امیدی هیچ که ای علقه شد؟ می مگر .دارم برمی گام

 این به باشد رسیده روز پنج عرض در نداشتم تهش
 بترسم و کنم انتخاب را لبم رژ رنگ من که این به نقطه؟

 سرعت این از بلرزد؟ چشم آرایش موقع دستم که
 در و بودم خوشحالم بودم، زده هیجان بودم، ترسیده

  !غمگین حال عین

 

 !عمه ــ

 

 سمتش .کرد می صدایم و بود کرده باز را در که بود نوا

 .کردم دراز برایش را دستانم و چرخیدم

 

 !عمه جون ــ
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 التیام کردنش بغل با داد اجازه کوتاه و آغوشم توی آمد

 برای آمد یادش باالخره کردم، رهایش وقتی .کنم پیدا

 !ای خبررسانی احتماال و آمده کاری

 

 بره، آبروت خوای نمی اگر بگم بهت گفت عزیز اهان، ــ

 عموسپهر گفت می .بچین رو میوه ظرف پایین بیا خودت

 شله آش داره بعد چینم، می رو ها میوه خودم گفته

 !گفتا هم دیگه چیز یه ...کنه می درست

 

 میوه ظرف کردن درست برای سپهر که بخشی همان
 دوباره که بود کافی کردنم سکته برای بود شده گام پیش

 .آمد حرف به

 

 ٤٤٤_پارت#

  طومار#
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 پسندیده، پسره دیگه نزن، پررنگم رژ گفت ...آهان ــ

 !دربیاری نیست قرار بازی سفید چشم

 

 لب معصومیتش با که دوختم چشم نوا صورت به ناالن
 .زد

 

 و؟ حرفاش یعنی گفتم اشتباه ــ

 

 که سپهر .زده را ها حرف همین عین عزیز بودم مطمئن

 خانه کارهای توی بود این عاشق بود یادم وقتی از اصل
 همین در میوه چیدن بخش یحتمل و کند کمک عزیز به

 چه دانستیم می هم خانه ی همه دیگر که بود راستا

 پررنگ رژ آن .برد می کار به غریبی و عجیب چیدمان

 .کردم می شک او به گفت نمی عزیز اگر که هم نزن

 .زدم لب و بوسیدم را ماهش مثل صورت

 

 ...نوا فقط !میام منم برو تو گفتی، درست عمه نه ــ
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 .کندم را پوستش و کشیدم دندان زیر را لبم .کرد نگاهم

 

 از و سپهر عمو بازی ی بهونه به تونی می ببین ــ
  بیرون؟ بکشی آشپزخونه

 

  .زد برق چشمانش

 

 !شرط یه به ــ

 

 .زد لب و خندید که کردم نگاهش

 

 دی می تکونش و میزته روی که ای شیشه گوی اون ــ

 .بدی بهم و میاد برف
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 دوختم چشم گوی آن و میز روی به کشیدم، عمیقی نفس
 بی های استرس و روز پنج این های تنش از خسته و

 داشت ناگهانی که روزگاری ترسناک سرعت و پایان

 .زدم لب کرد می تغییر

 

 آدم که تو های دایی ره، می داییش به حللزاده گن می ــ
  تو؟ رفتی کی به هستن، حسابی درست

 

 !شمام های بچگی شبیه من گه می همیشه بابام ــ

 

 در که بود هایی باج تاوان او احتماال پس .بود عالی

 گوی آن به سر با .بودم گرفته بقیه از نوجوانی و کودکی

 داشت، برش وقتی .دوید سمتش ذوق با او و کردم اشاره

 اتاق در سمت دویدن حین و فرستاد برایم هم ای بوسه

 .زد لب

 

 !عمه من با سپهر عمو ــ
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 !حاال زمین نخوری ــ

 

 که چرخید آیینه سمت نگاهم دوباره .نیامد دیگر صدایش

 .کشاند سمتش را نگاهم و شد بلند موبایلم پیامک صدای

 که داشتم برش و شدم خم سمتش طوری شماره، دیدن با

 گل خواندم که را پیام متن  .بخورم زمین بود نزدیک

 .نبود شدنی جمع لبخندم

 

 از بخرم، چی گل باید نرفتم، خواستگاری تاحاال من "

 " قرمزا؟ همین

 

 داده پیام دوبار فقط روز پنج این توی .بود رز منظورش 

 گفتی جدی جدی نوشت، که بود شب همان بار یک .بود

 او و رفت من جای حانیه که فردایش بار یک و باشه؟
 این که فرستاد پیام و بدهم جواب نتوانستم من زد، زنگ

 بوده عزیز خواست این گفتم وقتی .ظلمیست چه دیگر
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 افکار از شده ناراحت کردم فکر اول .نداد پیام دیگر

 احترام نوع یک تر بیش این کردم فکر بعدش اما عزیز
 ارتباط دیگر شب آن تا واقعا ما که بود عزیز خواست به

 .نوشتم پیامش جواب در .باشیم نداشته ای ویژه

 

 نگیر تقلب کسی از کن، انتخاب گل خودت ی سلیقه به "

 " بابتش

 

 بین دستی .شدم بلند تر بیش خاطر آرامش یک با بعدش

 کمد از را ام انتخابی لباس و کشیدم نمدارم موهای

 آیینه توی و داشتم نگهش تنم جلوی .کشیدم بیرون

 ها پری و رقصم می دارم که انگار .دادم تکان را خودم

 پری داشتند رنگینی های دامن چه .چرخیدند کنارم هم

 روی لبخندی چه و بود سرشان روی تاجی چه !ها

 !لبشان
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 آیینه توی کردم، که را آرایشم و پوشیدم که را لباسم
 از افتاده برق چشمانی با دیدم می را دختری تصویر

 می پایین که را ها پله .جوشید می دلش توی که حسی

 مقصد .بودم چسبانده هم لبخند یک نگاهم برق به رفتم،

 !ها میوه به دادن سروسامان برای بود آشپزخانه اولم

 باز که این از قبل دید، را من که بود کسی اولین سودابه

 .جنبیدند هایم لب کند بغض

 

 !آجی نکنیا گریه ــ

 

 مرتب سرم روی را شالم و بوسید را صورتم آمد، جلو

 .کرد

 

 کنم می فکر هرجور شدی، خانم انقدر که بگردم من ــ

 .بخت ی خونه بری زود انقدر نمیاد دلم
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 هایش حرف داشت اش خیره نگاه همان با عزیز خندیدم،

 آمده وجود به احساسی جو که این برای .زد می را

 .زدم لب بشکنم را بینشان

 

  .بچینم رو میوه من ــ

 

 .بکنم را کارم تا رفت کنار و داد تکان سری سودابه

 کردم شل کمی را شالم .کرد می نگاهم داشت هنوز عزیز

 به پنجره از ها، میوه چیدن حین و نگیرد نفسم راه تا
 مادر ی گربه .دوختم چشم سپهر با ها بچه بازی و حیاط

 و ایوان روی بودند کرده لش ها مدت بعد هم اش بچه و

 بغل را بهار اسفند، هوای .کشیدند می خمیازه هرزگاهی

 می آشپزخانه توی باز ی پنجره از خودش با و بود کرده

 و جیغ صدای بین عزیز، به مستقیم نگاه بدون .چرخاند

 .پرسیدم شد می شنیده پنجره از که ها بچه داد

 

 عزیز؟ کنی می نگام طوری اون چرا ــ
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 .آمد حرف به مکث با

 

 دلم .برسونمت سروسامون به بودم داده قول پدرت به ــ

 درست خواستم می .شی عروس زود انقدر خواست نمی

 بگیری، جشن و هات موفقیت برسی، جایی به بخونی، و

 سرافکنده بابات پیش خواستم می ...بکنی و جوونیت

 .دنیا اون نباشم

 

 .زد لب آلود بغض سودابه

 

 ما از کدوم هیچ برای بابا پیش شما جان، مادر ــ
 دست ازدواج عاقله، ماشاهلل سپیدارم نیستی، سرافکنده

 هاشم موفقیت هدفاش، دنبال ره می بنده، نمی و پاش و
 .گیریم می جشن شما ی سایه زیر و
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 دستانش بین سبز تسبیح .کشید عمیقی نفس عزیز

 .شد می فشرده

 

 طور این نکن نگاش سودی، هنوز ست بچه این ــ
 هنوز زنه، می برق چشماش و کرده سفیداب سرخاب

 از خوابه، می من پیش میاد شبا گاهی هنوز .ست بچه

 شم راضی چطور ...هواست به سر ترسه، می تنهایی

 زندگی؟ مسئولیتای بار زیر بره

 

 که سرخی سیب که منی کرد، نگاه من به هم سودابه

 .بود شده خشک دستانم توی بگذارم ظرف توی بود قرار

 

 اعتماد انتخابش به نظرم به مادر، خودشه انتخاب این ــ

 .کنیم

 

 .کنم تماشایش قدرشناسانه شد باعث سودابه حرف

 .زد لب و برخاست جا از کشید، عمیقی نفس عزیز
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 !خدا دست سپردم خیره، هرچی ــ

 

 امشب که برادرها پیش نشین، شاه توی تا رفت هم بعد

 فقط هم ها نوه از .بنشیند بودند آمده همسرانشان بدون

 خواستگاری وقت بودند داده قول که بودند ارسلن و نوا
 و نگار پرهام، .نیایند بیرون و بمانند عزیز اتاق توی

 در ندانستند الزم ها تر بزرگ مصلحت به هم پژمان

 نگاه با را عزیز رفتن .باشند داشته حضور اول ی جلسه

 .چرخاند را سرم سودابه شدن نزدیک و کردم دنبال

 

 شد؟ خالی دلت ته ــ

 

 .زدم لب و میز پشت نشستم انداختم، ظرف توی را سیب

 

 که زنه می سرت به گلی چه مگه شوهر گن می همه ــ
 اشتباهی چه فهمی می دیگه چندسال مشتاقی، انقدر
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 زود انقدر و دونستی می و جوونیت قدر باید که کردی،

 آبجی، خب اما ...کردی نمی ها مسئولیت پابند و خودت

 روزی یه و حس این بازم ده می تضمین کی دلم، پی برم
 کنم؟ تجربه بتونم

 .کردم نجوا گرفته .نشست ام شانه روی سودابه دست

 

 تنده تب بگم که خدا به نرفته دلم بچگی و خامی سر از ــ

 و حال این به رسیدم شناختنش از .کنه می عرق زود و

 یه با مدرسه راه سر نیستم ساله چهارده دختر .روز

 از کدوم هیچ ادم این اصل .باشه رفته دلم چشمک

 ...شناختمش ولی نیست، من های آل ایده شبیه اخلقاش

 و خوشگلی که .ست احمقانه آالم ایده چقدر دیدم

 بد ورزشکاری هیکل و توپ مالی وضع و تحصیلت

 یه اصالتی، یه .نیست که چیز همه ولی نیستا،

 یکی به بتونه ادم که حسی یه ...معرفت یه مردونگی،

 و لب داشت، معرفت آدم این !مهمه و هست هم کنه تکیه

 ...فقط نبود دهن
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 طور همان و بوسید را سرم شد، خم و خندید سودابه

 .کشید آغوشش توی را نشسته من ایستاده،

 

 خندون لب با انتخابت پای خوام می خدا از فقط من ــ

 که حرفایی این از اختلفی و مشکل هیچ که .بمونی

 .نکنه پشیمونت زدی من به امروز

 

 عجله با را من و کرد جدا من از را او در، زنگ صدای
 لب سودابه وقتی خورد گره نفسم .کرد وادار ایستادن به

 .زد

 

 سلم هم تو بیا بیرون، رم می من اومدن، کنم فکر ــ

 می خجالت بعدا .برگرد ها میوه چیدن واسه بعد ...کن

 !بیای تنهایی خودت کشی

 

 در دم تا همراهش و کردم مرتب را شالم بود، او با حق

 داشت سعید و بودند حیاط توی هنوز .رفتم ورودی
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 گل و روشن چادر آن با عزیز .داخل کرد می تعارفشان

 کشیدم می کوتاه های نفس !ماه قرص بود شده اش، گلی

 با .شد وارد که بود پدرش همه از اول .بمانم ارام تا

 می نشأت اخلقش از بود مشخص که عبوس صورتی
 کمی که رویاخانمی بعدش خاصی، دلیل نه گرفت

 دیدنش با خنده ...او آخر در و زد می سرخی به صورتش

 کت آن خاطر به خواست می دلم .کرد گیر گلویم توی

 زور به و ندارد دوستش چقدر بود مشخص که شلواری

 گرفت، سمتم که را گل دسته .است عذاب در کرده تنش

 و براق نگاه از چشم و کرد آزاد کمی را لبخند آن

 .گرفتم محکمش

 

 .متشکرم ــ

 

 و نشین شاه سمت شدند راهنمایی داد، تکان سری فقط
 نظرم از و مریم های گل از بود شده پر که سبدگلی با من

 اشپزخانه به نبود مناسب خواستگاری برای هم خیلی

 عزیز محبوب و بزرگ گلدان توی را ها گل .برگشتم
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 ها مریم بوی .چیدم را ها میوه سرعت به و گذاشتم

 اما نبود زیبا شاید انتخابش و بود کرده پر را آشپزخانه
 می اضطرابم از پر جان به عجیب آرامشی عطرش

 کردم چک را چای سینی شدند، تمام که ها میوه .ریخت

 سلیقه این از خدا آخ .چرخید گلش دسته روی نگاهم و

 را ام بینی رفتم، جلو !مرد این ی مردانه و بازاری ی

 عطر چه .گرفتم عمیق های دم و بردم ها گل نزدیک

 هول شد باعث سودابه ناگهانی ورود .داشتند محشری

 .حرکتم از بخندد او و بکشم عقب شده

 

 خالی مریم گل خواستگاری کی عزیزم، بریز چایی ــ
 میاره؟

 

 .چرخید ها گل سمت نگاهم باز

 

 آبجی؟ نیست محشر عطرشون ــ
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 و آمد جلو کرد، مرتب را چادرش و داد تکان سری

 .پرسید

 

 خوای؟ می کمک ــ

 

 جمع به او همراه و ریختم را ها چای .انداختم باال سری

 مریم بوی دوباره جمع بین سنگین سکوت .شدم ملحق

 نگاه و آزاد چرخاندم دور را چای .پراند سرم از را ها

 باالخره وقتی .کردند هولم امر این توی کمی هایش

 زیر .شکست را سکوت که بود سعید بنشینم، توانستم

 البته .بود شده سخت هم کشیدن نفس جمع، سنگین نگاه

 راحت و نبود هم خیالش عین که او من، برای فقط گمانم

 .بود نشسته

 

 داریم، شناخت شما ی خانواده از دورادور تقریبا ما ــ
 شرایط یکم این کنم می فکر شناسیم، می هم رو آقازاده
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 حاال همین راه نصف الاقل کرده، بهتر دوخانواده برای و

 .شده رفته هم

 

 .کرد صاف را صدایش آزاد پدر

 

 بیامرزه، و مرحومتون پدر خدا سعید، آقا طوره همین  ــ
 روحشون گذشته، در داشتیم ایشونم با دوری آشنایی

 !شاد

 

 تر آرام را نفسم یکم من و نشست همه لب روی لبخند

 .رفتند می جلو تنش بی داشتند ظاهرا فرستادم، بیرون

 به راجع بخواهد پسرها از بودند داده قسم را عزیز چقدر
 را مورد این استرس و نزنند حرفی آزاد پدر دوم ازدواج

 .بود کشیده

 

 ازدواج قصد گفت و گرفت تماس آزاد وقتی حقیقتش ــ
 فکر چیزی به کار جز ما ی آقازاده این شدم، شوکه داره
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 کوچیک دختر انتخابیش، دختر گفت که بعد .کرد نمی

 .انتخابش به گفتم احسنت خانه، هللا نعمت مرحوم

 .شدم هم خوشحال

 

 به جدیت با داشت .شد قفل آزاد چشمان توی نگاهم

 را سرم سودابه، ابروی و چشم با .کرد می نگاه پدرش

 به بحث، مسیر روی تمرکز جای به و انداختم پایین

 حضور .ماندم خیره بودند شده قفل هم توی که انگشتانم

 رویا رنگ بودنشان، .کردم می حس راحتی به را ها پری

 را تلخ حال آن و خانه نشین شاه توی بود پاشیده را
 اواخر خنکای تا بودند باز ها پنجره .کرد می کمرنگ

 از شده منعکس نور آن و خانه توی بچرخد اسفند
 پیدا انعکاس میز روی کریستالی ظروف روی لوسترها،

 .بودند کرده

 

 !سپیدار ــ
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 من روی ها نگاه .آورد باال را سرم سعید محکم صدای

 .زدم لب ارام .بود

 

 !داداش جانم ــ

 

 کجا به بحثشان بودم نفهمیده .کرد ای اشاره آزاد به

 .زد لب خودش که بود رسیده

 

 سمت کن راهنمایی رو سمیعی آقای صحبت برای ــ

 .اتاقت

 

 تأیید به ترها بزرگ سر .گفتم ای اجازه با و ایستادم

 که را نشین شاه .کردم حرکت جلوتر من و خورد تکان

 از دیگر رسیدیم، اتاق به متصل های پله به و کردیم رد
 برگشتن با و برداشتم دست رفتن راه رق و شق و صاف

 و داد جواب نگاهش با را لبخندم .زدم لبخندی سمتش

 محض به و آمد دنبالم رفتم، باال را ها پله سرعت با من
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 زیر هم با و کشیدم عمیقی نفس هردو اتاق، به رسیدن

 .زدیم خنده

 

 .خواستگاری این سخته چقدر ــ

 

 های دکمه غیظ با ...محیطش بود سنگین بود، او با حق

 را کتش .کشید عمیقی نفس و کرد باز را پیراهنش اول

 .تخت روی کرد پرتاب و درآورد هم

 

 برام رویا رو دکمه .خوره می هم به لباسا این از حالم ــ

 می خودم اسپرت تیپای اون با شد می چی .بست ته تا

 .اومدم

 

 آویز به و کردم مرتبش برداشتم، تخت روی از را کتش

 .کردم آویزانش در پشت
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 ذاشت می رو نه جواب در دم همون عزیزم وقت اون ــ

 .کرد می ردت و ت شونه روی

 

 جدی؟ ــ

 

 چه در لباسی چه که این روی عزیز .دادم تکان سری

 .بود حساس خیلی شود پوشیده موقعیتی

 

 !قرمزشه خط اصل ــ

 

 موقعیتی چه توی فهمیدم تازه من و نشست تعجب با

 من ذهن توی که کرد فکر همانی به هم او انگار .هستیم

 .کشیدیم عمیقی نفس و ماندیم خیره هم به هردو .بود هم

 .چرخاند اتاقم توی و برداشت من از مکث با را نگاهش

 .کرد نجوا و زد لبخند هایم کتاب ی قفسه به
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 چیکار جا این االن من !بمونیا رفیق فقط بود قرار ولی ــ

 کنم؟ می

 

 بودیم؟ رسیده جا این به چطور .بود هم خودم سوال این

 می جلو سریع داشت چیز همه انقدر شد نمی باورم هنوز

 هایم عروسک به ها، قفسه سمت رفت و ایستاد .رفت

 .شد تر عمیق لبخندش و کرد نگاه

 

 .بودمت گرفته کم دست ــ

 

 بود خودش دوباره .ایستادم پشتش و شدم نزدیکش آرام

 .آمد حرف به که

 

 ترس که قامت و قد ذره یه با بچه، الف یه کردم فکر ــ

 چه ...برام شه می هم خوبی رفیق خوبه، اخلقش نداره،

 دستم کار طور این باال، و قد ذره یه همین دونستم می
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 کتاب ...کفش جای شنوم، می "ک" حرف وقتی که ده می

 .سرم توی بیاد

 

 که بودم نشده موضوع این متوجه خودم حال به تا چرا
 از شوند؟ می شروغ حرف یک با هردو کفش، و کتاب

 .بود قشنگ اما بعید شاعرانه نگاه این بازاری آزاد

 ترنج شبیه زد طرحی هایم لب روی روشن و محو لبخندم
 به و بافتند می هایشان فرش روی بافان، قالی که هایی

 را لبخند این و سمتم چرخید .بخشید می رنگ ها آن

  .کرد شکار

 

 و کتاب کلی با باشه، شکلی همین اتاقت داشتم انتظار ــ

 !گلدون و عروسک

 

 به چون که ای کتابخانه به داد تکیه .افتاد پایین سرم

 با داشت .آمد می حساب به امنی مکان بود متصل دیوار

 .کرد می تماشایم تفریح
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 باشه؟ که ــ

 

 جواب در گفتنم باشه بود؟ بدجنس مرد این انقدر چرا
 جواب یک آوردن، رویم به طور این را اش خواستگاری

 تغییر با نداشت؟ نیاز کردنش ادب برای بزرگ منفی

 خواب شبیه سبک، آرام، ...خندید که کردم تماشایش

 !گردها

 

 باشه؟ اون به رسیدی کی از ــ

 

 روزهای که مهری به داد را جایشان چشمانم، توی تغییر
 برای بسازم ریسمانی آن از تا بودمش زه گره زیادی

 او به کی از بداند خواست می حاال او و سقوطم روزهای

  .باشه بگویم طور آن که بودم شده مند علقه

 

 .دونم نمی ــ
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 نگاهش توی خنده .نبودم بلد را گفتنش اما دانستم، می

 کند؟ نوازشم توانست می چشمانش با چطور .شد پر

 

 .دونم نمی منم ــ

 

  .بود تر صادقانه او جواب گمانم

 

 خط شدی بعد ...آرامش منبع شدی بعد بودی، دوست ــ

 دلم پیششم وقتی که اونی شدی بعد به جا یه از قرمز،
 تا بدم فشارش و کنم بغلش جاهایی یه محکم خواد می

 .بزنه جیغ

 

 عمق لبخندش شد باعث نگاهم و پرید باال ابروهایم جفت

 .بگیرد
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 .بودی خواستنی خیلی لعنتی، آخه ــ

 

 دی می فشارش انقدر بخوای، رو یکی اصوال تو بعد ــ
  بکشه؟ جیغ که

 

 .خوردند تکان هایش شانه .داشت صدا اش خنده

 

 !دیگه منه خلقت باگ اینم ــ

 

 خواستم و پرتفریحش نگاه از برداشتم چشم افسوس با
 و شد جلب جورابش به توجهم که صندلی روی بنشینم

 نشان قشنگ خدایا .کرد خانه هایم لب کنج نرم، لبخندی

 برای عاشقانه برق و زرق از پر های قصه آن دادی

 .کرد تمام را رسالتت ...آخر حرکت این نیست، ما دنیای

 .بپرسد شد باعث لبخندم
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 چیه؟ ــ

 

 !جورابت ــ

 

 .زد لب بهت با و رفت جورابش سمت نگاهش شد، خم

 

 شد؟ پاره کی این ــ

 

 بلنده؟ پات ناخن ــ

 

 اخم با او و کردم ای اشاره ناخنش به .کرد تماشایم گیج

 میزان تا آورد باال را پایش و نشست تخت روی و آمد

 .بسنجد را جورابش بودن سوراخ

 نکردم وقت هست روزی ده یه یعنی کنم، فکر ــ

 .کنم کوتاهشون
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 .داد نشانم را هایش دست بعد

 

 !زیاد پاهام ما ها، کمه رشدشون اینا ــ

 

 در زوج دو بین بحث ترین خاص این بودم مطمئن من

 ناخن رشد میزان .شد می محسوب خواستگاری ی جلسه

 تماشایش افسوس با .بود جذابی موضوع که البته پا،

  .برخاستم جا از و کردم

 

 .کنم درستش تا بیار درش بیارم، سوزن نخ رم می ــ

 

 باشند خورده ضدحال که هایی آدم شبیه و کلفه شرمنده،

 دست ام خنده شدم خارج اتاق از وقتی .کرد تماشایم

 حسابی برایمان امروز بود خواسته خدا یعنی .نبود خودم

 ی طبقه به را خودم آهسته و نرم خیلی .شود ماندگار

 را ها سوزن و نخ ی جعبه رساندم، عزیز اتاق و پایین
 عزیز که گیری ناخن رفتن قبل آخر ی لحظه و برداشتم
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 نیاز اگر تا بود گذاشته جا این و بود خریده پسرها برای

 دوباری فقط کنم فکر .برداشتم هم را کنند استفاده شد

 خاص مورد این توی خب که کرد استفاده آن از سعیدمان

 سرعت با را ها پله .زد نمی را اول حرف خیلی بهداشت

 یک که دیدم را دامادی شدم، اتاق وارد وقتی و رفتم باال
 سمتش را گیر ناخن !نه یکی آن و بود پایش جورابش

 .داد دستم را جوراب او و گرفتم

 

 .بدوزم و این تا بگیر، و ناخنات ــ

 

 .کرد نجوا اخم با

 

 !واقعا عاشقانه چقدر ــ

 

 اطمینان وقتی و کردم نزدیک ام بینی به را جوراب اول
 کردن وصله به کردم شروع دهد، نمی بو کردم حاصل

  .کوچکش سوراخ
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 !بود نو نوئه .برام کرد بازش رویا اومدن قبل ها، تمیزه ــ

 

 من و گرفت می ناخن داشت او .بود دار خنده وضعیتمان

 همه خواستگاری ی جلسه .کردم می وصله را جورابش

 .پرسیدم آهسته بین همان بود؟ همین

 

 داری؟ خونه تو ــ

 

 .کشاند باال را سرش سوالم و بود دستانش بین گیر ناخن

 .زد لب جدی لحنی با و کرد مکث کمی جواب برای

 

 .برمیام خوب جای یه رهن پس از ولی نه، ــ

 

 جوراب و کردم پاره دندان با را نخ .کشیدم عمیقی نفس

 و بود شده تمام هم او گرفتن ناخن کار .گرفتم سمتش را
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 سطل توی را هایش ناخن حاوی کاغذی دستمال داشت

 .انداخت می ام مطالعه میز زیر

 

 بود؟ نو گیر ناخن این ــ

 

 .بود کرده استفاده داداشم چندباری فقط ــ

 

  .دادم تکان سری من و کرد تماشایم متحیر

 

 ناخن واست نشدی دامادش هنوز عزیزم داشتی توقع ــ
 از بهتر شرایط این توی دیگه کشو؟ توی بذاره نو گیر

  .کنم فراهم برات شد نمی این

 

 سقف سمت را سرش کمر به دست کشید، عمیقی نفس

 .کتش کنار تخت، روی انداختم را جوراب من و گرفت

 توی را کار این و بشورم را هایم دست خواست می دلم
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 دوباره او برگشتم، وقتی .دادم انجامش اتاق سرویس

 من و بودند پایش دوجورابش که مرتبی داماد بود شده

 !سوزن و نخ بدون بودم، خواستگارم میزبان که دختری

 به چشممان که بار این و نشستم هم مقابل دوباره هردو

 .کرد پر را هایمان صورت خنده چندثانیه از بعد افتاد، هم

 .بود شده هم ای خواستگاری عجب

 

 .ببخشید ــ

 

 هم پاره جوراب با را او که منی حق خواهی معذرت این
 را فکرش یعنی که دادم تکان سری بود، داشتم دوست

 .پرسید او بار این و نکنیم

 

 .بپرس داری سوالی هر رسمی، شکل به حاال خب ــ

 

 تهش و بپرسم چه که این به بودم، کرده فکر خیلی

 .تاریک ی نقطه یک به ...ترس یک به فقط بودم رسیده
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 بعد و بودیم رفیق اول خودت قول به تو و من آزاد ــ

 من .شناسیم می کفایت قدر و هم پس جا، این رسیدیم

 .خوام می ازت قول یه فقط

 

 روی را هایش دست کف .بود شده جدی هم او

 .کرد نجوا نرمی اخم با و گذاشت زانوهایش

 

 زندگی برای باشه هرچقدرم رفاقت توی آدما شناخت ــ
 و قدمامون باید تو و من دختر، نیست کافی مشترک

 خلصه و خوردنی و چلوندنی که درست .برداریم سفت

 و موندن هم کنار باید تهش ولی هستی، برو آزاد دل تو

 هللا بسم ب جام، این که این .بگیم هللا بسم بعد و شیم بلد

 زندگی از دارم تلخی ی تجربه من .شده شروع تازه

 قراره اگر خوام می ...ترسیده چشمم آدم، دوتا مشترک

 داده قول خودم به و موندنت قلبم، و زندگی وسط بیارمت

 کنم می تضمین و دم می قول با .کتابفروش دخترک باشم
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 و بگو تو حال این با شه، نمی زیاد شیرینیش رابطه این

  .بشنوم من

 

 رک مرد این خصلت زدن، حرف قشنگ .زدم پلکی

  .پرسید او و آمد کش سکوتم .بود بازاری

 

 ...قولی چه بگو حاال ــ

 

 !ترسم از آخ ...ترسم .کشیدم عمیقی نفس

 

 کنارم حالت دیدی نداری، دوسم دیدی روز یه اگر ــ

 بعد شه، بریده طناب این بذار .بگو من به ...نیست خوش

 !دیگه زن یه سراغ برو

 

 شدم پشیمان .بست هم دردی چه با بست، را چشمانش

 را پدرش که منی حق .بود من حق این اما درخواستم از
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 مهم علقه و عشق .بودند ترسانده را چشمم و بودم دیده

 با عادت؟ و زندگی عمر یک برای بود کافی مگر اما بود
 زد، پلک که لحظانی از بعد او و کردم تماشایش سکوت

 .کرد نجوا سنگینی با و صورتش روی کشید را دستش

 

 .شم نمی بابام من ــ

 

 با ...کرد نگاهم .صدایش غم حجم برای گرفت آتش دلم

 !عیانی صداقت چه

 

 .شم نمی بابام من خودت، جون به ــ

 

 آرایشم تا زدم پلکی .چشمانم توی داد نشتی بغض،

 نکرده استفاده اب ضد برند لوازم از که من .نشود خراب

 .چشمم خط و ریمل نشدن پخش بابت نلرزد دلم بودم

 .بکشم عمیق های نفس کردم سعی
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 !سمیعی آزادخان ببین ــ

 

 بار این را او به باورم ی همه کردم سعی ...کرد نگاهم

 .بنویسم ام جمله توی

 

 .دارم باور و حرفت قسمم بدون من ــ

 

 .شود سرخ هم من نگاه شد باعث ...نگاهش سرخی

 سر لجباز قطرات آن تا دادم سقف به لحظاتی را نگاهم
 اویی به را نگاهم دوباره محو، لبخندی با بعد و نخوردند

 دید، را نگاهم وقتی .کرد می تماشایم داشت که دادم

  .پرسید بار این و بخندد کرد سعی ...آرام

 

 رفیق؟ دی می رو بله ــ
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 داشت چرخید، بابا عکس سمت لحظاتی نگاهم دادم؟ می

 چشمانم توی ها پری ی خیره نگاه بعد ...کرد می نگاهم

 شاه دختر .کردند می تماشایم جواب منتظر که نشستند

 آدمک تمام انگار .بود لبخند با بار این سکوتش پریان

 تماشایم داشتند حاال هم هایم کتاب توی های قصه های

 آن لبخند اما نبود، ها آن شبیه عشقم که من .کردند می

 می هایشان عاشقانه از من که بود وقتی شبیه ها

 .مقابلم مرد نگاه توی برگرداندم دوباره را سرم .خواندم

 را باشه بار یک که من و بود جواب منتظر !آزادخان

  .بودم گفته

 

 رفیق؟ هستی راضی جورابت از ــ

 

 که لحظه همان من و انداخت پایین را سرش .خندید

 .زدم لب کرد نمی نگاهم

 

 !آزاد جایی این که دادم رو بله ــ
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 با .کردم می صدایش لحن این با که بود باری اولین شاید

 را صورتم شرم آمد، باال که سرش ...عجیب آزادی یک

 هم را آخرم ی جمله تا کشیدم عمیقی نفس و کرد پر

 .بگویم

 

 بزرگ، داداش تا سه که دختری با زندگی بگما ــالبته

 .سخته یکم داره بزرگ پسر ی خواهرزاده دوتا

 

 کشید جلو سر رکش و تخس لحن همان با و خندید .خندید

 .گفت و

 

 .شم می بلدش ــ

 

 شد می بلدش ...خندیدند ها پری خندید، هم او ...خندیدم

  .نداشت دل کردن ضعف دیگر که این خب،
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ٤٥٥_پارت#

  طومار#

 

 

 خانواده .کردم می جمع را میوه های دستی پیش داشتم

 هم گرد بودند نشسته برادرها .بودند رفته تازه سمیعی ی

 جو .کردند می نگاه نقطه یک به سکوت، در داشتند و

 دستی پیش از کوهی با که این از قبل من و بود سنگینی

 .شد مانعم سعید صدای شوم، بلند

 

 .خواهرم بشین ــ
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 سودابه ...گذاشت هم روی پلک کردم، نگاه عزیز به

 من و گرفت من از را ها دستی پیش آمد، جلو خودش
 به نگاهی با و دوزانو بودم، که جایی همان نشستم

 !پایم روی ی زده الک سرانگشتان

 

 مادر؟ چیه شما نظر ــ

 

 .کشید عمیقی نفس عزیز

 

 اون جز پدرشم !بودن محترم پسر، خود و مادرش ــ

 کار اصل ولی !نیست بدنامی مرد ...کرده که غلطی

 زنه، می نورباال طوری یه چشماش که خواهرتونه

 !مشخصه جوابش نپرسیده

 

 .بیفتد پایین سرم و بکشم خجالت شد باعث عزیز حرف

 .پرسید آرام سپهر
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 سپیدار؟ تو داری دوسش ــ

 

 .زد لب اعتراض با و برگشت آشپزخانه از سودابه

 

 گردن به گردن داداش تا سه دید، می خجالتش چرا ــ
 به مهری اگر بچه؟ این بگه چی دارید انتظار نشستید
 سوالی خونه، توی بیان داد نمی اذن عزیز که نبود دلش

 .نداره پرسیدن مشخصه جوابش که

 

 بار این و گرفت را من دست کنارم، نشست آمد هم بعد

 .زد لب دار بغض

 

 من رسید، می نظر به خشک اخلقش یکم پسره فقط ــ

 !ها کنه درشتی بهش فردا پس ندارم طاقت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کرد اعتراض بار این سهیل

 

 !کنه می غلط ــ

 

 دروغ و بودم شنونده فقط من حرفشان، بین پرید عزیز
 ادای داشتم سعی تر بیش کشیدم، می خجالت بگویم بود

 سفید چشم نگوید باز عزیز تا دربیاورم را ها زده خجالت

 .زند می برق چشمانش

 

 راه تشر اولین با فردا پس نگید طوری این خب، خب ــ
 جایی زندگی، وسط بره قراره بگیره، و باباش ی خونه

 عتاب و قهر ممکنه روز یه ...پایین هم داره، باال هم که

 پسره کنه فکر نزنید حرف طوری یه بینشون، بشینه
 جون به بندازه رو شما و قهر بیاد باید گفت تو بهش

  .پسره

 

 .کرد نجوا احترام با سعید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ٤٥٦_پارت#

  طومار#

 

 که نشنیده داداشاش از درشت حاال تا تغاریت ته مادر، ــ
 تا سه ما بزنه، بهش حرفی بخواد نرسیده راه از یکی

 مگه؟ مردیم داداش

 

 این عزیز و دوختم چشم برادرم سه ی چهره به عشق با

 .کرد نجوا تر پرتأثیر اما تر آرام بار

 

 بگیره یاد باید بچه این ولی سلمت، تاتون سه تن ــ

 ...چی یعنی زندگی

 

 حمایت مست که منی من، سمت چرخید هم بعد

 ته عنوان به بچگی از که منی .بودم خواهربرادرهایم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به بودند چسبانده بودن لوس حکم خانه، این تغاری
 ام پدری بی مبادا تا بودند زیاد هایم نازکش و ام پیشانی

 .بیاید چشمم به

 

 و دوم ی جلسه به برسه ها جلسه این باشه قرار اگر ــ
 همین از عقد، تهش و تر بیش اشنایی به برسه سوم،

 نفس که جایی تا من ...مادر بکن و فکرات بشین االن

 سودابه .هام بچه واسه شم می پناه و پشت دارم،

 زندگی اما ...پشتت کوه عین برادرت تا سه حامیت،

 بگی روز یه که نیست بابا ی خونه بازیای بچه مشترک

 سودابه قول به پسر این ...ها نه روز یه خوام، می

 روال روی کارش روز یه ممکنه خشکه، وقتا بعضی

 ...تو سر روی بریزه رو خونه خارج ی غصه نباشه،

  باشی؟ داشته دوست عتابشم و قهر تونی می ببین

 

 .کرد نجوا اخم با سپهر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شد هرچی گی می علنا داری عزیز، بهش گی می چی ــ

 .بمونه زندگی این توی

 

 .گزید لب سودابه

 

 می جلو خوش زندگیشون ایشاال چیه، حرفا این اصل ــ

 جور وصلت این خیره هم با عاقبتشون اگر ایشاال ...ره

 .و چیز همه سپارم می خودت به خدایا ...شه

 

 تعلل با عزیز من، روی کرد فوت و خواند دعایی هم بعد

 .زد لب ها آن به اهمیت بی و کشید زانویش روی دست

 

 !سپیدار خونه این به برگردی داری حق جا یه فقط ــ

 

 .لرزید طور آن تنم که شد رد بغلم از عزراییل کردم حس

 !زندگی ها سال ی تجربه با ...بود ام خیره عزیز نگاه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 حفظ زندگی اون توی احترامت که برگرد وقتی فقط ــ

 .نشد

 

 .داد ادامه و کشید چروکش های لب دور دستی

 

 ٤٥۷_پارت#

  طومار#

 

 مقام .بشه حفظ احترامش جا همه و همیشه باید زن ــ

 ما به خداوند که بلندیه های مقام از ...مادر مقام زن،

 احترام که احترامی بی جز کن تحمل رو هرچیزی .داده

 حفظ سیاست که .ست خونه اون مخفی های ستون زن،

 .ده می شکل خونه زن به احترام رو خونه اون حریم

  ...بابات
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .زد لب و بابا عکس به دوخت را نگاهش زد، لبخندی

 

 رفت می گرفت، می بهونه الکی کرد، می بدخلقی گاهی ــ

 و احترامم بارم یه اما ...اما شد نمی مرهم و خودش توی

 باعث که بود همین .نبرد بین از چهاردیواری این توی

 و اسراییلیش بنی های بهونه و تنگ خلق گاهی شد می

 .خدابیامرز داد یاد پسراشم به و این .بیارم تاب

 

 .چرخید برادرها سمت مادرانه محبت با نگاهش

 

 دار نگه حرمت .زناشونن دار نگه حرمت تاشون سه ــ

 پشت ...کنه حفظتون خدا خواهرشونن، و مادر

 هر سر و بشه لوس که طوری نه اما باشید خواهرتون

 .بگیره سنگر شما پشت و کنه خالی و میدون مشکلی

 از خواهربرادری محبت و مهر ...باشید هم پشت همتون

 هاش بنده قلب به خدا که هاییه محبت و مهر ترین پاک

  .انداخته
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .انداخت پایین سری سعید

 

 .مادر کنه حفظت خدا ــ

 

 .کرد من به رو دوباره و خندید عزیز

 

 هیچ کردن شوهر برای مادر، بکن و فکرات خوب ــ

 .کمه زمان درست انتخاب برای ولی ...شه نمی دیر وقت

 به خواد می کسی نه سرت، روی گذاشته اسلحه کسی نه

 این ببین کن فکر .بندازه بیرون خونه این از رو تو زور

 دلت فقط یا خوای، می ایرادش و عیب ی همه با و ادم

 و فکرات خوب !دلته توی ی گرفته پا تازه محبت بند

 .عزیز جوابمه این بگو بیا بعدش و بکن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را صورتم سودابه .آرام خیلی خیلی ...آرام گفتم، چشمی

 سنگینی زیر .کردند تماشایم محبت با برادرها و بوسید

 .زدم لب و شدم بلند نگاهشان

 

 .بشورم رو ظرفا رم می من ــ

 

 توی انداختم را خودم گرفتم، فاصله جمعشان از
 ظرفشویی سینک جلوی آمده بند نفسی با و آشپزخانه

 روی قطرات حرکت به خیره و کردم باز را اب .ایستادم

 بود، چسبیده بهشان شیرینی رد که هایی دستی پیش

 بود ساخته را خودش بم شبیه ...بود بم آزاد .بستم پلک

 و باال توانستم نمی یعنی آدم این با من .زلزله هر بعد

 را ها دستی پیش از یکی کنم؟ تحمل را زندگی پایین
 آن، با دستم برخورد با اما بود گرم آب برداشتم،

 

 ٤٥۸_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 لحظه سپهر ی خنده صدای .نشست جانم به کوتاهی لرز

 این چقدر من .چرخاند را سرم و آمد اشپزخانه تا ای

 پناه و حامی ی خانواده همین .داشتم دوست را خانواده

 !را

 

                                

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&& 

 

 را کتابفروشی خودم بود داده اجازه عزیز ها مدت بعد
 می نگاه برقی ی کرکره رفتن باال به داشتم وقتی .کنم باز

 این .داشتم هایم لب روی را دنیا لبخند ترین عمیق کردم

 من و بود افتاده زحمت به نبودنم در حسابی حانیه مدت
 نه که آرامی و امن محیط برای بودم کشیده دلتنگی فقط

 باز با .رساند می آرامش به را ها خیلی که خودم، فقط

 کاغذ ی شده پخش عطر کردن بو اقدامم اولین در، کردن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دور بار یک و میز روی کردم پرت را کیفم .بود هوا در

 .چرخیدم خودم

 

 بود شده تنگ واستون دلم بگردم، تکتون تک دور ــ
 !ها بچه

 

 همان هایشان قهرمان .فهمیدند می را من حرف ها کتاب

 تاریکی و غم از ها وقت خیلی را من که بودند دوستانی

 لمس را ها قفسه .بودند کشانده رویا عالم به و کرده دور

 .انداخت رد صدایم توی شعف و کردم

 

 دوستای براتون کنم می تلش دوباره برگشتم، من ــ
 .کنم پیدا خوب

 

 .دادم تکان هوا توی هم را دستم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باشن داشته دوستون کنن، درک رو شما که دوستایی ــ

 .دارید قصه عالمه یه شما آخه باشه، بهتون حواسشون و

 

 قصه موزیک .کردم روشن را سیستمم خنده با هم بعد

 جایی همان بود شده جا این حاال و کردم پلی را پریا های

 نمی میز پشت نشستم از ای چنددقیقه هنوز !باید که

 و شد پیاده .کرد پارک که دیدم را ماشینش که گذشت

 من نداشت انتظار .کرد نگاه را کتابفروشی داخل کوتاه

 با و شد باز هایش اخم ی گره طور آن که باشم برگشته
 .درآورد صدا به را در باالی آویز شدنش، وارد

 

 کتاب دختر امروز کرده طلوع ور کدوم از آفتاب ببینم، ــ

 !فروش

 

 .شدم بلند جایم از لبخند با

 

 !شما شانسی خوش کوه پشت از ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 عنوان به پریشب همین .آمد جلو و زد لبخند

 دیگر انگار حاال و بود شده مان خانه وارد خواستگاری
 این چشمانم .کنم نگاهش رفاقت چشم همان با شد نمی

 خیرگی .داشتند او با مواجهه در متفاوتی بینش بار

 شکر و شهد کرد، باز لب وقتی و کشید طول بینمان

 .چشمم ی کاسه توی ریختند

 

 ٤٥۹_پارت#

 طومار#

  

 .برات بود شده تنگ دلم ــ

 

 بین باید که حسی آن یعنی شدن دلتنگ دوروز توی

 .زدم لب و شد محو آرام لبخندم .بود انداخته موج قلبمان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خوری؟ می چایی ــ

 

 چانه زیر کشید هم را دستش داد، تکان سری و خندید
 !اش

 

 قبلش فقط ...چایی واسه میام عصری ولی دارم، کار ــ

 می رویا که بازیا مسخره این بپرسم تا دیدمت شد خوب
 چی؟ یعنی گه

 

 .داد ادامه خودش .کردم تماشایش سوالی

 

 بعدشم آمد، و رفت چندجلسه بیایم، باید بازم گه می ــ

 دختر؟ خوای نمی و من مگه تو ...مشاوره

 

 .بودم نفهمیده را منظورش هنوز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .داره ربطی چه این ولی خوام می آره خب ــ

 

 خودش و هایش لب روی نشست لبخند ناگهانی شکلی به

 بودند؟ کرده جنی را پسر این .کشید جلو را

 

 !بگو دیگه بار یه من جون ـ

 

 و؟ چی ــ

 

 بود شده ها پسربچه شبیه .هایش حرف از بودم شده گیج

 مورد بازی اسباب به که هایی همان پربرقش، چشمان

  .باشند رسیده شان علقه

 

 .دیگه دی می جونتم برام و خوای می و من که همین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چه فهمیدم آن از تر تازه و فهمیدم را منظورش تازه

 لب سریع و شدند گشاد هایم مردمک .او به بودم گفته

 .زدم

 

  .نگفتم دیگه و دم می جونمم ــ

 

 .نداشت تمامی اش خنده

 

  .گفتی باحال خیلی !بگو باز خدایی ـ

 

 هایی همان از هایش پررویی این رفتم، ای غره چشم
 یا کنی تحمل توانی می ببینی باید گفت می عزیز که بود

 !نه

 

 ٤٦۰_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !دیگه برو نداشتی، کار مگه ــ

 

 .بود نشده کمرنگ هم ذره یک اش خنده

 

  .چسبید هم گفتی که بار یه همون ولی باشه ــ

 

 لبخند همان با و ایستاد میزم روبروی آمد، جلو بعدش

 کند چه خواهد می نفهمیدم اولش .آورد جلو را دستانش

 را لپم اهسته رسیدند، ام گونه به دستانش که وقتی تا

 جاخورده .چسباند لبش به را انگشتانش بعد و کشید

 .زد لب او و کردم نگاهش

 

 بیایم؟ باید بازم چرا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پری جیغ از آخ .بود شده ارام صدایم حرکتش تأثیر تحت

 !شادشان رقص و گوشم توی ها

 

 ای جلسه یک ای خواستگاری هیچ عجیبه؟ کجاش ــ
 حرف کنن، آمد و رفت ترها بزرگ باید چندجلسه نیست؟

 .کنه می کمک خودمون به که هم مشاوره ...ما بزنیم

 

 .صورتش روی برگشت اخمش

 

 میان؟ و رن می چندبار همه یعنی ــ

 

 ...صندلی روی نشستم هم بعد .کردم پایین و باال سری

 بود گرفته من از که مستقیمی غیر ی بوسه حرکت آن

 .بودند کرده ضعف زانوهایم که بود شیرین انقدر

 

 .دیگه اره ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 آن بود ایستاده او .گذاشت میز روی را دستانش کف

  .طرف این بودم نشسته من و طرف

 

 .ذارن می عقد قرار اول ی جلسه بعد کردم فکر من ــ

 

  .بودنش عجول به خندیدم

 

 ندیدی؟ و خواستگاریش کسی نزدیکانت از ــ

 

 خانواده با کمش ی رابطه به توجه با .انداخت باال سری

 من .نبود هم سخت خیلی حدسش مادر، و اش پدری ی

 این ام خانواده بودن پرجمعیت ی واسطه به اما
 به هم نگار و پرهام حتی .بودم دیده زیاد را موضوعات

 منتظر دیگر .بود نشده ختم شان خواستگاری جلسه یک

 .بود شده گرفته انگار حالش بگویم، چیزی نماند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .میام عصر رم می من خب، خیلی ــ

 

 ای لحظه که برود برگشت ها اخم همان با .گفتم ای باشه

 .کند باز را هایش اخم کرد سعی و سمتم چرخید ایستاد،

 

 .بود طومار تو با طومار برگشتی، خودت خوبه ــ

 

 پلک با .بود تماشایی که هایم لب به چسباند لبخندی

 از خروجش از قبل و دادم نشان او به را تشکرم زدنی

 گرفته حال با بود حیف .کردم صدایش ناخوداگاه مغازه

 .برد می جلو را کارش

 

 !آزاد ــ
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 بیرون تکه تکه و آهسته و کردم حبس را نفسم ایستاد،

 .گفتنش وقت نکشم خجالت کردم سعی .فرستادم

 

 !رو تو ...خوام می ــ

 

 دوباره ها ستاره بودم، گفته را بود خواسته که ای جمله
 لبخندی با او و درخشیدند برگشتند، چشمانش آسمان به

 رسم به و اش پیشانی کنار چسباند را دستش عمیق،

 .داد تکانش همیشه

 

 !فدا ــ

 

 را دلشان چه گفتنش فدا !ها پری و ماندم من و رفت

 .بود لرزانده الکی الکی

                                  &&&&&& 
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 تاریک هوا واقع در هشت، ساعت بود شده عصرش
 می نیم و هشت ساعت همیشه من و آمد که بود شده

 نیامد دلم که بود خسته انقدر اما آمد وقتی !خانه رفتم

 و آسه اما کتابفروشی برو بود گفته عزیز .کنم اعتراضی

 و بگذار جگرت سر دندان کمی بود گفته !سروصدا بی

 هر شدید محرم و رفت جلو خوب چیز همه اگر بده اجازه

 می دلم .سمتش کن پرتاب قلوه و دل خواستی جور

 شیطان انگار .شد نمی اما کنم گوش را حرفش خواست

 ...آمد آزاد وقتی که گوشم بیخ بود نشسته بود آمده

 پایین نیمه تا را کرکره و کردم بهانه را هایمان خستگی

 و شد نمی دیده کتابفروشی داخل طوری این .فرستادم

 آمد و رفت با شد نمی زهرمان هم خوردن چای این

 خستگی ی همه بین آزاد بود شده باعث حرکتم .مردم

 سعی .بخندند چشمانش و بیندازد باال ابرو یک هایش

 چایی ترین خوشرنگ و نکنم توجهی نگاهش به کردم

 که داشتم هم شکلت .کنم درست برایش توانم می که

 و نبود صندلی روی .برگشتم پیشش و گذاشتم سینی توی

 ها، وقت اکثر مثل ببینم تا بچرخانم چشم بود کافی
 شرقی سمت دیوار به داده تکیه و زمین روی نشسته
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 دوست خیلی را نقطه آن .کرده دراز را پاهایش کتابخانه،

 .نشستم خودش مثل هم من و رفتم سمت همان .داشت

 ها کرکره الاقل اما بودیم کرده خلوت طور این هم قبل

 .نبودند پایین

 

 کنم؟ صبر باید چقدر نظرت به ــ

 

 .پرسیدم و برداشتم را چای لیوان آهسته

 

 چی؟ برای ــ

 

 .سمتم چرخاند را سرش

 

 کردم، لش طور این و جام این وقتی که این برای ــ
 بتونم خوردنم چایی جز ای دیگه کار ...پایینه کرکره

 .بدم انجام
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 .شوم بلند خواستم و پرید باال هم با ابرویم هردو

 

 !باال دم می رو کرکره االن اصل جنبه، بی ــ

 

 از را شدن بلند ی اجازه و نشست بازویم روی دستش

 و خندید خسته که کردم نگاهش اخم با .کرد سلب من

 از که موهایی به رساند بازویم از .آورد باال را دستش

 .بودند ریخته بیرون شالم

 

 !قشنگ ــ

 

 چه !خون جای ریختند عسل هایم رگ توی انگار یعنی

 .رفت می داشت من دل تر ساده چه و زد می حرف ساده

  .نشستم آرام دوباره و کرد سستم گفتنش قشنگ
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 .بخونیم آهنگ بیا ــ

 

 .زدم لب

 

 مگه؟ بلدی ــ

 

 !هم باز زدند برق اش خسته چشمان

 

 بعد ...فرستادی برات خودت هست، قدیمی آهنگ یه ــ

 .بخونیم و هم .بودم شنیده قبل چندسال اومد یادم

 

 العملی عکس .کردم رها و کشیدم دهانم توی را هایم لب

 .غیرارادی

 

 ...صداهامون آخه ــ
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 .قشنگه جفتش صدات و صورت ــ

 

 را دستش واسطه بی مستقیم، و کرد باز را ام سینه یکی

 من با را کار این اش جمله .قلبم روی کشید وار نوازش

 دوست خاصیت این !جلویش چقدر بودم سست .کرد

 می شکوه به آدم نرمی؟ عین در قدرت یک بود؟ داشتن
 شیرین را جانش و شهد شدند می کلمات، که انگار رسید
 لبخندها، و کردند می نوازشش ها نگاه که کردند، می

 !آرامش

 

 آهنگ؟ کدوم ــ

 

 اسم جای به او و پرسیدم را این که بودم شده تسلیمش

 .خواند را اولش آهنگ

 

 .شم ها ستاره همدم ابرا رو خوام می گفتی ــ
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 .خواندم را اش ادامه من آهسته و خندیدم

 

 .شم ها قصه پری من عاشق، سوار تک تو  ــ

 

 چون نبود مهم انگار اما نبود خوب کداممان هیچ صدای

 که آخ ...چشمانمان و خندید می داشت هایمان لب که

 می ستاره هزاران با تویش ای منظومه چه نگویم

 چرا و بدهد ادامه خواست می که بود او دوباره .درخشید

 است؟ شبیهمان انقدر آهنگ این بودم نفهمیده من

 

 بیا هم با بچگونه، های قصه و شعر جای به گفتم ــ

 !عاشقانه رو زندگی بسازیم

 

 .خواندیم هم با
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 اوج تا گیریم می پر عشقیم، مرغ پرواز دوبال ما ــ
 مونیم نمی نیست، تا دو ما قلب تو حسرت جای آسمونا،

 ...تنها و تک غصه با

 

 .بدهد ادامه خواست می که بود او دوباره

 

 هم با عاشقونه بازن، می هم به دل که وقتی کبوتر دو ــ

 ...آشیونه سازن می

 

 بود شده عمیق ام خنده نتوانستم، اما بدهم ادامه خواستم

 .کشید صورتش روی دستی و خندید هم او !خوش حالم و

 

 !کبوترایی شبیه هم واقعا تو ــ

 

 نظر؟ چه از ــ
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 .داد جواب مکث بی و پرسیدم تند

 

 .بامزه و گیج قدر همون ــ

 

 .زدم بازویش به  مشتی و کردم اعتراض

 

 خودتی گیج ــ

 

 توی داد کش را نگاهش و کرد کج را سرش خندید،

 .صورتم

 

 سپیدار؟ ــ

 

 از عمیقی نفس اخم، همان با بود کرده صدایم سوالی
 فرستادم بیرون کنارش در شعر آن ی زمزمه خوش حال
 جای به سپیدار آن ی ادامه در اش جمله بار این و
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 که بود چیزی گرفته، لحنی با خواندن، آهنگ درخواست
 یک به کرد تبدیل و کن مخلوط توی ریخت را جانم و دل

 .درهم معجون

 

 کنم؟ بغلت شه می ــ

 

 متحیر و کشید تیر دلم زیر که بود مقدمه بی انقدر
 این باید یعنی کنم، اخم دوباره خواستم .کردم تماشایش

 .کرد ضعیف را ام اراده اش جمله که کردم می را کار

 

 به طوری یه آخه ولی ...و من ببخشه عزیزت کاش ــ

 ...که میای چشمم

 

 تنها و رفت یادم از اخم هایش، حرف تأثیر تحت و آهسته

 .کردم نجوا
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 که؟ ــ

 

 .کرد می نگاهم داشت قشنگ چقدر .کشید عمیقی نفس

 .چسباند اش سینه به را دیگرش دست

 

 !برات کنه می ضعف بد بدمصب، این که ــ

 

 .بود ام کرده پیدا غلیان احساسات سر از بارم این اخم

 ولی گفت می که ها این نبودند غریبی و عجیب جملت
 بین بودیم شده حل نشستند؟ می دلم به طور این چرا

 .هم چشمان

 

 کنم؟ بغلت ــ

 

 کفش غد پسرک پرسید می داشت مظلومانه چقدر

 وقتی تا نه ...نکردم بازشان بستم، را چشمانم !فروش

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سینه به چسباندند را سرم من، تن دور نشستند او دستان
 نفس و برات کنه می ضعف بد بدمصب، گفت می که اش

 آدم دل از خیال راحتی یک بعد که هایی آن از عمیقش،

 .پیچید نسیمی عین هایم گوش توی ...ریخت می بیرون

 های قفسه به او آغوش از کنم، باز چشم توانستم بعدش
 و شان زیرچانه دستان و ها پری به بدوزم، چشم کتاب

 قصه های قهرمان به ...او و من روی شدنشان محو

 به و بودند نشسته هایشان قفسه ی لبه که ها کتاب های

 .زدند می لبخند من

 قهرمان خوبمان، و بد ی همه با داشتیم سعی که ما به
 پرواز هم کنار اسمان، یک در و باشیم خودمان ی قصه

 .کنیم

 

 می هم با عاشقونه بازن، می بهم دل که وقتی دوکبوتر
 آشیونه سازن

 و پاک و ساده ...رو زندگی بسازیم، کبوترا مثل هم ما بیا

 !بهونه بی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

                   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&& 

 

 ٤٦٤_پارت#

  طومار#

 

 واسه و فکر توی ری می چرا همش برگشتی، وقتی از ــ
 زنی؟ می لبخند من

 

 بودیم نشسته .دربیایم فکر از شد باعث عزیز ی جمله

 شسته که هایی روبالشتی داشت عزیز و خانه هال توی

 .زد می کوکشان و کرد می ها بالش تن دوباره را بود

 اتفاق به دوباره بود شده باعث بود پرسیده که سوالی
 از تندی جریان هم فکرش اصل .کنم فکر مغازه و عصر

 .ریخت می قلبم به را عجیب های حس
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 !عزیز هیچی ــ

 

 .کرد تماشایم زیرچشمی و مشکوک

 

 خندی؟ می زنی می زل دیوار به الکی هی هیچی سر ــ

 

 می عزیز اگر ولی بودم، نشده هایم خنده متوجه که خودم

 برای .بودم درآورده گری ناشی خیلی حتما پس گفت

 .کردم نجوا بحث کردن عوض

 

 .کشم می من رو ها روبالشی اون بذار ــ

 

 سرش باال از را روبالشی و پاهایش بین گذاشت را بالش

 .کشید
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 نباتم بیار، بردار بریز چایی یه برو پاشو نکرده، الزم ــ

 .چسبه می شام بعد ...بنداز

 

 را لبخندم .کرد تازه برایم را عصر اتفاق باز چای، اسم

 و کردم پنهان بنشیند هایم لب روی مجددا که این از قبل

 نبات و ریختم را چای .بود روشن سماور زیر .برخاستم

 و عزیز پیش برگشتم .گذاشتم کنارش هم ای شاخه های

 هوایش داشت اسفند .کردم کم را بخاری ی درجه کمی

 می جمع را ها بخاری باید دیگر و کم کم شد می بهاری
 .کردیم

 

 گفت باز، بیان شب شنبه سه گفتم پسره این مادر به ــ
 الزم گفتم که بزنن حرف بیرون برن چندباری بهتره
 کارشون محل همون توی اینا دونم می بعید من ...نکرده

 .باشن نیاورده در رو حرفا ته تا
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 فهمید می اگر .زدم زل عزیز صورت به حرف بی

 .بود شده سخت لبخندم کنترل چقدر وای ...امروز

 

 می نوبت یه بود مناسب شرایط اگر عیدم تعطیلت بعد ــ
 ...بندم می آذین واستون حیاطم همین .عقد واسه گیریم

 .بدیم سالن پول الکی چرا

 

 هم حرفی همین برای .نداشتم خانه توی عقد با مشکلی

 گذاشت را یکی عزیز شد، تمام که ها بالش کار .نزدم

 .کشید دراز بخاری کنار جا همان و سرش زیر

 

 !عزیز ــ

 

 .زدم لب و سرش کنار گذاشتم سر هم خودم گفت، هومی

 

 ٤٦٥_پارت#
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  طومار#

 

 .داشتی مهمون گفتی یادته ...شدا بد حالت که روز اون ــ

 

 !هوم ــ

 

 موهایش به که حنایی بوی اش، کشیده لحن از خندیدم
  .پیچید ام بینی زیر بود زده

 

 .بود کی نگفتی وقت هیچ ــ

 

 ذاری می فضوال عین ...بگم بهت نیست، وقتش االن ــ

 شه، تموم خواستگاریت جریان این بذار .همه دست کف

 .بود قرار چه از جریان گم می همه به بعدش
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 و صورتش توی شدم خیره .دادم فاصله بالش از را سرم

 .زدم لب

 

 .عزیز کنم نمی فضولی ــ

 

 زمینه این در خوبی ی سابقه متأسفانه .نگرفت ام جدی

 .نداشتم

 

 برات که پرتایی و خرت این از زیرزمین بریم روز یه ــ
 قدیمی کدوماش بخوره، درد به کدوماش ببین خریدم

 از پسره این هرچند .باشم ت جهیزیه فکر به ...شده

 از کشی اسباب توی بخرم هرچی نداره، هم خونه خودش
 .دارم و این ی غصه االن از ...ره می بین

 

 .آزاد از طرفداری برای کردم اعتراض
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 .خره می کنه می کار جوونه، فعل خب عزیز ــ

 

 و کرد دراز را دستش بیایم خودم به که این از قبل

 رفت هوا به که دادم .گرفت پهلویم از بدی نیشگون

 .زد لب و کرد رهایم

 

 !وزه نکنا، و طرفداریش طور این من چشم جلوی ــ

 

 پهلو روی دست .بود گرفته دردم هم آمد می ام خنده هم

 انگشتانش قدرت یعنی .گرفتم فاصله او از و گذاشتم

 .بود استثنایی

 

 گی می خونه، این از برم فردا پس عزیز، بدی خیلی ــ

 .بودم تر مهربون باهاش یکم کاش
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 هم حال همان در و بنوشد را نباتش و چای تا برخاست

 .کرد زمزمه

 

 ...نگم و این دم می قول من برو، تو ــ

 

 .درآمد صدا به در زنگ که کنم اعتراض دوباره خواستم

 زمزمه و داشت نگه لبش نزدیک را چای لیوان عزیز

 .کرد

 

 ٤٦٦_پارت#

  طومار#

 

 کن باز و در برو .کردم خبرش خودم حمیراست، یحتمل ــ

 .اتاقت برو بعدشم ...براش
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 این .عزیز به بود چسبیده تعجب با نگاهم اما .شدم بلند

 دانستم؟ می موردش در نباید من که بود ای مسأله یعنی

 .بود مشخص سوالم از این و بودم شدم شوکه

 

 شده؟ چیزی ــ

 

 و ببرم خودم با تا کرد اشاره سینی به .انداخت باال سری

 از .فشردم هم را آیفون ی دکمه برداشتنش، حین من

 های گام با و شد وارد تنها حمیرا خاله دیدم پنجره کنار

 به تا شد بلند عزیز .خانه سمت آمد می داشت آهسته

 آشپزخانه، توی سینی گذاشتن بعد من و برود استقبالش

 روزها این چقدر عزیز .کردم کج اتاقم سمت را راهم

 که این فکر بستم، سرم پشت که را در .بود شده عجیب

 و بود شده خواسته عزیز توسط چه برای حمیرا خاله
 دوام سرم توی هم خیلی بودند، کرده دکم طور این چرا

 سر نرمی به تنم موبایلم، برداشتن با چون ...نیاورد

 بود خورده سر تر نرم آن از ...قلبم و تخت روی خورد
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 که کجا .بود کرده پنهان کجا را رویش این آزاد .پایم زیر

 .کرد می رویم و زیر طور این پیام، یک با حاال

 

 می رو کتابفروشی توی اتفاق ی هزارباره تکرار دلم "

  "ببخشه و من عزیزت کاش خواد،

 

 و زد نمی حرف که عزیزی روزها، این کار پنهان عزیز
 و رک عزیز کرد، می خلوت حمیرا خاله با یواشکی

 دوست طور این خاطر به را ما ...من داشتنی دوست

 چشم گفت می بهمان اگر حتی .بخشید می داشتنمان

 !شکن حرمت ی وزه سفیدهای

 

 

&&&&&& 

 

 ٤٦۷_پارت#
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  طومار#

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 

  

 برای سودابه، و مادرش همراهی با با و بود رفته نگار

 تا اش خانه بود کرده صدا را من .بودند کرده خرید نخود

 مورد در کردن صحبت و وسایل دیدن برای کنم کمکش
 کم فرصتش شدنش باردار بعد که گفتی و گپ خودمان،

 با و بپزم ناهار خواست عزیز .آمد می پیش برایمان تر

 غر کلی با من و نیفتد زحمت به گلش برگ تا ببرم خودم
 بودم رسانده را خودم غذا ظرف با و بودم پذیرفته زدن

 ته نخود وسایل دیدن محض به اما زدنم غر .جا آن

 از که بودند قشنگ و کوچک ها لباس انقدر .کشیدند

 تنم قامت به و رفت می آب دلم تویشان نوزادی تصور

 .شد می کوچک
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 !خوشگله بنقش ست این چقدر ــ

 

 که گلسرهایی و زد زل رنگ بنفش سرهمی به عشق با

 .ریخت میز روی بود گرفته

 

 .گذاشتن تموم سنگ نکنه، درد مامانینا دست ــ

 

 خرید؟ واسه نبود زود ولی ــ

 

 .بریزد چای تا شد بلند

 

 اون تری، راحت بخریم نشدی سنگین تا گه می مامان ــ

 یعنی ...ها خریده پژمان رو همه بینی، می رو عروسکا

 .نگم که شدن عمو واسه داره ذوقی
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 به دادم را ام تکیه و رفتم هم با شان همه ی صدقه قربان

 میز روی را چای سینی و برگشت نگار .مبل پایین

 نخود خاطر به .نشست مبل باالی خودش و گذاشت

 .زمین روی نشستن بود سختش

 

 ره؟ می پیش چطور مشاوره جلسات ــ

 

 جلسات ...کارهایمان شلوغی بین بودیم، گذرانده را عید

 خانواده ی شده دار کش های آشنایی جلسات مشاوره،
 آخر ترم برای ام آمادگی و کتابفروشی تعطیلی ها،

 و رفت می جلو مستقیم و تند داشت زندگی !تحصیلی

 برایم گاهی که زمانی .شد نمی زمان حریف کس هیچ

 خواست می دلم ...نه گاهی و کرد می جلوه ترسناک

 .بکنم هم کمکش رفتن جلو برای

 

 آدم ترین متفاوت شما گه، می هرجلسه مشاورمون ــ

 .سازگارید هم با تفاوت عین در که هستید هایی
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 روی گذاشت را دستش نشست، نگار های لب روی خنده

 .زد لب و اش برآمده نسبتا شکم

 

 متفاوت؟ ــ

 

 کف نازک فرش .کشیدم باال را خودم و دادم تکان سری

 !ناراحت و بود سخت خانه

 

 ٤٦۸_پارت#

  طومار#

 

 و شرق آزاد و من معتقده گه، می که چیزیه این ــ

 قطبامون خلصه شب، یا روز ...جنوب یا شمال غربیم،

 انقدر تفاوته، عین در گه می بعد ...خونه نمی هم با
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 کیس حاال تا کنم می حس که دارید سازگاری هم با بامزه

 .نداشتم استثنایی این به هایی

 

 عزیز که ای تازه های کلمپه با .بردارم چای کرد اشاره

 .بود گذاشته سینی کنار و بیاورم برایش بود داده

 

 چطوره؟ شرایطتون خودتون نیست، بد که این ــ

 

 نوک .بود نشسته هم من های لب روی حاال خنده

 .کرد یخ روزهایم احوال و حال یادآوری از انگشتانم

 و برگرداند سرانگشتانم به را گرما تا برداشتم را چای

 .زدم لب صادقانه

 

 داشتیم مشاوره ی جلسه از که آخری سری آدم این ــ
 تیم بازی گفت بهم و ورزش رادیو زد گشتم، برمی

 که بود ساکت ماشین توی خونه خود تا بعد محبوبشه،

 شد می که تایمی ...کن فکر .کنه گوش رو بازی اون فقط
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 و فوتبال بازی و نشست اون زد، خوب های حرف کلی

 .رادیو از کرد گوش

 

 .اش شانه روی ریختند موهایش شد، کج نگار سر

 

 غذا فوتبال، براشون مردا اکثر سپیدار، همینه پرهامم ــ

 .حیاته برای هستی عناصر ترین مهم خواب و

 

 .انداختم باال را هایم شانه

 

 می .گیرم می تصمیم احساسی دارم کنم می فکر گاهی ــ

 حرف بلده یکم االن اگر ترسم می .شم پشیمون ترسم

 دونم، می چه یا ...بره یادش دیگه دوروز بزنه، قشنگ

 رادیو دقت با داره وقتی که نباشم وابسته انقدر دیگه

 تو .نشم ناراحت و بهش بزنم زل هی شنوه می و ورزش

 .ست کننده سردرگم انقدر ازدواج بودی؟ طوری این هم
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 .بود من لبخندهای شبیه نگار لبخند

 

 لباس تا اتاقم رفتم من عروسی، قبل هفته یه یادمه ــ
 جمع رو جا این بیارم خواستم می که وسایلی و خونگیام

 بیرون و لباس اولین ...بیرون کشیدم رو کشو کنم،

 از خوام می که این حس .گریه زیر زدم یهو بعد کشیدم،

 غذا جلوم نیست مامانی دیگه بعد برم، بابام ی خونه
 بکشم، دوش به رو زندگی مسئولیت باید خودم و بذاره
 هروقت و باشه من برای فقط که ندارم اتاقی دیگه که

 پوسترای اون عروسکام، توش، برم باشم تنها خواستم
 داشت دیواراش به بزنم تونم نمی و کدوم هیچ محبوبم،

 رفتم پرهام به علقم ی همه با کن فکر .کرد می دیوونم

 پشیمون بگو بزن زنگ گفتم مامان بغل توی گریه با
 می حست این به بعدا گفت می خندید می اونم .شدم

 یکی پدری ی خونه با خداحافظی .گفت می راستم .خندی

 ترسیدم می همش .بود زندگیم روزای ترین ترسناک از

 همه هم گم نمی بشه، کمرنگ حسمون که ...شم پشیمون

 ...ولی دروغه که مونه می اول روز عین چیز
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 ٤٦۹_پارت#

  طومار#

 

 حرف از داشتم بغضی یک .کردم تماشایش دقیق

 بروم باید هم من روزی که این یادآوری از ...هایش

 .کنم جمع را هایم لباس

 

 هم تو خوام می دلم ته از ...نشدم پشیمون ازش ــ

  .نشی پشیمون

 

 گذاشتم را دستم و نشستم کنارش رفتم شدم، بلند جایم از

 هم را صورتش .بود گذاشته شکمش روی که دستی کنار

 .زدم لب و بوسیدم آرام

 

 بپرسم؟ چیزی یه فقط ــ
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 .زدم لب من و داد تکان تأیید به سری

 

 براش فوتبال فقط و کنه نمی توجه بهت که وقتایی ــ
 از ماشین با یا سرش؟ توی بزنی نداری دوست مهمه،
 شی؟ رد روش

 

 جدی خیلی من و رفت هوا به ناگهانی اش خنده شلیک

 .پرسیدم

 

 بعضی آخه دارم حسی چنین من نگار، پرسم می واقعا ــ

 کنه می فکر وقتی وای ...بدش رانندگی این مثل یا !وقتا

 بوق یه با باید و جلوش میاد هرکی و باباشه ارث جاده

  ...کنه مستفیض کشدار

 

 .کند کنترل را اش خنده کرد سعی
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 بدم و فوتبال خودمم من دونی می تو سپیدار، ببین ــ

 .باشم داشته مشکل باهاش که نمیاد

 

 .کردم نگاهش ناامیدانه

 

  .نبود حواسم آره، ــ

 

 نگار نداد اجازه و خورد زنگ لحظه همان همراهم تلفن
 ناامیدانه من و بخورد را اش خنده این از تر بیش

 بیرون با و بردارم را کیفم تا برخاستم .کنم تماشایش

 را دودلی و حرص آن تمام اسمش دیدن موبایل، کشیدن

 کرد؟ می پادشاهی دلم توی انقدر چرا خدایا .برد بین از

 

 بله؟ ــ
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 .کتابفروش دختر سلم ــ

 

 الحمدهلل؟ هستید خوب ...علیکم سلم هستم، سپیدار ــ

 

 خنده زیر ام چهره دیدن با طرف این از هم نگار خندید،

 .زد

 

 !سپیداربانو شما های احوالپرسی برکت به ــ

 

 ٤۷۰_پارت#

  طومار#

 

 .کرد ضمیمه سریع و خندید خودش حرف به خودش بعد

 

 ی وصله جوری یه چسبه؟ نمی چرا اسمت به بانو ــ

 !ناجوره
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 ...شد نمی ندهد، دقم شد نمی

 

 شه؟ می چی مثل جورش ی وصله ــ

 

 .داد را جوابم قبلش لحن از تر آرام و حاضرجوابانه

 

 یه گه می داره ادم انگار هست، قشنگم ...سپیدارم مثل ــ

 تو البته سپیدی، دختر یه یعنی سپیدی یه .دارم سپیدی

 من چشم به نداره، فرقی ولی ...طوریا گندمی تر بیش

 تو اشیا توی سیا، من سپید، تو رنگا تو اصل .سپیدی

 توی گردو، من انگور تو ها میوه توی کفش، من کتاب

 دی می اجازه خوبه؟ !گرمو آب من پلو، زیره تو غذاها

 بزنم؟ و حرفم

 

 به بود زده زل نگار مبل، ترین نزدیک روی نشستم
 دیالوگ چه برای بگویم توانستم می کاش من و دهانم
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 ی جاده و کرد ریزش دلم طور این ای، احمقانه های

  .آورد بند را مغزم به خونرسانی

 

 بگم؟ ــ

 

 .گفت می باید ...دیگر بودم سپیدش

 

 .شنوم می بله، ــ

 

 مشاوره ها بچه این گفته عزیزت، به زده زنگ رویا ــ
 رویا به شدیم، بلند و نشستیم نیاز قدر هم ما رفتن، که

 اصل نگفت، که کنم می قاتی دارم دیگه من بگه گفتم
 و عقد تاریخ تعیین برای گرفت راه عزیزت از که مطلب

 ی هفته نه، هفته این گفت عزیزخانمتم .برون بله

 با بیاید، ائمه کدوم والدت دونم نمی شه می که ...بعدش

 تعیین بعد و بگیریم خورون شیرینی ...فامیل بزرگای

  .شه مشخص عقد تاریخ صحبتا، این و مهریه
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 .نگاهم توی نشست برق طور آن که سرم بر خاک

 

 راستی؟ راستی ــ

 

 .خواند می خروس کبکش بدجور

 

 همچین اوضاع دیدم منم خوشگله، راستی راستی ــ
 بده، لوکیشن یه هستی هرجا بگم بزنم زنگ گفتم خوبه،
 هم بزنیم، دوری یه هم ماهان، شازده باغ بریم هم با بیام

 ...خواما می و دیدنت خوامت، می االن همین من که

 !خان هللا نعمت تغاری ته نکنی بد فکرای

 

 به برق طور این چیزی چه بداند تا زد می بال بال نگار

 خوران شیرینی تاریخ عزیز که زدم لب .نشانده نگاهم

 من و ذوق از گذاشت دهانش روی دست کرده، مشخص
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 بودند کرده آبش انگار کامم زیر که قندی با را ازاد جواب

 .دادم

 

 ٤۷۱_پارت#

  طومار#

 

 .پرهامم ی خونه ــ

 

 .بهت و خودم رسونم می ــ

 

 .من به رساند را خودش نگار و کردم قطع را تماس

 

 دنیا به قبل بیفته عروسیتون اگر ...سپیدار وای واقعا؟ ــ

 .میفتم عکسا توی خرس شبیه واقعا من بچه، این اومدن
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 .دوختم چشم شکمش به

 

 ولی بیفتی، خرس شکل شاید عقدمون عکسای توی ــ

 لوازم از .آوردی دنیا به و نخود این قطعا عروسی واسه

 کنم؟ استفاده ارایشت

 

 .داد تکان تأیید به سری

 

 چشمات اون قربون میزه، روی خوای می هرچی برو ــ

 می و دارم استرس گفت می بود کی ...خندنا می طور این

 ترسم؟

 

 من .شدند آویزان هایم لب و افتادم آزاد های حرف یاد

 زیاد هی و افتادند می زایش به هایم حس آدم این جلوی

 .شدند می
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 جمله چهارتا برای طوری این که شرفه بی دلم خیلی ــ

 .نگار خوره می سر گه می که ای

 

 آرایش .مشترکشان اتاق به رساندم را خودم .زد قهقهه

 .پوشیدم را هایم لباس و نشاندم صورتم روی مختصری

 می که صورتم روی و بودم کرده چتری تازه را موهایم

 اما نه که زیبا .داد می ام چهره به خاصی نمک ریختم،

 می جانم به نفس به اعتماد همین و کرد می ام بامزه

 حسی ترین مهم این و بودم راضی خودم از خودم .ریخت

 زنگی تک با .نشود دور وجودم از کردم می سعی که بود

 توی و بوسیدم را نگار ی گونه برداشتم، را کیفم زد، که
 مرتب هزارم بار برای را هایم چتری آسانسور، ی آیینه

 گام دیدم، را ماشینش و شدم خارج مجتمع از وقتی .کردم

 .کرد باز برایم را در داخل از او و گرفتند سرعت هایم

 اگرچه که ادکلنی بوی شدن بلند با شد همزمان نشستم
 تمام زد، می که زمان هر اما کرد نمی اش استفاده مرتب
 هم چقدر و کرد می پر خنک ی رایحه آن را ماشین

 .روزها این داشتم دوستش
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 .سلم ــ

 

 که ای چهره ترین سرحال .کرد تماشایم براق چشمانی با

 .بود حاال همین به متعلق بودم دیده ازش

 

 .خانم عروس سلم ــ

 

 بستن حین نخندم، تا کشیدم دهانم توی را هایم لب

 .زدم لب کمربند

 

 ٤۷۲_پارت#

  طومار#

 

 !مونده هنوز ــ
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 .داد را جوابم و زد استارت

 

 با من شدی، من عروس گرفتم رو بله وقتی از ببین ــ

 می که بشین سفت هم حاال .ندارم کار قبلش تشریفات این

 درارم رو دومادا شازده ادای شازده، باغ ببرمت خوام
 .برات

 

 .نکردم جمع بار این را لبخندم

 

 عزیزخانمت، جواب شادی خاطر به خوام می و امروز ــ
 تیم باخت و تحریم و بدبختی و بدهی و قرض خیال بی

 ای؟ پایه بگو فقط بشم، ای دیگه هرچیز و محبوبم

 

 نگاه جاده به دانم نمی کرد، نگاهم .چرخیدم سمتش به

  .کردم کج را سرم و زدم لبخند راند؟ می چطور کرد نمی
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 !باشی کفاش پایم ــ

 

 با هم بعد کرد، عوض سرخوش و بلند آهانی با را دنده

 .گفت بلند موزیک کردن زیاد

 

 !خب فدا ــ

 

 آن چطور است بلد انگار هللا، نعمت بابا بینی می
 دیگر گمانم .کند جبران را اش دهنده حرص رفتارهای

 رابطه این توی سپیدارت دل که باشد راحت خیالت باید

 بن به هم هرجایی که .شود می مرمت شکستن جای به

 جوشد می دلش و دلم توی که مهری این بخورم، بست

 بابانعمت .برد می بین از و کند می مرطوب را خشکی

 وقتی دانم می .انگیزیست شگفت چیز داشتن دوست هللا،

 و بودی پیشم گفتم، هایم ترس از نگار ی خانه توی

 به بسپارم را چیز همه باید کنم فکر ولی ...ولی شنیدی
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 تغاری ته دخترک برای دلت تو الحال، فی .دلم و زمان

 تلش بودن شاد برای دهم می قول هم من نزند، شور ات

 روی !هللا نعمت بابا ...دختری پدر محکم قول یک .کنم

 .کن حساب قولم

                            

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ٤۷۳_پارت#

  طومار#

 

 بعد تا شویم پیاده خواستم می و باغ به بودیم رسیده تازه

 تمام در .بدهند ورود ی اجازه بهمان ورودی، پرداخت

 یک سرخوشانه، و بود خوانده موزیک با او مسیر طول

 دستم .بود رانده کوک کیفی با و هوا توی جوری

 صدایش که کردم باز را در و کرد لمس را دستگیره

 .شد مانعم
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 .نشو پیاده دقیقه یه ــ

 

 و زد را صندوق شد، پیاده خودش .کردم نگاهش متعجب

 زد دور را ماشین داخلش، پاکت یک آوردن بیرون با بعد
 کفش به چشمم وقتی .آمد من ی بازمانده در سمت و

 را سرم لبخند با کرد، خارجشان پاکت از که افتاد هایی

 .کشیدم باال

 

 کنی؟ قبولشون نیست وقتش ــ

 

 عید و بود کرده درست عیدم برای که زیبایی های کفش
 من ی ابلهانه فرار آن بعد اصل یعنی .نداشتمشان پایم به

 نیاورده برایم را ها آن دیگر هم او اش، فروشی کفش از

  .بود

 

 !خودشه ست ...کردما درست کیفشم ببین، ــ
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 کردنش رها قبل و گرفت سمتم را کیف رفت، جلو دستم

 .دیدم را بود زده زخم چسب که دوانگشتش تازه من

 

 شده؟ طوری این کیف کردن درست وقت اینا ــ

 

 با مردانه، داشتم، دوست را لبخندش .زد زل ها چسب به

 !من برای الاقل غرور بی و هویت

 

  !سرت فدای ولی .کردنش درست توی شدم ناشی یکم ــ

 

 بازدمم، و هردم با خواستم می کشیدم، عمیقی نفس
 آرامشان و درآوردم خودم ی سلطه زیر را احساساتم

 نوک با بکشد عقب را دستش که این از قبل .سازم

 عجله دیگر .کردم لمس را ها زخم چسب روی انگشت،

  .نداشت دستش کشیدن عقب برای ای
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 چرا گفتم می همش .بود مونده کفشام پیش دلم ــ

 .برام نمیاریشون

 

 ماشین از بیرون پاهایم من ماشین، باز در جلوی شد خم
 و جلویم گذاشت را ها کفش .بودم نشسته خودم و بود

 .دربیاورم را هایم کتانی کرد اشاره

 

 بیارم؟ نخواستی ازم چرا ــ

 

 درش و دیگرم پای کتانی پشت انداختم پا، یک ی پنجه با

 او دست ساخت های کفش توی را پایم آرامش با .آوردم

 .کرد محکم را رویش جسب آن خودش و بردم

 

 ٤۷٤_پارت#

  طومار#
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 !نشد روم ــ

 

 می خورشید نور .آورد باال را سرش شده جدی خیلی

 توی کرد می پیدا بازتاب و ساعتش ی صفحه به خورد
 !من چشمان

 

 مرد من ...بشه روت من پیش سپیدار، بشه روت ــ

 باش پررو بزن، حرف من برای .نیستم ها نگفته فهمیدن

  !اصل برام

 

 چسبانده هم جفت که پاهایم به دوخت را نگاهش بعد

 .بودمشان

 

 !باشه مبارکت ــ
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 احترام با و برداشت هم را کیف .برخاست و گفت یاعلی

 را محتویاتش تمام و کردم باز را خودم کیف .گرفت سمتم

 جا به جا داشتم که لبی رژ دیدن با .جدید کیف توی ریختم

 .پرسید و خندید کردم می

 

 حاال؟ هست رنگی چه ــ

 

 حس کیف، وسایل جایی به جا با .کردم مصنوعی اخمی

 می کیف انگار شدم، پیاده وقتی .داشتم هم بهتری حال و

 خودش را در .من پوشش توی دسترنجش دیدن از کرد

 حرکت ورودی بلیت خرید برای دزدگیر زدن با و بست

 وقتی و بهاری آفتاب زیر ایستادم منتظرش .کرد

 تویش از را کفش و کیف که پاکتی هنوز برگشت،

 .بود دستش بود درآورده

 

 !ماشین توی ذاری نمی و اون ــ
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 .عزیزم بریم بیا .دارم نیاز توشه چیزی یه نه، ــ

 

 معماری نظیرترین بی از یکی باغ، این .شدم همراهش

 ها، فواره زیبایی .داشت ایرانی های باغ بین را ها

 یک .بودند ترین تماشایی درختانش و ها ساختمان

 فوت خبر وقتی جا این معمار که بودم شنیده افسانه
 را کارش ابزار خوشی با بود، شنیده را ماهان شاهزاده

 قسمت بعضی همین برای گفتند می .بود رفته و کرده رها

 را دروغش و راست و نشده کار باغ نقاط سایر مثل ها
 توی هیجانمان برعکس هردو .دانستم نمی هم خودم

 .بودیم کرده سکوت حاال ماشین

 

 بشینیم؟ جا اون ــ

 

 .دادم تکان سری .بود منظورش ها فواره به نزدیک

 وجود به باغ توی ای نسبی خنکای درختان، ی سایه
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 .کرد می تر بیش را خنکی این هم آب حرکت .بود آورده

 .زد لب و آبی آسمان به دوخت را نگاهش نشستیم، وقتی

 

 وسط سبز نگین یه شبیه چون دارم دوست رو جا این ــ
 !کویره

 

 ٤۷٥_پارت#

 طومار#

  

 می شکست چنار، و سرو های برگ و شاخ بین از نور

 .کرد می ایجاد زمین روی نوری های راه و خورد

 .آورد می شوقم سر ...آب صدای همراه دیدنشان،

 

 همیشه ولی ابریشمه، ی جاده از جزوی جا این گن می ــ
 وسط باغ، این چطور که بوده عجیب سوال یه برام

 بی و مونده سبز انقدر کرمان ی نقطه ترین کویری

  .نظیر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .سپیدار توئه شبیه جا این ــ

 

 نگاهم توی خورشید نور پای هم حیرت .چرخیدم سمتش

 .بود نشسته

 

 من؟ ــ

 

 زیر نظیری بی ملودی ...اب صدای .داد تکان سری

 قداست موسیقی این من برای که بود نشانده صدایش

 .داشت عجیبی

 

 غرق کار، غرق ...خشک .بودم کویر یه اومدنت قبل ــ

 یواش زدی، و طومار وقتی تو .خودم دنیای غرق مغازه،

 من درون کویر وسط ماهان شازده باغ یه انگار یواش

 این .بودند رفته یادم که آوری یادم رو چیزایی .ساختی

 این انتظار کویر وسط کس هیچ چون قشنگه سبزیش جا
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 و خشک من کنار چون قشنگی هم تو نداره، رو زیبایی

 !رویایی از پر و نرم انعطاف، بی

 

 می ...آرامش های جمله این بعد او، به نسبت احساساتم

 .کردم صدایش فقط .کنند شره چشمانم از خواستم

 

 !آزاد ــ

 

 را دیدنم انگار !زیبا شعف و شور یک با کرد، نگاهم

 .داشت دوست

 

 به برات من .انگار کنی می کامل و من تو سپیدار، ببین ــ

 می کمال به قشنگ انقدر کم سن این با که این خاطر

 .بمیرم تونم می رسونیم
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 می که انعطافی بی و رک و بازاری پسرک بود شده چش

 .شناختم

 

 برات؟ بمیرم ــ

 

 .خوردند تکان باالخره هایم لب

 

 !خدانکنه ــ

 

 کرده خم قد سروها بین از که نوری ان هم، باز خندید
 روشن سایه را موهایش زمین، به رسیدن برای بود

  .بود کرده

 

 دادی؟ هدیه کتاب یه بار یه بهم یادته ــ

 

 ٤۷٦_پارت#
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 طومار#

  

 قاموس در زدن حرف .دادم تکان تأیید معنای به سری

 رعشه به دلم پای و دست طور این وقتی نبود نبود، من
 کتاب کرد، باز را بود آورده که پاکتی .برابرش بود افتاده

 دادش وقتی .بود او به خودم ی هدیه سپهری، سهراب

 بین تری بیش عمق با اما کمرنگ کمی لبخندش دستم،

 .کرد می دلفریبی باغ این زیبایی

 

 تو ...بشنوم من بخونی، کتاب امروز برام خوام می ــ

 !باشی گو قصه

 

 آن داشتم سعی .کردم لمس را جلدش و گرفتم را کتاب

 جیغ و خواند می فالش هی که را دلم توی ناکوک ساز

 بود، بلد را کردن نگاه خوب .بیندازم کار از را کشید می

 از هم الفبا خواندن که کند تماشایم طوری یک بود بلد

 .بپرد ذهنم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !گو قصه برام، بخون ــ

 

 کردم، ناپرهیزی .بردم جلو را دستم خواندن جای به

 از سنگین جانی با و کشیدم انگشتانش روی را انگشتانم

 .چرخاندم زبان داشتنش، دوست

 

 تو شازده ...دوماد شازده تو عروسم من امروز، گفتی ــ

 .بخونی من برای باید

 

 و چشمش روی گذاشت را دستش .زد برق چشمانش

 به که دیدن بار اولین برای هم بعد .کرد خم را سرش

 که قدیمی شعری .برایم خواند شعر و زد حرف کرمانی

 حاال با فرقش فقط و بود مشهور آوادون به کرمان در
 شروع هم با و نشستند می هم روبروی زن دو بود این
 شادباش برای ...عروس برای کردند، می خواندن به

 !نوعروس
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 قدرت این کنم، جا یک گل سیل تا اومدم راه قدر این ــ
 باریک سوزنت کنم، سودا طو چه من داری، که امشو

 گل کرمون طرح بدوزه رخت ما، عاروس قد هم باریک،

 !ما عاروس پسند

 

  .بود او ذوق سر از چشمانم، توی خیسی آن

 

 !زنی می حرف قشنگ کرمانی ــ

 

 نیستم؟ بلد کردی فکر ــ

 

 !چشمانم با لبخندش آن نوازش قدر به زدم، پلکی

 

 .نداری دوسش کردم فکر ــ
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 .خانم عاروس بلدم خودت قدر کردی، می فکر اشتباه ــ

 

 هایمان گوش برای دیگر آب صدای .کشیدم عمیقی نفس

 به پرقدرت ورودمان اوایل عین که انگار بود شده عادت
 .رسید نمی نظر

 

 ٤۷۷_پارت#

  طومار#

 

 .توئه نوبت حاال ــ

 

 کردم، بازش تعلل با .بود پایم روی هنوز سهراب دیوان

 آسمان سمت به سر و گرفت عمق لبخندم ...شعر دیدن با

 .چرخاندم

 

 شد؟ چی ــ
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 وقتی دانستم می ولی هیچ، یعنی که دادم تکان سری

 برای که شود می متوجه هم خودش ...بخوانم را شعر

 این خودش بار یک کتاب، ی هدیه از بعد .زدم لبخند چه

 تویش چون .خواند برایم کتابفروشی توی را شعر

 دوست را کردنم اذیت روزها ان او و داشت سپیدار

 .انگار داشت

 

 رهگذر .كرد مكثي آسمان .سوار پرسید كه بود فلق در ــ

 و بخشید ها شن تاریكي به داشت لب به كه نوري شاخه

 ،درخت به نرسیده :گفت و سپیداري داد نشان انگشت به

 آن در و است سبزتر خدا خواب از كه است باغي كوچه

 .است آبي صداقت پرهاي اندازه به عشق

 

 !جا این عین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود باغ این منظورش .آوردم باال کتاب روی از را سرم

 آرزو ترها، قبل !دانست می تر سبز خدا خواب از که

 گوش لذت با او و بخوانم کتاب گاهی همسرم برای داشتم

 به رابطه، این که بود ای سازی شبیه تنها شاید این .کند

  .داشت ام ذهنی دنیای با واقعی شکلی

 

 ...عاروس بخون بازم ــ

 

 از آب، پای صدای از دوست، ی خانه از خواندم، من و
 من .شنید و کرد تماشایم او ...سبز حجم از و مسافر

 کاشان از که خواندم مردی از .خواندم و کردم نگاهش

 با کردیم می عشق مشق کرمان توی ما و گفت می

 ...بود هم نورها بازی بود، آب صدای .هایش نوشته

 کتاب بعد به جایی یک از .بود هم ما های لب روی لبخند

 ساز دست کفش .خواند و بخواند هم او تا دستش دادم را

 او های دست بین من ی هدیه کتاب و من پای توی او

 نشسته حاال و بودیم کرده عوض را دنیاهایمان .بود

 ماهان، شازده باغ درختای ی سایه خنکای زیر بودیم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 انگار و هم به زدیم می لبخند هم، برای خواندیم می

 .است کویر باغ این دیوارها از خارج بود رفته یادمان

 که آرامشی به بودیم، چسبیده لحظه آن به فقط هردو

 .کردیم می کامل را هم داشتیم آزاد قول به و داشتیم

 و ...سازگار های متضادترین گفت می ما به مشاورمان

 تمام خواندمان شعر وقتی .بود قشنگ او و من برای این

 بدهیم، مسابقه و بدویم باغ توی گرفتم تصمیم و شد

 بلند و من ظریف ی خنده صدای وقتی ...بودیم سازگار

 وقتی بودیم، سازگار بودند شده ادغام هم با او ی مردانه
 را مسیرمان و کشید می سرک درختان بین از نور

 کفش با نگاهش وقتی بودیم، سازگار کرد، می روشن
 سازگار زد می برق دستش کتاب با نگاهم و من پای های
 خنده صدای باغی در حاال رفت نمی یادمان و بودیم
 دلش قاجاری، ای شازده روزی که است پخش هایمان
 را ها خاطره تا بسازد را آن ابریشم راه بین در خواست

 جهان این در ما که روزی شاید و کند جمع خودش توی

 ...باغ این و ها فواره این ها، درخت این هم، نبودیم

 .نبرد یاد از را روزهایمان این ی قصه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 شازده باغ توی کرمانی داماد شازده و عاروس ی قصه

 !را ماهان

 

 هوایش و آب خوشا کرمان خوشا

 صفایش و لطف با ماهان خوشا

 ها داستان کرمان، غاز زآ بود

 ها باستان از اند گفته ها سخن

 بود هنر و کار مرکز جا این که

 بود بیشتر دیگر جای از هنر

 

 سپیدار؟ نشدی بهتر ــ

 

 .بکشم پایین سرم روی از را پتو شد باعث عزیز صدای

 کردم سعی و نشست او چشمان توی دارم تب نگاه

  .بنشینم
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 !آخه بدبختم چقدر من عزیز، نه ــ

 

 ام پیشانی روی دست و نزدیکم نشست .کرد اخمی

  .گذاشت

 

 .بچه دیگه سرماخوردی یه چیه؟ بدبخت نگو، کفر ــ

 

 .کوبیدم پایم روی را جانم کم دستان

 

 بود سرماخوردگی وقت عقدم، جشن به مونده دوروز ــ
 خوب؟ هوای این توی اونم عزیز؟

 

 می زمین روی را پایش .شد بلند جا از و نداد جوابی

 بودیم کرده کار فشرده که بس از ...روزها این کشید

 دماغم از موقع، بی بیماری این که جشنی این برای
 .آورد می درش داشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بازم دکتر رفتیم می پوشیدی می داری، تب ــ

 

 و گذاشتم ام پیشانی روی را ساعدم .کشیدم دراز دوباره

 .زدم لب دردم گلو از گرفته صدای همان با

 

 ...باز خبره چه بودیم، دکتر دیشب ــ

 

 که نبود واضح آنقدری اما آمد، می غرغرش صدای

 شد می سنگین دوباره داشت چشمانم .گوید می چه بدانم

 توی ضعف .چرخید سرم همراهم تلفن زنگ صدای با که

 نمی راحت حتی که بود تنیده قوی ای ریشه جانم

 و داشتم برش که بود بالشم کنار موبایل .بچرخم توانستم

 از .دوختم چشم افتاده ی شماره به کش دراز طور همان

 .بود رویاخانم ی خانه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 جانم؟ ــ

 

 !شده بدتر صدات چرا تو مادر، سلم ــ

 

 عین اما کردند می ولم .نشستم باز و کردم ای سرفه

 .زمین روی رفتم می وا خمیر

 

 به چرا داروها این که بدونم اگر واال رویاجون، سلم ــ

 .کنن می بدترم دارن کردنم بهتر جای

 

 .کرد نجوا نگران و کرد نوچی

 

  .شی می هلک تو که حال این با دیگه دوروز ــ

 

 هم را احواالتم سرماخوردگی .چشمانم به زد نیش اشک

 .بگوید آرام شد باعث سکوتم .بود کرده ضعیف
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 بهت بدم زحمت یه خواستم می شدی، بهتر کردم فکر ــ

 .حالت این با نباشه شدنی کنم فکر که

 

 هایم سرفه شد می باعث زدن حرف .کردم سرفه هم باز

 .شوند تر بیش

 

 شده؟ چیزی جانم، ــ

 

 که من .داشتن بدی بحث هم با پدرش و آزاد امروز ــ

 بیدادش و داد صدای خونه رسیدم وقتی سرچی، نفهمیدم

 .کرد قطع و تماس تو، رفتم من تا اما شنیدم تلفن پشت و

 از رفت بعدشم .بحثش بوده باباش با گفت کلم یه فقط

 .بود نرفته مغازه پرسیدم، شاگردش از ...بیرون خونه

 بهونه به اتاق توی رفته برگشته، هست ساعتی یه االنم

 بگه تو به بزنی، حرف باهاش شاید گفتم !خستگی ی

  زدی؟ حرف باهاش امروز اصل ...چشه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 آزاد برای نگرانی تب سرماخوردگی، تب بر علوه حاال

 پایم نوک از هایم، استخوان درد .بود افتاده جانم به هم

 بدترین این .سرم فرق به رسید می و شد می شروع

 شده مبتل آن به ام زندگی توی که بود ای سرماخوردگی

 .بودم

 

 کردم فکر ...نه تلفنی ولی پرسید، و حالم داد پیام ــ

 .نزده زنگ که مراسمه کارای درگیر

 

 بره انقدر باباش با دعوا بعد نداشت عادت پسر این ــ
 و بچم که گفته چی بهش نیست معلوم خودش، توی

 .کرده برزخ طور این جشنش قبل دوروز

 دست یک با را موهایم زدم، کنار پایم روی از را پتو
 چشم را بالش اطراف سرم کش دنبال و کردم جمع

 .گرداندم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .رویاجون جا اون االن میام من ــ

 

  مادر؟ حالت این با ــ

 

  .کردم پیدا باالخره را کش

 

 نمی حرف تلفن پشت ...شناسمش می کردید، نگرانم ــ

 .بزنم زنگ که زنه

 

 !بدیه ساعت دخترم، بیا آژانس با پس ــ

 

 را کش باالخره تماس، قطع با همزمان و گفتم چشمی

 که بود رفته باال شلوارم ی پاچه .پیچیدم موهایم دور

 اشپزخانه از عزیز .شدم بلند سختی به و کشیدمش پایین

 باز هایش اخم دیدنم با و آمد بیرون دمنوش لیوان یک با
 .رفتند هم توی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 حالت؟ این با کجا هللا، بسم ــ

 

 میاید ...آزاد دیدن رویاجون، ی خونه برم باید سر یه ــ

 باهام؟

 

 .کرد زمزمه و داد دستم را دمنوش آمد، جلو

 

 !باشه خیر شب؟ وقت این ــ

 

 داغ کشیدم، سر را لیوان شود راحت خیالش که این برای

 هروقت که هایی طعم این به دیگر اما ...بدمزه و بود

 کرده عادت ریخت می حلقمان توی شدیم می مریض

 .بودیم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بود نگران یکم شده، بحثش باباش با ازاد ظاهرا ــ

  .بزنم حرف باهاش بشه اگر گفت رویاجون،

 

 تب و مریض چشمان توی نگرانی وقتی اما بود ناراضی

  .زد لب دید هم را خودم دار

 

 شو آماده آژانس، بزنم زنگ و بردارم و چادرم رم می ــ

 .زود

 

 هایم لباس حالی، بی و ضعف همان با .دادم تکان سری

 سری روحم مثل صورت برای آیینه جلوی و پوشیدم را
 آژانس ی فاصله چون نبود کردن آرایش وقت .دادم تکان

 خارج خانه از هم همراه .رسید می زود و بود کم خانه با

 پراید عقب های صندلی در ماشین، رسیدن با و شدیم

 که نشست دستم روی عزیز دست .نشستیم رنگ ای نقره

 .کرد نجوا دلنگران و بود کرده داغ هم را آن تب
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 یه !درمونگاه بریم سر یه بازم جا، اون از برگشتنی ــ

 .شی بهتر شاید بزن دیگه سرم

 

 نا بیماری و بودم نگران .اش شانه به دادم تکیه را سرم

 .بود نذاشته ابرازش برای رمق و

 

 .کنه سوراخ دیشب عین و دستم باز زنه که ــ

 

 .ترسی می سوزن از هنوز سن این با بکش، خجالت ــ

 

 اما عزیز دست نوازش بستم، را چشمانم و کردم اخمی
 دور گرما منبع آن از .کرد می خنک انگار را دستم پشت

 تا .کرد می پیدا التیام جانم به افتاده آتش و شدم می

 و خواب بین حالی بی و ضعف توی تقریبا را رسیدن
 دستم روی از را دستش عزیز وقتی و ماندم بیداری

 .ایم رسیده فهمیدم برداشت،
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 باشنت نکشونده الکی امیدوارم که پاشو مادر، پاشو ــ

 !براشون کنم می غیظ من که حال، این با جا این

 

 عزیز جلوی .نشست جانم توی لرز شدن پیاده محض به

 دلم خیلی .فشردم را در زنگ و نفهمد تا کردم خودخوری

 من منی، حال نگران تو که قدر همان بگویم خواست می
 درددل به عادت که هستم مردی حال نگران حاال هم

 حتما و ریزد می جانش توی را دردهایش معموال و ندارد
 حال بتواند هم مادرش که بوده آنی از تر تلخ اوقاتش
 تمام .جا این به بود کشانده را من و بیاورد تاب را بدش

 به عزیز نگاه بودیم، آسانسور توی که کوتاهی لحظات

 در کنار رویاجان .دارم تب چشمان به من نگاه و بود من

 معذب همراهم، عزیز دیدن با و بود منتظرمان باز

 .کشید جلو را خودش

 

 عزیز کردم زابراهتون موقع بد بده، مرگ و من خدا ــ

 .خانم
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 .دربیاورد را راضی خیلی های آدم ادای نبود بلد عزیز

 توی جاییم این شب وقت این که این از دلخوری

 .داشت نمود صورتش

 

 تنها ترسیدم بودم، ناخوش خیلی سپیدار خدانکنه، ــ

 .بفرستمش

 

 همان با ابرویش دستم، گرفتن محض به رویاجان
 .پرید باال شرمندگی

 

 !سوزی می داری که تو جان مامان ــ

 

 !من بود سردم انقدر چرا وگرنه .حتما کردند می اغراق

 

 .نباشید نگران من، خوبم ــ
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 سوزاند می دل ازاد برای که قدر آن نه بود، نگران اما
 نگاه این و بودند نگران چشمانش خودش ی نوبه به اما

 .بود صادقانه هم

 

 .برات بمیرم ــ

 

 صدای .شدیم خانه وارد هم با هرسه و گفتم ای خدانکنه

 .بود شده آرام رویاجان

 

 .نداد نشون واکنش درم زنگ صدای به اصل ــ

 

 نیست؟ خواب ــ

 

 .انداخت باال سری پرسیدم، آرام

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بالکن که دونی می میاد، بالکن از سیگارش بوی ــ

 .داره راه اتاقش به پذیرایی

 

 و کردم نگاه عزیز به .بودم فهمیده حاال ولی دانستم نمی

 و انداخت شانه روی را چادرش انداختی، ابروباال او

 !ها مبل روی نشست

 

 !آقازاده کشه می سیگار دونستم نمی ــ

 

 .کرد نجوا وارفته رویاجان

 

 وابسته نکرده خدای .عزیزخانم کشه می کم خیلی ــ

 .بهش نیست

 

 عقد به مانده دوروز که مادرها بین بحث به اهمیت بی
 را خودم بود، ممکن بحث ترین مسخره هایشان بچه
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 های عرق بود شده تب، حاال .اتاقش در به رساندم

 باز در فشردم، را که دستگیره .ام پیشانی روی سردی

 اداها این و در کردن قفل اهل که این از خوشحال و شد

 باز اتاقش بالکن در .کشیدم سرکی تاریکی توی نیست،

 به رساندم را خودم و بستم را در ...شدم وارد .بود

 من دار تب تن برای اش، اردیبهشتی خنک باد که بالکنی
 به سیگار که کرد متوجهش ورودم، .بود جان بلی

 .زد لب شوکه دیدنم با و چرخید آهسته دست،

 

 !سپیدار ــ

 دانستم نمی که سیگارش سنگین دود از کردم ای سرفه
 بو طور این جا این و کشید می داشت که بود چندمی

 همین با را عقد قرار که رسید می اگر عزیز .بود گرفته

 سرفه دیدن با را سیگارش .زد می هم به اول ی صحنه

 .آمد سمتم به و کرد خاموش تراس های نرده ی لبه ام،

 

 سرما مگه تو شب؟ وقت این کنی می چیکار جا این ــ
 نخوردی؟
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 با و اتاق توی کشاند را من بازویم، روی نشست دستش

 .بیایند بند هایم سرفه شد باعث در، بستن

 

 خوب حالش پسرش شازده گفت زد زنگ رویاجون ــ

 از دوا دیدم که منم ...براش گردم می دوا دنبال نیست،

 می جواب ولی ...مریضم یکم .کنم نمی پیدا بهتر خودم

 .دم

 

 .ننشست لبانش روی هم کمرنگ لبخندی

 

 مگه ببینم چی؟ که جا این کشوندنتت حالت این با ــ

 !پس وضعیه چه این دکتر؟ رفتی دیشب نگفتی

 

 و ام پیشانی روی نشاند را دستش هم حرفش بند پشت

 .شد تر غلیظ هزاربار اخمش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بده دوایی یه نتونسته یعنی دیشبی، سواد بی دکتر این ــ
 شه؟ کم تب این که

 

 و تختش روی بنشنیم بکشم، عقب شد باعث ضعفم حس
 .بدهم مالش را ام سینه کوتاه، ای سرفه با

 

 چته؟ تو نخوردم، که تیر...خوردم سرما کن، ول و من ــ

 بابات؟ با شده دعوات

 

 از و حالت طوریه این تو زهرمار، و کن ول و من ــ
 شدم؟ بهتر و خوبم گفتی می من به پیامکا توی صبح

 

 می را فکرش کجا !هایم استخوان توی درد با خندیدم،

 سمیعی، حاجی پسر خواب اتاق به برسم طومار از کردم
 را من عزیز داشت او مادر یحتمل بیرون آن وقتی هم آن
 زنش اگر و کشد می سیگار کم پسرش که کرد می قانع
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...دار شاخ های دروغ آن از .کند می هم ترک بخواهد،

 .مادرانه واهی امیدهای آن از

 

 

 شب؟ وقت این اومدی چی با نخند، ــ

 

 !عزیز و آژانسم با ــ

 

 .کشید موهایش بین دستی

 

 ...رویا آخ ــ

 

 بینم می و حالت و وضع این منم واال چی؟ رویا آخ ــ
 بحثش و مادره دیگه که اون کم، کم شم می نگران دارم

 نکنه نمیاد؟ لبت روی لبخند یه که شده چی .جداست

 شازده؟ شدی پشیمون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گرفت، عمق اخمش اما بخندد که شوخی در به زدم

 .غرید و کنارم نشست

 

 !نگو چرند ــ

 

 .ببینم را صورتش خواستم می کشیدم، جلو را سرم

 !احوالش این برای ...برایش بودم شده تر نگران

 

 :�🌺�طومارشده؟ چی ــ

 ٤۸۳_پارت#

  طومار#

 

 .من صورت جز جایی اخم، با نگاهش و بود آرام صدایش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نبود بزرگ انقدر اصل بابا، با داشتم کوچیک بحث یه ــ
 پاشید جا، این بکشونه حال این با رو تو بخواد رویا که

 .برسونمتون بریم

 

 دور را عزیز چشم .ندادم اجازه که شود بلند خواست

 دستانش دور کردم حلقه را دستم طور این که بودم دیده

 اتصال ی حلقه این به نگاهش حاال .داشتم نگهش و

 .بود محکم

 

 خودمون که جور همون بریم، خودمون بلدیم ما ــ

  ...اومدیم

 

 .کشید باال را سرش وقتی داشت هم هنوز را اخمش

 

 پس؟ ام چی جا این من ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آزاد؟ ام چی جا این من ــ

 

 کردم ای سرفه ...را نگاهم را، حرفم را، من فهمید نمی

 می .کشیدم عقب را دستم هنگام، بی تب آن از کلفه و

 .بدهم سرما هم را او ترسیدم

 

 امین انقدر هنوز ولی شم، محرمت قراره دیگه دوروز ــ
 می دردی چه به چته؟ بگی بزنی حرف که برات نیستم
 !قرارمدارا این پس خوره

 

 کش قدر آن ام بعدی ی سرفه بست، کلفه را چشمانش
 توی .برود بیرون اتاق از آرام و کند باز پلک که شد دار

 از که را ام سینه و نشستم تختش روی تاریکی، همان
 بودند افتاده درد به هایش دنده بودم کرده سرفه بس

 عزیز با را اش احوالپرسی و سلم صدای .دادم مالش

 آب لیوان یک دستش برگشت که بعد کمی شنیدم، می
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را اتاقش تاریکی .آمد سمتم و بست کامل را در .بود

 .کند کمرنگ چراغی کردن روشن با نداشت قصد

 

 .بگیره آروم هات سرفه یکم بخور و این ــ

 

 .بیمارم گلوی برای مناسب و بود ولرم کشیدم، سر را آب

 بین شده خالی که را لیوان کنارم، نشست دوباره تعلل با

 .آمد حرف به باالخره داشتم، نگه دستانم

 

 .نگرفت طلق بابا از رویا چرا نفهمیدم وقت هیچ من ــ

 اون توی موند نیست اولویتش دید می وقتی چرا

 بعد ترین مظلوم رویا دونستم می همیشه اما ...زندگی

 و اونه باشم طرفش باید من که کسی .ست رابطه این

  .بس

 

 که دردی !او درد تب بود، نشسته هم نگاهم به حاال تب

 .داد می خراش داشت را روحش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ٤۸٤_پارت#

 طومار#

 

 روز که کردم می فکر این به همش ولی ست، احمقانه ــ

 بدون تنش، بدون .جاییم یه تامون سه باالخره من، عقد

 برای فقط بابا جا یه که .شدم می خوشحال بعد ...دعوا

 .ماست

 

 هم را بزاقش حتی کرد، می مکث که هربار بود، غمگین

 .داد می پایین غم همین با

 

 دخترشم و دوم زن باید عقد، جشن برای گه می بابا ــ

 احترام هم اونا به باید گه می .نمیاد وگرنه ...باشن

 .خواهرم مادر یکی اون و خواهرمه یکیشون که بذارم،

 .شه تموم باید کینه این گه می
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سر از اخمی که داشتند درد انقدر اما هایش خنده خندید،

 روی را دستش کف .نشست من پیشانی روی هم درد

 .بود مشهود هایش سلول تمام از کلفگی کشید، صورتش

 

 نمی که م کینه و نفرت از پر انقدر دارم، خشم انقدر ــ

 گم می بهش که کسی ...پدرم .کنم تعیین براش حدی تونم

 رویا و من که روزایی تمام بابت باید کردم می فکر و بابا
 حاال باشه، پشیمون برسه زندگی اون به تا کرد ول رو

 گه می کینه، و دشمنی این بسه گه می .ازمون طلبکاره

 .خانوادتن هم اونا که بذاری احترام باید

 

 می دلم .است داغ من قدر حاال هم او کردم می حس

 .کنم بغلش محکم و بکشم خودم سمت را سرش خواست

 طور این که .نکند تماشایم آشفته انقدر که محکم قدر آن

 .نباشد بد حالش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به باید باشه، بابام قراره اگر بگم بگم؟ چی رویا به من ــ

 شاید ...نه یا کنی؟ تحمل هم رو هووت حضور من خاطر

 بابای بگن که مردم حرف خیال بی بابا، خیال بی بگم باید

 برزخ یه ...سپیدار برزخم توی من .نیست چرا پس پسره

 !جا این درست !جونم توی انداخته آتیش که عجیب

 

 حرارتش و آتش آن من کرد، اشاره اش سینه ی قفسه به

 خط از کلماتش، از چشمانش، از .کردم می لمس را

  .من از کرد می فرار که نگاهی آن از و اخمش

 

 برای فقط پسرش، عقد روز قدر نخواست حتی اون ــ

 .کنش خراب خونه و پوشالی شریک اون نه باشه رویا

 

 جلو دوباره را دستم .فرستادم بیرون سنگین را نفسم

 این مهم .خورد می سرما اگر دیگر نبود مهم اصل بردم،

 عیبی شد، می خوب که روحمان باشد، خوب روحش بود
 جسمشان عقد ی سفره سر داماد و عروس اگر نداشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 انگشتانش .گرفت می راه شان بینی از آب و داشت تب

 اجازه خشکم های لب به باالخره و گرفتم بازی به را

 .بجنبند دادم

 

 دوست و هاشون بچه طوری یه مادرا، گه می عزیز ــ
 بی نیست، خوب هاشون بچه حال وقت که دارن

 برداره بچه اون تن از و درد خدا کنن می آرزو بروبرگرد

 یعنی این گه می همیشه .خودشون تن توی بندازه

 نه آفریده، خدا نه حس این دست روی گه می ...عشق

 .کنه می پیدا کسی

 

 .نگاهش توی انگار بودند ریخته سرب کرد، نگاهم آرام

 .بگیرم را بدموقع ی سرفه آن جلوی و بخندم کردم سعی

 

 ٤۸٥_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .باشم مامان یکم خوام می دلم االن من ــ

 

 .کردم زمزمه .شدند قفل انگشتانش بین انگشتانم

 

 بیرون، بکشه جونت از خدا کاش و درد این بگم که ــ

  ...من به بده

 

 اما شد پیدا اش سروکله کجا از بغض آن دانم نمی

 آن شود، باز او های اخم شد باعث .داشت عجیب تأثیری

 .شود پیدا رنگ کمی نگاهش توی و شوند آب ها سرب

 

 آروم طرفش کنه چیکار باید دونه نمی آدم وقتایی یه ــ
 بده انجام شه می که هرکاری هرطوریه خواد می شه،

 .نیست بلد ولی

 

 !گرفت آتش اصل .سوخت گلویم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .شی خوب کنم چیکار دونم نمی جام، اون االن ــ

 

 .شد خیس کمی اش مردانه چشمان کردم حس .زد پلکی

 چشم دوباره بعد و گرفت سقف سمت کوتاه را سرش

 .بخندد داشت سعی .شد من چشم توی

 

 شی؟ مامان خوای می که ــ

 

 که ...خواهم می یعنی که دادم، تکان سری بغض همان با

 ی غصه تا نگفتی او به را دردت که رویایی جای یعنی
 مادرانه تواند نمی و نخورد را شوهرش معرفتی بی

 من کند، خرجت ات سینه توی غم به علم با را هایش
 !هستم

 

 لرزه می طوری این دلشون مامانا، عین هم ها بابا ــ
 بچشون؟ درد واسه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .شد کشیده ام سینه ته تا گلویم آتش سوالش، مقابل در

 .بود جفتمان برای بغضم بار این

 

 .بدونم که نداشتم بابا من ــ

 

 شبیه !گرفته صدایی و غصه با داد، تکان سری هم او

 !مقلوب خودم

 

 !نداشتمش من هست، که نکن نگاه .نداشتم منم ــ

 

 کرد، رها را دستم .کنم گریه برایش داشتم دوست

 را دستانش بعد و کرد پنهان دستش توی را صورتش

 با و کشید عمیقی نفس .موهایش ی ریشه تا داد امتداد

 .بزند لبخند کرد سعی سرخ چشمان همان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با جا این نشسته اومده ...خانم جوجه توروخدا، ببین ــ

 .برام شد مسکن باز کلمه چهارتا

 

 مثل و بگیرم را هایم اشک ریزش جلوی کردم سعی
 .بزنم لبخند خودش

 

 ٤۸٦_پارت#

 طومار#

 

 .شه خوش دلم گی می الکی ــ

 

 که قدر همان لبخندش چرخید، سمتم غمگین و جدی

 !رفت بین از هم سریع آمد، سریع

 

 ...اومد باال نفسم دیدمت رویا، جون به نه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .داد ادامه او و کردم ای سرفه .زد برق بیمارم چشمان

 

 ...که زدنتم حرف ــ

 

 !غمگین هرچقدر زد، لبخندی باز

 

 وقتی خصوص به .قشنگ برد و دلم دیگه، خوشگله ــ

  .برام بشی خواستی مامان

 

 باز لبخندش گرفت، شدت هایم سرفه که بخندم خواستم

 و شود ارام ام سینه کرد صبر .برگشت باز اخمش و رفت

 .کرد نجوا آرام

 

 !تو های سرفه و تب این با کنم چیکار من ــ

 

 !من خوبم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !ام پیشانی بعد و گونه .صورتم به رساند را دستش

 

 دکتر؟ ببرمت قربونت، نیستی ــ

 

 مقابل در تصمیمش دانستم نمی هنوز .انداختم باال سری

 ی اجازه به نیازی که بود مرد او .چیست پدرش شرط

 را مردم حرف آمد، نمی سمیعی حاج اگر اما نداشت، پدر

 .کردم نجوا تردید با کردیم؟ می جمع چطور

 

 کنی؟ چیکار خوای می ــ

 

 .زد را آن به را خودش اما را منظورم فهمید

 

 دلم کنه، ویزیتت خوب دکتر یه ببرمت اینه برنامم فعل ــ
 .بینمت می طوری این گیره می
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جدی و کردم اخمی سرم، و آمپول باز یعنی رفتن دکتر

 .زدم لب

 

 .آزاد ندارم شوخی ــ

 

 .شده قرمز تب شدت از چشماتم ندارم، شوخی منم ــ

 

 .کشید عمیقی نفس و برخاست که کردم تماشایش دلخور

 

 ٤۸۷_پارت#

 طومار#

 

 تنها ...عروسیم داره، رویا که ام چیزی تنها من ــ

 ذارم نمی .خستگیه و تحمل سال همه این بعد دلخوشیش

 میاد یا حاجی کنه، زهر و دلخوشیش زن اون حضور
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ی مونده ته صورت اون در که نه یا پسرش، دل برای

  .شه می قیچی پسریمون و پدر ارتباط

 

 نجوا و داشت برش رفت، بود در پشت که کاپشنش سمت

 .کرد

 

 .برسونمت هم بعد ...دکتر یه بریم پاشو قربونت، پاشو ــ

 .خودمی بغل شب ایشاال فردا پس

 

 به مجبور مادرش و پدر بین پسر، یک که بود گرفته دلم

 و برخاستم دلگرفتگی همان با .بود انتخابی چنین

 نرسم نظر به نزار و بد هم خیلی داشتم سعی که درحالی

 .کردم نجوا

 

 .باشیم هم دل ور عقد بعد گذاشت منم عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .چرخید سمتم خندان و شنید اما ام گفته آرام کردم فکر

 

 .کنن زهرم ذارم نمی دیگه و قلم یه این من، با عزیزت ــ

 

 اما باشد عادی داشت سعی برایش، رفتم ای غره چشم

 که عیان و واضح قدر آن .دیدم می را غمش که من

 بخوانم قصه برایش و کنم بغلش ها ساعت داشتم دوست

 !پدرش های رحمی بی کابوس بی بخوابد، تا

 

 می آژانس با نذار، تنها و جون رویا آزاد، نشو آماده ــ

 .ریم

 

 .پوشید حال همان در هم را کاپشنش .شد نزدیکم

 

 خدا یعنی شم، نمی هم مامان .سپیدار نیستم مامان من ــ

 .نگرفته نظر در آقایون برای و پتانسیل این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نرم اما جدی چه؟ یعنی حرف این .کردم تماشایش گیج

 ام گونه روی را ماشینش سوییچ نوک و کرد تماشایم
 .داد حرکت آرام خیلی

 

 همین سر خوام، می بد و خاطرت قضا از ولی ــ
 حال و تب با طوری این نمیاره طاقت دلم هم خاطرخواهی

 این از که خیالم ...دکتر برمت می خونه، کنمت روونه بد

 فازشون مامانا .خونه رسونمت می شد، راحت باالت تب

 مدل ما، جون توی بریزید و درد کاش بگن اینه
 از و دردت منم ببرن، بین از و درد که اینه خاطرخواها

 بره تب با طوری این من عزیز ذارم نمی ...برم می بین

 که نداره و من که خوابی رخت اونم .خوابش رخت توی

 دهن اون قربون هی کنم، چک هی و بدنش دمای بشینم
 باال باز تبش اگر تا کنمش تنم قفل هی برم، ش مونده باز
 بیرون برو بحث بی پس .کنم کاری براش بتونم رفت

 .ندارم مورد این توی هم بحثی ...دکتر ریم می قربونت،
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 بابایی ظاهر به اون با چندسال قدر امروز بابات روح به

 .آزادخانت این نداره دیگه جون .کردم بحث دارم که

 

 من ماند منتظر و کرد باز را اتاق در رفت، عقب هم بعد

 بی...محکم خواست می دلم که منی .بروم بیرون اول

 منی .بیندازم آغوشش توی را خودم جانم تمام با و تعلل

 های پروانه آن با دلم توی صورتی و نرم کوبش آن که
 حرف برای روحم کردن ضعف از کمی دست براق،

 خب، اما گفت نمی جانم و عشقم .نداشت را هایش

 نمی خساست هم دادنش نشان توی .بود خواطرخواهم

 های حرف های شرینی تمام به را مدلش این هم من .کرد

 آخر .دادم می ترجیح دنیا تاب و پیج پر ی عاشقانه

 برای من و گفت می خودش که چیزی ...بود آزادخانم

 غمگینش هنوز چشمان آن برای زدنش، حرف مدل این

 .کرد می تب جانم ی همه اش بامزه غدبازی آن برای و

 مهر تویش که تبی !مضر نه و بود مرض نه که تبی

 ها سال که این برای ...داشتن دوست و اشتیاق و داشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دوست کنم باور و بزنم لبخند اش یادآوری با بتوانم

  .خواهد نمی سخت های بهانه ها آدم داشتن

                                

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&& 

 

 ٤۸۸_پارت#

  طومار#

 

 کشیدم ام بینی زیر را دستانم توی ی شده مچاله دستمال
 خواستم راننده از مغازه، در سر تابلوی به نگاهی با و

 دستش که را خورده چروک های اسکناس .کند توقف

 رد را خلوت خیابان عرض و شدم پیاده ماشین از دادم،

 گازی کولر خنک باد با شد همراه مغازه به ووردم .کردم

 هوای از کردم تازه نفسی دیوار، به بود متصل که ای
 چرخاندم چشم و داشت جریان مغازه توی که مطبوعی

 شاگردش و بود نشسته میز پشت .کردنش پیدا برای
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 حرفه سپردن بعد بود گفته رویاجان .آمد می جلو داشت

 بیکاری رفع سر از بود کوتاهی مدت آزاد، به اصلیش ی
 پسته محصوالت فروش برای بود زده کوچکی ی حجره

 درست بودم، جا این من حاال و رفسنجانشان های باغ ی

 با .آمد می در آزاد عقد به موقع، این فردایش که وقتی

 دارویی هیچ که ای سرماخوردگی و نامیزان حال همان
 نمی اش دوره تا عزیز، قول به و نداشت برایش ای افاقه

 .کرد نمی رهایم ...گذشت

 

 !خانم بفرما ــ

 

 اوی به رو و گرفتم نوجوانش شاگرد از رو لبخند با
 کرد بلند را سرش صدایم شنیدن .دادم سلمی میز پشت

 و شد بلند جا از .نشاند هایش لب روی بندی نیم لبخند و

 .بودم اش آینده عروس مثل ...بگیرد تحویلم کرد سعی

 

 خوبن؟ خانوده خوبی؟ دخترم، آمدی خوش ــ
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 چندان نه صندلی روی دستش تعارف با .کردم تشکری

 اطراف به نگاهی با و نشستم بود میزش مقابل که راحتی
 .کردم نجوا

 

 .اومدم خالی دست که کنم می عذرخواهی ــ

 

 و بیاورد چای خواست اندامش الغر و نوجوان شاگرد از

 بزرگی ی حجره .گذاشت مقابلم پسته ظرفی خودش

 کار به وقت کردن پر همان حد در رویاجان قول به نبود،

 .آمد می

 

 کارای دنبال نباید االن تو باباجان، حرفیه چه این ــ
 باشی؟ فردا مراسم

 

 توی را ام شده مچاله دستمال و زدم بندی نیم لبخند
 .کردم پنهان مشتم
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 .کارام دنبال واقع در ــ

 

 .کرد نگاهم سوالی

 

 آجیلم عقد ی سفره تزیین برای دیدم داشتی؟ نیاز پسته ــ

 .فرستادم می برات گفتی می ذارن، می گاهی

 

 .آوردم می درش باید اشتباه از

 

 .داشتم کار خودتون با نبود، آجیل و پسته منظورم نه ــ

 

 ٤۸۹_پارت#

  طومار#
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 .میز روی کرد رها را دستش توی تسبیح شد، جدی

 مضطربم اما نبود بلند میز با هایش دانه برخورد صدای

 را خودش هم بعد برگشت، چای با نوجوان شاگرد .کرد

 .نباشد مزاحممان تا انداخت مغازه بیرون

 

 .دخترم بخور چای ــ

 

 این توی زیادی آزاد پدر، این بود خوانده را خط ته تا

 .بود شبیهش مورد

 

 .جام این که کردم جسارت من ــ

 

 .بود شده بدخلق

 

 اومدی؟ که گفته بهت چی ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که بود عاقلی آدم .آزاد های حرف گفتن برای بودم نیامده

 من .بزند را حرفش توانست می خودش خواست می اگر

 آویزان باز ام بینی آب .بگویم خودم از تا بودم جا این

 میزش روی از نویی دستمال و شدم خم .بود شده

 احوالم که شد متوجه تازه .کشیدم ام بینی زیر و برداشتم

  .نیست خوش هم خیلی

 

 عاروس؟ سرماخوردی ــ

 

 .بله مختصری ــ

 

 .شد یخ چای .ازت باشه دور بل ــ

 

 نفس آن نگذاشت ام شده کیپ بینی کشیدم، عمیقی نفس

 گرم چای از کمی و کردم ای سرفه .باشد پشتش راحتی

 هم فرصت این در .داشت نیاز آن به گلویم .نوشیدم را

 او لحظه همان .کردم پیش و پس سرم توی را ها کلمه
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 من نگاه و برداشت میزش روی از را تسبیح دوباره هم

 .بود میزش روی که ای پسربچه عکس روی ماند

  .بود آزاد عکس بخورم قسم بودم حاضر که عکسی

 

 .بوده ای بامزه ی بچه ــ

 

 هایش اخم عکس، سمت چرخاند را سرش ام جمله

 .بودند هم توی زیادی

 

 دخترجان؟ بگی خوای می چی ــ

 

 روی هم را لبخند و برگرداندم میز روی را چای فنجان

 .نشاندم لبم

 

 عزیز، گم می بهش من منظورمه، مادرم ...عزیز ــ

 هیچ با اوالد، به نسبت والد محبت و مهر گه می همیشه
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 باور و حرف این من .نیست قیاس قابل محبتی و مهر

 وقتی من، سرماخوردگی یه خاطر به امروز، همین .دارم

 بود رفته سر هاش چشم زدم می بیرون خونه از داشتم
 چشم احوال خونه برنگردم تا دونم می و نگرانی از

 

 ٤۹۰_پارت#

 طومار#

 

 بزرگه خیلی حس این منم نظر به .مونه می همون هاش

 می ها آدم چطور ...نباشه طور این اگر چون ارزشمند، و

 یه برای بگذرن عمرشون و وقتشون خودشون، از تونن
  دیگه؟ موجود

 

 می گوش ...آزاد عکس به خیره ها، اخم همان با داشت

 ای مهره اما بود دستش توی تسبیح .هایم حرف به داد

 .دادم ادامه و مجددا کردم ای سرفه .کرد نمی رها را
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 ...دونم نمی مادرم محبت قدر پدری، محبت و مهر از ــ

 .رفت دنیا از که بودم بچه خیلی پدرم، .نکردمش تجربه

 

 .کنه رحمتشون خدا ــ

 

 داشتم، لبخند هنوز .نشستم تر جمع کمی و کردم تشکری

 هر خوب حال برای کردم، می تلش ام زندگی برای

 ها آدم تا بگذارم دست روی دست که شد نمی !جفتمان

 پس بود؟ چه ما نقش پس .بیایند خودشان به خودشان

 شد نمی که نکرده تلش داشتند؟ ای معنی چه ها تلنگر

 .نبود کافی فقط که خواستن ...نشد گفت

 

 می عزیز .منه زندگی روزهای ترین مهم از یکی فردا ــ

 می .شه می فرش زمین روی باالشون ها فرشته فردا گه

 اما .برپاست آسمونا توی سرور آدم، دوتا پیوند وقت گه

 جای به باید من فردا، که این اونم دلمه توی حسرتی یه

 .بگم بله و کنم اجازه طلب روحش از پدرم، از اجازه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کمی .کرد نمی نگاه آزاد قاب به دیگر .افتاد پایین سرش

  .شد می بد گفتم نمی اگر نداشت، اشکالی که گله

 

 سمیعی، آقا حاج بودم کرده حساب شما پدریه روی من ــ
 به گرمه پشتش همسرم ندارم، پدر اگر من بود قرص دلم

 بودن به شم می دلگرم متعاقبا منم و پدر وجود معنای

 .پدرش

 

  .کرد نگاهم باالخره

 

 تموم فردا کینه این اگر دختر، وسطه کهنه ی کینه یه ــ

  .کردنش تموم برای مونه می کوتاه دنیا از دستم نشه،

 

 می بزرگ کردن تموم جای به رو کینه این دارید شما ــ

 .کنید
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 .میز روی کوبید تسبیح همان با را دستش

 

 و قانونی ...گرفتم زن دختر، نکردم شرع خلف من ــ

 پسرم خدا حلل بابت .خداست حلل رسمی، و شرعی

 غریبه غریبه، از و بچم و زن و کنه نمی نگاهم مستقیم

 منم حضور خاطر به نکنم راضیش اگر من .دونه می تر

 صورت پذیرش این وقت هیچ نپذیره، رو اونا فردا شده

 .گیره نمی

 

 ٤۹۱_پارت#

 طومار#

 

 ...فهمیدم می تازه را این نبودند، مقدس مادرها و پدرها

 داشت چنان زیاد، ی تجربه و باال سن این با مرد این
 بودم آورده ایمان حاال که گرفت می نادیده را بدیهیات
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 حرفشان، و نبودند مقدس مادرها و پدر ی همه

 .نبود درست اذنشان و صلحشان

 

 ...ولی آقا حاج کنم می عذرخواهی ــ

 

 .دادم ادامه لبخند بی و آرام کرد، که نگاهم

 

 .نیست عرف ای، قانونی و رسمی و شرعی هرچیز ــ

 

 .بود نیامده خوش مذاقش به حرفم .بود کرده سکوت

 .شنید می من از را این باید که بود ناامیدانه

 

 خدا دونم می ولی نیستم بلدشم نیستم، مذهبی خیلی من ــ
 دومی همسر داره قصد مرد یه اگر گفته قرانش توی

 صورت در پاشه، جلوی شروطی و شرط کنه، اختیار
 تمکینش، عدم زن، بودن معتاد زن، بودن مریض

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دومی همسر مرد داده اجازه اسلم دین بله، ...رضایتش

 این از یکی کدوم رویاخانم آقا، حاج ولی کنه اختیار
 داشت؟ و موارد

 

 .نداشت مخالفتی رویا ــ

 

 هم رضایت ...باشه اصل .نداشت هم رضایتی ولی ــ

 دل آقا حاج ...دل حق اسم به هست چیزی یه داشت،

 چیه؟ مجازاتش شما خدای محضر توی شکستگی،

 

 و نکنم ادبی بی داشتم سعی .خشم از بود گرفته گر

  .بزنم حرف آرام همچنان

 

 بوده چی دونم نمی .نبودم شما مشترک زندگی توی من ــ

 که صورتی در حتی مطمئنم، و چیز یه ولی ...نبوده و

 هم باز کردید، اختیار دوم همسر اول، همسر اذن با شما
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 شما .بوده عدالت اونم که داشته شرطی شما برای قرآن

 بودید؟ عادلی همسر

 

 از خواسته بار این و نشسته پسرم کرده، پرت خوب ــ
 بزنه؟ سنگ بهم غریبه یه راه

 

 .رویاجان حتی نداشت، خبر بودنم جا این از روحش آزاد

 .کردم نجوا و زدم تلخی لبخند

 

 .عروستون شه می فردا غریبه این ــ

 

 .دخترجون برو پاشو ــ

 

 سرم را بل این بیماری ضعف دانم نمی بودم، غمگین
 جای که مردی بین مریض ی رابطه این غم یا بود آورده

 .باشد آدم این پدرم نداشتم دوست وقت هیچ و بود پدرم
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 .داره نیاز شما به فردا پسرتون ــ

 

 ٤۹۲_پارت#

 طومار#

 

 .بپذیره دخترمم و زن باید داره، نیاز من به اگر پسرم ــ

 

 .کلمش توی خشم از گرفت بغضم

 

 .باشید آزاد پدر فقط فردا شید راضی کاش ــ

 

 سردی آب انگار جمله این خشمش بین کرد، نگاهم مات

 .تنش روی بود
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 زن دوتا همسر نه دیگه، دختر یه پدر نه فردا، کاش ــ

 .باشید آزاد پدر فقط و فقط ...دیگه

 

 محاسنش به کشید، باال را بود دورش تسبیح که دستی

 .عکس قاب روی باز داد سر را نگاهش و رساند

 

 توی دیدنش از و خودتون پسرتون، با لجبازی سر ــ

 .نکنید محروم دامادی لباس

 

 ام بینی زیر دستمالی و زدم لبخند بغض همان با بعد

 .کشیدم

 

 خیلی اون .ست العاده فوق اما معمولی آدم یه شما پسر ــ

 و بشینه تونست می که صورتی در کرده تلش سخت

 شغلی تا جنگیده وجودش تمام با .کنه تکیه شما به فقط

 اسم اعتبار نذاره و کنه حفظ رو رسیده بهش شما از که

 کردن زندگی کنه می سعی داره اون .بره سوال زیر شما
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 یکم شما شبیه و بگیره یاد خوب و تعهد عین در

 همه، این با .نباشه احساساتی کنه می سعی و زودجوشه

 شده بارم یه برای و باشید فردا خواد می دلش مطمئنم

 رویا همسر نه و آتنا پدر نه .باشه آزاد پدر نقشتون فقط

 که دیدنش با بتونید فردا شاید وقت اون !ای دیگه زن و

 می سعی زیادی تلش با و شده مرد شده، بزرگ چقدر

 .کنید افتخار بهش بسازه، رو زندگی کنه

 

  !پسرش عکس به کرد می نگاه .شدم بلند جایم از

 

 شما کردن متهم قصدم کردم، زیادی جسارت امروز من ــ

 .کنم یادآوری رو چیزهایی یه باید کردم می حس اما نبود

 متوجه کنید خلوت خودتون با کمی خودتونم اگر شاید
  .بدهکارید رویاجون و پسرتون به فردا، یه قدر که بشید

 

 .فشردم دستانم بین را کیفم
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 مهر به نسبت عزیزم کنم فکر سال، همه این بعد نذارید ــ
 اشتباه کرده، تعریف که چیزهایی و اوالدش به والد

  .کرده

 

 .زدم زل عکس قاب آن به هم من بعد

 

 .نیستید مهری بی والد شما ده، می نشون عکس اون ــ

 

 .گفتی حرفات توی و این هستم، مهری بی همسر ولی ــ

 

 نکردم، کتمان و انداختم پایین سر شرمنده بود، گفته تلخ
 تماما ها حرف کردم حس من و نشست سکوت بینمان

 که بروم آمدم و کردم نجوا خداحافظی آرام .اند شده زده

 چهره حد بی تلخی آن به رو و برگشتم .آمد یادم حرفی

 .کردم نجوا اش
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 آزاد پدر عنوان به تنها نه بیارید، تشریف اگر فردا ــ
 کنید می پیدا حضور هم من غایب پدر جای به که اومدید،

 بگم آدم یه به باالخره هم من بتونم شاید بعدش .آقا حاج

 ...بابا شاید یا پدر

  

 مغازه از و کشیدم عمیقی نفس برداشت، خش صدایم

 درآوردن حین و شدند شروع هایم سرفه .زدم بیرون

 راه کشیدنش، سر و کیف توی از ام معدنی آب بطری

 هایم حرف دانستم نمی .بروم راه پیاده کمی تا افتادم

 الاقل .بود آرام دلم اما نه یا گذاشت می را الزم تأثیر

 بازنده را خودم باخت، از قبل و بودم کرده را تلشم

 داغ را سرم کف کرمان گرم هوای .بودم نکرده اعلم

 معدنی، آب ی بدنه روی خورشید تند نور انعکاس و کرد

 از ...سوختند می که چشمانی .چشمانم توی کرد کمانه

 .بودم متنفر ...همزمان سرخوردگی و سرماخوردگی این

                                  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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 تزیین نور های ریسه با کرمانی، خان هللا نعمت ی خانه
 بود شده پهان ای سفره خانه، نشین شاه توی بود، شده
 به را خود ی سلیقه تمام چیدنش برای نگار و سودابه که

 بود رفته خودش پای با خودش، عزیز .بودند گرفته کار

 بود گذاشته و بود گرفته برشته سنگگ یک نانوایی،
 وصلت این برای است برکت گفت می عقد، ی سفره توی
 و پنیر قالبی شده، غنچه های پیازچه و تربچه با نگار و

 چشم سودابه .بود کرده تزیین را نان روی گردو کمی

 ها ظرف لباس که هایی دوزی مروارید پای بود گذاشته
 اعل و اصل عسل بود سپرده همسرش به و بودند شده

 همهمه .خانه این جدید زوج شدن کام شیرین برای بخرد

 می بودند، کرده تن نو لباس همه !دیدنی بود برپا ای

 اضافه خانگی عقد ی سفره به چیزی ...آمدند می رفتند،

 بع صدای و دادند می تغییر را ها ظرف جای کردند، می
 را حیاط شود، قربانی بود قرار که گوسفندی های بع

 .سرمان روی بود گذاشته
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 دخترانگی اتاق توی .بودم کرده آرایش را خودم خودم،

 بود جا آن سالگی، ده گمانم از که ای آیینه جلوی ...هایم

 این به برسد تا بود کرده ثبت دلش توی را تصویرم و
 که رنگم یاسی بلند پیراهن پوشیدن از بعد لحظه، و روز

 کرد می مشکل بی را حجابم توربانش، با و بود پوشیده
 نشستم شدم، می نیاز بی عقد ی سفره سر چادر از و

 و در تمام به کردم، نگاه اتاقم به .تختم روی

 و غم هایم، افسردگی و ها شیطنت تمام ...دیوارهایش

 وقتی آن .کردم دوره را هایم گریه و ها خنده هایم، شادی

 می بازی عروسک اتاق ی گوشه نگار با که آمد یادم را
 های سارافون و سفید های شلواری جوراب با کردیم،
 عروسک تا دیوار به زدیم می تکیه هم کنار دوبند
 درگیر محمدمهدی با که زمانی آن کنیم، خواب را هایمان
 آن کردم، تقسیم اتاق این با را هایم اشک و شدم چالش
 دیوارها بین جیغم صدای و شدم قبول دانشگاه که روزی
 من و گرفت آتش کتابفروشی که شبی آن حتی و پیچید
 چهاردیواری همین توی جا، همین که هایی اشک چه

 کدام نبود مهم .کردم باز و برداشتم قرآنی .بودم نریخته

 بابا روح شادی و رضایت برای ...آیه کدام و سوره
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 صدای .بخوانم ای چندصفحه خواستم می هللا نعمت

 وسواسشان و ام خانواده آمد و رفت حیاط، توی گوسفند
 با من و رسید می گوشم به چیز همه بودن مرتب در

 خورد، در به که ای تقه .کردم می زمزمه را آیات لبخند

 اتاق، در به رساند و کرد بلند خدا کتاب روی از را سرم
 .شکمش دلچسب برآمدگی آن و نگار به

 

 قربونت؟ ای آماده ــ

 

 .نشستم تر صاف و کشیدم سرم روی توربان به دستی

 

 خوبم؟ گمونم، ــ

 

 تیر اش بینی و سوخت انگار چشمانش .آمد جلو لبخند با

 جلوی داشت هم شاید .کرد جمعشان طور آن که کشید

 .گرفت می را اش گریه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اون ببینی باید خوشگل، و خانم و ساده ماه، عین ــ

 .خبره چه پایین

 

 را قرآن لبخند با .دانستم می را چیز همه دانستم، می

 جلوی باز و قفسه روی گذاشتمش .بوسیدمش و بستم

 .ایستادم آیینه

 

 نگار؟ شم می خوشبخت ــ

 

 .گذاشت ام شانه روی دست و ایستاد نزدیکم

 

 بری دنبالش وقتی تا سپیدار، بدقلقه یکم خوشبختی ــ
 زندگیت از فقط بگیری یاد وقتی اما کنه، می فرار ازت
 می پیدا ش سروکله باشی، توجه بی بهش و ببری لذت

 ...عمه اما بوده، تو با همیشه انگار که طوری یه .شه
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 .سمتش چرخیدم

 

 ...خوندیم زیاد کتاب تو و من خب، اینه منظورم ...تو ــ

 

 دستانش اش، جمله بین پریدم و خواندم را حرفش ته تا

 .فشردمشان محکم و گرفتم را

 

 اما نیستم، ها قصه اون به شدن شبیه دنبال دونم، می ــ
 رو خودمون ی قصه تا نکنم تلش شه نمی دلیل این

 .ببرم جلو قشنگ

 

 .شد تر عمیق لبخندش

 

 ترین بینی پیش قابل و ترین ساده گمونم شما ی قصه ــ
 .شه می دنیا ی عاشقانه ی قصه
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 !واقعیه اما ــ

 

 حریر خورد، تاب پیراهنم .چرخیدم من و کرد سکوت

 .بهاری عصر یک در بود باد شبیه اش پارچه

 

 ست ساده قدر همین همیشه داشتن دوست چون واقعیه ــ

 .باشن بلدش آدما اگه نگار

 

 .پرید باال لبخندش حفظ با ابرویش

 

 .بده یاد و این آدما به شما ی قصه شاید ــ

 

 .شد بلند در زنگ صدای که بدهم را جوابش خواستم

 و رویاجان دیدن با من و رفتیم پنجره کنار هم با هردو
 و کرد عرق دستانم کف شدند، حیاط وارد که آزادی
 .خورد ترک رسیده اناری شبیه لبخندم
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 که پیشت بیاد داماد آقای گم می بیرون، رم می من ــ

 .پایین بیاید هم با اومدن مهمونا وقتی

 

 .بگیرم حیاط از را نگاهم که این بدون دادم، تکان سری

 برادزاده اردالن، و بودند رفته استقبالشان به ام خانواده
 و برگشته بخت گوسفند کنار بود نشسته شیطانم ی

 شدم، جدا پنجره از .خواست می چه جانش از نبود معلوم

 را چشمانم و خنکش ی شیشه به چسباندم پشت از را تنم

 بازشان وقتی .بستم کوتاه مدتی برای

 

 گوشم توی آمد، می باال ها پله از که پایی صدای کردم

 بود، نبسته نگار را اتاق در ماندم، جا همان .بود نشسته

 با .او هم و زدم لبخند من هم ایستاد، که چهارچوب توی

 جوراب خداراشکر و شد می دیده تر الغر شلوار کت
 من لباس رنگ تنش، پیراهن .نبودند پاره بار این هایش

 .هایم ناخن الک رنگ و توربانم بین های گل رنگ بود،

 .آمد سمتم و بست را در آرام شد، وارد
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 !ها شده خوشگل چه ببین، و شرف بی ــ

 

 جیب توی نشست دستش و شد صدادار ام خنده

 این حسرت در الحمدهلل و رفت باال کتش ی لبه .شلوارش

 شد می یافت وفور به ها داستان توی که ژست یک
 .بودم نمانده

 

 .آرایشگاه نرفتی کردی خوب ــ

 

 .کرد می ذوب داشت را وجودم ته تا نگاهش

 

 کنی تغییر خیلی کردم نمی حال سپیدارتری، طوری این ــ

  .تره غریب برام که سپیداری بشی و

 

 .بود آرام صدایم
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 .دادی صفا حسابی رفتی اما تو من جای ــ

 

 .انداخت غبش غب به بادی

 

  پسنده؟ موهام ــ

 

 کمرنگ کمی لبخندش .دادم تکان سر محو لبخند همان با

 .شد

 

 بهتره؟ سرماخوردگیت ــ

 

 قرار و دماغم آب که همین اما کنه می درد گلوم هنوز ــ
 از شکر هزاربار کافیه، بگیرم عقد ی سفره سر نیست

 .بابت این
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 من که گرفت نمی جدی ام، دغدغه از گرفت اش خنده
 بتوانم تا حلقم ته بودم انداخته هیستامین آنتی قرص دوتا
 همه چقدر و بگیرم را بینی سیار آب آن جلوی کمی فقط

 سر است، آور خواب ها قرص که بودند کرده ام مسخره
 .بودم نکرده اعتنا و دیوانه زنی می چرت عقدت

 

 این عقد بعد کاش بیان، مهمونا تا کنیم چیکار باید االن ــ

 .کردنا می فراهم و خلوت

 

 !ادب بی ــ

 

 کنارش از نرم اخمی با من و شد تر غلیظ اش خنده
 دیگر بار یک کردم سعی و آیینه جلوی نشستم گذشتم،
 تمدید را آرایشم بودم نیاز اگر تا کنم بررسی را صورتم

 توی تصویرش کرد، تماشایم ایستاده جا همان از .کنم

 .بود معلوم آیینه
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 ...سپیدار ــ

 

 .بزند را حرفش تا کردم نگاهش آیینه از و گفتم هومی

 !یکهو چرا بود شده جدی

 

 گفتم؟ بهت و این من ــ

 

 .نبود جواب دیدن آیینه از دیگر چرخیدم، کمی

 

 و؟ چی ــ

 

 لحنی و محکم نگاهی با جیب، در دست جدیت، همان با

 .کرد زمزمه آهسته گذاشت نمی اگری و اما جای که

 

  !دارم دوست که ــ
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 ی سایه زیر کشیدم هم را قلبم دندانم، زیر کشیدم را لبم

 انگار روحم و رسید سکون به مغزم .اش جمله پربرکت

 .زمهریر سرمای یک دل در گرم، پتوی یک زیر خزید

 .کردم می نگاه را صورتش داشتم فقط شد، نزدیکم

 کرد جدا هایم دندان از را لبم ام، چانه زیر نشست دستش

 داشت آیینه گمانم حاال .آورد جلو کمی را سرش و

 می نشان اتاق دیوار و در به را ما از قشنگی تصویر

 .بود شده تر جدی اما تر آرام صدایش .داد

 

 .دارم دوست خیلی رویا، جون به ــ

 

 .کردم می باورش عزیز، جان به

 

                                       

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 و رفتن برای کردند صدایمان آمدند، که ها مهمان
 زحمات حاصل که خانگی عقد ی سفره سر نشستن

 صلوات صدای نشین، شاه به ورودم .بود خودم عزیزان

 متنوع عطرهای البته و آمد می اسپند بوی .کرد بلند را

 سهیل همسر که هایی صندلی روی هم همراه .ها آدم

 آمده عاقد .نشستیم بود کرده کاور مخمل با را رویشان

 که ها زدن دست صدای .بود باز جلویش دفترش و بود

 توی دارمش دوستت که ای کرختی با من گرفت، آرام

 درجه فامیل .جمعیت بین چرخاندم چشم بود نشانده جانم

 نگاه .صمیمی و خودمانی جمعی داشتند، حضور یک

 .دیدیمش هم با هردو انگار و بود کسی دنبال هم آزاد

 دستش دیروزی تسبیح همان و بود نشسته ما سعید کنار

 قدر بود شده راضی باالخره یعنی این و بود آمده .بود

 .باشد ازاد پدر فقط روز یک

 

 ای آسوده نفس آزاد که ای لحظه آن خواست می دلم
 در سعی رویاجانم .بمیرم برایش دیدنش، از کشید
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 با .آمدن این از بود خوشحال هم او و داشت آبروداری

 و نداد را جوابم اما دید کردم، تشکر او از سر حرکت

 که سروصدا .چرخاند مشتش توی دور یک را تسبیحش

 از نگاهم .زدن حرف به کرد شروع عاقد گرفت، ارام

 و راحت که آزاد صورت روی نشست ای نقره ی آیینه

 چادر آن با عزیز .بود آرام و بود نشسته خجالت بی

 را سفره توی قرآن شد، نزدیکم خوشگلش رنگی

 در .کنم بازش کرد اشاره و گذاشت پایم روی و برداشت

 ریخته شده خشک یاس گل یاسین، ی سوره صفحات بین

 آیینه توی از و شنیدم می را هایم نفس صدای .بودند

 کرده خبر سعید که عاقدی .دیدم می هم را ها پری حتی

 خیلی .نداشت را مراسم دادن طول اهل خیلی ظاهرا بود،

 تر بزرگ از اجازه با و کرد تمام را هایش صحبت زود
 گوش جمع تمام که ای خطبه خواندن به کرد شروع ها،

 دو بود، مرغ تخم رسم طبق سفره، توی .داشتند آن به

 و کماج حیوانی، روغن عسل، سبز، جانماز الله،
 دیده تهیه سودابه و عزیز دیشب که خانگی های شیرینی
 پنیر و نان آن البته و گردو و بادام و بسته و نبات بودند،

 قدیمی .بخورند تا شد می داده بخت دم دختران به بعدا که
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 داشتم اعتقاد من اما کند می باز را بخت گفتند می ها
 باز چیزها این با بخواهد که نبسته کسی را ها آدم بخت

 خداوند خواست و قسمت ی دایره در چیزهایی یک .کند

 می را هم داشتیم آیینه توی جا، این ما که حاال و بود
 باشد، نخورده گره کسی دست داشت اصرار عاقد و دیدم
 این که بود دیده داشتن دوست الیق را هایمان دل خدا

 .مان سینه مرکز در بود کاشته را حس

 

 ؟ میبینم دارم درست رو خانم عروس ی مهریه ــ

 

 .گفتیم بله هردو و لبخند با خورد، گره هم در نگاهمان

 .داد ادامه را خطبه و رفت باال عاقد ابروی

 

 کرمانی سپیدار خانم سرکار مکرمه محترمه دوشیزه ــ
 همیشگی و دائم زوجیت عقد به را شما وکیلم بنده آیا

داق به سمیعی، آزاد آقای  هللا کلم جلد یک مهریه و ص 
 ی مهریه و نبات شاخه یک شمعدان، و آینه یک مجید،
مه به مهریه که شرط این با کتاب، جلد شش و نود  ی ذ 
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م زوج ین ُمک ر  ند الُمطال ب ه و است ثابت د   عالی سرکار به ع 

 طرفین توافق مورد که شروطی و .داشت خواهند تسلیم

 آورم؟ در بوده

 

 بگو سکه بود گفته آزاد .بود کتاب نه، که سکه ام مهریه

 نافم به که کتابفروشی دختر ی مهریه بودم گفته من و

 کتاب از طوماری خواهم می .نیست کتاب جز بستی،

 تو که باشم داشته مشترکمان ی خانه دل توی را هایی
 از خط یک اولشان ی صفحه و ای خریده برایم

 کرده انتخاب جلد شش و نود .نوشتی برایم احساساتت

 آتش توی که بابا کتاب جلد شش و نود آن داغ تا بودم

 سوم بار برای عاقد .کند پیدا التیام بود سوخته سوزی

 را راسخش چشمان آیینه، توی از من و وکیلم پرسید

  .دارد دوستم رویا جان به بود گفته .کردم نگاه

 

 تمام و عزیزم پدر روح ترها، بزرگ ی اجازه با ــ

 !بله ...جمع عزیزان
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 ها زدن دست صدای کرد، باز و بست کوتاه را چشمانش
 صدای و گرفت اذن آزاد از بار این عاقد و گرفت باال

 داشت نگار که را سرمان باالی تور او، گفتن بله محکم
 های نگاه و ماندم من و کرد جمع سایید می قند رویش
 خودت .کردند می تماشایم داشتند که شادی اما خیس

 کردند، پر را ات خالی جای عیالت و اهل اما نبودی،

 .کرمانی خان هللا نعمت

 

 زنمی؟ دیگه ــ

 

 دیدم تأییدی، هر از قبل و چرخیدم سمتش بستم، را قرآن
 سوت صدای .بوسید را ام پیشانی و کشید جلو را سرش

 همان شدم آب من اما، بود که کار دانم نمی که آمد زدنی
 اول، از انگار که کشید قد سپیداری درخت نو، از و جا

 .نداشت معنی اش زندگی توی سمیعی آزاد نداشتن دوست

 

 .بگم تبریک بهش خوام می و، قشنگم ی خاله کن ول ــ
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 منقلب حال همان با آزاد شد باعث پژمان، شاکی صدای
 با من و بکشد پلکش ی گوشه به دستی کند، رهایم

 وقت هیچ آزاد و پژمان بین کنم، اعتراف خیس لبخندی

 .شود نمی برقرار صلح

 

 .بغلم بیا نکن، نگام طور اون ــ

 

 پژمان به عجیبی عصیان و کلفگی یک با آزاد نگاه

 را پژمان بینشان هربحثی از جلوگیری برای .شد دوخته

 با را اش بامزه حساسیت آن دادم اجازه و کردم بغل

 .بکشد رخ به خودش به تنم فشردن

 

 گفت، ای اضافه هرچیز خدایی ببین بشی، خوشبخت ــ

 .دارم مهارت آدما کردن سرویس توی که بگو قشنگ
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 و بشنود آزاد که بود کرده تنظیم طوری را صدایش
 بیرون پژمان آغوش از من شد باعث او جدی جواب

 .بیایم

 

 چقدره، کردن سرویس توی مهارتت که مشخصه ــ

 ...اولش هللا بسم از کردی شروع

 

 .شکست من صدای را نگاهشان دوئل

 

 .کنید رفتار هم با تر متمدنانه یکم لطفا آقایون، ــ

 

 محکم و رفتم آمد می نزدیکم که عزیزی سمت به هم بعد

 خط هم برای که مردی دو نبود مهم برایم .گرفتم برش در

 فعل برایم شود، می چه عاقبتشان کشیدند می نشان و
 بدهم فشار آغوشم توی طوری را عزیز که بود مهم این
 خاطر به خودش از که هایی سال تمام برای کند باور که

  .قدردانم او از کرد بزرگم پدر بدون تنها، و گذشت من
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 کردم می حس عجیب امروز .سپیدار بشی سپیدبخت ــ

 بگم بهش خواست می دلم .هست باباتم خونه این توی

 خرج و خودم تونستم که جایی تا براش امانتیت، اینم

 !باشه راضی ازم امیدوارم کردم،

 

 .بودم گرفته را شکستنش جلوی و داشتم بغض

 

 بابا جای کردی سعی همیشه که مرسی عزیز، مرسی ــ

 .کنی پر برام هم رو

 

 آغوشم در گریه با سودابه آن از بعد ...چندبار بوسیدم،

 را من خواهرکم مهربانم، و احساساتی ی سودابه .کشید

 مادری عزیز قدر برایم .دانست می خودش دختر مثل

 نکند که بلرزد دلش طور این داشت حق حاال و بود کرده
 دلنگرانی .نکشد را انتظارم سفیدی بخت، ی خانه توی

  .کردم می حس را کنارشان در آمیخته شادی و ها
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 ی جمله از شان، مردانه بغض از برادرانم، آغوش از آخ
 همه که ندارم پدر نبرم گمانم گفت گوشم زیر که سعید
 که هرزمان کوچکشان خواهر برای شوند می پدر شان

 آمدند، جلو تبریک برای وقتی نگار و پرهام بخواهد،

 کافی فقط .بیاورند زبان به ای جمله هیچ تا نبود نیازی

 داشتیم هم با که خاطراتی تک تک تا کنم نگاهشان بود
 گونه روی بخورد سر اشک و بکشد قد چشمانمان جلوی

 گفت و آمد جلو اعتراض با جان رویا سر آخر .هایم

 اخم نگاه با آزاد و اشک و بغض همه این ندارد خوبیت

 .ندارد دوست را هایم اشک بود رسانده پیغام آلودش

 پسر و پدر .بود او پدر آمد تبریک برای که نفری آخرین

 راز من اما دادند دست هم به سرد

 

 این آمدن از بود خوشحال .فهمیدم می را آزاد چشمان

 را من پیشانی فقط اش، هدیه دادن بعد که مردی مرد،
 آزاد و من سر وقتی لحظه، همان و کشید عقب و بوسید
 آیین و بنشینم ها صندلی روی دوباره تا چرخید هم سمت
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 تردی و سبک و نرم لبخند آوریم، جا به را عسل خوردن

 کل دیدنش با ها پری که لبخندی .بود هایمان لب روی

 دختر .شد پخش من گوش توی فقط صدا این و کشیدند

 خوشبختی آرزوی برایم سرسفره، در نشسته پریان شاه

 !قصه این به بود کرده گرم ...را دلم آرزو این و کرد می

                                       

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 

 

 با هم بعد اتاق، ی گوشه انداخت و کرد گوله را جورابش
 من آرایش میز جلوی و رفت ساعتش بند کردن باز

 داشتم مبهوت هنوز و تخت روی بودم نشسته .ایستاد

 .بود کرده را کار این که شد نمی باورم .کردم می نگاهش

 .چرخاند سر که دید را ام چهره آیینه توی از

 

 کنی؟ عوض و لباسات خوای نمی ــ
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 شد؟ روت چطور واقعا تو ــ

 

 دست و میز به داد تکیه چرخید، کرده اخم و کرد ترش
 .زد گره اش سینه روی

 

 باشم؟ زنم پیش شب خوام می گفتم نداره؟ چطور ــ

 

 به خانگی شام بعد عقد مراسم که ای لحظه یادآوری با
 کردند، رفتن عزم ها مهمان یکی یکی و رسید اتمام
 همه و کرد طی را برعکسی مسیر هایم رگ توی خون

 دستم !خدایا بودم کشیده خجالت چقدر .بست یخ جانم ی

 .پوشاندم را چشمانم و صورتم روی رساندم را

 

 شد؟ روت داداشام جلوی وای، ــ

 

 .زد لب آرامی صدای اما غیظ با و تخت روی نشست آمد،
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 مامانت گوش زیر اونم اول شب که من چیه؟ مگه ــ
 بکشم، خجالت که کنم برقرار رابطه باهات دارم برنمی
 پیش شب نداره اشکال اگر گفتم خودمونی و رک خیلی

 .باشم زنم

 

 رها را دستانم من، جان توی بود پریده غیظش بار این
 محکم و برداشتم را بالشم و صورتم روی از کردم

 .پرسید بامزه اخمی با و گرفت را بالش سمتش، کوبیدم

 

 بابا؟ چته ــ

 

 .نرود بیرون تا بود خفه صدایم

 

 گفتی برگشتی ...مامانت عزیزم، داداشام، جلوی چمه؟ ــ

 .آزاد پررویی خیلی خدا به .زنم پیش بمونم شب
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 .گرفت اش خنده کردم حس

 

 نه منم باشه رفته آبروش کسی اگرم چیه؟ تو مشکل ــ

 چقدر که رفته وا ی چهره اون از بود مشخص ...تو

 .نویسن نمی تو پای نترس بودی، ناراضی

 

 .تخت روی کردم پرت و کشیدم دستش از را بالش

 

 اتاق توی تو، و من االن داره؟ تو و من پای مگه ــ

 تخم، و اخم و ابرو و چشم کلی با عزیزم تازه ...منیم

 زیر تهشم آب، پارچ یه و گذاشته لحاف و بالش برامون

 ...گفته گوشم

 

 ی ادامه منتظر کنجکاو بریدم، اللهی الاله با را حرفم
 شوهرت گفته عزیزم بگویم نشد رویم دیگر و بود جمله
 ندارد هم شدن دار نوه زود ی حوصله است، سفید چشم
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 وای .است صفر زیر اش آمادگی سیسمونی خرید برای و

 گوشم زیر را ها حرف داشت اخم آن با عزیز وقتی که

 .بودم برده رنگ چقدر زد می

 

 گفته؟ چی عزیزت ــ

 

 سرش توی دیگر بار یک را بالش اگر شد نمی خنک دلم

 .زدم نمی

 

 .شوهرت سفیده چشم خیلی گفت ــ

 

 .نیامد که آمد بدش ای ذره بگو

 

 خونه بره گرفتم ماشین واسش وقتی هم رویا و این ــ
 .خب زنمی چیه، سفیدی چشم بابا ولی .گفت
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 فهماندن برای تلش از که هایی آدم عین فهمید، نمی
 رخت به خسته و کردم تماشایش اند شده خسته مطلبی

 .کردم ای اشاره ها خواب

 

 رفته زودتر پژمانینا آوردیم شانس فقط بندازشون، ــ

 .بودن

 

 تخس و بندازد زمین روی را ها خواب رخت تا شد بلند

 .داد را جوابم

 

 .اومد برنمی ازش کاری هم بود ــ

 

 دلم کجای را حساسم ی دوبرادرزاده بود، کم برادر سه
 خیلی آزاد عقد اول روز از که خصوص به گذاشتم، می

 با و نیست مراعات اهل بود داده نشان محکم و قرص

 .را پژمان او یا کشت، می را او پژمان یا تندش، تب این

 را بالشم .کرد باز را سنگین لحاف و انداخت را ها تشک
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 سراغ رفت خودش و تشک روی کرد پرت و برداشت هم

  .آب پارچ

 

 نیستی؟ اذیت کتت، شلوار و پیراهن اون با ــ

 

 می راحتیمم بلیز و شلوار بود زشت دیگه ولی چرا، ــ

 .بسه هم جا همین تا اول شب .آوردم

 

 .زدم لب طعنه با و برخاستم

 

 .کردی رعایت رو مورد یک این باز که الحمدهلل ــ

 

 خنده من وضعیت .ایستاد کمر به دست و گرفت اش خنده

 کنم، عوض جلویش را لباسم شد نمی رویم داشت، هم
 .کند خفتم عزیز باز و بیرون بروم شد نمی هم رویم

 خانگی های لباس با پرتفریحش نگاه جلوی از آخر دست
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 دیوار ی گوشه طبقه، همان و شدم خارج اتاق از ام

 و کردم باز هم را توربان .شدم پیراهن تعویض مشغول

 .آرایش کردن پاک و مو کردن شانه ماند می حاال

 .کرد متوقفم صدایی که شوم اتاق وارد دوباره خواستم

 داشت و بود ایستاده ها پله پایین عزیز چرخید، سرم

 نمی .آورد می در خودش از پیس پیس شبیه صدایی

 ناسزا باد به چطور شرایط این بابت را آزاد دانستم

 کرده رویایی حسابی را عقدمان اول شب یعنی .بگیرم

 خجالت خیلی کردم سعی و رفتم پایین را ها پله .بود

 .نکشم

 

 .عزیز جونم ــ

 

 بدی؟ بهش بدم سعید لباسای از خوای می ــ

 

 عزیز ی جمله اما بمانم کش خجالت خواستم می من

 .نگذاشت
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 نه ...کجا آزاد کجا، سعید هیکل و قد شکلت، قربون ــ

 .خواد نمی

 

 توی ...چرکه منتهی هست، دست یه پژمانم لباسای از ــ

 بیارم؟ دارم برش حمومه،

 

 ی گزینه هم داد می را پژمان عرق بوی که لباسی

 منتظر که انگار عزیز و انداختم باال سری .نبود مناسبی

 .زد را حرفش بود بهانه

 

 مهمون؟ اتاق بخوابم، باال اتاق بیام من خوای می ــ

 

 را آزاد اتاق توی گشتم برمی اگر کنم، گریه داشتم دوست

 .کشتم می حتما
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 .نیاد پیش مشکلی دم می قول من عزیز، ببین ــ

  

 تکان سری افسوس با و انداخت وضعم و سر به نگاهی

 .داد

 

 رغبت یعنی نمیاد، پیش بخوادم مشکل ظاهرت این با ــ

 صورتت الاقل برو ...کرده شره که ریملتم اون .مونه نمی

 .نکنه خوف مردم جوون بشور و

 

 به یکی و زد می میخ به یکی کردم، نگاهش مستاصل
 نمی نصیب بی را کداممان هیچ شکر را خدا نعل،

 برود گرفت را راهش ندارم پاسخی دید وقتی .گذاشت

 .کرد نجوا هم حال همان در و اتاقش سمت

 

 !تنده آتیشش پسر، این با برسه دادمون به خدا ــ
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 با من شد، اتاقش وارد او وقتی و حرفش از گزیدم را لبم

 با .رفتم باال را ها پله بودم کرده عوضش که پیراهنی

 آزاد نداشتم انتظار که هرچقدر نداشتم، تعارف که خودم
 که هرچقدر بماند، ما ی خانه شب و کند عملی را حرفش
 یک دلم ته بودم، شاکی دستش از و بودم کشیده خجالت

 را اتاق در .داد می قلقلکم و خزید می کرم شبیه حسی

 انتظارم خواب، رخت روی نشسته دیدم و کردم باز آرام

 .بزند غر تا بود کافی دیدنم .کشد می را

 

 کنی؟ عوض لباس بیرون ری می شوهرتم، مثل ــ

 

 ی شوینده سراغ رفتم و تخت روی انداختم را پیراهن

 قوطی .شدم می خلص آرایش این شر از باید .صورتم

 .زدم لب و دادم تکان چشمش جلوی شوینده

 

 .جون شوهر یواش یواش چیز همه ــ
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 تو را هایش لب که دیدم من اما داشت نگه را اخمش

 و کردم باز را سرویس در لبخند با .نخندد تا کشید

 داشتم، بهتری حس بعدش .شدم صورتم شستن مشغول

 بهتر موهایم زدن شانه قطعا و شانه برداشتن با که حسی

 .شد می هم

 

 .کنم شونه من بیا ــ

 

 داشت چراغ دو من اتاق .کشید سمتش را نگاهم حرفش،

 چراغ از یکی پریز، سمت رفتم .بود روشن هردویش که

 که آنی و کردم خاموش داشت تری بیش نور که را ها

 هم بعد .گذاشتم روشن بود تر ملیم و تر الیت نورش

 .نشستم جلویش و رفتم دست به شانه نرمش، نگاه زیر

 مویم اگر کردم فکر این به من و گرفت دستم از را شانه
 در البته و برد می را سرم عزیز بریزد خواب رخت روی
 دست وقتی نبود مهم موضوع این هم خیلی لحظه، این
 جای و رقصید می موهایم بین داشت بار اولین برای آزاد

 .بود کرده پر را شانه
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 جام؟ این امشب که این از ناراحتی واقعا ــ

 

 بود او به پشتم پاندا طرح شلوار و بلیز آن با چهارزانو،

 مردی .کند شانه را موهایم او تا قفل هم توی دستانم و

 پوست با دستش نوازش و بود شده محرمم امروز که
 آمد می نظر به کننده مسخ اما، غریب چه اگر سرم

 

 دی؟ نمی جواب ــ

 

 .نیومد بدم ...اما کشیدم خجالت ــ

 

 که انگار حوصله، با .زد می شانه آرام را موهایم

 تنم بود شده باعث حال این .بشمارد را تارهایش بخواهد

 پوستش .کنم لمس آرام را بازویم و بگیرد ریزی لرز

 .بود شده دانه دانه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بذارمشون؟ باز شد، تموم ــ

 

 تنم، کنار شانه گذاشتن با او و دادم تکان تأیید به سری

 من حاال .چرخاند را من و کمرم دور انداخت دست

 با چهارزانو، حالت همان با او، روبروی بودم نشسته
 ست لباس و آرایش بی صورت شده، شانه رهای موهای

 .کرد می تماشایم داشت هم لذتی چه با .پاندایم خرس

 شفاف انقدر نگاهش هم آرایشم با و عقد لباس توی حتی

 ام شانه هردو .هایم شانه به رساند را دستش .بود نشده

 .زد لب و شدند فشرده دستانش با

 

 آزاد، اسم به دارن درخت یه هم شمالیا دونستی می ــ
 اسمش ولی ازار، گن می بهش محلی زبون به البته

 آزاده؟
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 برمی سرش یک من مثل هم او اسم پس .دانستم نمی

 درخت؟ یک به گشت

 

 قد قراره هم ی سایه زیر که درختیم دوتا انگار ما ــ

  .بکشیم

 

 را خودش .فقط کنم نگاهش دادم می ترجیح .نزدم حرفی

 .داد تکانش و آب پارچ به زد ضربه بالشش و کشید جلو

 از اما او حواس نریخت، پارچ آب که کردم خداراشکر

 .بود نشده پرت من

 

 و شب ی همه رفتم، می امشب اگر اما ببخش و من ــ
 تونستم می که کردم می فکر این به و کشیدم می بیداری

 ...تا باشم پیشت

 

 .پرسید آرام و گرفتند فاصله هم از هایم لب
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 تا؟ ــ

 

 کشید، جلو را سرش بعد کرد، نگاه را چشمانم چندثانیه
 را لبش آسمان توی ابرها حرکت شبیه نرم، خیلی

 سینه توی که عمیقی نفس با من چشمان لبم، به چسباند
 موهایی الی خورد سر او دست شد، بسته خورد گره ام

 بوسه .کشید عقب را گردنم و بود کرده شانه خودش که

 یک انگار ...آرام خیلی خیلی .آرام اما بود طوالنی اش

 ذره با خواست می که بود لیوانش توی محبوب نوشیدنی

 تمام در من که زمانی بعد وقتی .نشود تمام خوردنش ذره

 عقب کردم تجربه را آب توی خوردن سر حس طولش،

 .بود همیشه از آزادتر خیلی چشمانش کشید،

 

 .ببوسمت تا ــ

 

 و شد گفته بوسه آن از باالنیامده نفس بین اش جمله

 و گیر نفس قدر همان ...آب توی خوردم سر من باز بعد،
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 پشت از بار این پری سه کردم می حس !غافلگیرکننده

 که لبخندی همان با .کردند می تماشایمان داشتند پنجره

 روزها این که بود خوب چقدر و داشتند عقد ی سفره سر
 می برق فقط و نداشت حسرت پریان شاه دختر چشمان

 ....زد

 

 ٥۰٤_پارت#

  طومار#

 

 روی چرا که بودم گیج کمی کردم، باز که را چشمانم
 برایم چیز همه بعد، ی ثانیه سه اما برده خوابم زمین
 را چشمانم و تابید می پنجره درز از که آفتابی عین

 و بوسه فکر دیشب، فکر .شد روشن بود، گرفته نشانه

 به زود انقدر تا نداشت قصدی انگار که ای ساده آغوش
 جمع حین و بشوم خیز نیم شد باعث بکشد سرک حریمم

 .بگردانم اش خالی جای روی نگاهی موهایم، کردن

 از خبری .بود گذاشته تشک روی و کرده تا را پتویش
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 خواب رخت نزدیک هم دیشب ی شده ی گوله جوراب

 .نبود

 

 رفته؟ یعنی ــ

 

 طور این را بودنمان هم کنار شب اولین که این تصور
 من ی بدرقه و خداحافظی بدون او که باشیم کرده صبح
 وقتی که خصوص به .گرفت را حالم باشد رفته سرکار به

 او و بودم زده غر ماندنش خاطر به چقدر افتاد می یادم
 سر پشت های بوسه بعد محترمانه و صبورانه چقدر
 با همراه و بالش روی بود خوابانده را سرم همش،
 تو کنم می نگات من بخواب، " بود گفته موهایم نوازش

 بعد و شدم بلند خواب رخت روی از ناراحتی با "بخواب

 پله از بستنشان، و موهایم کردن شانه و صورت شستن

 پر را پنجدری عزیز، های خنده صدای .شدم سرازیر ها

 انقدر را صدایشان بود ها مدت که هایی خنده .بود کرده

 سرکی ها خنده دلیل از متعجب .بودم نشنیده دل ته از

 سفره پای عزیز و آزاد دیدن با و کشیدم دری پنج داخل
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 بود، شده پهن ایوان باز درهای به رو که صبحانه ی

 .شد باز درها مثل هم من دهان

 

 مادر؟ شدی بیدار ــ

 

 من سمت آزاد سر و پرسید را این خلق خوش عزیز

 صبحانه عزیز با داشت بلکه بود نرفته تنها نه .چرخید

 را پاهایم و دادم حیرتی از پر بخیر صبح .خورد می هم

 .جفتشان بودند سرحال چقدر .دادم حرکت

 

 .دخترم بریزم چایی برات بشین بیا بخیر، صبح ــ

 

 آزاد از سر ی نشانه با و گیج های آدم شبیه نشستم،

 عزیز .زد چشمکی فقط او و است خبر چه جا این پرسیدم

 پر بود آورده سفره کنار تا که ای کتری از را چای لیوان

 .پرسید و آزاد سمت چرخید هم بعد .جلویم گذاشت و کرد
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 پسرم؟ شد چی بعدش ــ

 

 من چشمی زیر داشتند هردو خنده، از بود پر آزاد صدای
 کردند می نگاه را

 

 عوض رنگ صورتش و شد من متوجه بعدش هیچی، ــ

 .شد زده علقه اون ی جرقه تازه کنم فکر جا اون .کرد

 .بود شده گیج شیرینی طوری یه

 

 دستم بین بودم برداشته کردنش تکه قصد به که نانی
 .پرسیدم آرام و ماند

 

 چیه؟ قضیه ــ

 

 ٥۰٥_پارت#

 طومار#
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 چروک دور کشید دست کرد، نگاهم خنده همان با عزیز

 .داد جواب و دهانش دور های

 

 تو کتابفروشی توی که روزی اون جریان داره پسرم ــ
 سر و زدی می حرف هات مثانه و کلیه ی درباره داشتی

  .کنه می تعریف رو رسیده

 

 و نشست نگاهم توی جا یک شوک، و بهت و حیرت

 آن به ای خاطره از داشت .آزاد سمت چرخید سرم

 به توجه بدون  کرد؟ می تعریف من مادر برای افتضاحی

 .داد ادامه نگاهم

 

 ...بار یه یادمه ــ

 

 روز اولین صبح که شد نمی باورم حرفشان، بین پریدم
 بودنمان، هم با شب اولین از بعد صبح عقد، از بعد
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 حرف چیزهایی چنین به راجع صبحانه وسط درست

 نزدیک برای .بود آمده خوشش چقدر هم عزیز و بزنیم

 شوهر این برد می را من آبروی داشت عزیز به شدن تر

 .روزه یک

 

 آزاد؟ نشده دیرت تو ــ

 

 .دربیاید باالخواهش طور این عزیز که شد نمی باورم

 ناگهانی؟ انقدر بود شده چه مگر حال به تا دیشب

 

 بخوره رو ش صبحونه بذار رو، بچه داری چیکارش ــ

 .پسرم کن تعریف ...دیگه ره می

 

 از گفتن با این از تر بیش که کردم التماس نگاهم با

 حرف ها، قصه عین خیالم به .نبرد را آبرویم هایم سوتی

 کارتون توی که طور همان .خواند می چشمانم از را

 زد، می حرفی زمین سر آن از سوباسا ها، فوتبالیست
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 داد می را جوابش چشمانش با تماشاگران بین از یکی

 .باطل خیال زهی اما

 

 جدی ولی خانم، عزیز براتون نگم زمیناش خوردن از ــ

 .باشیم درد هم باید مورد این توی

 

 اصلی زخم ی نقطه روی بودند گذاشته دست انگار عزیز
 هم حیاط توی پرندگان کل که کشید آهی چنان اش،

 ی بچه و مادر ی گربه آن حتی .شنیدند را صدایش

 .اش شده بزرگ

 

 دادم سویق بهش انقدر بود، همین بچگی از ــ
 و دست نگیرن گچ هربار الاقل شه محکم استخوناش

 اون شد، بزرگ پسرا با این .نکرد افاقه ولی ...و پاش

 یاد و رفتن باال راست دیوار از بهش پژمان و پرهام
 دیوار {مارمولک }کرپو عینهو موند، روش دیگه .دادن

 .باال رفت می گرفت می و
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 دار خنده حتما صورتم .کرد نگاهم بار این جدیت با آزاد

 .شدم می کوبیده داشتم جهت هر از .بود شده

 

 .شه نمی طوری این عزیزخانم، کرد فکری براش باید ــ

 

 یک به که انگار من، به زدند زل بار این جفتشان بعد

 ازشان رو غیظ با .کردند می نگاه العلج مریض

 را سرش دوباره عزیز .زدم گاز را ام لقمه و برگرداندم

 .او سمت چرخاند

 

 ٥۰٦_پارت#

  طومار#
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 می راحتی لباس دست یه برات بازار، رم می امروز ــ

 هم دیشب .نخوابی معذبو طور این اومدی که شبا .گیرم

 .نکرد گوش کرد تنبلی بیاره، لباس برات گفتم سپیدار به

 

 یک در بودند رفته رسما .نکردم هم نگاهشان حتی دیگر

 رخت لباس، کدام آخر .کردند می ضایع را من و تیم

 پژمان؟ های چرک

 

 ایشاال .برم کم کم دیگه من عزیزجون، دردنکنه دستت ــ

 .گم می برات ها خاطره از باز بعدا

 

 می اش صدقه قربان هم چطور نامرد، دوست پسر عزیز
 خواست می چشمانشان با دیشب انگار نه انگار .رفت

 .کند جدا تنش از را مرد این سر
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 جا، همین بیا امشبم ...مادر برو رشیدت، قد قربون ــ

 صحبت هم پیرزنم من .نمونه تنها بیا بردار مامانتم

 .باشم داشته

 

 چشمکی باز من، شاکی چشمان بین چسبید آزاد شر نگاه

 بود خوب .بوسید را عزیز سر روی شد، خم و زد

 .بود گرفته یاد قشنگ را خوابش رگ ...دیگر

 

 شما هفته، آخر به راجع فقط چشمام، جفت روی ــ
 دیگه؟ موافقید

 

 خیالت .بگم نه تو به تونم می من مگه مادر، آره ــ

 ...بیایا شب ...راحت

 

 .بودند متفاوت دوعزیز انگار امروز، و دیشب عزیز

 می کمک پسر این تند تب بابت خدا از دیشب عزیز
 پیشنهاد او به هم امشب برای امروز، عزیز خواست،
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 این از بود مانده باز دهانم .داد می را خانه توی ماندن

 من سمت به عزیز برخاست، آزاد وقتی و تغییر همه

 .چرخید

 

 .مادر کن بدرقه و شوهرت برو ــ

 

 کتابفروشی؟ نمیای مگه چرا، بدرقه ــ

 

 و شدم بلند .آزاد مثل درست ماند، من جواب منتظر عزیز

 این بین ی شده درست شبه یک ی رابطه از گیج هنوز

 .زدم لب دو

 

 !برو تو میام، دیرتر یکم ــ

 

 نگفت، چیزی اما برود تنها نداشت دوست بود مشخص
 باد نشستن با و رفتم اش بدرقه برای ایوان در جلوی تا
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 را هایش کفش او تا ماندم منتظر صورتم، به بهاری گرم

 به را امروزش گزارش داشت هم حال همان در .بزند پا

 .داد می من

 

 رم می بعد شم، راحت لباسا این از خونه، اول رم می ــ

 میای؟ کی تو ...سرکار

 

 ٥۰۷_پارت#

  طومار#

 

 عوض انقدر گفتی چی عزیز به دیگه، ساعت دوسه ــ
 شد؟

 

 را لپم ام، گونه به رساند را دستش ایستاد، صاف خنده با

 از مثل .لبش به رساند را دستش و کشید ها بچه عین

 دل هم اش ساده اداهای با مرد این بود، گرفته بوسه من
 .برد می
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 تر بیش خودت از مامانت بازی، زبون و خاطره یکم ــ

 .باهام میاد راه

 

 قبل و آورد جلو را سرش خندید، که کردم نگاهش چپی

 .کرد زمزمه رفتن

 

 کاش برم، کنم ولت نمیاد دلم وهلل به دیشب، طعم بعد از ــ

 .اتاقت توی شد می خلصه فقط زندگی بعد به جا این از

 

 نه خواستم نمی کردم، پنهان زور و ضرب به را ام خنده
 سینه توی و کرد باد یهو که دلی آن نه و ببیند را ام خنده

 .براق های اکلیل از بودند پر همه ترشحاتش و ترکید ام

 رساند را دستش و کشید عقب بزنم حرفی که این از قبل

 .اش پیشانی به

 

 !یاعلی رفتم، من ــ
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 .باش خودت مواظب ــ

 

 پایین بلندش پاهای با را ها پله کند، نگاهم تا برنگشت

 .گذاشت جا برایم را صدایش فقط و رفت

 

 .خانم عروس فدا ــ

 

 و کردم نگاه را حیاط از خروجش ایوان روی همان از
 و چشمانم با که قلبم، با فقط نه که ای چندثانیه از بعد
 رگ به خون شبیه را داشتنم دوست بدنم اعضای تمام
 به دادم را ام تکیه دری، پنج داخل برگشتم رساندم، هایم
 نور بازی با ها تابستان اش، رنگی های شیشه که دری

 .شد می خانه وارد که هرکسی از کرد می دلربایی آفتاب،
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 دیشب تو دومادت، با خانم عزیز شدی صمیمی یهو ــ

 چی هفته آخر جریان .موندنش از بودی ناراضی نبودی

 بود؟

 

 .داشت برق عزیز چشمان

 

 از وقتی از شیرینه، خیلی زبونش پسر، این نگیره بل ــ
 کارش بفهمه که کنم محلی کم براش اومدم شد پا خواب
 حرف کرد شروع نکشید دقیقه به اما نبوده، درست
 نمی بند هام خنده و شدم حرفاش قاتی کی نفهمیدم زدن،

 بعدشم .زدناش حرف این دلم کنج نشست قشنگ .اومد

 با داره فرق غلطم و درست کرده، فرق رسم االن مادر

 داشتم زیادی شبا؟ جا این بمونه داره عیبی چه .ما زمان

 .بهت گه می خودش هم رو هفته آخر .گرفتم می سخت

 

 ۵۰۸_پارت#

  طومار#
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 از یکی یاد انگار که زد لبخند حرفش بعد طوری یک

 پای و رفتم جلو زده شگفت .بود افتاده آزاد های حرف

 .نشستم سفره

 

 مار ی مهره انقدر یعنی و؟ این گی می جدی عزیز ــ
 .نداشتم خبر من داشت

 

 ی مهره زشته شوهرته مادر، نزن حرف جوری این ــ
  چی؟ یعنی چیزا این و مار

 

 از چقدر مگر بود؟ چه پس نبود مار ی مهره اسمش اگر
 خودش با طور این را عزیز که بود گذشته بیدارشدنش

 بود؟ کرده کاسه هم

 

 .ترسیدم یکم راستش ولی عزیز ــ
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 چی؟ واسه ــ

 

 ترس انگار، بود کرده جادو پسر این مگر؟ داشت سوال
 .عزیز روی کلمش تأثیر همه این از بود داشته برم

 

 رسوند مغرب از رو شما ساعت یه توی طور این ــ
 و باشه نداشته برش زندگی توی حرفم فردا پس مشرق،
 چی؟ بشم حرفاش خر سریع

 

 دستش .زد گره را عزیز پشت کم و باریک ابروهای اخم،

 .جلویم کوبید را آن و مربا ظرف به رساند را

 

 باز شیرینی به زبونت اون بلکه بخور مربا یکم بیا ــ

 ...بعدشم چی؟ یعنی بشم خر شه،

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بگوید هم را بعدشم تا ماندم منتظر رفتارش، از متحیر

 هم بعد برخاست، زانویش روی گذاشتن دست با اول
 لحنی با آشپزخانه سمت رفتن حین و کشید عمیقی نفس

 .کرد زمزمه دار کش

 

 کنی، لج باهاش بهش بپری گفت هرچی نیست قرار ــ

 .سمتت اومده امید هزار با مردم ی بچه

 

 گشاد هایم مردمک نداشت امکان تر بیش این از دیگر

 خودم تا کشید طول .سرم طاق بچسبند ابروهایم و شوند

 خودم برای آرام، صدایی و ناباور لحنی با و کنم پیدا را

 .کنم نجوا

 

  آزاد؟ یا منه مامان االن اون ــ

 

 کشاند را ناباورم و حیران نگاه مادر، ی گربه صدای
 چشمان با ایوان توی بود ایستاده پنجدری، باز در سمت
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 ضایع هم او البد .کرد می تماشا را من داشت اش رنگی

 گردنی افسوس با برایم طور آن که بود دیده را شدنم

 قفل دیگرت های آدم برای مرحله این خدایا، .داد تکان

 را حالم تا کنی بازش بودی گرفته تصمیم من سر و بود

  بود؟ همگانی ...نه یا بگیری

 

 اومده امید هزار با مردم ی بچه لفظ قسم خدا به ولی ــ
 کار به باید عروسش برای داماد مادر طرف از سمتت،

 .عزیز نبود جاش جا این شد، می برده

 

 هم من با مورد این در هم او انگار درآورد، صدایی گربه

 .کرد می دردی

 

                                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ٥۰۹_پارت#
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  طومار#

 

 می ام خنده به که چیزی بود، شاکی پژمان صدای

 .انداخت

 

 که تر بیش نیست چندروز بازیا، مسخره این چی یعنی ــ
 سفر؟ برید خواید می بعد کردید، عقد

 

 پای بود نشسته کرد، بلند دعایش کتاب از سر عزیز
 زانویش درد تا بود کرده دراز را پایش یک و سجاده
 .بود تر شاکی هم پژمان از او صدای نبرد، را امانش

 

 مادرشوهرشم سفر؟ رن می تنها مگه جان، بچه ــ

 سر عزیزه، برام من ی عمه گه می پسره هم بعد .هست

 عروسم بریم بدید اجازه بیاد، نتونست بود مریض عقدم
 بشه، طوریش ش عمه همین فردا پس نه؟ بگم ببینه، و
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 عین ببینه؟ و زنم الاقل نذاشتی شما گه نمی پسر همین

 .نکن بپربپر من جلوی برشته گندم

 

 هفته آخر جریان .نگرفت آرام هم ای ذره نگاهش پژمان

 بود داده توضیح برایم .بودم شنیده رویاخانم زبان از را

 .بوده خوب همیشه بزرگش، ی عمه با آزاد ی رابطه که

 دوم همسر برادرش وقتی ابتدا همان از که ای عمه
 تر بیش و رفت آزاد و رویاخانم ی جبهه در کرد، اختیار

 عمه این حاال .زد سینه به را ها آن سنگ برادرش، از

 عقد سر و بود افتاده بیماری بستر در که بود مدتی خانم
 نتوانسته بود، عزیز نهایت بی اش عمه برای که آزادی
 به را من بود، این بر آزاد تصمیم و باشد حاضر بود

 اش عمه به را عروسش خودش قول به تا ببرد دیدنش

 کردند می زندگی تهران اش عمه ی خانواده .بدهد نشان

 که چیزی .بود تهران سمت هم ما ی روزه دوسه سفر و

 عزیز از زبانی چرب با آزاد عقد، فردای صبح همان

 .بود کرده تکمیل را اش برنامه و گرفته را اش اجازه
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 خاله؟ برات بریزم چای ــ

 

 هوس برای که نگار و پرهام .انداخت باال تخسی با سری

 عزیز های ترشی و انباری به سری کوچکشان ی دانه

 .شد بلند مواخذگونه پرهام صدای و آمدند باال بودند زده

 

 .پژمان و آشوبت این نکردی تموم هنوز تو ــ

 

 .تهران بره می داره و من ی خاله بابا، ــ

 

 .زنشه تو ی خاله ــ

 

 کلفه، او و بست را پژمان دهان پرهام، جدی ی جمله
 هم روی عزیز که را ساتن روکش های بالش از یکی
 دراز هم بعد .گذاشت سرش زیر و برداشت بود چیده

 دهانش از حرفی دیگر تا بست را چشمانش و کشید

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از و بود ناراضی مشخصا .نشود درست جنجال و درنیاید

 این من و شد می اذیت رسید نمی کسی به زورش که این

 تمام عمر یک نگار، و پرهام و پژمان .خواستم نمی را

 با کدامشان هیچ خواست نمی دلم و بودند من های داشته
 عوض شکلش ما ی رابطه که کنند احساس آزاد آمدن
 درست را محبوبش شربت برایش تا شدم بلند جا از .شده

 برای .ننشیند کولر باد جلوی کردم اشاره نگار به و کنم

 .نبود خوب اش جوجه

 

 ٥۱۰_پارت#

  طومار#

 

 

 سپید؟ آشپزخونه اومدی چرا ــ

 

 که این تصور از زد می غنج دلم .چرخیدم پرهام سمت به

 .شود می پدر دیگر کمی
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 .کنم درست شربت براتون ــ

 

 هم بعد .پرید باال ابرویش دید دستم توی که را بهارنارنج

 .زد لبخند آمیز محبت

 

 پژمان؟ یا ما برای ــ

 

 .کردم زمزمه آرام صدایی با ناالن، و کشیدم کار از دست

 

 باورم ...شده ها بچه عین آزاد، روی حساسه خیلی ــ

 .رفتاراش این شه نمی

 

 من کرد اشاره .نشست و کشید عقب را صندلی آمد، جلو

 .بنشینم هم
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  .حساسه تو روی نیست، حساس آزاد روی ــ

 

 .دادم جواب هم حال همان در .شدم شربت زدن هم مشغول

 

 دوسم هرچقدر .منید جون از تیکه یه همتون شما ــ

 من .میرم می براتون من ترش بیش هزاربار دارید،

 باهاش، رم می جا یه هربار گذشته، عقدم از چهارروزه
 عین شیم، جمع باشید، هم شما بزنم زنگ خواد می دلم

 می .تونم نمی پژمان ترس از .باشیم هم دور ...قدیما

 این بین دارم و این استرس همش .بشه دعواشون ترسم

  بگیرم؟ رو کی طرف .کنم چیکار من بشه بحثی دوتا

 

 حال در که گذاشتم دستم روی آورد، باال را دستش

 .کشیدم باال را نگاهم .بود پارچ داخل شربت مواد همزدن

 .داشتم هم با را لبخند و اخم

 

 .بود پر دلت انقدر که برم قربونت ــ
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 .زدم لب آرام

 

  .خدانکنه ــ

 

 چیدن با و کشیدم بیرون دستش زیر از را دستم هم بعد
 تا دادم پرهام دست را آن سینی، توی پارچ و ها لیوان
 خارج آشپزخانه از سرش پشت هم خودم و ببرد بیرون

 بد حال همان با و بود کشیده دراز هنوز پژمان .شدم

 زمین روی را شربت سینی پرهام .بود بسته را چشمانش

 .کردم اعتراضی کولر نم بوی به نسبت من و گذاشت

 

 .بینیمه زیر کولر پوشال بوی ــ

 

 شربت او خود برای اول من و کرد تأیید را حرفم نگار

 برداشتم را آخر لیوان و عزیز و پرهام برای بعد .ریختم
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 لب و موهایش بین دادم سر را دستم پژمان، کنار رفتم و

 .زدم

 

 ٥۱۱_پارت#

  طومار#

 

 .بره زشتت ی قیافه اون قربون خاله ــ

 

 .زد را غرش اما نکرد باز چشم

 

 .جذابم هم خیلی کردی، غلط ــ

 

 گرفته اش خنده هم عزیز ...هم پرهام و نگار خندیدم،

  .بود
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 درست و علقت مورد شربت پاشو خاله، جذاب باشه، ــ

 .کردم

 

 .دید سرش باالی را من و کرد باز پلک باالخره

 

 بشم؟ خر قراره شربت با ــ

 

 اشاره دست با من و زد صدا را اسمش تشر با پرهام

 بنشیند تا گرفتم را پژمان دست هم بعد .نکند دخالت کردم

 .نشستم کنارش دستش، شربت لیوان دادن با هم خودم و

 .کردم زمزمه آرام من و کرد نگاهی شربت به اخم با

 

 طوریه یه بهت حسم اما پژمان، ترم کوچیک ازت من ــ
 دارم مادری حس نشده، مادر انگار منی، ی بچه انگار

 خود اصل .دیگه شکلیه این بودن خاله .شما به نسبت

  .حیرونه خواهرزاده به خاله عشق این سر از هم خدا
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 .موهایش بین دادم سر را دستم لبخند با نشد، باز اخمش

  .بود هم خیلی ...بود .است جذاب که گفت می راست

 

 اگر .پژمان کنه کم رو علقه این تونه نمی کس هیچ ــ

 نیست قرار ...داره و خودش جای اومده، جدیدی آدم

  .که برام بگیره رو تو جای

 

 زمزمه شربت لیوان همان به خیره پسر، این بود تخس

 .کرد

 

 .کنم نمی حال باهاش ــ

 

 .زدم لبخند هم باز من و داد تکان تأسف به سری پرهام

 

 کنید ازدواج شما که این فکر با همیشه منم داری، حق ــ

 بعد .ریخت می بهم اعصابم زندگیتون توی بیاد زنی یه و
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 نگار گفتم .گرفت اروم دلم نگاره، پرهام انتخاب دیدم که

 عزیز اونم بودم، خاله شما برای اگر که بوده، اول از

 زن از گفتم می همش ولی .خودم خون از و بود برادرم

 اگر کنم می فکر اما االن .نمیاد خوشم وقت هیچ پژمان

 وقت هیچ نکردم، حال باهاش من و گرفتی زن تو روز یه

 ...چون دم نمی نشون و این آدم اون به

 

 ضعف یک هم و ذوق یک هم پسر این ازدواج تصور از

 .بود نشسته جانم توی بدی حس یک هم و

 

 ٥۱۲_پارت#

  طومار#

 

 داشته دوست تو رو هرکی و داری دوستش تو چون ــ
 .دارم دوست منم باشی،

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بلند جایم از و کردم تمام برایش جمله همین با را حجتم

 و پرهام و کرد می نگاهم تحسین با داشت عزیز .شدم

 حال یک و داشت اخم پژمان اما هنوز .لبخند با نگار

  .غریبی

 

 .فردا واسه کنم جمع و هام وسیله برم من ــ

 

 و فرستادم بیرون محکم را نفسم شدم، که اتاقم وارد

 نمی دقیق .کشیدم بیرون کمد توی از کوچکی ساک

 .بمانیم بود قرار چندروز اصل و بردارم چه باید دانستم

 پرت و کشیدم بیرون رگال روی از را ام سنتی مانتوی

 با اگر نبود بدی انتخاب بگ جین شلوار .تخت روی کردم

 با شد، باز که اتاق در .شد می ست مانتویی شومیز یک

 ها، پله از آمدن باال برای هنش و هن و عزیز دیدن
 .کشید باال زبانم جلوی تا را راهش اعتراضم

 

 چی؟ واسه باال اومدی پا این با عزیز، کردی می صدام ــ
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 زمزمه و در چهارچوب به گذاشت را دستش .زد لبخندی

 .کرد

 

 مادر؟ خوای نمی کمک ــ

 

 ی خونه برو نیستم من که چندروز این فقط عزیز، نه ــ

 .باشه راحت خیالم بذار سودابه، یا سعید

 

 با و تخت روی نشست آمد، جلو و داد تکان سری
 روی ام شده رها مانتوی به زانویش به دست کشیدن

 .دوخت چشم تخت

 

 ...روستا بریم سر یه باید سلمتی، به برگردید برید ــ

 !هم با همه
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 .چرخیدم و کشیدم کمد از لباس کشیدن بیرون از دست

 .سوال از بودند پر زبانم و نگاه

 

 چرا؟ روستا؟ ــ

 

 کی نفهمیدی وقت هیچ که داشتم ناخونده مهمون یه ــ
 یادته؟ بود،

 

 شدن بد روز عزیز که چایی لیوان همان صاحب .بود یادم

 و رفتم جلو آرام .بود شده پذیرایش خانه توی حالش

 .تخت روی کنارش نشستم

 

 !خب ــ

 

 هم چیزایی یه بشه، گفته باید که هست حرفایی یه ــ

 .باشید همتون خوام می ...بشه دیده باید که هست
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 همراه کرمانی، هللا نعمت خاندان کل هم، دور هممون

 !هاش بچه و حمیرات خاله

 

 .بودم گیج و متعجب

 

 عزیز؟ شده چیزی ــ

 

 ٥۱۳_پارت#

  طومار#

 

 دستی ام حلقه انگشتر روی هم بعد .کرد لمس را دستم

 .کشید

 

 گفته و حللیته یه حرف ...نشده بدی چیز مادر، نه ــ

 بگذره، خوش بهت چندروز این !ناگفته سری یه شدن

 .باش داشته شوهرتم و خودت هوای
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 برخاست، بزنم حرفی بدهد اجازه که این بدون بعد
 سرش اتاق از خروج قبل و رفت در سمت پاکشان

 .کرد ای اشاره کوتاهم مانتوی آن به و چرخید

 

  برداری؟ نداشتی چیزی تر کوتاه اون از ــ

 

 چشم با زد، می لبخند داشت قبل لحظاتی انگار نه انگار
 از و کرد اعلم را مانتو به نسبت رضایتش عدم ای غره
 این بودم کرده حس ای لحظه برای .رفت بیرون اتاق

 بودم نگذاشته خیلی و است عجیب مدارایش همه

 .چرخیدم مانتو سمت کلفگی با .محبتش به شوم دلخوش

 و عزیز های نگفته فکر از رفت، می گیج سرم چقدر
 با اش رابطه و پژمان فکر از حرفش، توی راز و رمز
 آن دوبار فقط حال به تا که شهری به سفر فکر از ازاد،
 اهالی که ای خانه در شدن مستفر فکر از و بودم رفته جا

 را سرگیجه موبایل، پیامک صدای .شناختم نمی را اش

 میز سمت کردم دراز دست خسته .انداخت تاب و تب از
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 لبخند پیغامش، دیدن و گوشی برداشتن با و تخت کنار

 .نشست هایم لب روی ای خسته

 

 "بابا شده تنگ دلم کتابفروشی؟ نمیای چرا "

 

 کدامشان شکایت به باید من و بود شاکی هم پیامش لحن
 مانتوهایم قد که عزیز شاید یا آزاد؟ پژمان؟ رسیدم؟ می
 ها، این ی همه جای به کردند؟ نمی اش راضی وقت هیچ
 را خودم بعدش و کنم جمع را ساک باقی تا شدم بلند

 شده تنگ برایم دلش یکی آخر کتابفروشی، به برسانم

  .بود

 

                                   

&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 از عزیز هرچه .بودند کرده عوض را ما مادرهای جای

 را قلبش کجای آزاد و شد چه دانم نمی که صبحی آن بعد
 را او هوای بود، شده اش شیفته طور این که گرفت

 افتاده راه شب ده ساعت .بود من پشت رویاجان داشت،

 به برسیم صبح هم باشد، خلوت جاده هم که بودیم

 بدون آزاد که بود ساعت سیزده تقریبا مسیرمان .تهران

 دوش یک و مغازه از برگشتن بعد از استراحتی هیچ
 من های نگرانی مقابل در و بیفتیم راه بود گفته کوتاه،

 .دارد عادت شب در رانندگی و خوابی بی به بود زده لب

 تبدیل بالش و پتو با را او ماشین عقب قسمت جان، رویا
 بود گقته هم بعد درمان، و درست تخت یک به بود کرده

 بود برده هم خوابم .نشوم اذیت تا بخوابم جا آن بروم من

 موسیقی صدای و ماشین های تکان با دوساعت، بعد اما
 بودم نتوانسته دیگر و بودم پریده خواب از پخش، ملیم

 نشسته به کش دراز حالت از آرام همین برای بخوابم،
 بیدار جلو، ی آیینه از آزاد چشمان و دادم حالت تغییر

 .کرد رصد را شدنم
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 دخترک؟ شدی بیدار چرا ــ

 

 بود برده خوابش هم او شد، کشیده رویاجان سمت نگاهم
 طفلی آزاد بودم، خوابیده عقب این من او امید به !ظاهرا

 .بودند شده نصیبش دنیا همسفرهای بدترین ظاهرا

 مسافرتی سبک پتوی و نشود بیدار او تا بود آرام صدایم

 خوابیدن .نشستم تر درست و زدم کنار پایم روی از را

 و تنگ فضای خاطر به بود شده باعث ماشین عقب

 .شوند خشک عضلتم کوچکش،

 

 می خوابیدن، قدر همین بود بسم انگار دونم، نمی ــ

 .عقب بیاد مامانت کنار بزن خوای

 

 صدای .شد کشیده رویاجان سمت کوتاه نگاهش

 .بود ارام هردویمان

 

  .بره نمی خوابش دیگه بشه بدخواب ــ
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 اخلق هرکس از بهتر او بودم معتقد نگفتم، چیزی

 .است دلسوز او به نسبت و شناسد می را مادرش

 کند، می بدخوابش کردنش بیدار گفت می اگر بنابراین

 قرار اش صندلی پشت .نداشت نیاز تری بیش اصرار

 فرو بودم درآورده که هایم کتانی توی را پایم و گرفتم

 که بود شده اش رانندگی پرت دوباره حواسش .بردم

 نگاهش او و گذاشتم اش شانه روی آرام را دستانم

 بی .من سمت خورد سر جلو ی ایینه از دوباره کوتاه،

 دیدم را لبخندش و شدم هایش شانه مالش مشغول اعتنا

 .زدم لبخند بابتش و

 

 ...آخیش ــ

 

 حلقه را دستم بعد، و دادم ماساژ را هایش شانه کمی
 را سرم .کردم قفل بهم را انگشتانم و گردنش دور کردم

 آن به او که ای صندلی ی لبه گذاشتم و بردم جلو هم

 برداشت، دنده روی از را دستش هم او .بود زده تکیه
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 باال را ها آن آرام و گذاشت من ی شده قفل دستان روی
 به داد تکیه را سرش و بوسید را دستم پشت آورد،

 .شود صورتم مماس تا صندلی

 

 .دخترک رفت در خستگیم ــ

 

 باشم مطمئن خواستم می چرخید، رویاجان سمت نگاهم
 را سرم شد، حاصل اطمینان این وقتی و است خواب
 نشستم دوباره و بوسیدم را اش گونه بردم، جلوتر

 !خسته و آرام خندید، .سرجایم

 

 !و من بلدی انقدر که سرویس دهنت ــ

 

 خوب گردنش دور جایشان دستانم .خندیدم هم خودم

 می جا را من حال هم، او توسط انگشتانم لمس و بودند
 همان موزیک، تغییر با !تاریک و بود خلوت جاده .آورد
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 صدای کمی .بود دونفر ما برای نظرم به که آمد آهنگی

 هم رویاجان مزاحم که حدی در کرد، زیاد را موسیقی
 آرام خواندن به کرد شروع دستم، فشردن با بعد و نشویم

 هم آن لمسشان، و دستانم فشردن تر محکم و آهنگ با
 رانندگی و جاده به جدی شکلی به حواسش ی همه وقتی

 لبخند یک بودم، لبخند یک فقط من ...هم من .بود اش

 برای بود شده قلبش تمام که آدمکی صورت روی عمیق،
 ناهمواری و کرد می لمس را دستانش که وقتی مرد، این
 کار برای ها سال چقدر داد، می نشان پوستش های
 دوست ها، زمختی این ی همه و کشیده زحمت کردن

  .بود ها آدم ی قصه توی لطافت عدم ترین داشتنی

 

 شونش روی سرمو باشه بد حالم که کنارم دارم یکیو
 بذارم

 همه کارم و کس همه شده بالم و پر شده که دارم یکیو
 اونه دارم که چیزی

 همه چشماش از بیام میدونه دلمو لم دیوونه خودمه مث
 میخونه حرفامو
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 با که اونه بدیام حال همه تو کنارمه جا همه داره هوامو
 منه

 این ندار و دار ی همه همراهمه همیشه پشتمه همیشه
 آدمه

 دوره دلم از باهاش غم بشینه دلم تو نمیذاره داره هوامو
 غم

 و بیام در سیاهی از شم دور همه از که کرده کاری یه
 شم نور عاشق

 ستارس یه نه آدم یه نه و فرشتس نه که دارم یکیو دارم
 آسمونه نه

 اونه چیم همه اونه چیم همه دنیامه همه اون

 با که اونه بدیام حال همه تو کنارمه جا همه داره هوامو
 منه

 این ندار و دار ی همه همراهمه همیشه پشتمه همیشه
 آدمه
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 از هم رویاجان کرد، توقف زدن بنزین برای که آزاد

 عوض خودش خواست به را جایمان .شد بیدار خواب

 وقتی و آید نمی خوابم هستم مطمئن پرسید من از .کردیم

 هوشیارتر که من است بهتر پس گفت شنید، را جوابم
 شاید تا بکشد دراز کمی او و بنشینم آزاد پیش هستم

 .شود بهتر بود افتاده جانش به ناغافل که سردردی

 اذیتش همیشه سردرد ای جاده های مسافت در ظاهرا

 با .بود گرفته خو موضوع این به دیگر خودش و کرد می

 به که بود ظهر داشتیم، مسیر در که توقفی ساعت دوسه

 از جلوتر اش آلوده هوای که شهری .رسیدیم تهران

 کردم بیدار را رویاجان .بود آمده استقبالمان به هرچیزی

 با که شهری برق و زرق به افتاده برق چشمانی با و

 خیابانی وارد وقتی .زدم زل داشت فرق خیلی من شهر

 بود، دیدن قابل میلد برج ی منظره آن، از که شدیم

 .بود گرفته تری بیش عمق لبخندم

 

 .برجم این عاشق من ــ
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 رویاجان .چرخیدم عقب سمت من و زد لبخندی آزاد

 و سر به دستی و کرد می درست را اش روسری داشت

  .کشید می صورتش

 

 من نیست درست جلو، بیاید شما داریم نگه جا یه کاش ــ

 !بهتونه پشتم

 

 رویم به هم لبخندی و ام شانه روی گذاشت را دستش
 .پاشید

 

 همسرت پیش شما اینه ترش درست مادر، باش راحت ــ
 .رسیم می دیگه االن بشینی،

 

 جلوی را ماشین آزاد که نکشید طول خیلی بود، او با حق

 جا همان .کرد متوقف عریض ی کوچه یک در ای خانه

 ی فاصله میلد برج با اش عمه ی خانه فهمیدم که بود

 عضلت تمام شدم، پیاده ماشین از وقتی .ندارد زیادی
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 آزاد برای هرچیز از تر بیش دلم و بودند گرفته پایم

 کنار .بود کرده هم ترش خسته رانندگی قطعا که سوخت

 در صندوق از را کوچکمان ساک دو او تا ایستادم ماشین

 .کرد لمس را پشتم رویاجان، دست و بیاورد

 

 .عزیزم تو بریم ما بیا ــ

 

 و بود باز اش البی در بود، جلویمان که آپارتمانی
 .کرد می صحبت مردی با داشت جلویش نگهبان

 ی اجازه او و هستیم واحد کدام مهمانان گفت رویاجان

 می سرمان پشت کوچک ساک دو با هم آزاد .داد ورود

 که سه هر .بارید می سروصورتش از خستگی و آمد

 رنگ چقدر شدم متوجه گرفتیم، قرار آسانسور توی
 خانواده بودم مجبور که این از .هستیم حال بی و پریده

 اولین برای ظاهر این با و حالت این در را اش عمه ی

  .بودم معذب کمی ببینم بار
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 .دخترم نکن غریبی مهربونه، خیلی ازاد ی عمه ــ

 

 بفهمد تا کرد نگاهم آزاد .بود فهمیده را حالم رویاجان

 چیزها این مردها که قطعا و زند می حرف چه از مادرش
 تا زدم رویش به لبخندی .کردند می درک تر کم را

 .کشیدم عمیقی نفس و شود راحت من از خیالش

 محض به شد، باز که خانه در و ایستاد که آسانسور
 آزاد محبوب انقدر او چرا فهمیدم اش، عمه با روبرویی

 صورتش تمام دیدم، می من که زنی .بود رویاجان و

 که هایی آدم آن از .داشت صادقانه و مهربان لبخندی

 حس و کرد می آرام را آدم دل هم حرفشان ترین کوچک

 از گفت وقتی .داری مراوده او با هاست سال کردی می

 داشته استراحت فرصت ما تا بیایند شب خواسته ها بچه

 قلبم ...نبود اش خانه توی کسی خودش، جز و باشیم

 درک را شرایطمان باید که چیزی از تر بیش .شد آرام

 .بودم ممنونش نهایت بی بابت این از من و بود کرده

 این بابت و ریخت می اشک بوسید، می را صورتم وقتی

 .کرد می خداروشکر بارها گرفته سروسامان آزادش که
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 رنگینی ی سفره برایمان بیمار، کمی وضعیت همان با
 دوستی و گرم جمع کنار را چهارنفره ناهار که بود چیده

 کرده دلچسب نهایت بی بود آمده جود به که ای داشتنی
 کنیم استراحت بتوانیم تا داد نشانمان اتاقی بعدش، و بود
 ساعتش بند کردن باز با که بود آزاد هرکس، از قبل و

 را من رویاجان، او، بعد و شد بلند جا از خواب برای

 در چون  خودش کردم حس .کرد تشویق استراحت برای

 می تر بیش و ندارد استراحت به میلی خوابیده ماشین
 های حرف و کنند خلوتی همسرش خواهر با خواهد

 دونفره جمع هم من همین برای .بزنند تری خصوصی

 که آزادی دیدن و اتاق به رسیدن با و کردم ترک را شان
 لب روی لبخند بود، رفته عمیقی خواب به زود خیلی

 .زد می بدنش به مستقیم کولرگازی، باد .نشاندم هایم

 و کشیدم رویش بود گذاشته اش عمه که سبکی پتوی
 روی کنارش را بالشی موهایم، بین کشیدن دست با بعد

 بر مبنی دادم نگار برای پیامی اول .انداختم زمین

 با بعدش و بدهد خبر هم عزیز به خواستم و رسیدنم
 حتما باید و آمد می خوابم نداشتم، تعارفی که خودم

 ما به اش عمه فرزندان که شب تا کردم می استراحتی
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 نداشته ای بیمارگونه و خسته ی چهره شدند، می ملحق

 طول جا تغییر و غریبی خاطر به کردم می فکر .باشم

 ی خیره وقتی کی، نفهمیدم اما، بروم خواب به که بکشد
 اش سینه ی قفسه آرام حرکت و آزاد منظم های نفس
 ترین عمیق غرق و زد شبیخون چشمانم به خواب بودم

 .شدم ام زندگی روزهای این رویای ترین شیرین و

 ی پرده پرداز نقش ترین پررنگ سمیعی آزاد که رویایی

 .بود سینمایش

 

 .نبود سخت داشتم را استرسش که قدر آن سفر، این

 و صمیمیانه و گرم چیز همه اول، های قدم برای الاقل

 شده ما میزبان زنی که خصوص به .بود داشتنی دوست

 و کرمانی زیبای ی لهجه همان با .خودم عزیز شبیه بود،

 می خودش دنبال رفت می راه وقتی که رنجور زانوی
  .کشاند
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 من و بودند میز روی سبدی در شده شسته کاهوهای
 ساالد برای کردنشان خورد درحال و نشسته میز پشت

 همسن دختری که اش عمه عروس روبرویم .بودم شام

 هم ظرفی و بود نشسته رسید می نظر به خودم سال و
 ساالد کردن درست توی هم او تا بود داده قرار مقابلش

 داشت، چهارفرزند اش عمه .باشد کرده کمک

 یک و دختر سه .بودند کرده ازدواج هم هرچهارتایشان

 مقابلم دختر و بود پسر همین هم اش تغاری ته که پسر

 تازه خودشان ی گفته به .بود پسر همین عروس زهره،

 داد و جیغ صدای بین و بودند کرده ازدواج بود سال یک
 که بود کرده تعریف برایم خانه، شیطان زیادی های نوه
 شکل اش علقه بینشان و بودند دیده را هم دانشگاه در

 سوال که رسید می نظر به پرحرفی دختر .بود گرفته

  .نداشتند تمامی من از هایش
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 شی؟ نمی ناراحت بگم چیزی یه ــ

 

 سه آن جیغ صدای کرد می ناراحتم فعل که چیزی تنها

 .لرزاند می هم را دیوارها که بود شیطانی و شر ی نوه

 

 .عزیزم نه ــ

 

 انقدر باشه، ازدواج اهل آزاد کرد نمی فکر اصل من ــ
 می نظرم به احساس بی و اخمو و یخ دیدیمش هربار که

 .رسید

 

 ای تکه .کردم تماشایش تعجب با و کشیدم کار از دست

 سرم "شدی؟ ناراحت " زد لب و گذاشت دهان توی کاهو

 در را آزاد بتوانم اپن، ی آشپزخانه پس از تا چرخاندم را

 کجای .ببینم اش عمه دامادهای و پسرعمه جمع بین

 از عصر وقتی بود؟ احساس بی و اخمو و یخ پسرکم
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 باالی و بود انداخته من روی را پتویش شدم، بلند خواب

 می کاش را بعدش این .کردنم تماشا به بود نشسته سرم

 و یخ و احساس بی بدانند تا بدهم نشان همه به شد

 سعی و گرفتم کام به زبان ....و هستند خودشان اخمو،

 .بدهم جواب محترمانه کردم

 

 .آقاست خیلی بچم ــ

 

 .گذاشت دهان به کاهو ای تکه باز و خندید

 

 .برات عزیزه خاطرش معلومه ــ

 

 سر بار این او و زدم لبخندی فقط .نداشت سوال که این

 .پرسید کنجکاوانه و کشید جلو
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 ما هستن؟ تریاکی همه کرمان توی که راسته گم، می ــ

 همش ...و این شنیدم خیلی ولی کرمان، اومدیم بار یه کل

  .فامیلش پیش کرمان بیاد محمد ترسم می همین برای

 

 سوالی چه دیگر این .پریدند باال هم با هردو ابروهایم

 دیگر ها بچه آن صدای ای لحظه برای کردم حس بود؟
 گوشم، توی ی آزاردهنده ی نقطه تنها و کرد نمی اذیتم

 .بود او سوال تکرار

 

 بری راه کرمان های پارک توی شنیدم حتی من ــ

 .شی می بخوری

 

  .کردم اخمی جایش به من و حرفش به خندید 

 

 سوال نظرت به جون، زهره کن دوره رو سوالتون یکم ــ
 بود؟ درستی
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 .کرد جمع را لبخندش سریع

 

 شدی؟ ناراحت ــ

 

 شکسته هم دلم و بودم شده ناراحت .کشیدم عمیقی نفس

 خانم، عمه تهرانی عروس این کردم می حس .بود

 و آرام همین برای .داشت را شهرم تحقیر قصد حسابی

 را ام داشتنی دوست شهر کردم سعی توهین، بدون
 عروس از بعد، به این از اگر تا کنم تشریح برایش
 از افتخار با بعدی بار کشید، می خجالت بودن ها کرمانی

 .کند یاد آن

 

 اصل دونم نمی دادم، دست از زود خیلی و پدرم من ــ
 چیزی چنین هم کسی نه، یا کشیده تریاک زندگیش توی

 ...اقوامم برادرم، تا سه خب ولی نکرده، تعریف برام

 سراغ که نبوده اطرافیانم توی کس هیچ زندگیم، مردهای

 که هست چیزایی یه شهری هر توی .بره چیزها این
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 .خوب چیزهای سری یه و شه می یاد بدی به ازشون

 های خانواده بعضی توی شاید شنیدی شما که چیزی

 .کنه نمی صدق همشون برای ولی باشه درست کرمانی

 کرمان ی دیگه زوایای از براتون ها شنیده این جز کاش

 قطب از یکی کرمان که این از مثل .زدن می حرف هم

 عضو پیوند عمل کلی و کشوره این توی پزشکی های
 مثل هایی دانشگاه داشتن با که شده، انجام جا اون

 یکی کنم می تحصیل جا اون خودم من که باهنر دانشگاه
 مهم شهر پنج جزو ایرانه، توی علمی های قطب از

 این داره تاریخی ی پشتوانه کلی و کشوره توی تاریخی

 برده نام فردوسی ی شاهنامه توی ازش حتی که .شهر

 ش پیشینه ی درباره تاریخی های کتاب از خیلی و شده

 از تریاک، بودن معروف جای به کاش .زدن حرف

 سوزن دستی، صنایع مس، فرش، پسته، بودن معروف
 بودن معروف و پزشکیش صنایع سیمانش، دوزیش،

 تریاک کنار در کاش .دونستید می هم درمانیش عرقیات

 و کشوره استان ترین بزرگ استان این که این از
 کرمانی، خواجوی مثل بزرگی های شخصیت
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 احمدناظرزاده دکتر کرمانی، راجی کرمانی، میزراآقاخان

  .دونستید می هم داده کشور این تحویل رو کرمانی ی

 

 من و بودند شده گرد زهره چشمان کشیدم، عمیقی نفس

 .دادم ادامه هم نسبی آرامش همان با .بودم تر آرام حاال

 

 کشه، می طول صبح تا بگم دیدنیش جاهای از بخوام  ــ
 بهتره بزنم، تونم می حرف خیلی کرمان به افتخار برای
 شنیده اون جز شاید بعد کنید، تحقیق بهش راجع یکم
 بدونی شهر این از هم ای دیگه چیزهای ناقص، های
 بگی نشستی هرجا افتخار با بعدش که جون زهره

 ...ولی هللا نعمت شاه قول به .هستی ها کرمانی عروس

 

 با .بود شده تکمیل من ساالد ظرف شدم، بلند جایم از

 .کردم نجوا نرم لبخندی
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 پرورده که نیست غم خجلیم، کریمان روی کز هرچند ــ
 جایی، کرمان چو نیست زمین روی در گلیم، و آب این

 .دلیم اهل ما و است عالم دل کرمان

 

 ترک مبهوت اوی با را آشپزخانه .بودم راضی دفاعم از

 نظر در ما برای که اتاقی سمت جمع به نگاه بی و کردم

 با حاال همین خواست می دلم .کردم حرکت بودند گرفته

 داشت تهرانی عروس آن که غروری .بزنم حرف عزیز

 کرده استفاده شهرمان تحقیر جهت در که ای جمله و

 پرهام چرا فهمیدم می حاال .بود شکسته را دلم کمی بود،

 می و بود گرفته انتقالی تهران در دانشگاه ترم یک بعد

 این از هم او حتما .خورد نمی ما درد به تهران گفت

 همین گرفتم، که را خانه ی شماره .بود شنیده ها حرف

 این برای .شد ترمیم ام دلشکستگی گفت الو عزیز که

  .دادم می هم را جانم ادم این و صدا

 

 .عزیز سلم ــ
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 گذره؟ می خوش خوشی؟ خوبی؟ مامان، سلم ــ

 

 .آمد می واضح بیرون از ها بچه داد و جیغ سروصدای

 ها بچه عین .بودم کرده غریبگی حس چرا دانم نمی

 .بودم شده دلتنگ نشده هیچی هنوز

 

 نیستی؟ که تنها خوبی؟ شما ...خالی جات خوبه، ها، ــ

 

 .پیشم اومدن نگار با پرهام بچم نه خوبم، منم ــ

 

 بگو و برسان سلم گفت می که آمد می پرهام صدای
 العرض طی حاال همین خواست می دلم خالیست، جایش

 آرام وقتی و کردم صحبت کمی .باشم پیششان و کرده

 .شد باز اتاق در لحظه همان و دادم خاتمه را تماس شدم،

 یخ اش، عمه عروس قول به و جدی نگاه و بود آزاد
 .دنیاییست چه پشتش دانستم می من فقط که مانندش
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 شده؟ چیزی سپیدار؟ جایی این چرا ــ

 

 و بودم نشسته من .آمد جلو .انداختم باال لبخند با سری

 .سمتم شد خم کمی و گرفت را دستم ایستاده، او

 

 خورد؟ و مخت وراجه، خیلی من ی عمه عروس این ــ

 

 .زدم لب و کردم کج را سرم شد، دار صدا ام خنده

 

 .فقط شد تنگ عزیز واسه دلم ــ

 

 و کرد روان اش دنباله هم چشمکی زد، محوی لبخند

 .کشید جلو را سرش

 

 !دلت دور ــ
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 زدنش حرف نصفه مدل این .بود خورده را بگردمش

 عمق لبخندم .بودند قشنگ هایش گفتن فدا همان عین

 .ایستاد صاف و بوسید را دوابرویم وسط گرفت،

 

 .خودم پیش بشین بیرون بیا ــ

 

 با که دانستند نمی است، سرد و یخ او گفتند می وقت آن
 من پرت حواسش داد می نشان که ساده های جمله همین
 به و انداخت می هوا به را دلم دلنشین و ساده چقدر است
 هم روی پلکی لبخند با کرد؟ می دچار بکر ی تجربه یک

  .کرد پرت را جفتمان حواس زد، زنگ صدای و گذاشتم

 

 باشه؟ نیومده که هست کسی بازم ــ

 

 هردو و شوم بلند من تا کشید را دستم .انداخت باال سری

 همه خانه، باز در کنار .رفتیم بیرون اتاق از هم با

 چشمانشان توی انگار اضطرابی یک و بودند ایستاده
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 روی بود رفته وا که رویاجان سمت چرخید سرم .بود

 آسانسور در که بروم سمتش خواستم نگرانی با و مبل

 کنار مرد قرمز خط که آمدند بیرون آن از کسانی .شد باز

 باید که جایی تنها فهماندند من به  و بودند من دست

 شده پرت که هوایی آن از انگار دلم .است آزاد کنار بمانم

 هم اش عمه رنگ .زمین روی کرد سقوط سر با بود

 ناخوانده امشب، مهمانان فهمید شد می و بود پریده

 مستقیم تماشای جرئت حتی .خانه این اهالی برای بودند

 در که هایی آدم دیدن بعد که نداشتم را آزاد صورت به
 بودند، خورده جا هم ها آن و بودند ایستاده خانه ورودی
 انگشتانم و فشرد می محکم دستش بین را دستم داشت

 .انگار شکست می را

 

 می چه تهران دومش ی خانواده با سمیعی، آقا حاج
 کردند؟
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 عمه؟ داشتی خبر شما ــ

 

 ابروهایی و سخت ای چهره با تخت، روی بود نشسته
 طور آن که حالش مریض ی عمه از داشت درهم،

 می دین اصول غصه و دلواپسی از بود پر چشمانش

 بود مانده مات که بود رویاجان پرت حواسم .پرسید

 توی شرایط، دادن نشان عادی برای همه دیوار، سمت
 مایی جز بودند رسیده راه از تازه مهمانان پیش پذیرایی

 خشم کردن کم برای اتاق، این توی بودیم شده بسیج که

 .مرد این

 

 نمی مگه من پسر، بودم خبر بی پدربزرگت روح به ــ
 جا؟ این بکشونمش بخوام که دلته توی چی دونستم
 زنه می سرش به هوا بی خودش مریضم، بوده شنیده

 توی خودش خیال به بود نگفته منم به .عیادتم بیاد

 شنیدی .نیفتم شام کردن درست و داری مهمون زحمت

 ...داد می توضیح داشت خودشم که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 صورتش تمام که خشمی از لرزان، اما بود آرام صدایش

 .بود کرده پر را

 

 بوده؟ اتفاقی کنم باور عمه؟ کنم باور ــ

 

 و کوبید پایش روی دست با زمین، روی نشست عمه

 .کرد گریه

 

 پشتش عمدی خودت جون به .بگم دروغ اگر بشم الل ــ

 ...عمه نبوده

 

 سمت به و شدم کنده بودم زده تکیه آن به که دیواری از

 را خودش داشت مظلومانه جوری .رفتم بیچاره زن

 نشستم .بود شده ریش برایش دلم که کرد می تبرئه

 .فشردم دستانم بین را هایش شانه و کنارش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 پیش برو ...نیست قسم به نیازی جون، عمه پاشو ــ

 .میایم هم ما مهمونات،

 

 .کرد تماشایم تغییر با و آشفته آزاد

 

 .نمیایم مهموناتم اون پیش عمه، ریم می ما ــ

 

 برای خیالش به گفت، من چشم توی چشم را ها این
 از تر عصبی و پر قدری به من اما حرفش نشاندن کرسی

 شدت بیچاره زن ی گریه وقتی .نکنم اعتنایی که بودم او

 اش برادرزاده رفتن مانع خواست التماس با و گرفت
 مهمانانش پیش خواستم و بردم گوشش زیر سر شود،

 و بود مردد نگاهش .بسپارد من به را چیز همه و برود

 از کردم کمک و کردم پاک را هایش اشک خودم خیس،

 ساک سمت و شد بلند هم آزاد رفتنش، با .شود بلند جا

 .رفت هایمان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .بریم کنید جمع و هاتون وسیله ــ

 

 دستی بودم، آشفته .کرد دنبالش غم با رویاجان نگاه

 با آزاد درگیری بین مکث کمی با و کشیدم گردنم پشت

 چقدر .رفتم رویاجان پیش بار این خشمش، و خودش

 .دادم می حق دردهایش تمام به چقدر و بود شده ساکت

 

 رویاجون؟ کنی فرار خوای می ــ

 

 .چرخید من سمت ناباورانه هم آزاد هیچ، که او نگاه

 .آمد جلو و زمین روی کرد پرت را ساک

 

 تو؟ گی می چی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 من فکر تمام نداشتم، حرفی فعل او با .نکردم نگاهش

 عروس اولین که ای دیده رنج زن این .بود زن این حاال

 خشم خاطر به را خودش باید حاال و بود خانواده این

 و زمین روی جلویش نشستم .کشید می کنار پسرش

 .گذاشتم زانویش روی دست

 

 .اولید عروس شما ــ

 

  .دستم روی ریخت مظلومانه اشکش حرفم، این بعد

 

 .نخواستش دامادش که عروسی ــ

 

 اهمیت بی کردم سعی و دیدم را ازاد مشت شدن جمع

 .بمانم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 محکم نسبتتون و جاتون اولید، ترید، بزرگ شما ــ

 .شماست جای خانم، اون جای از تر بیش جا این ...تره

 دونم می من .براش نکنید باز راحت انقدر و میدون

 بذارید ...اما شید می اذیت چقدر دونم می سخته، تحملش

 .نباشید شما اون بره، باشه قرار کسی اگر

 

 به خواستم می .چرخید آزاد سمت حرف این بعد سرم

 .بیاید خودش

 

 .برید کنید ول خواید می کجا جاست، این شما جای ــ

 

 من و بود بسته مشتش هنوز .آمد جلو عصبانیت همان با

 .دیدم می را این

 

 و زن اون خوام می فقط خوام، نمی رو جا این من ــ

 .نبینم و دخترش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 رویاجان غرور از باید .نداشت ای فایده او با زدن حرف

 انقدر اگر بود ضعیفی حرکت خیلی .کردم می استفاده

 آن های لب روی اسودگی و لبخند و کرد می فرار راحت

 و زد پلکی که خواند را حرفم چشمانم از .نشاند می زن

 .کرد نجوا عمیق نفس یک با بعد،

 

 .جان مامان سپیداره با حق ــ

 

 باال را دستش رویاجان، و کرد نگاه او به رفته وا آزاد
 پسرش سمت و کرد پاک را صورتش های اشک برد،

 .چرخید

 

 قایم و خودم من بود، اون با بابات هرجا عمر یه ــ
 نقش همیشه که نیستیم اضافی ما نیست؟ بس ...کردم

 خواهرشوهرمم، مهمان من .کنیم بازی رو اضافی آدمای
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مشکلی خانم اون اگر و مونم می میزبان احترام به

  .بره اون تونه می داشت،

 

 و فشردم تر بیش را دستش هایش حرف از راضی

 اما بود زن آن از زیباتر رویاجان .راندم لبم روی لبخندی

 گرفته را نفسش به اعتماد نبود، همسرش انتخاب که این

 امشب که آنی .آمد نمی خوشم ها آدم کردن فرار از .بود

 وقتی .نبودند آزاد و رویاجان رفت، می خانه این از باید

 .آمد حرف به باالخره آزاد برخاست، او

 

 .هتل ریم می دیدنشون، با نکن اذیت و خودت مامان ــ

 

 کرد مرتب سرش روی را اش روسری آیینه، جلوی رفت
 عمری صورتش، ریز های چروک تمام پس از انگار و

 .کرد می تماشا داشت را بود زیسته حاشیه در که

 .هنوز داشت بغض صدایش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 امشب ...نه ولی امشب کشیدم، عقب نفعش به همیشه ــ

 ترک و جمع این عروسم، و پسرم خاطر به اونه نوبت

  .کنه

 

 با من و رفت بیرون اتاق از سرخ چشمان همان با بعد
 که ویرانی همه آن از ناباورانه اتاق، در شدن بسته

 و تخت روی نشستم بود، مسببش مرد یک خودخواهی

 آزاد صدای .بود نشسته قبل لحظاتی رویاجان که جایی

 .بود عصبی هنوز

 

 با باز شب که بیرون؟ بره کردی شیرش چی واسه ــ
 بخوابه؟ خواب قرص

 

 .پرسید بلندتر کمی و شد نزدیکم ندادم، را جوابش

 

 .سپیدار شمام با ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 تا نکنید، بحث عصبی آدمای با وقت هیچ گه می عزیز ــ

 .ندارم حرفی باهات هستی عصبی وقتی

 

 با و عقب کشیدشان محکم موهایش، بین کشید دستی

 .زد لب سقف به رو پوزخندی

 

 خشم شدت از دارم متوجهی که خوب چقدر عالیه، ــ

 .شم می دیوونه

 

 ...خشم اون باعث من ــ

 

 کنترل را صدایش داشت سعی شدت به حرفم، بین پرید
 خیلی را اش اشاره انگشت اما نرود باالتر حدی از تا کند

 .کرد اشاره آن به و کشید در سمت به محکم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ساعت بدترین قراره بیرون، بره فرستادی االن که زنی ــ

 .تویی باعثش و کنه تجربه و زندگیش های

 

  .شدم بلند جایم از

 

 .گرفت و تصمیم بهترین مادرت ــ

 

 لبخند و هووش جلوی بشینه بره اینه تصمیم بهترین ــ
 بزنه؟

 

 که دردی بود، دردناک و مشمئزکننده جمله این چقدر
 هردو و کرد پخشش آزاد و من کام توی گفتنش حتی

 بعد بود باخته صدایم .زدیم زل هم به زنان نفس نفس

 .جمله آن درک

 

 .بشه روبرو بار یه ترسش با که اینه تصمیم بهترین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بود گفته هم را این عزیز رفتم، جلو .کرد تماشایم شوکه

 و دارد کردنش آرام برای دوا یک فقط عصبی، مرد که
 آن از من که مهری .است زنانه محبت و مهر هم، آن

 سال که قدر آن .داشتم زیاد مرد این برای ام سینه توی

 را دستم .آرامش به کنم وصلش و بکنم خشمش دوای ها

 .کوبید می غیظ پر و تند که قلبش به رساندم

 

 حاال ترسیده، زن اون با رویارویی از همیشه مادرت ــ
 توی بره که بود خوبی وقت اومده پیش موقعیت این که
 می ازش همیشه که چیزی اون ببینه و ترسش این دل

 و پایین و خودش انقدر که نداشته و این ارزش ترسیده

 .بگیره کم دست

 

 تک تک داشت انقباض انگشتانش، به رساندم را دستم
 کشیدم را دستم کف نرم و کردم باز را مشتش عضلتش،

 .عمرش خطوط روی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 یه بتونه شاید تا ببینه و ترس این باید مادرت آزاد ــ

 .بگیره درست تصمیم

 

 .تنش این از خسته و سردرگم و گیج بود، گیج

 

 تصمیم؟ ــ

 

 سر توانست نمی انگار .سوخت حالش این برای دلم 

 .زنم می حرف چه از که دربیاورد

 

 تو بکنه، دل پدرت از اگر که گفتی بهش مستقیم حاال تا ــ
 کنی؟ می حمایت ازش

 

 تمام کنار در هم من و داشت حق .کرد تماشایم ناباورانه

 برای بغض از بودم پر دادم، می او به که دنیا های حق

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 نابودی به طور این مرد یک را نفسش به اعتماد که زنی

 .بود کشانده

 

 ...تو خاطر به شاید ...اینه منظورم ــ

 

 به توانست نمی دیگر انگار واقع در تخت، روی نشست

 ول بدون و نشستم هم من .کند اعتماد پاهایش قدرت

 .گذاشتم صورتش روی را دستم یکی آن دستش، کردن

 

 نه؟ نگفتی، ــ

 

 .زد لب گرفته صدایی با و داد تکان راست و چپ به سری

 

 یا خوشگلتره ازش زن اون نظرم به پرسید، ازم بار یه ــ
 خندید ...ندیدم خوشگلتر ازش زنی هیچ گفتم بهش نه،

 رابطه این توی داره فهمیدم روز اون .نکرد باورم اما
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بودم فهمونده بهش غیرمستقیم .شه می نابود چطور

 ترسیده همیشه ...اما کنه رها رو بابا اگر ندارم مشکلی

 .بودم

 

 تمام داشتم دوست صدایش، برای بمیرم خواست می دلم
 از را غم و بشویم آب توی را صدایش غمگین های نت

  .کنم پاک رویشان

 

 برم؟ قربونت ترسیدی چی از ــ

 

 زل سقف به .کرد می جا به جا بغض انگار آدمش، سیب

 .کرد نجوا و زد

 

 ازدواج دیگه یکی با بعد شه، پاره نخ این که این از ــ

 .باشم نداشته اونم دیگه ترسیدم می !بابا عین ...کنه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 " کنم نجوا دلم توی توانستم تنها و گرفتند نم چشمانم

 حرف به دلم بعد .بود ها پسربچه شبیه ترسش  " طفلکم

 دلسوزی از پر حس این جای به .رویاجانم طفلک که آمد

 .کردم زمزمه تنها اما

 

 .سینم روی بذار و سرت ــ

 

 پسربچه شبیه بعد .کرد تماشایم غمگین و مات چندثانیه

 به داد تکیه را سرش و بست را چشمانش شد، خم ها

 چسباندم را هایم لب .گرفتم بغل را سرش محکم .ام سینه

 به را دردش تمام که کردم بغلش طوری و موهایش به

 با سمیعی آقا حاج بود کرده ظلمی چه .بریزم خودم جان

  .خانواده این

 

 عزیزم دونی می آزاد، برم ت صدقه قربون خوام می ــ
 بده نشون بهم و عشقش ته و کنه لوسم خواد می وقتی
 گه؟ می چی
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 روی سرش و بود بسته چشمانش هنوز نگفت، چیزی

 خوشحال اما کرد دار خش کمی را صدایم بغض .ام سینه

 آن از را حالش و بودم کرده آرامش که این از .بودم

 بار یک که این از .آغوش این به بودم رسانده خروش،

 را فرار به محتاج و اضافی های آدم نقش ها آن شده، هم

 .بودم نکرده ایفا

 

 ...عمرت رو عمرم گه می ــ

 

 گوشش زیر بعد، و موهایش به چسباندم طوالنی را لبم

 .زدم لب و فرستادم بیرون نفسی

 

 !آزاد عمرت رو عمرم ــ

 

 قدر آن دردش، پر ی مردانه تن برای ...مادر شدم بعدش

 گویم می وقتی کند باور که فشردمش محکم خودم به
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 رساند را دستش .ام نگفته گزاف ...عمرت روی عمرم

 با جایش به و را صدقه قربان این نگویم تا هایم، لب به

 .زد لب دار خش صدایی

 

 صدا این بخون چیزی یه برام سپیدار، میاد صداشون ــ

 .نشنوم رو

 

 که پدرش ی مردانه صدای و اتاق ی بسته در به خیره
 تا داشتم حتم و بود انداخته حال این به جا این را پسرش
 شب جا این جز هرجایی رفتند، می دیگر دوساعت یکی
 ادم تقدیر ی دایره توی را امشب خدا فقط و بمانند را

 روی کند کمانه روسیاهی تا بود نوشته خانه این های
 بود، کشته شرع اسم زیر را، خدا عدل که کسی صورت
 ها پری که خوردم افسوس و پریا های قصه از خواندم

 می اشک و خواندند می من با بودند اگر .نیستند جا این

 .ریختند

 

 ...پریا دونین نمی آخ ما، شهر تو عوضش"
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 شن می رسوا دارا برده شن، می وا برجا در

 .شن می آباد ها ویرونه شن، می آزاد غلوما

 .ذاره می زمین غمشو ...داره غصه که هرکی

 "...اسیرا شن می آزاد حصیرا، شن می قالی

 

 زمین و غم شد می کاش سپیدار، بود قصه دنیا کاش ــ

 .گذاشت

 

 خیره موهایش، نوازش حین و کشیدم خواندن از دست

 .کردم زمزمه در همان به

 

 دوم نفر که شه می خوب حالتون وقتی مامانت و تو ــ

 .آزاد نباشید

 

 بگیرم و مامانم دست پسرشون، عنوان به برم گی می ــ
 بگیره؟ طلق بگم و
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 این و زندگی این برای من شد می مگر سختی، سوال چه
 جا را سرش نگفتم، چیزی بدهم؟ حکم تنشش سال همه

 سر بسته چشمان همان با ...پایم به رساند کرد، جا به

 تر گرفته و تخت روی کرد دراز را خودش من پای روی

 .داد ادامه

 

 .بشنوم و صداش نذار ...بخون ــ

 

 ...نمونده تب سوز به نمونده، شب به چیزی"

 جستن نقره حوض تو واجستن، و جستن به

 وردارن رو مشعل که وایستادن غلما االن

 .کنن داغونش ظلمتو شب، جون به بزنن

 کنن میدونش وارد بزنن پالون و زنجیرباف عمو

 کنن شنگولش که جایی به
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 یارو دور بچسبن، و هم دست .کنن پولش یه سکه

 ...برقصن

 " .دربیارن پاشو و بشین داره، مورچه حمومک

 

  .شد بلند باز صدایش

 

 کردم می مجبورش باید نه؟ مگه کردم؟ کوتاهی من ــ

  .شه جدا

 

 انگشتانم حرکت هنوز برداشتم، مجددا خواندن از دست
 از تا کردم می را تلشم تمام داشتم و بود موهایش بین
 بودند ساخته برایش بیرون های آدم که بدی احوال آن

 باید که بود رویاجان فقط زمین، این توی .کنم جدایش

 .کرد می ثابت خودش به را چیزهایی یک و جنگید می

 

 شاید االنم آزاد، رو زندگی این خواسته خودشم مامانت ــ

 و مریض هرچقدر ها رابطه بعضی ...نکنه موافقت
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 امشب بذار .کنن می عادت بهشون آدما باشن، اجباری

 تصمیم خودش مامانت ...جمع اون بین بیرون، اون

  .خواد می واقعا رو چی بگیره

 

 خشک که چشمانش جای .بود خیس انگار صدایش

 .بسته و بودند خشک

 

 .توش بخوره گند طور این سفرمون، اولین نبود حقت ــ

 

 هایش پلک پشت توانست می را لبخندم دانستم نمی

 .بخندم کردم تلش من بود هرچه نه، یا کند تجسم

 

 می قول بهت شه، می جبران گردی تهران ریم می فردا ــ
 شما باش مطمئن برن، امشب هم دونفر اون و پدرت دم

 .بمونه شه نمی حاضر زن اون نرفتید، که
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  !بخون برام ــ

 

 از و بیاورد تاب را پدرش رفتن تا خواست می طور این
 زبان از شاملو پریای های قصه شنیدن با بگذراند؟ سر
 و زدم شانه انگشتانم با را موهایش تر دلسوزانه من؟
 ی پنجه در پنجه و گرفت را دستم یکی آن او، دست

 ایمان خواست می انگار .اش سینه روی نشاند خودش

 روزهای مغرور و بازاری پسرک ...هستم من بیاورد

 .بود آورده پناه من به پناهانه، بی حاال چقدر اول،

 

 ...گفت می سربسته حرفای گفت، می قصه جون بی بی"

 بز صبور، سنگ ی قصه پری، زرد سبزپری، ی قصه

 پریون شاه دختر ی قصه ...بوم روی

 پریا؟ اون شمایین

 ما؟ دنیای اومدین

 ی غصه خورین، می جوش خورین، می حرص هی حاال

 ...خورین می خاموش
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 "خالیه؟ رنج و غصه خالیه، خال دنیامون که

 

 هم ما را، قصه جای این انگار کرد، زمزمه من با همراه

 .کردیم می زمزمه هایش پری و شاملو جناب با

 

 ...نبود قصه ما دنیای"

 نبود سربسته پیغوم

 عیونه ما دنیای

 "...بدونه خواد می هرکی

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 به نگاهم ها، حفاظ پس از و بودیم ایستاده پل روی
 پل زیر از که بود ترافیکی و ها ماشین مرور و عبور
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 سخت ما ی همه به که شبی آن از بعد کردند، می گذر
 تهران راهی آزاد و من اش عمه پیشنهاد به بود، گذشته
 تا گرفت را رویاجان دست هم خودش و شدیم گردی

 ما حاال .کنند سبک روحی و تن و صالح امامزاده بروند

 و بودم شنیده را اسمش فقط ترها قبل که بودیم پلی روی

 نشده زده هیجان باید که قدر آن ...دیدنش با امروز،

 بود تنم توی گذشته شب زهر هنوز شاید دانم نمی .بودم

  .آمدند نمی چشمم به هایش، جذابیت ی همه با تهران که

 

 !ماشینا آمد و رفت به زدن زل از نشدی خسته ــ

 

 بود ایستاده جدی و جیب در دست .چرخیدم سمتش کمی

 هفته آخر که خصوص به بود، شلوغ پل روی تماشا، به
 گرمای با شلوغی این .بودند آمده زیادی مردم و بود

 می فکر هرچه و بود ساخته دلگیری ترکیب هوا نسبی

 شلوغی محو .بودم محو اما برویم گفتم می باید کردم،

 .کنم درکش توانستم می تر راحت پل، این روی از که ای
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 نداری؟ دوست و تهران تو ــ

 

  .دانست می را جوابش انگار که بود طوری سوالش

 هایی ماشین سمت سرم چرخاندن با همراه و زدم پلکی

 .کردم زمزمه کردند می عبور پل زیر از که

 

 .نیست ما جای ولی قشنگه، تهران ــ

 

 الله کنار برویم بگویم خواست می دلم .ایستاد نزدیکم

 بگیریم، عکس پل روی های باغچه در شده کاشته های
 از کردن جمع یادگاری دلم کردم، می نگاه که عمیق اما
 من دل اما بود قشنگ تهران .خواست نمی را شهر این

 صبحش همان از امروز که منی دل .کرد می تنگ را

 .بود شده گیر بهانه

 

 چمونه؟ ما مگه ــ
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 به اگر بود، طبیعت پل عاشق حانیه .انداختم باال ای شانه

 پل این روی بودن از و ام آمده جا این به که گفتم می او

 .شد می متأسف برایم حتما ام، نبرده لذت

 

 این به نداریم عادت .نیستیم شلوغی این مال ما، ــ

 همین به شدن اهلی انگار جا، این مردم ...همهمه

 شهر به شدیم اهلی هم ما .گرفته هوای و شلوغی

 خواه گاهی که ای لهجه و خلوتی اون به خودمون،

 .زنیم می حرف باهاش ناخواه

 

 به عادت شلوغی توی .ام شانه روی گذاشت را دستش

 بود کرده لمسم طوری هم بار این و نداشت ها لمس این

 می هم بغلم اگر حتی جا این که هرچند .نیاید چشم به که

 پله از و بودیم کرده رد که را پل آمد، نمی چشم به کرد
 ها آالچیق نزدیک بودیم، رفته باال چوبی های

 برای .بودم دیده هم اغوش توی را زیادی دخترپسرهای

 ام کلفگی و بود نشسته لبم روی لبخند هم تکشان تک

  .بود شده کم هم ای ذره شده

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کرمون دلتنگ طور این و جایی این روزه یه هنوز ــ

 خیلیا چشم تهران برق و زرق معموال ...عجیبه شدی،

 .زنه می رو

 

 آن برای من .فشرد را انگشتانم هم او و گرفتم را دستش

 زیادش کردن کار ی نشانه که پوستش زبری و خشکی

 .دادم می جان بود

 

 .بچسبن سفت و هاشون ریشه آدما مهمه گه می عزیز ــ

 و نازک های شاخه و گل و برگ شاید میاد، که باد گه می

 ...زمینه روی جاش ریشه اما ببره، خودش با و ترد

 این ببین .نیست هم ما ی ریشه اما نیست بد تهران

 حالشون که شن، می رد پل روی از خنده با که آدمایی

 آسمون همین زیر هاشون ریشه خیلیاشون شاید ...خوبه

 بس از شه نمی دیده که دماوندی و آلوده هوای با باشه،

 خوش هزارجای که .باشن شده بزرگ ست آلوده آسمون

 هوای همین و بشن شهرشون دلتنگ برن، هم هوا و آب
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 بزرگ که کرده رشد جایی هم ما ی ریشه ...ش گرفته

 توی سپیدار، درخت ی ریشه دونم می من، مثل شدیم،

 و پل روی چراغای شه، می غروب داره ...عزیزه حیاط

 و رفت و شلوغی و پایین اون باال این از کردن، روشن
 تنگ دلم من اما، شه می دیده حتی قشنگ ماشینا آمد

 چراغای شدن روشن پیش دلم اذانم، دم کوچمون خلوتی
 از که ماشو، اکبر و هللا صدای و عزیزه ی خونه ایوون

 !نماز برای کنه می بلند و عزیز و شه می بلند مسجد

 یه و خونه توی پیچه می باز درای از که بادی اون برای
 می ایوون روی ریم می عزیز، نماز بعد که چایی لیوان

 .خوریم می و شینیم

 

 که حاال مخصوصا .داشتم دوست را نگاهش زد، لبخندی

 .بود عجیب احوالش دلم خیلی

 

 ...محکمه هات ریشه سپیدار، ای پرسایه درخت یه تو ــ

 آرومم تونستی زیرش دیشب که بزرگه ت سایه انقدر
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 نماز بعد خونتون ایوون برای منم دل حقیقتش، کنی،

 .رفت توش خوردن چایی و عزیز

 

 و رفت شلوغی به هم با هردو و شدم او به تر نزدیک

 کامل هوا وقتی .دوختیم چشم پل زیر ها ماشین آمد

 به شدن نزدیک با و کردیم عبور پل از آرام شد، تاریک
 رها را دستم آرام بودیم، کرده پارک را ماشین که جایی

 .کرد

 

 مامان؟ و عمه دنبال صالح، امامزاده نزدیک بریم ــ

 

 از که دوپسری نگاه دیدن با او و کردم تأییدش سر با
 می تماشا را من داشت یکیشان و آمدند می روبرویمان

 .رفت راه من به تر نزدیک و کرد کم را سرعتش کرد،

 .کرد نجوا تلخ کمی شدند، رد کنارمان از پسرها وقتی

 

 !کوتاهه شلوارت زیادی ــ
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 .بود داده نشان را حساسیتش بامزه چه .پرید باال ابرویم

 جز هروقتی زدم، می لبخند بود دیگری هروقت اگر
 ...امروز

 

 !قشنگی این به که، خوبه ــ

 

 شد مطمئن وقتی و چرخید کمی کرد، تماشایم ناراضی
 صدایی با روند، می را خودشان راه مزاحمت بی پسرها
 .کرد زمزمه آرام

 

 .نیست مناسب قدش مانتوتم ــ

 

 دیدن متنوع های تیپ انقدر آدما این شدی، عزیز شبیه ــ
 نگاه یه آزاد، نیاد چشم به من لباس قد که شهر این توی

  .نبود دار منظور که حتما شد، رد و کرد
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 !شدی نگاهش متوجه پس ــ

 

 حال و رویاجان برای درگیر فکری با من و پرسید سرد
 سفرمان، اولین که این از دلگرفتگی البته و احوالش و

  .دادم تکان سری بود نرفته پیش خوب اصل

 

 توجهات که این از چرا واقعا دخترا شما دونم نمی من ــ

 .برید می لذت بشه جلب بهتون

 

 رسیده ایستادم، حرکت از من و گفت تلخی با را این
 سوار من به اعتنا بی و زد را دزدگیر ماشین، به بودیم

 همان با من و شوم سوار تا ماند منتظر .شد ماشینش

 رفتنم راه به بود حرفش ی نتیجه که درهم های اخم

 از را سرش و کرده حیرت که بودم متوجه .دادم ادامه

 دنبال .فرستاد بیرون ماشین ی فرستاده پایین ی شیشه
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 زده بیرون خانه از که صبحی همان از انگار بودم بهانه

 .بودیم

 

 خانم؟ سرکار کجا ــ

 

 ماشین، آرام حرکت با و زد استارت .ندادم را جوابش

 پایین حاال انتها تا را شیشه .من به رساند را خودش

 .بود فرستاده

 

 شماما؟ با سپیدار، ــ

 

 .کردم نجوا کردنش نگاه بدون

 

 ...برم می لذت بشه، جلب بهم توجهات که این از دارم ــ

 نیست؟ مشخص
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 .کرد نجوا بدخلق و کرد پوفی

 

 !شو سوار بیا دختر، جا این خورنت می رو تو ــ

 

 بود خورده ذوقم توی .بودم عصبی انقدر چرا دانم نمی

 آخرهفته شلوغی این هوا، آلودگی و گرما این سفر، این
 از دوساعت بعد که پدرش دیشب گل دسته آن شهر، ی

 از بود بار اولین برای که این هم شاید و شد رد سرمان
 رفتم می جایی اگر همیشه .شدم می دور انقدر عزیز

 می حاال و برگردم توانم می هرساعتی بود راحت خیالم

 این .است وحشتناک چقدر عزیز به ام وابستگی فهمیدم

 می ضعف احساس آن به نسبت همیشه که بود موردی

 .کنم اقدام درمانش برای بودم داده قول خودم به و کردم

 

 ...سپیدار ــ
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 بی و کرد پارک دوبل را ماشین دهم نمی جوابی دید وقتی

 .کرد سد را راهم بلند چندگام با شلوغی، به اهمیت

 .بودند شده بداخلق خیلی چشمانش

 

 تنها جذابت تیپ این با ...شو سوار برو تو، شد چت ــ

 چی؟ که افتادی راه

 

 .کردم می خالی گناهی بی آدم سر داشتم را ام دلی و دق

 

 من پوشیدن لباس و تیپ شما مگه سمیعی، آقای ببینم ــ
 مسخره این االن خواستگاریم؟ اومدی که بودی ندیده و

 چی؟ یعنی بازیا

 

 آسمان سمت را سرش کمر به دست کشید، عمیقی نفس

 .کند پیدا را آرامشش ای لحظه تا کرد بلند
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 !دختر ماشین توی برو بیا بده، صبر خودت خدایا ــ

 

 .بود شده عاصی .کردم نگاهش تنها لجوجانه

 

 خاطر به فقط و شدم سگ دیشب از من دونی نمی تو ــ
 پسر اون نگاه میارم؟ در رو آدما ادای دارم مامان و تو

 برم تونستم نمی فهمم، می راحت من و این نبود، قشنگ
 چیزی یه کردم قاتی بچسبم، رو ش یقه نگاه یه برای

 .بخوابون و شر و بشین بیا ...گفتم

 

 هیچ به اعصاب، نظر از بگویم تا گرفتم جلویش را دستم
 دهانم از حرف هنوز اما نیستم، او از بهتر عنوان

 توی کرد جمع را مشتم و گرفت را انگشتم درنیامده

 .دستش
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 ها، نده تکون هی من جلوی و زدت الک انگشت این ــ
 زهرمار این از مشترکمون سفر اولین تا شو سوار برو

 !نشده تر

 

 با و بدهم فشار بهم را هایم لب که بود عصبی انقدر

 از را در .بروم ماشین سمت به نگاهش، ی اشاره

 بیرون ای چندلحظه او و بستم محکم زیادی حرصم

 توی از و شد سوار بعد لحظاتی .شود آرام تا ایستاد

 .زد بیرون شد می که سرعتی ترین بیش با شلوغی،

 افزار نرم از .ترافیک پر و بودند شلوغ ها خیابان

 برای مسیریاب

 

 ترافیک پشت و کرد استفاده رویاجان و عمه سمت رفتن

 هیچ .اش صندلی پشتی به داد تکیه را سرش سنگین،

 همان از .بود تلخ جفتمان اوقات و زدیم نمی حرفی کدام

 .امروز همین تا ...دیشب
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 خوام نمی مشاور، برم می و مامان برگردیم وقتی ــ

 کنم، آروم و روحش اول تا برم می ...بیارم فشار بهش

 ...اگر حتی .پشتشم بگیره تصمیمی هر خودش بعد

 

 سمتش سرم .نداد ادامه را اش جمله و گرفت نفسی

 و بشکند حرف این با را سکوت خواست می .چرخید

 و مادر طلق به فکر با ذهنش چقدر بدهد نشان البته

 .دادم تکان سری .شده مشغول پدرش

 

 !خوبیه فکر ــ

 

 دوباره و کردند حرکت کمی ها ماشین .کرد نگاهم کوتاه

 .شد قفل ترافیک

 

 .متأسفم بابتش و دونم می بود، افتضاح سفرمون اولین ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 و رویاها شبیه اصل سفر این .دانست می که بود خوب

 زیباترین چندروز این کردم می خیال .نبود هایم فانتزی

 می سر پشت داماد و عروس تازه عنوان به را روزها

 نحوی یک به هردو .بود نشده طور این اما گذاریم

 جفتمان، چقدر فهمیدم می داشتم تازه و بود بد حالمان

 و مادرش به او .شده وصل هایمان خانواده به حالمان

 کرده تجربه را پدری بی جوری یک هردو .عزیز به من

 .داشتیم مادرهایمان به عمیق ای وابستگی و بودیم

 

 !نباش طوری این سپیدار ــ

 

 .کردم بغض که نبود خودم دست من و گفت را این کلفه

 

 حرفم .دربیارم دلت از چطوری باید نیستم بلد اصل من ــ

 که منه مزخرف اخلق این ولی متوجهم نبود، درست
 به هزاربار بعدا که گم می چیزایی یه عصبانیت وقت

 هفته یه هنوز دونم می .فرستم می لعنت بابتشون خودم
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 شد می طوری این نباید نگذشته عقدمون از کامل ی

 از .ریخت بهم چطور چیز همه دیشب از که دیدی ...ولی

 قربونت، کنم جبران تا دی نمی پا بهم خودت که صبحم

 .نیستی خودت حال توی

 

 فهمیدم می تازه .کشیدم هایم پلک زیر دستی سریع

 کند، کمک شاید هم تحمل برای ما به داشتنمان دوست

 باید و بودیم نشده بلد را هم خیلی .دهد نمی حل راه اما

 دستمان هم رفتار خم و چم تا کردیم می تمرین خیلی

 خوانده ها قصه توی .بودیم خام و تجربه بی چقدر .بیاید

 بچگی از انگار که بلدند را هم طوری شوهر و زن بودیم
 حل پازل ی تکه کلی اما آزاد و من اند، شده بزرگ هم با

 و کنیم پیدایشان زندگی توی بود قرار که داشتیم نشده

  .بگذاریم سرجایشان

 

 ...شدم بداخلق خیلی صبح از خودمم دونم، می من ــ

 .ببخشید
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 را دستش و چرخید سرش کرد، حس را صدایم بغض

 .آورد ام چانه سمت

 

 !ببینمت ــ

 

 و نبیند را هایم اشک تا شیشه سمت چرخاندم را صورتم
 برایش سری پشت ی راننده که کشداری بوق از بعد او
 اولین وارد عصبی کرد، حرکت شده باز راه که حاال تا زد

 و داشت پارک جای که خیابانی اولین توی و شد خروجی

 اش ایمنی کمربند کردم حس .کرد توقف بود خلوت نسبتا

 .من طرف چرخید کامل و کرد باز را

 

 .خانم لوس ببینمت ــ

 

 گفتم می اگر بودم لوس واقعا .بودم انداخته پایین را سرم

 من و کرد باز را کمربندم خودش .ام شده مامانم دلتنگ
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 قرار آغوشش توی اعتراض بی .خودش طرف کشید را

  .بود گرفته صدایش .نشست سرم روی اش چانه و گرفتم

 

 دیگه؟ چیز یا من، گند اخلق چیه؟ مشکل ــ

 

 .مشاور پیش برم باید منم ــ

 

 شده آرام و گرفتم نفسی .بزنم حرف تا بود کرده سکوت

 .کشیدم باال را ام بینی ادکلنش، بوی رد از

 

 فهمیده مرگش، از ترس و عزیز شدن بستری سر من ــ
 واقعا امروز ولی بوده، حد از زیاد بهش وابستگیم بودم

 از عزیز چون کنم فکر .کمک به دارم نیاز شدم متوجه

 دور ازش خیلی وقت هیچ چون بود، بابامم جای بچگی
 و بود پیر اون بچگیم، از همیشه چون و بودم نشده

 وابستگی این به مردنش، و نبودنش از بودم ترسیده

 خاطر به هنوز کردم می فکر صبح .رسیدم بیمارگونه
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 جدی چیز همه فهمم می االن ولی بده حالم دیشب جریان

 شدم، مامانم دلتنگ دوروز عرض در واقعا من ...تره

 !ننر و لوس های بچه عین درست

 

 و شد تر بیش هایم اشک سرعت هایم، حرف جای این

 داد اجازه نزد، حرفی .کردم پنهان بغلش توی را سرم

 نفس کم کم تا گذشت چقدر دانم نمی من و شوم آرام کمی

 .آمدند بند هایم اشک و گرفتند ارام هایم

 

 االن؟ آرومی ــ

 

 آغوشش از خواستم .دادم تکان بغض همان با را سرم

 دورم تر محکم را دستانش و نداد اجازه که بیایم بیرون

 .کرد حلقه

 

 عصبی انقدر که داری ماهانه مشکل کردم می فکر من ــ

 .ست دیگه جای مشکل نگو شدی،
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 او بود، احمقانه خیلی نظرم به اما بکشم خجالت خواستم
 بودم کرده ادعا عمر یک من و بود من شوهر حاال

 با .کنند شرم طبیعی این به مسائلی برای نباید دخترها

 و کردم صدایش معترض گرفته صدای همان با حال این

 .خندید او

 

 می همش .بودم باخته و خودم یکمم سپیدار، دونی می ــ

 که باشه طوری این هفته یه بخواد هرماه این اگر گفتم

 .شم می بیچاره من

 

 ٥۳٥_پارت#

  طومار#

 

 قصد دانستم می کوبیدم، اش سینه به آرامی مشت

 که مشتی .بیاورد درم هوا و حال این از تا دارد شوخی

 .کرد پنهان دستش زیر و گرفت بودم، زده اش سینه به
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 و کشید عمیقی نفس !کاسه یک زیر ای، کاسه نیم شبیه

 .داد ادامه جدی خیلی شوخی، بی بار این

 

 یه ماشین، توی کردم می گوش رادیو پیش چندوقت ــ
 وقتی آدما گفت می داشت ...بود روانشناسی ی برنامه

 و ره نمی پیش دارن و انتظارش که طور اون شرایط
 پیش دارن دوست گیرن، می قرار فشار تحت وقتی

 مغزشون گفت می .باشن زندگیشون امن آدمای

 جلوی و داشتنیشون دوست های آدم ناخوداگاه
 می امنیت حس پیششون که آدمایی میاره، چشمشون

 هم ننر و بچه نیستی، لوس تو بگم خوام می .کنن

 روت فشار باشه، باید که نبود طور اون سفر این نیستی،
 امن ی سایه زیر بری بخوای شده باعث همینا و بوده

 همچنین شرایط این توی آدما ی همه .مادرت حضور

 .کنن می پیدا احساساتی

 

 کنار شد می .کردم می گوش او به داشتم سکوت در

 جدی هم را او های حرف عزیز، به شدیدم دلبستگی
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 قوی ی حافظه بود مشخص !گفت نمی بیراهی چیز .گفت

 حیف و ماند می خاطرش توی چیز همه خوب دارد، ای

  .بود نداده ادامه را درسش که

 

 تحت و خودت رویا، و من کردن آروم برای دیشب ــ
 بود وقتی سفرمون، اولین تازه گذاشتی، استرس و فشار
 بودی، نگرفته خو محرمیت این به شاید خیلی هنوز که

 یه نه و بود دونفره سفر یه نه یعنی ...من مادر با اونم

 حس شدی، اشنا جدید و غریبه آدمای با .تفریحی سفر

 همین تا که احمقم انقدر منم ...داده دست بهت تنهایی

 نمی خودتم اگر باش مطمئن .چیه مشکل نفهمیدم االن

  .فهمیدم نمی باز گفتی

 

 را گردنم پشت ناراحتی با داشت .کردم کج کمی را سرم

 که را نگاهم .بود زده زل مقابلش به و کرد می لمس

 گردنش، کردن خم با و چرخاند را سرش که کرد حس

 .بوسید محکم را ام پیشانی روی
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 ...بعدی سفر برای دم می قولم یه گردیم، برمی فردا ــ

 .سفر این بد خاطرات گوش توی بزنه و باشه دوتایی

 

 سریع انقدر گریه بعد که این از .کشیدم باال را ام بینی

 بینی خوردن چین با .بودم بیزار گرفتم می بینی آبریزش

  .پرسیدم جدی من و خندید ام

 

 .دادی گیر شلوارم و مانتو قد به که بدی خیلی ــ

 

 کمی بودم بغلش که طور همان گرفت، عمق لبخندش
 کشیدنش، باال و پایم گرفتن با و کرد خم را من و خودش

 .پایم مچ قسمت لختی به کرد اشاره

 

  آخه؟ چیه این خدایی ــ

 

 !قشنگه ــ
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 دوابرویم بین دیگر بار یک و داد تکان افسوس به سری

 .بوسید را

 

 ٥۳٦_پارت#

 طومار#

  

 گفتم و دادم حق بهت اگر کردنت گریه ی قضیه سر ــ

  .شی می لوس داری جدی جدی االن نیستی، لوس

 

 آورد باال را دستم گرفت، را بود دستش زیر که مشتم بعد

 رد به .درآورد را جیغم صدای دستم، مچ گرفتن گاز با و

 خندان چشمانی با او و دوختم چشم حیرت با هایش دندان

 .انداخت باال ابرویی

 

 .کنم درست یکی برات گفتم ننداختی، ساعت ــ
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 اومد؟ دلت چطور ــ

 

 سمت را هایش دندان وقتی او و پرسیدم بهت با را این

 کنار را خودم .کرد بلند دوباره را جیغم آورد، گلویم

 .زدم غر و چسباندم ماشین در به و کشیدم

 

 .دیگه نه گردنم ــ

 

 درست اش کاری شیرین از راضی و بلند خندید،

 .نشست سرجایش

 

  بهتری؟ االن ــ

 

 همان با او و کردم نگاهش چپ چپ جواب جای به فقط

 به گذاشتم، مچم روی را دستم .انداخت باال ای شانه خنده
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 کشیدم را مچم و دوختم چشم پوستم توی هایش ناخن رد

 .برود بین از دهانش آب خیسی تا مانتویم به

 

 !ادبی بی خیلی ــ

 

 من که بود عادتش اگر گرفتن گاز این .خندید می فقط

 را تنم گوشت حرکت این قدر چیزی هیچ .شدم می بیچاره

 گاز محل داشت دستم هنوز .کرد نمی اذیتم و ریخت نمی

 کنار بزرگی بنر به چشمم که کرد می لمس را گرفتنش
 همایشی .داد می همایش یک از خبر که افتاد خیابان

 !کتاب به علقمندان و کتابداران به مرتبط

 

 !عجیب چه ــ

 

 را سرش ماشین کردن حرکت از قبل بود، آرام لحنم

 .پرسید و چرخاند
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 عجیبه؟ چی ــ

 

 .زدم لب افسوس با و کردم ای اشاره بنر آن به

 

 می برگذار هایی همایش همچین بینم می باره اولین ــ

  ...ندیدم من که کرمان الاقل .شه

 

 .پرسید آرام بعد کمی و کرد دنبال را انگشتانم مسیر

 

 کنی؟ شرکت داری دوست ــ

 

 ٥۳۷_پارت#

  طومار#

 

 را تاریخ انگار آزاد بود، قبل دوروز برای همایش زمان

 .بودند برنداشته را بنر چرا دانم نمی فقط .بود نخوانده
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 .گذشته زمانش ــ

 

 انداخت راه را ماشین .داد تکان سری و شد متوجه تازه

 .کرد زمزمه و

 

 اکبرجانا علی کتابداری، با مرتبط همایش اسم باید چرا ــ

 !باشه

 

 بودم تر آرام او با زدن حرف از بعد کشیدم، عمیقی نفس

 .کردم زمزمه و سمتش چرخیدم .تر مسلط و

 

 شناسی؟ نمی و ایشون تو ــ

 

 همین برای و سرشناسیست اسم حتما اسم این که فهمید
 .کرد نگاهم شرمنده کمی
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 .متأسفانه نه ــ

 

 دانستم می فقط کنند، می چه االن جانا استاد دانستم نمی
 حتما و هست کتابداری علم سر روی شان سایه هنوز

 آرزوهایم از یکی اول های ترم .اند شده پیر خیلی خیلی

 وقت هیچ خواسته این و ببینم را ایشان بتوانم بود این

 نود بودم مطمئن .چرخیدم شیشه سمت .بود نشده محقق

 باعث این شناختند، نمی را جانا استاد مردم این درصد

  .بشکند قلبم زیاد خیلی شد می

 

 توی اسمشون که هستند کتابداری اولین جانا، استاد ــ
 دقیقا سی، ی ده توی شده، درج آمریکایی دایرالمعارف

 و کالیفرنیا دانشگاه بین توافقی یه نیست، یادم و سالش
 توافق اون طبق گیره، می صورت ما تهران دانشگاه

 و حقوق ی دانشکده توی جدید، ی موسسه یه نامه
 کتابداری که کردن تأسیس تهران دانشگاه سیاسی علوم
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 های کتابخونه ی اداره برای معیاری موسسه، اون توی

  .شد کشور کل توی دانشگاهی

 

 او رخ نیم به رو بار این .کرد می گوش دقت با داشت

 و واقعی های آدم از را گفتن قصه .دادم ادامه

 .داشتم دوست تر بیش افتخاراتشان

 

 به مشغول جا اون آمریکایی ای حرفه کتابدار تا سه ــ
 تا دید آموزش اونا نظر زیر جانا استاد و شدن کار

 استاد یه ایشون .کنه سازماندهی رو دیگه های کتابخونه

 ی دهه حدود همون از که بودن برجسته و نام صاحب
 های کتابخونه توی مشاوره و سرپرستی بر علوه سی

 ی رشته توی هم تدریس و تألیف و ترجمه به زیادی،

 ترجمه ایشون که هایی کتاب .بودند مشغول کتابداری

 رشته های رفرنس ترین معروف از سریشون یه کردن

 .بودن مختلف ی
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 و رویاجان مکان به بودیم شده نزدیک حاال گمانم به

 .گفت می را این که موبایلش روی ی نقشه خانم، عمه

 نمی جلوتر شلوغی خاطر به گفت و ایستاد ای گوشه

 تا ایم ایستاده کجا گفت و اش عمه به زد زنگ .رود

 .چرخید من سمت آرام بعد، و بیایند

 

 ٥۳۸_پارت#

  طومار#

 

 قشنگ انقدر وقتی بگیرم گازت باز نیست حقش االن ــ
 کنی؟ می تعریف برام

 

 که ای مغازه به .پسر این بود زرنگی باز حقه .خندیدم

 اشاره ترش های خوردنی و لواشک از بود پر جلویش

 .زدم لب و کردم ای
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 هله این از من برای یکم برو گرفتن، گاز جای به شما ــ
 چندساعت این بلکه بیان، عمه و مامان تا بخر ها هوله

 .شه تموم خوب یکم کوتاهمون سفر آخر

 

 پیاده .من دل تر بیش بردن برای و کشیده گفت، چشمی

 پخش صدای کردم، دنبال چشمانم با را ماشین از شدنش
 چشم تن همه صندلی، به زده تکیه و کرده زیاد کمی را

 هایمان تجربگی بی ی همه با انگار .دیدنش برای شدم

 آرام را هم خوب که بود این هم آن بودیم، بلد را چیز یک
 نگاهم .بود شده خاطرم آرامش باعث همین و کردیم می

 .ماشین داشبورد روی تا او، روی از خورد سر کمی

 که این برای ایستادنش به نگاهی .بود نبرده را موبایلش

 را موبایلش و انداختم بیندازد راه را کارش فروشنده

 بود نشده سوال برایم اصل هفته یک این توی .برداشتم

 قفل دانستم، می را رمزش .کرده سیو چیزی چه را اسمم

 شماره اکثرا .رفتم مخاطبینش قسمت توی و کردم باز را

 رویاجان .بود کرده سیو اسم به را کمی های آدم و بودند

 باال با و کردم سرچ را ام شماره .بود کرده سیو بهشت را
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 آب تا داد قرار لپم ی گوشه قندی یکی انگار اسمم، آمدن

 ...کرد می حساب داشت .کردم نگاه او به دوباره .شود

 بودند، بلند هایش گام شود، رد خیابان از تا ماندم منتظر
 را آلوچه ظرف همه از اول کرد، باز را ماشین در وقتی

 .نشست خودش بعد و داد من دست

 

 نظر به که چندتا از گفتم بخرم، کدوما از دونستم نمی ــ

 فشارت نخور زیاد فقط ...بریزه یکم اومدن می تر خوب

 .نیفته

 

 موردی یک فهمید کنم، می نگاهش حرف بی دید وقتی

 دستم توی موبایلش به و انداخت باال ابرویی .آمده پیش

 .دوخت چشم

 

 زد؟ زنگ کسی ــ

 

 .انداختم باال سری
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 شک بزنه زنگ نداره و من ی شماره مخترم دختر ــ
 شده؟ چی پس بکشیم، بخوای و بهم باشی کرده

 

 سینه روی کردم پرت را موبایل .دادم قورت را لبخندم

 می تماشایم سوالی داشت .داشت نگهش سریع او و اش

 .کرد

 

 من؟ ی قصه ــ

 

 قرار با و خندید .بفهمد را منظورم تا کشید طول کمی

 .داد جواب آرام قبلش، جای سر موبایل دادن

 

 ٥۳۹_پارت#

  طومار#
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 !منی ی قصه هم تو دارن، ای قصه یه آدما ی همه ــ

 اما من، قشنگ ی قصه نوشتم می باید البته مگه؟ عیبه

 .کن کمش گفت می هی گوشی بود زیاد حروفش

 

 رود، می دلت چطور گفتند می بعد ...او قشنگ ی قصه

 برای دلم اگر خب .جوشد می بعد و شود می آب طور این

 ی قصه گفت می من به که جدی ی مردانه لحن این
 شاکی واژه محدودیت بابت اش گوشی از و من قشنگ

 یک با او و زدم پلک چندبار .بود عجیب شد نمی آب بود

 .کرد کنترل برابرم در را خودش عمیق، نفس

 

 بی چشمای اون با نچلوندمت، تا بخور و لواشکت ــ
 تا چشمم جلوی میاری و خاندانم داری قشنگ شرفت
 !اومدن هم مامانینا .کنم داری امانت بتونم

 

 دانستم می بعید و گشتیم برمی فردا ...نبود خوبی سفر

 کنیم جبران را سفر این تلخی بتوانیم بیاید پیش موقعیتی
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 که رفت نمی یادم قطعا کردم می فکر آن به اگر بعدها اما
 قشنگ ی قصه بود گفته من به لحنی چه با ماشین، توی
 به بود کرده گوش دقت با من، ی علقه خاطر به و من

 را من ذهن های آدم تا اکبرجانا علی استاد سرگذشت
  .کند درک بهتر را من و بشناسد بهتر

 

 بودن او قشنگ ی قصه اما ...درست نبود، خوبی سفر

  نبود؟ .بود خوب که

 

 تنشان جانا، اکبر علی استاد یاد به ششم، طومار پایان

 :�🌺�طومار !سلمت

 ٤۸۳_پارت#

  طومار#

 

 .من صورت جز جایی اخم، با نگاهش و بود آرام صدایش
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 نبود بزرگ انقدر اصل بابا، با داشتم کوچیک بحث یه ــ
 پاشید جا، این بکشونه حال این با رو تو بخواد رویا که

 .برسونمتون بریم

 

 دور را عزیز چشم .ندادم اجازه که شود بلند خواست

 دستانش دور کردم حلقه را دستم طور این که بودم دیده

 اتصال ی حلقه این به نگاهش حاال .داشتم نگهش و

 .بود محکم

 

 خودمون که جور همون بریم، خودمون بلدیم ما ــ

  ...اومدیم

 

 .کشید باال را سرش وقتی داشت هم هنوز را اخمش

 

 پس؟ ام چی جا این من ــ
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 آزاد؟ ام چی جا این من ــ

 

 کردم ای سرفه ...را نگاهم را، حرفم را، من فهمید نمی

 می .کشیدم عقب را دستم هنگام، بی تب آن از کلفه و

 .بدهم سرما هم را او ترسیدم

 

 امین انقدر هنوز ولی شم، محرمت قراره دیگه دوروز ــ
 می دردی چه به چته؟ بگی بزنی حرف که برات نیستم
 !قرارمدارا این پس خوره

 

 کش قدر آن ام بعدی ی سرفه بست، کلفه را چشمانش
 توی .برود بیرون اتاق از آرام و کند باز پلک که شد دار

 از که را ام سینه و نشستم تختش روی تاریکی، همان
 بودند افتاده درد به هایش دنده بودم کرده سرفه بس

 عزیز با را اش احوالپرسی و سلم صدای .دادم مالش

 آب لیوان یک دستش برگشت که بعد کمی شنیدم، می
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 را اتاقش تاریکی .آمد سمتم و بست کامل را در .بود

 .کند کمرنگ چراغی کردن روشن با نداشت قصد

 

 .بگیره آروم هات سرفه یکم بخور و این ــ

 

 .بیمارم گلوی برای مناسب و بود ولرم کشیدم، سر را آب

 بین شده خالی که را لیوان کنارم، نشست دوباره تعلل با

 .آمد حرف به باالخره داشتم، نگه دستانم

 

 .نگرفت طلق بابا از رویا چرا نفهمیدم وقت هیچ من ــ

 اون توی موند نیست اولویتش دید می وقتی چرا

 بعد ترین مظلوم رویا دونستم می همیشه اما ...زندگی

 و اونه باشم طرفش باید من که کسی .ست رابطه این

  .بس

 

 که دردی !او درد تب بود، نشسته هم نگاهم به حاال تب

 .داد می خراش داشت را روحش
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 ٤۸٤_پارت#

 طومار#

 

 روز که کردم می فکر این به همش ولی ست، احمقانه ــ

 بدون تنش، بدون .جاییم یه تامون سه باالخره من، عقد

 برای فقط بابا جا یه که .شدم می خوشحال بعد ...دعوا

 .ماست

 

 هم را بزاقش حتی کرد، می مکث که هربار بود، غمگین

 .داد می پایین غم همین با

 

 دخترشم و دوم زن باید عقد، جشن برای گه می بابا ــ

 احترام هم اونا به باید گه می .نمیاد وگرنه ...باشن

 .خواهرم مادر یکی اون و خواهرمه یکیشون که بذارم،

 .شه تموم باید کینه این گه می
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 سر از اخمی که داشتند درد انقدر اما هایش خنده خندید،

 روی را دستش کف .نشست من پیشانی روی هم درد

 .بود مشهود هایش سلول تمام از کلفگی کشید، صورتش

 

 نمی که م کینه و نفرت از پر انقدر دارم، خشم انقدر ــ

 گم می بهش که کسی ...پدرم .کنم تعیین براش حدی تونم

 رویا و من که روزایی تمام بابت باید کردم می فکر و بابا
 حاال باشه، پشیمون برسه زندگی اون به تا کرد ول رو

 گه می کینه، و دشمنی این بسه گه می .ازمون طلبکاره

 .خانوادتن هم اونا که بذاری احترام باید

 

 می دلم .است داغ من قدر حاال هم او کردم می حس

 .کنم بغلش محکم و بکشم خودم سمت را سرش خواست

 طور این که .نکند تماشایم آشفته انقدر که محکم قدر آن

 .نباشد بد حالش
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 به باید باشه، بابام قراره اگر بگم بگم؟ چی رویا به من ــ

 شاید ...نه یا کنی؟ تحمل هم رو هووت حضور من خاطر

 بابای بگن که مردم حرف خیال بی بابا، خیال بی بگم باید

 برزخ یه ...سپیدار برزخم توی من .نیست چرا پس پسره

 !جا این درست !جونم توی انداخته آتیش که عجیب

 

 حرارتش و آتش آن من کرد، اشاره اش سینه ی قفسه به

 خط از کلماتش، از چشمانش، از .کردم می لمس را

  .من از کرد می فرار که نگاهی آن از و اخمش

 

 برای فقط پسرش، عقد روز قدر نخواست حتی اون ــ

 .کنش خراب خونه و پوشالی شریک اون نه باشه رویا

 

 جلو دوباره را دستم .فرستادم بیرون سنگین را نفسم

 این مهم .خورد می سرما اگر دیگر نبود مهم اصل بردم،

 عیبی شد، می خوب که روحمان باشد، خوب روحش بود
 جسمشان عقد ی سفره سر داماد و عروس اگر نداشت
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 انگشتانش .گرفت می راه شان بینی از آب و داشت تب

 اجازه خشکم های لب به باالخره و گرفتم بازی به را

 .بجنبند دادم

 

 دوست و هاشون بچه طوری یه مادرا، گه می عزیز ــ
 بی نیست، خوب هاشون بچه حال وقت که دارن

 برداره بچه اون تن از و درد خدا کنن می آرزو بروبرگرد

 یعنی این گه می همیشه .خودشون تن توی بندازه

 نه آفریده، خدا نه حس این دست روی گه می ...عشق

 .کنه می پیدا کسی

 

 .نگاهش توی انگار بودند ریخته سرب کرد، نگاهم آرام

 .بگیرم را بدموقع ی سرفه آن جلوی و بخندم کردم سعی

 

 ٤۸٥_پارت#

 طومار#
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 .باشم مامان یکم خوام می دلم االن من ــ

 

 .کردم زمزمه .شدند قفل انگشتانش بین انگشتانم

 

 بیرون، بکشه جونت از خدا کاش و درد این بگم که ــ

  ...من به بده

 

 اما شد پیدا اش سروکله کجا از بغض آن دانم نمی

 آن شود، باز او های اخم شد باعث .داشت عجیب تأثیری

 .شود پیدا رنگ کمی نگاهش توی و شوند آب ها سرب

 

 آروم طرفش کنه چیکار باید دونه نمی آدم وقتایی یه ــ
 بده انجام شه می که هرکاری هرطوریه خواد می شه،

 .نیست بلد ولی

 

 !گرفت آتش اصل .سوخت گلویم
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 .شی خوب کنم چیکار دونم نمی جام، اون االن ــ

 

 .شد خیس کمی اش مردانه چشمان کردم حس .زد پلکی

 چشم دوباره بعد و گرفت سقف سمت کوتاه را سرش

 .بخندد داشت سعی .شد من چشم توی

 

 شی؟ مامان خوای می که ــ

 

 که ...خواهم می یعنی که دادم، تکان سری بغض همان با

 ی غصه تا نگفتی او به را دردت که رویایی جای یعنی
 مادرانه تواند نمی و نخورد را شوهرش معرفتی بی

 من کند، خرجت ات سینه توی غم به علم با را هایش
 !هستم

 

 لرزه می طوری این دلشون مامانا، عین هم ها بابا ــ
 بچشون؟ درد واسه
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 .شد کشیده ام سینه ته تا گلویم آتش سوالش، مقابل در

 .بود جفتمان برای بغضم بار این

 

 .بدونم که نداشتم بابا من ــ

 

 شبیه !گرفته صدایی و غصه با داد، تکان سری هم او

 !مقلوب خودم

 

 !نداشتمش من هست، که نکن نگاه .نداشتم منم ــ

 

 کرد، رها را دستم .کنم گریه برایش داشتم دوست

 را دستانش بعد و کرد پنهان دستش توی را صورتش

 با و کشید عمیقی نفس .موهایش ی ریشه تا داد امتداد

 .بزند لبخند کرد سعی سرخ چشمان همان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با جا این نشسته اومده ...خانم جوجه توروخدا، ببین ــ

 .برام شد مسکن باز کلمه چهارتا

 

 مثل و بگیرم را هایم اشک ریزش جلوی کردم سعی
 .بزنم لبخند خودش

 

 ٤۸٦_پارت#

 طومار#

 

 .شه خوش دلم گی می الکی ــ

 

 که قدر همان لبخندش چرخید، سمتم غمگین و جدی

 !رفت بین از هم سریع آمد، سریع

 

 ...اومد باال نفسم دیدمت رویا، جون به نه ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .داد ادامه او و کردم ای سرفه .زد برق بیمارم چشمان

 

 ...که زدنتم حرف ــ

 

 !غمگین هرچقدر زد، لبخندی باز

 

 وقتی خصوص به .قشنگ برد و دلم دیگه، خوشگله ــ

  .برام بشی خواستی مامان

 

 باز لبخندش گرفت، شدت هایم سرفه که بخندم خواستم

 و شود ارام ام سینه کرد صبر .برگشت باز اخمش و رفت

 .کرد نجوا آرام

 

 !تو های سرفه و تب این با کنم چیکار من ــ

 

 !من خوبم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !ام پیشانی بعد و گونه .صورتم به رساند را دستش

 

 دکتر؟ ببرمت قربونت، نیستی ــ

 

 مقابل در تصمیمش دانستم نمی هنوز .انداختم باال سری

 ی اجازه به نیازی که بود مرد او .چیست پدرش شرط

 را مردم حرف آمد، نمی سمیعی حاج اگر اما نداشت، پدر

 .کردم نجوا تردید با کردیم؟ می جمع چطور

 

 کنی؟ چیکار خوای می ــ

 

 .زد را آن به را خودش اما را منظورم فهمید

 

 دلم کنه، ویزیتت خوب دکتر یه ببرمت اینه برنامم فعل ــ
 .بینمت می طوری این گیره می
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جدی و کردم اخمی سرم، و آمپول باز یعنی رفتن دکتر

 .زدم لب

 

 .آزاد ندارم شوخی ــ

 

 .شده قرمز تب شدت از چشماتم ندارم، شوخی منم ــ

 

 .کشید عمیقی نفس و برخاست که کردم تماشایش دلخور

 

 ٤۸۷_پارت#

 طومار#

 

 تنها ...عروسیم داره، رویا که ام چیزی تنها من ــ

 ذارم نمی .خستگیه و تحمل سال همه این بعد دلخوشیش

 میاد یا حاجی کنه، زهر و دلخوشیش زن اون حضور

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ی مونده ته صورت اون در که نه یا پسرش، دل برای

  .شه می قیچی پسریمون و پدر ارتباط

 

 نجوا و داشت برش رفت، بود در پشت که کاپشنش سمت

 .کرد

 

 .برسونمت هم بعد ...دکتر یه بریم پاشو قربونت، پاشو ــ

 .خودمی بغل شب ایشاال فردا پس

 

 به مجبور مادرش و پدر بین پسر، یک که بود گرفته دلم

 و برخاستم دلگرفتگی همان با .بود انتخابی چنین

 نرسم نظر به نزار و بد هم خیلی داشتم سعی که درحالی

 .کردم نجوا

 

 .باشیم هم دل ور عقد بعد گذاشت منم عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .چرخید سمتم خندان و شنید اما ام گفته آرام کردم فکر

 

 .کنن زهرم ذارم نمی دیگه و قلم یه این من، با عزیزت ــ

 

 اما باشد عادی داشت سعی برایش، رفتم ای غره چشم

 که عیان و واضح قدر آن .دیدم می را غمش که من

 بخوانم قصه برایش و کنم بغلش ها ساعت داشتم دوست

 !پدرش های رحمی بی کابوس بی بخوابد، تا

 

 می آژانس با نذار، تنها و جون رویا آزاد، نشو آماده ــ

 .ریم

 

 .پوشید حال همان در هم را کاپشنش .شد نزدیکم

 

 خدا یعنی شم، نمی هم مامان .سپیدار نیستم مامان من ــ

 .نگرفته نظر در آقایون برای و پتانسیل این
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 نرم اما جدی چه؟ یعنی حرف این .کردم تماشایش گیج

 ام گونه روی را ماشینش سوییچ نوک و کرد تماشایم
 .داد حرکت آرام خیلی

 

 همین سر خوام، می بد و خاطرت قضا از ولی ــ
 حال و تب با طوری این نمیاره طاقت دلم هم خاطرخواهی

 این از که خیالم ...دکتر برمت می خونه، کنمت روونه بد

 فازشون مامانا .خونه رسونمت می شد، راحت باالت تب

 مدل ما، جون توی بریزید و درد کاش بگن اینه
 از و دردت منم ببرن، بین از و درد که اینه خاطرخواها

 بره تب با طوری این من عزیز ذارم نمی ...برم می بین

 که نداره و من که خوابی رخت اونم .خوابش رخت توی

 دهن اون قربون هی کنم، چک هی و بدنش دمای بشینم
 باال باز تبش اگر تا کنمش تنم قفل هی برم، ش مونده باز
 بیرون برو بحث بی پس .کنم کاری براش بتونم رفت

 .ندارم مورد این توی هم بحثی ...دکتر ریم می قربونت،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بابایی ظاهر به اون با چندسال قدر امروز بابات روح به

 .آزادخانت این نداره دیگه جون .کردم بحث دارم که

 

 من ماند منتظر و کرد باز را اتاق در رفت، عقب هم بعد

 بی...محکم خواست می دلم که منی .بروم بیرون اول

 منی .بیندازم آغوشش توی را خودم جانم تمام با و تعلل

 های پروانه آن با دلم توی صورتی و نرم کوبش آن که
 حرف برای روحم کردن ضعف از کمی دست براق،

 خب، اما گفت نمی جانم و عشقم .نداشت را هایش

 نمی خساست هم دادنش نشان توی .بود خواطرخواهم

 های حرف های شرینی تمام به را مدلش این هم من .کرد

 آخر .دادم می ترجیح دنیا تاب و پیج پر ی عاشقانه

 برای من و گفت می خودش که چیزی ...بود آزادخانم

 غمگینش هنوز چشمان آن برای زدنش، حرف مدل این

 .کرد می تب جانم ی همه اش بامزه غدبازی آن برای و

 مهر تویش که تبی !مضر نه و بود مرض نه که تبی

 ها سال که این برای ...داشتن دوست و اشتیاق و داشت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دوست کنم باور و بزنم لبخند اش یادآوری با بتوانم

  .خواهد نمی سخت های بهانه ها آدم داشتن

                                

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&& 

 

 ٤۸۸_پارت#

  طومار#

 

 کشیدم ام بینی زیر را دستانم توی ی شده مچاله دستمال
 خواستم راننده از مغازه، در سر تابلوی به نگاهی با و

 دستش که را خورده چروک های اسکناس .کند توقف

 رد را خلوت خیابان عرض و شدم پیاده ماشین از دادم،

 گازی کولر خنک باد با شد همراه مغازه به ووردم .کردم

 هوای از کردم تازه نفسی دیوار، به بود متصل که ای
 چرخاندم چشم و داشت جریان مغازه توی که مطبوعی

 شاگردش و بود نشسته میز پشت .کردنش پیدا برای
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 حرفه سپردن بعد بود گفته رویاجان .آمد می جلو داشت

 بیکاری رفع سر از بود کوتاهی مدت آزاد، به اصلیش ی
 پسته محصوالت فروش برای بود زده کوچکی ی حجره

 درست بودم، جا این من حاال و رفسنجانشان های باغ ی

 با .آمد می در آزاد عقد به موقع، این فردایش که وقتی

 دارویی هیچ که ای سرماخوردگی و نامیزان حال همان
 نمی اش دوره تا عزیز، قول به و نداشت برایش ای افاقه

 .کرد نمی رهایم ...گذشت

 

 !خانم بفرما ــ

 

 اوی به رو و گرفتم نوجوانش شاگرد از رو لبخند با
 کرد بلند را سرش صدایم شنیدن .دادم سلمی میز پشت

 و شد بلند جا از .نشاند هایش لب روی بندی نیم لبخند و

 .بودم اش آینده عروس مثل ...بگیرد تحویلم کرد سعی

 

 خوبن؟ خانوده خوبی؟ دخترم، آمدی خوش ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 چندان نه صندلی روی دستش تعارف با .کردم تشکری

 اطراف به نگاهی با و نشستم بود میزش مقابل که راحتی
 .کردم نجوا

 

 .اومدم خالی دست که کنم می عذرخواهی ــ

 

 و بیاورد چای خواست اندامش الغر و نوجوان شاگرد از

 بزرگی ی حجره .گذاشت مقابلم پسته ظرفی خودش

 کار به وقت کردن پر همان حد در رویاجان قول به نبود،

 .آمد می

 

 کارای دنبال نباید االن تو باباجان، حرفیه چه این ــ
 باشی؟ فردا مراسم

 

 توی را ام شده مچاله دستمال و زدم بندی نیم لبخند
 .کردم پنهان مشتم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .کارام دنبال واقع در ــ

 

 .کرد نگاهم سوالی

 

 آجیلم عقد ی سفره تزیین برای دیدم داشتی؟ نیاز پسته ــ

 .فرستادم می برات گفتی می ذارن، می گاهی

 

 .آوردم می درش باید اشتباه از

 

 .داشتم کار خودتون با نبود، آجیل و پسته منظورم نه ــ

 

 ٤۸۹_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .میز روی کرد رها را دستش توی تسبیح شد، جدی

 مضطربم اما نبود بلند میز با هایش دانه برخورد صدای

 را خودش هم بعد برگشت، چای با نوجوان شاگرد .کرد

 .نباشد مزاحممان تا انداخت مغازه بیرون

 

 .دخترم بخور چای ــ

 

 این توی زیادی آزاد پدر، این بود خوانده را خط ته تا

 .بود شبیهش مورد

 

 .جام این که کردم جسارت من ــ

 

 .بود شده بدخلق

 

 اومدی؟ که گفته بهت چی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 که بود عاقلی آدم .آزاد های حرف گفتن برای بودم نیامده

 من .بزند را حرفش توانست می خودش خواست می اگر

 آویزان باز ام بینی آب .بگویم خودم از تا بودم جا این

 میزش روی از نویی دستمال و شدم خم .بود شده

 احوالم که شد متوجه تازه .کشیدم ام بینی زیر و برداشتم

  .نیست خوش هم خیلی

 

 عاروس؟ سرماخوردی ــ

 

 .بله مختصری ــ

 

 .شد یخ چای .ازت باشه دور بل ــ

 

 نفس آن نگذاشت ام شده کیپ بینی کشیدم، عمیقی نفس

 گرم چای از کمی و کردم ای سرفه .باشد پشتش راحتی

 هم فرصت این در .داشت نیاز آن به گلویم .نوشیدم را

 او لحظه همان .کردم پیش و پس سرم توی را ها کلمه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 من نگاه و برداشت میزش روی از را تسبیح دوباره هم

 .بود میزش روی که ای پسربچه عکس روی ماند

  .بود آزاد عکس بخورم قسم بودم حاضر که عکسی

 

 .بوده ای بامزه ی بچه ــ

 

 هایش اخم عکس، سمت چرخاند را سرش ام جمله

 .بودند هم توی زیادی

 

 دخترجان؟ بگی خوای می چی ــ

 

 روی هم را لبخند و برگرداندم میز روی را چای فنجان

 .نشاندم لبم

 

 عزیز، گم می بهش من منظورمه، مادرم ...عزیز ــ

 هیچ با اوالد، به نسبت والد محبت و مهر گه می همیشه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 باور و حرف این من .نیست قیاس قابل محبتی و مهر

 وقتی من، سرماخوردگی یه خاطر به امروز، همین .دارم

 بود رفته سر هاش چشم زدم می بیرون خونه از داشتم
 چشم احوال خونه برنگردم تا دونم می و نگرانی از

 

 ٤۹۰_پارت#

 طومار#

 

 بزرگه خیلی حس این منم نظر به .مونه می همون هاش

 می ها آدم چطور ...نباشه طور این اگر چون ارزشمند، و

 یه برای بگذرن عمرشون و وقتشون خودشون، از تونن
  دیگه؟ موجود

 

 می گوش ...آزاد عکس به خیره ها، اخم همان با داشت

 ای مهره اما بود دستش توی تسبیح .هایم حرف به داد

 .دادم ادامه و مجددا کردم ای سرفه .کرد نمی رها را
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ...دونم نمی مادرم محبت قدر پدری، محبت و مهر از ــ

 .رفت دنیا از که بودم بچه خیلی پدرم، .نکردمش تجربه

 

 .کنه رحمتشون خدا ــ

 

 داشتم، لبخند هنوز .نشستم تر جمع کمی و کردم تشکری

 هر خوب حال برای کردم، می تلش ام زندگی برای

 ها آدم تا بگذارم دست روی دست که شد نمی !جفتمان

 پس بود؟ چه ما نقش پس .بیایند خودشان به خودشان

 شد نمی که نکرده تلش داشتند؟ ای معنی چه ها تلنگر

 .نبود کافی فقط که خواستن ...نشد گفت

 

 می عزیز .منه زندگی روزهای ترین مهم از یکی فردا ــ

 می .شه می فرش زمین روی باالشون ها فرشته فردا گه

 اما .برپاست آسمونا توی سرور آدم، دوتا پیوند وقت گه

 جای به باید من فردا، که این اونم دلمه توی حسرتی یه

 .بگم بله و کنم اجازه طلب روحش از پدرم، از اجازه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کمی .کرد نمی نگاه آزاد قاب به دیگر .افتاد پایین سرش

  .شد می بد گفتم نمی اگر نداشت، اشکالی که گله

 

 سمیعی، آقا حاج بودم کرده حساب شما پدریه روی من ــ
 به گرمه پشتش همسرم ندارم، پدر اگر من بود قرص دلم

 بودن به شم می دلگرم متعاقبا منم و پدر وجود معنای

 .پدرش

 

  .کرد نگاهم باالخره

 

 تموم فردا کینه این اگر دختر، وسطه کهنه ی کینه یه ــ

  .کردنش تموم برای مونه می کوتاه دنیا از دستم نشه،

 

 می بزرگ کردن تموم جای به رو کینه این دارید شما ــ

 .کنید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .میز روی کوبید تسبیح همان با را دستش

 

 و قانونی ...گرفتم زن دختر، نکردم شرع خلف من ــ

 پسرم خدا حلل بابت .خداست حلل رسمی، و شرعی

 غریبه غریبه، از و بچم و زن و کنه نمی نگاهم مستقیم

 منم حضور خاطر به نکنم راضیش اگر من .دونه می تر

 صورت پذیرش این وقت هیچ نپذیره، رو اونا فردا شده

 .گیره نمی

 

 ٤۹۱_پارت#

 طومار#

 

 ...فهمیدم می تازه را این نبودند، مقدس مادرها و پدرها

 داشت چنان زیاد، ی تجربه و باال سن این با مرد این
 بودم آورده ایمان حاال که گرفت می نادیده را بدیهیات
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 حرفشان، و نبودند مقدس مادرها و پدر ی همه

 .نبود درست اذنشان و صلحشان

 

 ...ولی آقا حاج کنم می عذرخواهی ــ

 

 .دادم ادامه لبخند بی و آرام کرد، که نگاهم

 

 .نیست عرف ای، قانونی و رسمی و شرعی هرچیز ــ

 

 .بود نیامده خوش مذاقش به حرفم .بود کرده سکوت

 .شنید می من از را این باید که بود ناامیدانه

 

 خدا دونم می ولی نیستم بلدشم نیستم، مذهبی خیلی من ــ
 دومی همسر داره قصد مرد یه اگر گفته قرانش توی

 صورت در پاشه، جلوی شروطی و شرط کنه، اختیار
 تمکینش، عدم زن، بودن معتاد زن، بودن مریض
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 دومی همسر مرد داده اجازه اسلم دین بله، ...رضایتش

 این از یکی کدوم رویاخانم آقا، حاج ولی کنه اختیار
 داشت؟ و موارد

 

 .نداشت مخالفتی رویا ــ

 

 هم رضایت ...باشه اصل .نداشت هم رضایتی ولی ــ

 دل آقا حاج ...دل حق اسم به هست چیزی یه داشت،

 چیه؟ مجازاتش شما خدای محضر توی شکستگی،

 

 و نکنم ادبی بی داشتم سعی .خشم از بود گرفته گر

  .بزنم حرف آرام همچنان

 

 بوده چی دونم نمی .نبودم شما مشترک زندگی توی من ــ

 که صورتی در حتی مطمئنم، و چیز یه ولی ...نبوده و

 هم باز کردید، اختیار دوم همسر اول، همسر اذن با شما
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 شما .بوده عدالت اونم که داشته شرطی شما برای قرآن

 بودید؟ عادلی همسر

 

 از خواسته بار این و نشسته پسرم کرده، پرت خوب ــ
 بزنه؟ سنگ بهم غریبه یه راه

 

 .رویاجان حتی نداشت، خبر بودنم جا این از روحش آزاد

 .کردم نجوا و زدم تلخی لبخند

 

 .عروستون شه می فردا غریبه این ــ

 

 .دخترجون برو پاشو ــ

 

 سرم را بل این بیماری ضعف دانم نمی بودم، غمگین
 جای که مردی بین مریض ی رابطه این غم یا بود آورده

 .باشد آدم این پدرم نداشتم دوست وقت هیچ و بود پدرم
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 .داره نیاز شما به فردا پسرتون ــ

 

 ٤۹۲_پارت#

 طومار#

 

 .بپذیره دخترمم و زن باید داره، نیاز من به اگر پسرم ــ

 

 .کلمش توی خشم از گرفت بغضم

 

 .باشید آزاد پدر فقط فردا شید راضی کاش ــ

 

 سردی آب انگار جمله این خشمش بین کرد، نگاهم مات

 .تنش روی بود
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 زن دوتا همسر نه دیگه، دختر یه پدر نه فردا، کاش ــ

 .باشید آزاد پدر فقط و فقط ...دیگه

 

 محاسنش به کشید، باال را بود دورش تسبیح که دستی

 .عکس قاب روی باز داد سر را نگاهش و رساند

 

 توی دیدنش از و خودتون پسرتون، با لجبازی سر ــ

 .نکنید محروم دامادی لباس

 

 ام بینی زیر دستمالی و زدم لبخند بغض همان با بعد

 .کشیدم

 

 خیلی اون .ست العاده فوق اما معمولی آدم یه شما پسر ــ

 و بشینه تونست می که صورتی در کرده تلش سخت

 شغلی تا جنگیده وجودش تمام با .کنه تکیه شما به فقط

 اسم اعتبار نذاره و کنه حفظ رو رسیده بهش شما از که

 کردن زندگی کنه می سعی داره اون .بره سوال زیر شما
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 یکم شما شبیه و بگیره یاد خوب و تعهد عین در

 همه، این با .نباشه احساساتی کنه می سعی و زودجوشه

 شده بارم یه برای و باشید فردا خواد می دلش مطمئنم

 رویا همسر نه و آتنا پدر نه .باشه آزاد پدر نقشتون فقط

 که دیدنش با بتونید فردا شاید وقت اون !ای دیگه زن و

 می سعی زیادی تلش با و شده مرد شده، بزرگ چقدر

 .کنید افتخار بهش بسازه، رو زندگی کنه

 

  !پسرش عکس به کرد می نگاه .شدم بلند جایم از

 

 شما کردن متهم قصدم کردم، زیادی جسارت امروز من ــ

 .کنم یادآوری رو چیزهایی یه باید کردم می حس اما نبود

 متوجه کنید خلوت خودتون با کمی خودتونم اگر شاید
  .بدهکارید رویاجون و پسرتون به فردا، یه قدر که بشید

 

 .فشردم دستانم بین را کیفم
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 مهر به نسبت عزیزم کنم فکر سال، همه این بعد نذارید ــ
 اشتباه کرده، تعریف که چیزهایی و اوالدش به والد

  .کرده

 

 .زدم زل عکس قاب آن به هم من بعد

 

 .نیستید مهری بی والد شما ده، می نشون عکس اون ــ

 

 .گفتی حرفات توی و این هستم، مهری بی همسر ولی ــ

 

 نکردم، کتمان و انداختم پایین سر شرمنده بود، گفته تلخ
 تماما ها حرف کردم حس من و نشست سکوت بینمان

 که بروم آمدم و کردم نجوا خداحافظی آرام .اند شده زده

 چهره حد بی تلخی آن به رو و برگشتم .آمد یادم حرفی

 .کردم نجوا اش
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 آزاد پدر عنوان به تنها نه بیارید، تشریف اگر فردا ــ
 کنید می پیدا حضور هم من غایب پدر جای به که اومدید،

 بگم آدم یه به باالخره هم من بتونم شاید بعدش .آقا حاج

 ...بابا شاید یا پدر

  

 مغازه از و کشیدم عمیقی نفس برداشت، خش صدایم

 درآوردن حین و شدند شروع هایم سرفه .زدم بیرون

 راه کشیدنش، سر و کیف توی از ام معدنی آب بطری

 هایم حرف دانستم نمی .بروم راه پیاده کمی تا افتادم

 الاقل .بود آرام دلم اما نه یا گذاشت می را الزم تأثیر

 بازنده را خودم باخت، از قبل و بودم کرده را تلشم

 داغ را سرم کف کرمان گرم هوای .بودم نکرده اعلم

 معدنی، آب ی بدنه روی خورشید تند نور انعکاس و کرد

 از ...سوختند می که چشمانی .چشمانم توی کرد کمانه

 .بودم متنفر ...همزمان سرخوردگی و سرماخوردگی این

                                  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 
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 تزیین نور های ریسه با کرمانی، خان هللا نعمت ی خانه
 بود شده پهان ای سفره خانه، نشین شاه توی بود، شده
 به را خود ی سلیقه تمام چیدنش برای نگار و سودابه که

 بود رفته خودش پای با خودش، عزیز .بودند گرفته کار

 بود گذاشته و بود گرفته برشته سنگگ یک نانوایی،
 وصلت این برای است برکت گفت می عقد، ی سفره توی
 و پنیر قالبی شده، غنچه های پیازچه و تربچه با نگار و

 چشم سودابه .بود کرده تزیین را نان روی گردو کمی

 ها ظرف لباس که هایی دوزی مروارید پای بود گذاشته
 اعل و اصل عسل بود سپرده همسرش به و بودند شده

 همهمه .خانه این جدید زوج شدن کام شیرین برای بخرد

 می بودند، کرده تن نو لباس همه !دیدنی بود برپا ای

 اضافه خانگی عقد ی سفره به چیزی ...آمدند می رفتند،

 بع صدای و دادند می تغییر را ها ظرف جای کردند، می
 را حیاط شود، قربانی بود قرار که گوسفندی های بع

 .سرمان روی بود گذاشته
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 دخترانگی اتاق توی .بودم کرده آرایش را خودم خودم،

 بود جا آن سالگی، ده گمانم از که ای آیینه جلوی ...هایم

 این به برسد تا بود کرده ثبت دلش توی را تصویرم و
 که رنگم یاسی بلند پیراهن پوشیدن از بعد لحظه، و روز

 کرد می مشکل بی را حجابم توربانش، با و بود پوشیده
 نشستم شدم، می نیاز بی عقد ی سفره سر چادر از و

 و در تمام به کردم، نگاه اتاقم به .تختم روی

 و غم هایم، افسردگی و ها شیطنت تمام ...دیوارهایش

 وقتی آن .کردم دوره را هایم گریه و ها خنده هایم، شادی

 می بازی عروسک اتاق ی گوشه نگار با که آمد یادم را
 های سارافون و سفید های شلواری جوراب با کردیم،
 عروسک تا دیوار به زدیم می تکیه هم کنار دوبند
 درگیر محمدمهدی با که زمانی آن کنیم، خواب را هایمان
 آن کردم، تقسیم اتاق این با را هایم اشک و شدم چالش
 دیوارها بین جیغم صدای و شدم قبول دانشگاه که روزی
 من و گرفت آتش کتابفروشی که شبی آن حتی و پیچید
 چهاردیواری همین توی جا، همین که هایی اشک چه

 کدام نبود مهم .کردم باز و برداشتم قرآنی .بودم نریخته

 بابا روح شادی و رضایت برای ...آیه کدام و سوره
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 صدای .بخوانم ای چندصفحه خواستم می هللا نعمت

 وسواسشان و ام خانواده آمد و رفت حیاط، توی گوسفند
 با من و رسید می گوشم به چیز همه بودن مرتب در

 خورد، در به که ای تقه .کردم می زمزمه را آیات لبخند

 اتاق، در به رساند و کرد بلند خدا کتاب روی از را سرم
 .شکمش دلچسب برآمدگی آن و نگار به

 

 قربونت؟ ای آماده ــ

 

 .نشستم تر صاف و کشیدم سرم روی توربان به دستی

 

 خوبم؟ گمونم، ــ

 

 تیر اش بینی و سوخت انگار چشمانش .آمد جلو لبخند با

 جلوی داشت هم شاید .کرد جمعشان طور آن که کشید

 .گرفت می را اش گریه
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 اون ببینی باید خوشگل، و خانم و ساده ماه، عین ــ

 .خبره چه پایین

 

 را قرآن لبخند با .دانستم می را چیز همه دانستم، می

 جلوی باز و قفسه روی گذاشتمش .بوسیدمش و بستم

 .ایستادم آیینه

 

 نگار؟ شم می خوشبخت ــ

 

 .گذاشت ام شانه روی دست و ایستاد نزدیکم

 

 بری دنبالش وقتی تا سپیدار، بدقلقه یکم خوشبختی ــ
 زندگیت از فقط بگیری یاد وقتی اما کنه، می فرار ازت
 می پیدا ش سروکله باشی، توجه بی بهش و ببری لذت

 ...عمه اما بوده، تو با همیشه انگار که طوری یه .شه
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 .سمتش چرخیدم

 

 ...خوندیم زیاد کتاب تو و من خب، اینه منظورم ...تو ــ

 

 دستانش اش، جمله بین پریدم و خواندم را حرفش ته تا

 .فشردمشان محکم و گرفتم را

 

 اما نیستم، ها قصه اون به شدن شبیه دنبال دونم، می ــ
 رو خودمون ی قصه تا نکنم تلش شه نمی دلیل این

 .ببرم جلو قشنگ

 

 .شد تر عمیق لبخندش

 

 ترین بینی پیش قابل و ترین ساده گمونم شما ی قصه ــ
 .شه می دنیا ی عاشقانه ی قصه
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 !واقعیه اما ــ

 

 حریر خورد، تاب پیراهنم .چرخیدم من و کرد سکوت

 .بهاری عصر یک در بود باد شبیه اش پارچه

 

 ست ساده قدر همین همیشه داشتن دوست چون واقعیه ــ

 .باشن بلدش آدما اگه نگار

 

 .پرید باال لبخندش حفظ با ابرویش

 

 .بده یاد و این آدما به شما ی قصه شاید ــ

 

 .شد بلند در زنگ صدای که بدهم را جوابش خواستم

 و رویاجان دیدن با من و رفتیم پنجره کنار هم با هردو
 و کرد عرق دستانم کف شدند، حیاط وارد که آزادی
 .خورد ترک رسیده اناری شبیه لبخندم
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 که پیشت بیاد داماد آقای گم می بیرون، رم می من ــ

 .پایین بیاید هم با اومدن مهمونا وقتی

 

 .بگیرم حیاط از را نگاهم که این بدون دادم، تکان سری

 برادزاده اردالن، و بودند رفته استقبالشان به ام خانواده
 و برگشته بخت گوسفند کنار بود نشسته شیطانم ی

 شدم، جدا پنجره از .خواست می چه جانش از نبود معلوم

 را چشمانم و خنکش ی شیشه به چسباندم پشت از را تنم

 بازشان وقتی .بستم کوتاه مدتی برای

 

 گوشم توی آمد، می باال ها پله از که پایی صدای کردم

 بود، نبسته نگار را اتاق در ماندم، جا همان .بود نشسته

 با .او هم و زدم لبخند من هم ایستاد، که چهارچوب توی

 جوراب خداراشکر و شد می دیده تر الغر شلوار کت
 من لباس رنگ تنش، پیراهن .نبودند پاره بار این هایش

 .هایم ناخن الک رنگ و توربانم بین های گل رنگ بود،

 .آمد سمتم و بست را در آرام شد، وارد
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 !ها شده خوشگل چه ببین، و شرف بی ــ

 

 جیب توی نشست دستش و شد صدادار ام خنده

 این حسرت در الحمدهلل و رفت باال کتش ی لبه .شلوارش

 شد می یافت وفور به ها داستان توی که ژست یک
 .بودم نمانده

 

 .آرایشگاه نرفتی کردی خوب ــ

 

 .کرد می ذوب داشت را وجودم ته تا نگاهش

 

 کنی تغییر خیلی کردم نمی حال سپیدارتری، طوری این ــ

  .تره غریب برام که سپیداری بشی و

 

 .بود آرام صدایم
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 .دادی صفا حسابی رفتی اما تو من جای ــ

 

 .انداخت غبش غب به بادی

 

  پسنده؟ موهام ــ

 

 کمرنگ کمی لبخندش .دادم تکان سر محو لبخند همان با

 .شد

 

 بهتره؟ سرماخوردگیت ــ

 

 قرار و دماغم آب که همین اما کنه می درد گلوم هنوز ــ
 از شکر هزاربار کافیه، بگیرم عقد ی سفره سر نیست

 .بابت این
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 من که گرفت نمی جدی ام، دغدغه از گرفت اش خنده
 بتوانم تا حلقم ته بودم انداخته هیستامین آنتی قرص دوتا
 همه چقدر و بگیرم را بینی سیار آب آن جلوی کمی فقط

 سر است، آور خواب ها قرص که بودند کرده ام مسخره
 .بودم نکرده اعتنا و دیوانه زنی می چرت عقدت

 

 این عقد بعد کاش بیان، مهمونا تا کنیم چیکار باید االن ــ

 .کردنا می فراهم و خلوت

 

 !ادب بی ــ

 

 کنارش از نرم اخمی با من و شد تر غلیظ اش خنده
 دیگر بار یک کردم سعی و آیینه جلوی نشستم گذشتم،
 تمدید را آرایشم بودم نیاز اگر تا کنم بررسی را صورتم

 توی تصویرش کرد، تماشایم ایستاده جا همان از .کنم

 .بود معلوم آیینه
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 ...سپیدار ــ

 

 .بزند را حرفش تا کردم نگاهش آیینه از و گفتم هومی

 !یکهو چرا بود شده جدی

 

 گفتم؟ بهت و این من ــ

 

 .نبود جواب دیدن آیینه از دیگر چرخیدم، کمی

 

 و؟ چی ــ

 

 لحنی و محکم نگاهی با جیب، در دست جدیت، همان با

 .کرد زمزمه آهسته گذاشت نمی اگری و اما جای که

 

  !دارم دوست که ــ
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 ی سایه زیر کشیدم هم را قلبم دندانم، زیر کشیدم را لبم

 انگار روحم و رسید سکون به مغزم .اش جمله پربرکت

 .زمهریر سرمای یک دل در گرم، پتوی یک زیر خزید

 .کردم می نگاه را صورتش داشتم فقط شد، نزدیکم

 کرد جدا هایم دندان از را لبم ام، چانه زیر نشست دستش

 داشت آیینه گمانم حاال .آورد جلو کمی را سرش و

 می نشان اتاق دیوار و در به را ما از قشنگی تصویر

 .بود شده تر جدی اما تر آرام صدایش .داد

 

 .دارم دوست خیلی رویا، جون به ــ

 

 .کردم می باورش عزیز، جان به
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 و رفتن برای کردند صدایمان آمدند، که ها مهمان
 زحمات حاصل که خانگی عقد ی سفره سر نشستن

 صلوات صدای نشین، شاه به ورودم .بود خودم عزیزان

 متنوع عطرهای البته و آمد می اسپند بوی .کرد بلند را

 سهیل همسر که هایی صندلی روی هم همراه .ها آدم

 آمده عاقد .نشستیم بود کرده کاور مخمل با را رویشان

 که ها زدن دست صدای .بود باز جلویش دفترش و بود

 توی دارمش دوستت که ای کرختی با من گرفت، آرام

 درجه فامیل .جمعیت بین چرخاندم چشم بود نشانده جانم

 نگاه .صمیمی و خودمانی جمعی داشتند، حضور یک

 .دیدیمش هم با هردو انگار و بود کسی دنبال هم آزاد

 دستش دیروزی تسبیح همان و بود نشسته ما سعید کنار

 قدر بود شده راضی باالخره یعنی این و بود آمده .بود

 .باشد ازاد پدر فقط روز یک

 

 ای آسوده نفس آزاد که ای لحظه آن خواست می دلم
 در سعی رویاجانم .بمیرم برایش دیدنش، از کشید
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 با .آمدن این از بود خوشحال هم او و داشت آبروداری

 و نداد را جوابم اما دید کردم، تشکر او از سر حرکت

 که سروصدا .چرخاند مشتش توی دور یک را تسبیحش

 از نگاهم .زدن حرف به کرد شروع عاقد گرفت، ارام

 و راحت که آزاد صورت روی نشست ای نقره ی آیینه

 چادر آن با عزیز .بود آرام و بود نشسته خجالت بی

 را سفره توی قرآن شد، نزدیکم خوشگلش رنگی

 در .کنم بازش کرد اشاره و گذاشت پایم روی و برداشت

 ریخته شده خشک یاس گل یاسین، ی سوره صفحات بین

 آیینه توی از و شنیدم می را هایم نفس صدای .بودند

 کرده خبر سعید که عاقدی .دیدم می هم را ها پری حتی

 خیلی .نداشت را مراسم دادن طول اهل خیلی ظاهرا بود،

 تر بزرگ از اجازه با و کرد تمام را هایش صحبت زود
 گوش جمع تمام که ای خطبه خواندن به کرد شروع ها،

 دو بود، مرغ تخم رسم طبق سفره، توی .داشتند آن به

 و کماج حیوانی، روغن عسل، سبز، جانماز الله،
 دیده تهیه سودابه و عزیز دیشب که خانگی های شیرینی
 پنیر و نان آن البته و گردو و بادام و بسته و نبات بودند،

 قدیمی .بخورند تا شد می داده بخت دم دختران به بعدا که
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 داشتم اعتقاد من اما کند می باز را بخت گفتند می ها
 باز چیزها این با بخواهد که نبسته کسی را ها آدم بخت

 خداوند خواست و قسمت ی دایره در چیزهایی یک .کند

 می را هم داشتیم آیینه توی جا، این ما که حاال و بود
 باشد، نخورده گره کسی دست داشت اصرار عاقد و دیدم
 این که بود دیده داشتن دوست الیق را هایمان دل خدا

 .مان سینه مرکز در بود کاشته را حس

 

 ؟ میبینم دارم درست رو خانم عروس ی مهریه ــ

 

 .گفتیم بله هردو و لبخند با خورد، گره هم در نگاهمان

 .داد ادامه را خطبه و رفت باال عاقد ابروی

 

 کرمانی سپیدار خانم سرکار مکرمه محترمه دوشیزه ــ
 همیشگی و دائم زوجیت عقد به را شما وکیلم بنده آیا

داق به سمیعی، آزاد آقای  هللا کلم جلد یک مهریه و ص 
 ی مهریه و نبات شاخه یک شمعدان، و آینه یک مجید،
مه به مهریه که شرط این با کتاب، جلد شش و نود  ی ذ 
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م زوج ین ُمک ر  ند الُمطال ب ه و است ثابت د   عالی سرکار به ع 

 طرفین توافق مورد که شروطی و .داشت خواهند تسلیم

 آورم؟ در بوده

 

 بگو سکه بود گفته آزاد .بود کتاب نه، که سکه ام مهریه

 نافم به که کتابفروشی دختر ی مهریه بودم گفته من و

 کتاب از طوماری خواهم می .نیست کتاب جز بستی،

 تو که باشم داشته مشترکمان ی خانه دل توی را هایی
 از خط یک اولشان ی صفحه و ای خریده برایم

 کرده انتخاب جلد شش و نود .نوشتی برایم احساساتت

 آتش توی که بابا کتاب جلد شش و نود آن داغ تا بودم

 سوم بار برای عاقد .کند پیدا التیام بود سوخته سوزی

 را راسخش چشمان آیینه، توی از من و وکیلم پرسید

  .دارد دوستم رویا جان به بود گفته .کردم نگاه

 

 تمام و عزیزم پدر روح ترها، بزرگ ی اجازه با ــ

 !بله ...جمع عزیزان
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 ها زدن دست صدای کرد، باز و بست کوتاه را چشمانش
 صدای و گرفت اذن آزاد از بار این عاقد و گرفت باال

 داشت نگار که را سرمان باالی تور او، گفتن بله محکم
 های نگاه و ماندم من و کرد جمع سایید می قند رویش
 خودت .کردند می تماشایم داشتند که شادی اما خیس

 کردند، پر را ات خالی جای عیالت و اهل اما نبودی،

 .کرمانی خان هللا نعمت

 

 زنمی؟ دیگه ــ

 

 دیدم تأییدی، هر از قبل و چرخیدم سمتش بستم، را قرآن
 سوت صدای .بوسید را ام پیشانی و کشید جلو را سرش

 همان شدم آب من اما، بود که کار دانم نمی که آمد زدنی
 اول، از انگار که کشید قد سپیداری درخت نو، از و جا

 .نداشت معنی اش زندگی توی سمیعی آزاد نداشتن دوست

 

 .بگم تبریک بهش خوام می و، قشنگم ی خاله کن ول ــ
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 منقلب حال همان با آزاد شد باعث پژمان، شاکی صدای
 با من و بکشد پلکش ی گوشه به دستی کند، رهایم

 وقت هیچ آزاد و پژمان بین کنم، اعتراف خیس لبخندی

 .شود نمی برقرار صلح

 

 .بغلم بیا نکن، نگام طور اون ــ

 

 پژمان به عجیبی عصیان و کلفگی یک با آزاد نگاه

 را پژمان بینشان هربحثی از جلوگیری برای .شد دوخته

 با را اش بامزه حساسیت آن دادم اجازه و کردم بغل

 .بکشد رخ به خودش به تنم فشردن

 

 گفت، ای اضافه هرچیز خدایی ببین بشی، خوشبخت ــ

 .دارم مهارت آدما کردن سرویس توی که بگو قشنگ
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 و بشنود آزاد که بود کرده تنظیم طوری را صدایش
 بیرون پژمان آغوش از من شد باعث او جدی جواب

 .بیایم

 

 چقدره، کردن سرویس توی مهارتت که مشخصه ــ

 ...اولش هللا بسم از کردی شروع

 

 .شکست من صدای را نگاهشان دوئل

 

 .کنید رفتار هم با تر متمدنانه یکم لطفا آقایون، ــ

 

 محکم و رفتم آمد می نزدیکم که عزیزی سمت به هم بعد

 خط هم برای که مردی دو نبود مهم برایم .گرفتم برش در

 فعل برایم شود، می چه عاقبتشان کشیدند می نشان و
 بدهم فشار آغوشم توی طوری را عزیز که بود مهم این
 خاطر به خودش از که هایی سال تمام برای کند باور که

  .قدردانم او از کرد بزرگم پدر بدون تنها، و گذشت من
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 کردم می حس عجیب امروز .سپیدار بشی سپیدبخت ــ

 بگم بهش خواست می دلم .هست باباتم خونه این توی

 خرج و خودم تونستم که جایی تا براش امانتیت، اینم

 !باشه راضی ازم امیدوارم کردم،

 

 .بودم گرفته را شکستنش جلوی و داشتم بغض

 

 بابا جای کردی سعی همیشه که مرسی عزیز، مرسی ــ

 .کنی پر برام هم رو

 

 آغوشم در گریه با سودابه آن از بعد ...چندبار بوسیدم،

 را من خواهرکم مهربانم، و احساساتی ی سودابه .کشید

 مادری عزیز قدر برایم .دانست می خودش دختر مثل

 نکند که بلرزد دلش طور این داشت حق حاال و بود کرده
 دلنگرانی .نکشد را انتظارم سفیدی بخت، ی خانه توی

  .کردم می حس را کنارشان در آمیخته شادی و ها

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ی جمله از شان، مردانه بغض از برادرانم، آغوش از آخ
 همه که ندارم پدر نبرم گمانم گفت گوشم زیر که سعید
 که هرزمان کوچکشان خواهر برای شوند می پدر شان

 آمدند، جلو تبریک برای وقتی نگار و پرهام بخواهد،

 کافی فقط .بیاورند زبان به ای جمله هیچ تا نبود نیازی

 داشتیم هم با که خاطراتی تک تک تا کنم نگاهشان بود
 گونه روی بخورد سر اشک و بکشد قد چشمانمان جلوی

 گفت و آمد جلو اعتراض با جان رویا سر آخر .هایم

 اخم نگاه با آزاد و اشک و بغض همه این ندارد خوبیت

 .ندارد دوست را هایم اشک بود رسانده پیغام آلودش

 پسر و پدر .بود او پدر آمد تبریک برای که نفری آخرین

 راز من اما دادند دست هم به سرد

 

 این آمدن از بود خوشحال .فهمیدم می را آزاد چشمان

 را من پیشانی فقط اش، هدیه دادن بعد که مردی مرد،
 آزاد و من سر وقتی لحظه، همان و کشید عقب و بوسید
 آیین و بنشینم ها صندلی روی دوباره تا چرخید هم سمت
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 تردی و سبک و نرم لبخند آوریم، جا به را عسل خوردن

 کل دیدنش با ها پری که لبخندی .بود هایمان لب روی

 دختر .شد پخش من گوش توی فقط صدا این و کشیدند

 خوشبختی آرزوی برایم سرسفره، در نشسته پریان شاه

 !قصه این به بود کرده گرم ...را دلم آرزو این و کرد می

                                       

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 

 

 با هم بعد اتاق، ی گوشه انداخت و کرد گوله را جورابش
 من آرایش میز جلوی و رفت ساعتش بند کردن باز

 داشتم مبهوت هنوز و تخت روی بودم نشسته .ایستاد

 .بود کرده را کار این که شد نمی باورم .کردم می نگاهش

 .چرخاند سر که دید را ام چهره آیینه توی از

 

 کنی؟ عوض و لباسات خوای نمی ــ
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 شد؟ روت چطور واقعا تو ــ

 

 دست و میز به داد تکیه چرخید، کرده اخم و کرد ترش
 .زد گره اش سینه روی

 

 باشم؟ زنم پیش شب خوام می گفتم نداره؟ چطور ــ

 

 به خانگی شام بعد عقد مراسم که ای لحظه یادآوری با
 کردند، رفتن عزم ها مهمان یکی یکی و رسید اتمام
 همه و کرد طی را برعکسی مسیر هایم رگ توی خون

 دستم !خدایا بودم کشیده خجالت چقدر .بست یخ جانم ی

 .پوشاندم را چشمانم و صورتم روی رساندم را

 

 شد؟ روت داداشام جلوی وای، ــ

 

 .زد لب آرامی صدای اما غیظ با و تخت روی نشست آمد،
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 مامانت گوش زیر اونم اول شب که من چیه؟ مگه ــ
 بکشم، خجالت که کنم برقرار رابطه باهات دارم برنمی
 پیش شب نداره اشکال اگر گفتم خودمونی و رک خیلی

 .باشم زنم

 

 رها را دستانم من، جان توی بود پریده غیظش بار این
 محکم و برداشتم را بالشم و صورتم روی از کردم

 .پرسید بامزه اخمی با و گرفت را بالش سمتش، کوبیدم

 

 بابا؟ چته ــ

 

 .نرود بیرون تا بود خفه صدایم

 

 گفتی برگشتی ...مامانت عزیزم، داداشام، جلوی چمه؟ ــ

 .آزاد پررویی خیلی خدا به .زنم پیش بمونم شب
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 .گرفت اش خنده کردم حس

 

 نه منم باشه رفته آبروش کسی اگرم چیه؟ تو مشکل ــ

 چقدر که رفته وا ی چهره اون از بود مشخص ...تو

 .نویسن نمی تو پای نترس بودی، ناراضی

 

 .تخت روی کردم پرت و کشیدم دستش از را بالش

 

 اتاق توی تو، و من االن داره؟ تو و من پای مگه ــ

 تخم، و اخم و ابرو و چشم کلی با عزیزم تازه ...منیم

 زیر تهشم آب، پارچ یه و گذاشته لحاف و بالش برامون

 ...گفته گوشم

 

 ی ادامه منتظر کنجکاو بریدم، اللهی الاله با را حرفم
 شوهرت گفته عزیزم بگویم نشد رویم دیگر و بود جمله
 ندارد هم شدن دار نوه زود ی حوصله است، سفید چشم
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 وای .است صفر زیر اش آمادگی سیسمونی خرید برای و

 گوشم زیر را ها حرف داشت اخم آن با عزیز وقتی که

 .بودم برده رنگ چقدر زد می

 

 گفته؟ چی عزیزت ــ

 

 سرش توی دیگر بار یک را بالش اگر شد نمی خنک دلم

 .زدم نمی

 

 .شوهرت سفیده چشم خیلی گفت ــ

 

 .نیامد که آمد بدش ای ذره بگو

 

 خونه بره گرفتم ماشین واسش وقتی هم رویا و این ــ
 .خب زنمی چیه، سفیدی چشم بابا ولی .گفت
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 فهماندن برای تلش از که هایی آدم عین فهمید، نمی
 رخت به خسته و کردم تماشایش اند شده خسته مطلبی

 .کردم ای اشاره ها خواب

 

 رفته زودتر پژمانینا آوردیم شانس فقط بندازشون، ــ

 .بودن

 

 تخس و بندازد زمین روی را ها خواب رخت تا شد بلند

 .داد را جوابم

 

 .اومد برنمی ازش کاری هم بود ــ

 

 دلم کجای را حساسم ی دوبرادرزاده بود، کم برادر سه
 خیلی آزاد عقد اول روز از که خصوص به گذاشتم، می

 با و نیست مراعات اهل بود داده نشان محکم و قرص

 .را پژمان او یا کشت، می را او پژمان یا تندش، تب این

 را بالشم .کرد باز را سنگین لحاف و انداخت را ها تشک
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 سراغ رفت خودش و تشک روی کرد پرت و برداشت هم

  .آب پارچ

 

 نیستی؟ اذیت کتت، شلوار و پیراهن اون با ــ

 

 می راحتیمم بلیز و شلوار بود زشت دیگه ولی چرا، ــ

 .بسه هم جا همین تا اول شب .آوردم

 

 .زدم لب طعنه با و برخاستم

 

 .کردی رعایت رو مورد یک این باز که الحمدهلل ــ

 

 خنده من وضعیت .ایستاد کمر به دست و گرفت اش خنده

 کنم، عوض جلویش را لباسم شد نمی رویم داشت، هم
 .کند خفتم عزیز باز و بیرون بروم شد نمی هم رویم

 خانگی های لباس با پرتفریحش نگاه جلوی از آخر دست
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 دیوار ی گوشه طبقه، همان و شدم خارج اتاق از ام

 و کردم باز هم را توربان .شدم پیراهن تعویض مشغول

 .آرایش کردن پاک و مو کردن شانه ماند می حاال

 .کرد متوقفم صدایی که شوم اتاق وارد دوباره خواستم

 داشت و بود ایستاده ها پله پایین عزیز چرخید، سرم

 نمی .آورد می در خودش از پیس پیس شبیه صدایی

 ناسزا باد به چطور شرایط این بابت را آزاد دانستم

 کرده رویایی حسابی را عقدمان اول شب یعنی .بگیرم

 خجالت خیلی کردم سعی و رفتم پایین را ها پله .بود

 .نکشم

 

 .عزیز جونم ــ

 

 بدی؟ بهش بدم سعید لباسای از خوای می ــ

 

 عزیز ی جمله اما بمانم کش خجالت خواستم می من

 .نگذاشت
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 نه ...کجا آزاد کجا، سعید هیکل و قد شکلت، قربون ــ

 .خواد نمی

 

 توی ...چرکه منتهی هست، دست یه پژمانم لباسای از ــ

 بیارم؟ دارم برش حمومه،

 

 ی گزینه هم داد می را پژمان عرق بوی که لباسی

 منتظر که انگار عزیز و انداختم باال سری .نبود مناسبی

 .زد را حرفش بود بهانه

 

 مهمون؟ اتاق بخوابم، باال اتاق بیام من خوای می ــ

 

 را آزاد اتاق توی گشتم برمی اگر کنم، گریه داشتم دوست

 .کشتم می حتما
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 .نیاد پیش مشکلی دم می قول من عزیز، ببین ــ

  

 تکان سری افسوس با و انداخت وضعم و سر به نگاهی

 .داد

 

 رغبت یعنی نمیاد، پیش بخوادم مشکل ظاهرت این با ــ

 صورتت الاقل برو ...کرده شره که ریملتم اون .مونه نمی

 .نکنه خوف مردم جوون بشور و

 

 به یکی و زد می میخ به یکی کردم، نگاهش مستاصل
 نمی نصیب بی را کداممان هیچ شکر را خدا نعل،

 برود گرفت را راهش ندارم پاسخی دید وقتی .گذاشت

 .کرد نجوا هم حال همان در و اتاقش سمت

 

 !تنده آتیشش پسر، این با برسه دادمون به خدا ــ
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 با من شد، اتاقش وارد او وقتی و حرفش از گزیدم را لبم

 با .رفتم باال را ها پله بودم کرده عوضش که پیراهنی

 آزاد نداشتم انتظار که هرچقدر نداشتم، تعارف که خودم
 که هرچقدر بماند، ما ی خانه شب و کند عملی را حرفش
 یک دلم ته بودم، شاکی دستش از و بودم کشیده خجالت

 را اتاق در .داد می قلقلکم و خزید می کرم شبیه حسی

 انتظارم خواب، رخت روی نشسته دیدم و کردم باز آرام

 .بزند غر تا بود کافی دیدنم .کشد می را

 

 کنی؟ عوض لباس بیرون ری می شوهرتم، مثل ــ

 

 ی شوینده سراغ رفتم و تخت روی انداختم را پیراهن

 قوطی .شدم می خلص آرایش این شر از باید .صورتم

 .زدم لب و دادم تکان چشمش جلوی شوینده

 

 .جون شوهر یواش یواش چیز همه ــ
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 تو را هایش لب که دیدم من اما داشت نگه را اخمش

 و کردم باز را سرویس در لبخند با .نخندد تا کشید

 داشتم، بهتری حس بعدش .شدم صورتم شستن مشغول

 بهتر موهایم زدن شانه قطعا و شانه برداشتن با که حسی

 .شد می هم

 

 .کنم شونه من بیا ــ

 

 داشت چراغ دو من اتاق .کشید سمتش را نگاهم حرفش،

 چراغ از یکی پریز، سمت رفتم .بود روشن هردویش که

 که آنی و کردم خاموش داشت تری بیش نور که را ها

 هم بعد .گذاشتم روشن بود تر ملیم و تر الیت نورش

 .نشستم جلویش و رفتم دست به شانه نرمش، نگاه زیر

 مویم اگر کردم فکر این به من و گرفت دستم از را شانه
 در البته و برد می را سرم عزیز بریزد خواب رخت روی
 دست وقتی نبود مهم موضوع این هم خیلی لحظه، این
 جای و رقصید می موهایم بین داشت بار اولین برای آزاد

 .بود کرده پر را شانه
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 جام؟ این امشب که این از ناراحتی واقعا ــ

 

 بود او به پشتم پاندا طرح شلوار و بلیز آن با چهارزانو،

 مردی .کند شانه را موهایم او تا قفل هم توی دستانم و

 پوست با دستش نوازش و بود شده محرمم امروز که
 آمد می نظر به کننده مسخ اما، غریب چه اگر سرم

 

 دی؟ نمی جواب ــ

 

 .نیومد بدم ...اما کشیدم خجالت ــ

 

 که انگار حوصله، با .زد می شانه آرام را موهایم

 تنم بود شده باعث حال این .بشمارد را تارهایش بخواهد

 پوستش .کنم لمس آرام را بازویم و بگیرد ریزی لرز

 .بود شده دانه دانه
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 بذارمشون؟ باز شد، تموم ــ

 

 تنم، کنار شانه گذاشتن با او و دادم تکان تأیید به سری

 من حاال .چرخاند را من و کمرم دور انداخت دست

 با چهارزانو، حالت همان با او، روبروی بودم نشسته
 ست لباس و آرایش بی صورت شده، شانه رهای موهای

 .کرد می تماشایم داشت هم لذتی چه با .پاندایم خرس

 شفاف انقدر نگاهش هم آرایشم با و عقد لباس توی حتی

 ام شانه هردو .هایم شانه به رساند را دستش .بود نشده

 .زد لب و شدند فشرده دستانش با

 

 آزاد، اسم به دارن درخت یه هم شمالیا دونستی می ــ
 اسمش ولی ازار، گن می بهش محلی زبون به البته

 آزاده؟
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 برمی سرش یک من مثل هم او اسم پس .دانستم نمی

 درخت؟ یک به گشت

 

 قد قراره هم ی سایه زیر که درختیم دوتا انگار ما ــ

  .بکشیم

 

 را خودش .فقط کنم نگاهش دادم می ترجیح .نزدم حرفی

 .داد تکانش و آب پارچ به زد ضربه بالشش و کشید جلو

 از اما او حواس نریخت، پارچ آب که کردم خداراشکر

 .بود نشده پرت من

 

 و شب ی همه رفتم، می امشب اگر اما ببخش و من ــ
 تونستم می که کردم می فکر این به و کشیدم می بیداری

 ...تا باشم پیشت

 

 .پرسید آرام و گرفتند فاصله هم از هایم لب
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 تا؟ ــ

 

 کشید، جلو را سرش بعد کرد، نگاه را چشمانم چندثانیه
 را لبش آسمان توی ابرها حرکت شبیه نرم، خیلی

 سینه توی که عمیقی نفس با من چشمان لبم، به چسباند
 موهایی الی خورد سر او دست شد، بسته خورد گره ام

 بوسه .کشید عقب را گردنم و بود کرده شانه خودش که

 یک انگار ...آرام خیلی خیلی .آرام اما بود طوالنی اش

 ذره با خواست می که بود لیوانش توی محبوب نوشیدنی

 تمام در من که زمانی بعد وقتی .نشود تمام خوردنش ذره

 عقب کردم تجربه را آب توی خوردن سر حس طولش،

 .بود همیشه از آزادتر خیلی چشمانش کشید،

 

 .ببوسمت تا ــ

 

 و شد گفته بوسه آن از باالنیامده نفس بین اش جمله

 و گیر نفس قدر همان ...آب توی خوردم سر من باز بعد،
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 پشت از بار این پری سه کردم می حس !غافلگیرکننده

 که لبخندی همان با .کردند می تماشایمان داشتند پنجره

 روزها این که بود خوب چقدر و داشتند عقد ی سفره سر
 می برق فقط و نداشت حسرت پریان شاه دختر چشمان

 ....زد

 

 ٥۰٤_پارت#

  طومار#

 

 روی چرا که بودم گیج کمی کردم، باز که را چشمانم
 برایم چیز همه بعد، ی ثانیه سه اما برده خوابم زمین
 را چشمانم و تابید می پنجره درز از که آفتابی عین

 و بوسه فکر دیشب، فکر .شد روشن بود، گرفته نشانه

 به زود انقدر تا نداشت قصدی انگار که ای ساده آغوش
 جمع حین و بشوم خیز نیم شد باعث بکشد سرک حریمم

 .بگردانم اش خالی جای روی نگاهی موهایم، کردن

 از خبری .بود گذاشته تشک روی و کرده تا را پتویش
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 خواب رخت نزدیک هم دیشب ی شده ی گوله جوراب

 .نبود

 

 رفته؟ یعنی ــ

 

 طور این را بودنمان هم کنار شب اولین که این تصور
 من ی بدرقه و خداحافظی بدون او که باشیم کرده صبح
 وقتی که خصوص به .گرفت را حالم باشد رفته سرکار به

 او و بودم زده غر ماندنش خاطر به چقدر افتاد می یادم
 سر پشت های بوسه بعد محترمانه و صبورانه چقدر
 با همراه و بالش روی بود خوابانده را سرم همش،
 تو کنم می نگات من بخواب، " بود گفته موهایم نوازش

 بعد و شدم بلند خواب رخت روی از ناراحتی با "بخواب

 پله از بستنشان، و موهایم کردن شانه و صورت شستن

 پر را پنجدری عزیز، های خنده صدای .شدم سرازیر ها

 انقدر را صدایشان بود ها مدت که هایی خنده .بود کرده

 سرکی ها خنده دلیل از متعجب .بودم نشنیده دل ته از

 سفره پای عزیز و آزاد دیدن با و کشیدم دری پنج داخل
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 بود، شده پهن ایوان باز درهای به رو که صبحانه ی

 .شد باز درها مثل هم من دهان

 

 مادر؟ شدی بیدار ــ

 

 من سمت آزاد سر و پرسید را این خلق خوش عزیز

 صبحانه عزیز با داشت بلکه بود نرفته تنها نه .چرخید

 را پاهایم و دادم حیرتی از پر بخیر صبح .خورد می هم

 .جفتشان بودند سرحال چقدر .دادم حرکت

 

 .دخترم بریزم چایی برات بشین بیا بخیر، صبح ــ

 

 آزاد از سر ی نشانه با و گیج های آدم شبیه نشستم،

 عزیز .زد چشمکی فقط او و است خبر چه جا این پرسیدم

 پر بود آورده سفره کنار تا که ای کتری از را چای لیوان

 .پرسید و آزاد سمت چرخید هم بعد .جلویم گذاشت و کرد
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 پسرم؟ شد چی بعدش ــ

 

 من چشمی زیر داشتند هردو خنده، از بود پر آزاد صدای
 کردند می نگاه را

 

 عوض رنگ صورتش و شد من متوجه بعدش هیچی، ــ

 .شد زده علقه اون ی جرقه تازه کنم فکر جا اون .کرد

 .بود شده گیج شیرینی طوری یه

 

 دستم بین بودم برداشته کردنش تکه قصد به که نانی
 .پرسیدم آرام و ماند

 

 چیه؟ قضیه ــ

 

 ٥۰٥_پارت#

 طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 چروک دور کشید دست کرد، نگاهم خنده همان با عزیز

 .داد جواب و دهانش دور های

 

 تو کتابفروشی توی که روزی اون جریان داره پسرم ــ
 سر و زدی می حرف هات مثانه و کلیه ی درباره داشتی

  .کنه می تعریف رو رسیده

 

 و نشست نگاهم توی جا یک شوک، و بهت و حیرت

 آن به ای خاطره از داشت .آزاد سمت چرخید سرم

 به توجه بدون  کرد؟ می تعریف من مادر برای افتضاحی

 .داد ادامه نگاهم

 

 ...بار یه یادمه ــ

 

 روز اولین صبح که شد نمی باورم حرفشان، بین پریدم
 بودنمان، هم با شب اولین از بعد صبح عقد، از بعد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حرف چیزهایی چنین به راجع صبحانه وسط درست

 نزدیک برای .بود آمده خوشش چقدر هم عزیز و بزنیم

 شوهر این برد می را من آبروی داشت عزیز به شدن تر

 .روزه یک

 

 آزاد؟ نشده دیرت تو ــ

 

 .دربیاید باالخواهش طور این عزیز که شد نمی باورم

 ناگهانی؟ انقدر بود شده چه مگر حال به تا دیشب

 

 بخوره رو ش صبحونه بذار رو، بچه داری چیکارش ــ

 .پسرم کن تعریف ...دیگه ره می

 

 از گفتن با این از تر بیش که کردم التماس نگاهم با

 حرف ها، قصه عین خیالم به .نبرد را آبرویم هایم سوتی

 کارتون توی که طور همان .خواند می چشمانم از را

 زد، می حرفی زمین سر آن از سوباسا ها، فوتبالیست
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 داد می را جوابش چشمانش با تماشاگران بین از یکی

 .باطل خیال زهی اما

 

 جدی ولی خانم، عزیز براتون نگم زمیناش خوردن از ــ

 .باشیم درد هم باید مورد این توی

 

 اصلی زخم ی نقطه روی بودند گذاشته دست انگار عزیز
 هم حیاط توی پرندگان کل که کشید آهی چنان اش،

 ی بچه و مادر ی گربه آن حتی .شنیدند را صدایش

 .اش شده بزرگ

 

 دادم سویق بهش انقدر بود، همین بچگی از ــ
 و دست نگیرن گچ هربار الاقل شه محکم استخوناش

 اون شد، بزرگ پسرا با این .نکرد افاقه ولی ...و پاش

 یاد و رفتن باال راست دیوار از بهش پژمان و پرهام
 دیوار {مارمولک }کرپو عینهو موند، روش دیگه .دادن

 .باال رفت می گرفت می و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دار خنده حتما صورتم .کرد نگاهم بار این جدیت با آزاد

 .شدم می کوبیده داشتم جهت هر از .بود شده

 

 .شه نمی طوری این عزیزخانم، کرد فکری براش باید ــ

 

 یک به که انگار من، به زدند زل بار این جفتشان بعد

 ازشان رو غیظ با .کردند می نگاه العلج مریض

 را سرش دوباره عزیز .زدم گاز را ام لقمه و برگرداندم

 .او سمت چرخاند

 

 ٥۰٦_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می راحتی لباس دست یه برات بازار، رم می امروز ــ

 هم دیشب .نخوابی معذبو طور این اومدی که شبا .گیرم

 .نکرد گوش کرد تنبلی بیاره، لباس برات گفتم سپیدار به

 

 یک در بودند رفته رسما .نکردم هم نگاهشان حتی دیگر

 رخت لباس، کدام آخر .کردند می ضایع را من و تیم

 پژمان؟ های چرک

 

 ایشاال .برم کم کم دیگه من عزیزجون، دردنکنه دستت ــ

 .گم می برات ها خاطره از باز بعدا

 

 می اش صدقه قربان هم چطور نامرد، دوست پسر عزیز
 خواست می چشمانشان با دیشب انگار نه انگار .رفت

 .کند جدا تنش از را مرد این سر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 جا، همین بیا امشبم ...مادر برو رشیدت، قد قربون ــ

 صحبت هم پیرزنم من .نمونه تنها بیا بردار مامانتم

 .باشم داشته

 

 چشمکی باز من، شاکی چشمان بین چسبید آزاد شر نگاه

 بود خوب .بوسید را عزیز سر روی شد، خم و زد

 .بود گرفته یاد قشنگ را خوابش رگ ...دیگر

 

 شما هفته، آخر به راجع فقط چشمام، جفت روی ــ
 دیگه؟ موافقید

 

 خیالت .بگم نه تو به تونم می من مگه مادر، آره ــ

 ...بیایا شب ...راحت

 

 .بودند متفاوت دوعزیز انگار امروز، و دیشب عزیز

 می کمک پسر این تند تب بابت خدا از دیشب عزیز
 پیشنهاد او به هم امشب برای امروز، عزیز خواست،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 این از بود مانده باز دهانم .داد می را خانه توی ماندن

 من سمت به عزیز برخاست، آزاد وقتی و تغییر همه

 .چرخید

 

 .مادر کن بدرقه و شوهرت برو ــ

 

 کتابفروشی؟ نمیای مگه چرا، بدرقه ــ

 

 و شدم بلند .آزاد مثل درست ماند، من جواب منتظر عزیز

 این بین ی شده درست شبه یک ی رابطه از گیج هنوز

 .زدم لب دو

 

 !برو تو میام، دیرتر یکم ــ

 

 نگفت، چیزی اما برود تنها نداشت دوست بود مشخص
 باد نشستن با و رفتم اش بدرقه برای ایوان در جلوی تا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 را هایش کفش او تا ماندم منتظر صورتم، به بهاری گرم

 به را امروزش گزارش داشت هم حال همان در .بزند پا

 .داد می من

 

 رم می بعد شم، راحت لباسا این از خونه، اول رم می ــ

 میای؟ کی تو ...سرکار

 

 ٥۰۷_پارت#

  طومار#

 

 عوض انقدر گفتی چی عزیز به دیگه، ساعت دوسه ــ
 شد؟

 

 را لپم ام، گونه به رساند را دستش ایستاد، صاف خنده با

 از مثل .لبش به رساند را دستش و کشید ها بچه عین

 دل هم اش ساده اداهای با مرد این بود، گرفته بوسه من
 .برد می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 تر بیش خودت از مامانت بازی، زبون و خاطره یکم ــ

 .باهام میاد راه

 

 قبل و آورد جلو را سرش خندید، که کردم نگاهش چپی

 .کرد زمزمه رفتن

 

 کاش برم، کنم ولت نمیاد دلم وهلل به دیشب، طعم بعد از ــ

 .اتاقت توی شد می خلصه فقط زندگی بعد به جا این از

 

 نه خواستم نمی کردم، پنهان زور و ضرب به را ام خنده
 سینه توی و کرد باد یهو که دلی آن نه و ببیند را ام خنده

 .براق های اکلیل از بودند پر همه ترشحاتش و ترکید ام

 رساند را دستش و کشید عقب بزنم حرفی که این از قبل

 .اش پیشانی به

 

 !یاعلی رفتم، من ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .باش خودت مواظب ــ

 

 پایین بلندش پاهای با را ها پله کند، نگاهم تا برنگشت

 .گذاشت جا برایم را صدایش فقط و رفت

 

 .خانم عروس فدا ــ

 

 و کردم نگاه را حیاط از خروجش ایوان روی همان از
 و چشمانم با که قلبم، با فقط نه که ای چندثانیه از بعد
 رگ به خون شبیه را داشتنم دوست بدنم اعضای تمام
 به دادم را ام تکیه دری، پنج داخل برگشتم رساندم، هایم
 نور بازی با ها تابستان اش، رنگی های شیشه که دری

 .شد می خانه وارد که هرکسی از کرد می دلربایی آفتاب،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 دیشب تو دومادت، با خانم عزیز شدی صمیمی یهو ــ

 چی هفته آخر جریان .موندنش از بودی ناراضی نبودی

 بود؟

 

 .داشت برق عزیز چشمان

 

 از وقتی از شیرینه، خیلی زبونش پسر، این نگیره بل ــ
 کارش بفهمه که کنم محلی کم براش اومدم شد پا خواب
 حرف کرد شروع نکشید دقیقه به اما نبوده، درست
 نمی بند هام خنده و شدم حرفاش قاتی کی نفهمیدم زدن،

 بعدشم .زدناش حرف این دلم کنج نشست قشنگ .اومد

 با داره فرق غلطم و درست کرده، فرق رسم االن مادر

 داشتم زیادی شبا؟ جا این بمونه داره عیبی چه .ما زمان

 .بهت گه می خودش هم رو هفته آخر .گرفتم می سخت

 

 ۵۰۸_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 از یکی یاد انگار که زد لبخند حرفش بعد طوری یک

 پای و رفتم جلو زده شگفت .بود افتاده آزاد های حرف

 .نشستم سفره

 

 مار ی مهره انقدر یعنی و؟ این گی می جدی عزیز ــ
 .نداشتم خبر من داشت

 

 ی مهره زشته شوهرته مادر، نزن حرف جوری این ــ
  چی؟ یعنی چیزا این و مار

 

 از چقدر مگر بود؟ چه پس نبود مار ی مهره اسمش اگر
 خودش با طور این را عزیز که بود گذشته بیدارشدنش

 بود؟ کرده کاسه هم

 

 .ترسیدم یکم راستش ولی عزیز ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 چی؟ واسه ــ

 

 ترس انگار، بود کرده جادو پسر این مگر؟ داشت سوال
 .عزیز روی کلمش تأثیر همه این از بود داشته برم

 

 رسوند مغرب از رو شما ساعت یه توی طور این ــ
 و باشه نداشته برش زندگی توی حرفم فردا پس مشرق،
 چی؟ بشم حرفاش خر سریع

 

 دستش .زد گره را عزیز پشت کم و باریک ابروهای اخم،

 .جلویم کوبید را آن و مربا ظرف به رساند را

 

 باز شیرینی به زبونت اون بلکه بخور مربا یکم بیا ــ

 ...بعدشم چی؟ یعنی بشم خر شه،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بگوید هم را بعدشم تا ماندم منتظر رفتارش، از متحیر

 هم بعد برخاست، زانویش روی گذاشتن دست با اول
 لحنی با آشپزخانه سمت رفتن حین و کشید عمیقی نفس

 .کرد زمزمه دار کش

 

 کنی، لج باهاش بهش بپری گفت هرچی نیست قرار ــ

 .سمتت اومده امید هزار با مردم ی بچه

 

 گشاد هایم مردمک نداشت امکان تر بیش این از دیگر

 خودم تا کشید طول .سرم طاق بچسبند ابروهایم و شوند

 خودم برای آرام، صدایی و ناباور لحنی با و کنم پیدا را

 .کنم نجوا

 

  آزاد؟ یا منه مامان االن اون ــ

 

 کشاند را ناباورم و حیران نگاه مادر، ی گربه صدای
 چشمان با ایوان توی بود ایستاده پنجدری، باز در سمت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ضایع هم او البد .کرد می تماشا را من داشت اش رنگی

 گردنی افسوس با برایم طور آن که بود دیده را شدنم

 قفل دیگرت های آدم برای مرحله این خدایا، .داد تکان

 را حالم تا کنی بازش بودی گرفته تصمیم من سر و بود

  بود؟ همگانی ...نه یا بگیری

 

 اومده امید هزار با مردم ی بچه لفظ قسم خدا به ولی ــ
 کار به باید عروسش برای داماد مادر طرف از سمتت،

 .عزیز نبود جاش جا این شد، می برده

 

 هم من با مورد این در هم او انگار درآورد، صدایی گربه

 .کرد می دردی

 

                                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ٥۰۹_پارت#

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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  طومار#

 

 می ام خنده به که چیزی بود، شاکی پژمان صدای

 .انداخت

 

 که تر بیش نیست چندروز بازیا، مسخره این چی یعنی ــ
 سفر؟ برید خواید می بعد کردید، عقد

 

 پای بود نشسته کرد، بلند دعایش کتاب از سر عزیز
 زانویش درد تا بود کرده دراز را پایش یک و سجاده
 .بود تر شاکی هم پژمان از او صدای نبرد، را امانش

 

 مادرشوهرشم سفر؟ رن می تنها مگه جان، بچه ــ

 سر عزیزه، برام من ی عمه گه می پسره هم بعد .هست

 عروسم بریم بدید اجازه بیاد، نتونست بود مریض عقدم
 بشه، طوریش ش عمه همین فردا پس نه؟ بگم ببینه، و
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 عین ببینه؟ و زنم الاقل نذاشتی شما گه نمی پسر همین

 .نکن بپربپر من جلوی برشته گندم

 

 هفته آخر جریان .نگرفت آرام هم ای ذره نگاهش پژمان

 بود داده توضیح برایم .بودم شنیده رویاخانم زبان از را

 .بوده خوب همیشه بزرگش، ی عمه با آزاد ی رابطه که

 دوم همسر برادرش وقتی ابتدا همان از که ای عمه
 تر بیش و رفت آزاد و رویاخانم ی جبهه در کرد، اختیار

 عمه این حاال .زد سینه به را ها آن سنگ برادرش، از

 عقد سر و بود افتاده بیماری بستر در که بود مدتی خانم
 نتوانسته بود، عزیز نهایت بی اش عمه برای که آزادی
 به را من بود، این بر آزاد تصمیم و باشد حاضر بود

 اش عمه به را عروسش خودش قول به تا ببرد دیدنش

 کردند می زندگی تهران اش عمه ی خانواده .بدهد نشان

 که چیزی .بود تهران سمت هم ما ی روزه دوسه سفر و

 عزیز از زبانی چرب با آزاد عقد، فردای صبح همان

 .بود کرده تکمیل را اش برنامه و گرفته را اش اجازه
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 خاله؟ برات بریزم چای ــ

 

 هوس برای که نگار و پرهام .انداخت باال تخسی با سری

 عزیز های ترشی و انباری به سری کوچکشان ی دانه

 .شد بلند مواخذگونه پرهام صدای و آمدند باال بودند زده

 

 .پژمان و آشوبت این نکردی تموم هنوز تو ــ

 

 .تهران بره می داره و من ی خاله بابا، ــ

 

 .زنشه تو ی خاله ــ

 

 کلفه، او و بست را پژمان دهان پرهام، جدی ی جمله
 هم روی عزیز که را ساتن روکش های بالش از یکی
 دراز هم بعد .گذاشت سرش زیر و برداشت بود چیده

 دهانش از حرفی دیگر تا بست را چشمانش و کشید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از و بود ناراضی مشخصا .نشود درست جنجال و درنیاید

 این من و شد می اذیت رسید نمی کسی به زورش که این

 تمام عمر یک نگار، و پرهام و پژمان .خواستم نمی را

 با کدامشان هیچ خواست نمی دلم و بودند من های داشته
 عوض شکلش ما ی رابطه که کنند احساس آزاد آمدن
 درست را محبوبش شربت برایش تا شدم بلند جا از .شده

 برای .ننشیند کولر باد جلوی کردم اشاره نگار به و کنم

 .نبود خوب اش جوجه

 

 ٥۱۰_پارت#

  طومار#

 

 

 سپید؟ آشپزخونه اومدی چرا ــ

 

 که این تصور از زد می غنج دلم .چرخیدم پرهام سمت به

 .شود می پدر دیگر کمی
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 .کنم درست شربت براتون ــ

 

 هم بعد .پرید باال ابرویش دید دستم توی که را بهارنارنج

 .زد لبخند آمیز محبت

 

 پژمان؟ یا ما برای ــ

 

 .کردم زمزمه آرام صدایی با ناالن، و کشیدم کار از دست

 

 باورم ...شده ها بچه عین آزاد، روی حساسه خیلی ــ

 .رفتاراش این شه نمی

 

 من کرد اشاره .نشست و کشید عقب را صندلی آمد، جلو

 .بنشینم هم
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  .حساسه تو روی نیست، حساس آزاد روی ــ

 

 .دادم جواب هم حال همان در .شدم شربت زدن هم مشغول

 

 دوسم هرچقدر .منید جون از تیکه یه همتون شما ــ

 من .میرم می براتون من ترش بیش هزاربار دارید،

 باهاش، رم می جا یه هربار گذشته، عقدم از چهارروزه
 عین شیم، جمع باشید، هم شما بزنم زنگ خواد می دلم

 می .تونم نمی پژمان ترس از .باشیم هم دور ...قدیما

 این بین دارم و این استرس همش .بشه دعواشون ترسم

  بگیرم؟ رو کی طرف .کنم چیکار من بشه بحثی دوتا

 

 حال در که گذاشتم دستم روی آورد، باال را دستش

 .کشیدم باال را نگاهم .بود پارچ داخل شربت مواد همزدن

 .داشتم هم با را لبخند و اخم

 

 .بود پر دلت انقدر که برم قربونت ــ
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 .زدم لب آرام

 

  .خدانکنه ــ

 

 چیدن با و کشیدم بیرون دستش زیر از را دستم هم بعد
 تا دادم پرهام دست را آن سینی، توی پارچ و ها لیوان
 خارج آشپزخانه از سرش پشت هم خودم و ببرد بیرون

 بد حال همان با و بود کشیده دراز هنوز پژمان .شدم

 زمین روی را شربت سینی پرهام .بود بسته را چشمانش

 .کردم اعتراضی کولر نم بوی به نسبت من و گذاشت

 

 .بینیمه زیر کولر پوشال بوی ــ

 

 شربت او خود برای اول من و کرد تأیید را حرفم نگار

 برداشتم را آخر لیوان و عزیز و پرهام برای بعد .ریختم
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 لب و موهایش بین دادم سر را دستم پژمان، کنار رفتم و

 .زدم

 

 ٥۱۱_پارت#

  طومار#

 

 .بره زشتت ی قیافه اون قربون خاله ــ

 

 .زد را غرش اما نکرد باز چشم

 

 .جذابم هم خیلی کردی، غلط ــ

 

 گرفته اش خنده هم عزیز ...هم پرهام و نگار خندیدم،

  .بود
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 درست و علقت مورد شربت پاشو خاله، جذاب باشه، ــ

 .کردم

 

 .دید سرش باالی را من و کرد باز پلک باالخره

 

 بشم؟ خر قراره شربت با ــ

 

 اشاره دست با من و زد صدا را اسمش تشر با پرهام

 بنشیند تا گرفتم را پژمان دست هم بعد .نکند دخالت کردم

 .نشستم کنارش دستش، شربت لیوان دادن با هم خودم و

 .کردم زمزمه آرام من و کرد نگاهی شربت به اخم با

 

 طوریه یه بهت حسم اما پژمان، ترم کوچیک ازت من ــ
 دارم مادری حس نشده، مادر انگار منی، ی بچه انگار

 خود اصل .دیگه شکلیه این بودن خاله .شما به نسبت

  .حیرونه خواهرزاده به خاله عشق این سر از هم خدا
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 .موهایش بین دادم سر را دستم لبخند با نشد، باز اخمش

  .بود هم خیلی ...بود .است جذاب که گفت می راست

 

 اگر .پژمان کنه کم رو علقه این تونه نمی کس هیچ ــ

 نیست قرار ...داره و خودش جای اومده، جدیدی آدم

  .که برام بگیره رو تو جای

 

 زمزمه شربت لیوان همان به خیره پسر، این بود تخس

 .کرد

 

 .کنم نمی حال باهاش ــ

 

 .زدم لبخند هم باز من و داد تکان تأسف به سری پرهام

 

 کنید ازدواج شما که این فکر با همیشه منم داری، حق ــ

 بعد .ریخت می بهم اعصابم زندگیتون توی بیاد زنی یه و
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 نگار گفتم .گرفت اروم دلم نگاره، پرهام انتخاب دیدم که

 عزیز اونم بودم، خاله شما برای اگر که بوده، اول از

 زن از گفتم می همش ولی .خودم خون از و بود برادرم

 اگر کنم می فکر اما االن .نمیاد خوشم وقت هیچ پژمان

 وقت هیچ نکردم، حال باهاش من و گرفتی زن تو روز یه

 ...چون دم نمی نشون و این آدم اون به

 

 ضعف یک هم و ذوق یک هم پسر این ازدواج تصور از

 .بود نشسته جانم توی بدی حس یک هم و

 

 ٥۱۲_پارت#

  طومار#

 

 داشته دوست تو رو هرکی و داری دوستش تو چون ــ
 .دارم دوست منم باشی،
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 بلند جایم از و کردم تمام برایش جمله همین با را حجتم

 و پرهام و کرد می نگاهم تحسین با داشت عزیز .شدم

 حال یک و داشت اخم پژمان اما هنوز .لبخند با نگار

  .غریبی

 

 .فردا واسه کنم جمع و هام وسیله برم من ــ

 

 و فرستادم بیرون محکم را نفسم شدم، که اتاقم وارد

 نمی دقیق .کشیدم بیرون کمد توی از کوچکی ساک

 .بمانیم بود قرار چندروز اصل و بردارم چه باید دانستم

 پرت و کشیدم بیرون رگال روی از را ام سنتی مانتوی

 با اگر نبود بدی انتخاب بگ جین شلوار .تخت روی کردم

 با شد، باز که اتاق در .شد می ست مانتویی شومیز یک

 ها، پله از آمدن باال برای هنش و هن و عزیز دیدن
 .کشید باال زبانم جلوی تا را راهش اعتراضم

 

 چی؟ واسه باال اومدی پا این با عزیز، کردی می صدام ــ
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 زمزمه و در چهارچوب به گذاشت را دستش .زد لبخندی

 .کرد

 

 مادر؟ خوای نمی کمک ــ

 

 ی خونه برو نیستم من که چندروز این فقط عزیز، نه ــ

 .باشه راحت خیالم بذار سودابه، یا سعید

 

 با و تخت روی نشست آمد، جلو و داد تکان سری
 روی ام شده رها مانتوی به زانویش به دست کشیدن

 .دوخت چشم تخت

 

 ...روستا بریم سر یه باید سلمتی، به برگردید برید ــ

 !هم با همه
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 .چرخیدم و کشیدم کمد از لباس کشیدن بیرون از دست

 .سوال از بودند پر زبانم و نگاه

 

 چرا؟ روستا؟ ــ

 

 کی نفهمیدی وقت هیچ که داشتم ناخونده مهمون یه ــ
 یادته؟ بود،

 

 شدن بد روز عزیز که چایی لیوان همان صاحب .بود یادم

 و رفتم جلو آرام .بود شده پذیرایش خانه توی حالش

 .تخت روی کنارش نشستم

 

 !خب ــ

 

 هم چیزایی یه بشه، گفته باید که هست حرفایی یه ــ

 .باشید همتون خوام می ...بشه دیده باید که هست
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 همراه کرمانی، هللا نعمت خاندان کل هم، دور هممون

 !هاش بچه و حمیرات خاله

 

 .بودم گیج و متعجب

 

 عزیز؟ شده چیزی ــ

 

 ٥۱۳_پارت#

  طومار#

 

 دستی ام حلقه انگشتر روی هم بعد .کرد لمس را دستم

 .کشید

 

 گفته و حللیته یه حرف ...نشده بدی چیز مادر، نه ــ

 بگذره، خوش بهت چندروز این !ناگفته سری یه شدن

 .باش داشته شوهرتم و خودت هوای
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 برخاست، بزنم حرفی بدهد اجازه که این بدون بعد
 سرش اتاق از خروج قبل و رفت در سمت پاکشان

 .کرد ای اشاره کوتاهم مانتوی آن به و چرخید

 

  برداری؟ نداشتی چیزی تر کوتاه اون از ــ

 

 چشم با زد، می لبخند داشت قبل لحظاتی انگار نه انگار
 از و کرد اعلم را مانتو به نسبت رضایتش عدم ای غره
 این بودم کرده حس ای لحظه برای .رفت بیرون اتاق

 بودم نگذاشته خیلی و است عجیب مدارایش همه

 .چرخیدم مانتو سمت کلفگی با .محبتش به شوم دلخوش

 و عزیز های نگفته فکر از رفت، می گیج سرم چقدر
 با اش رابطه و پژمان فکر از حرفش، توی راز و رمز
 آن دوبار فقط حال به تا که شهری به سفر فکر از ازاد،
 اهالی که ای خانه در شدن مستفر فکر از و بودم رفته جا

 را سرگیجه موبایل، پیامک صدای .شناختم نمی را اش

 میز سمت کردم دراز دست خسته .انداخت تاب و تب از
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 لبخند پیغامش، دیدن و گوشی برداشتن با و تخت کنار

 .نشست هایم لب روی ای خسته

 

 "بابا شده تنگ دلم کتابفروشی؟ نمیای چرا "

 

 کدامشان شکایت به باید من و بود شاکی هم پیامش لحن
 مانتوهایم قد که عزیز شاید یا آزاد؟ پژمان؟ رسیدم؟ می
 ها، این ی همه جای به کردند؟ نمی اش راضی وقت هیچ
 را خودم بعدش و کنم جمع را ساک باقی تا شدم بلند

 شده تنگ برایم دلش یکی آخر کتابفروشی، به برسانم

  .بود

 

                                   

&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 از عزیز هرچه .بودند کرده عوض را ما مادرهای جای

 را قلبش کجای آزاد و شد چه دانم نمی که صبحی آن بعد
 را او هوای بود، شده اش شیفته طور این که گرفت

 افتاده راه شب ده ساعت .بود من پشت رویاجان داشت،

 به برسیم صبح هم باشد، خلوت جاده هم که بودیم

 بدون آزاد که بود ساعت سیزده تقریبا مسیرمان .تهران

 دوش یک و مغازه از برگشتن بعد از استراحتی هیچ
 من های نگرانی مقابل در و بیفتیم راه بود گفته کوتاه،

 .دارد عادت شب در رانندگی و خوابی بی به بود زده لب

 تبدیل بالش و پتو با را او ماشین عقب قسمت جان، رویا
 بود گقته هم بعد درمان، و درست تخت یک به بود کرده

 بود برده هم خوابم .نشوم اذیت تا بخوابم جا آن بروم من

 موسیقی صدای و ماشین های تکان با دوساعت، بعد اما
 بودم نتوانسته دیگر و بودم پریده خواب از پخش، ملیم

 نشسته به کش دراز حالت از آرام همین برای بخوابم،
 بیدار جلو، ی آیینه از آزاد چشمان و دادم حالت تغییر

 .کرد رصد را شدنم
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 دخترک؟ شدی بیدار چرا ــ

 

 بود برده خوابش هم او شد، کشیده رویاجان سمت نگاهم
 طفلی آزاد بودم، خوابیده عقب این من او امید به !ظاهرا

 .بودند شده نصیبش دنیا همسفرهای بدترین ظاهرا

 مسافرتی سبک پتوی و نشود بیدار او تا بود آرام صدایم

 خوابیدن .نشستم تر درست و زدم کنار پایم روی از را

 و تنگ فضای خاطر به بود شده باعث ماشین عقب

 .شوند خشک عضلتم کوچکش،

 

 می خوابیدن، قدر همین بود بسم انگار دونم، نمی ــ

 .عقب بیاد مامانت کنار بزن خوای

 

 صدای .شد کشیده رویاجان سمت کوتاه نگاهش

 .بود ارام هردویمان

 

  .بره نمی خوابش دیگه بشه بدخواب ــ
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 اخلق هرکس از بهتر او بودم معتقد نگفتم، چیزی

 .است دلسوز او به نسبت و شناسد می را مادرش

 کند، می بدخوابش کردنش بیدار گفت می اگر بنابراین

 قرار اش صندلی پشت .نداشت نیاز تری بیش اصرار

 فرو بودم درآورده که هایم کتانی توی را پایم و گرفتم

 که بود شده اش رانندگی پرت دوباره حواسش .بردم

 نگاهش او و گذاشتم اش شانه روی آرام را دستانم

 بی .من سمت خورد سر جلو ی ایینه از دوباره کوتاه،

 دیدم را لبخندش و شدم هایش شانه مالش مشغول اعتنا

 .زدم لبخند بابتش و

 

 ...آخیش ــ

 

 حلقه را دستم بعد، و دادم ماساژ را هایش شانه کمی
 را سرم .کردم قفل بهم را انگشتانم و گردنش دور کردم

 آن به او که ای صندلی ی لبه گذاشتم و بردم جلو هم

 برداشت، دنده روی از را دستش هم او .بود زده تکیه
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 باال را ها آن آرام و گذاشت من ی شده قفل دستان روی
 به داد تکیه را سرش و بوسید را دستم پشت آورد،

 .شود صورتم مماس تا صندلی

 

 .دخترک رفت در خستگیم ــ

 

 باشم مطمئن خواستم می چرخید، رویاجان سمت نگاهم
 را سرم شد، حاصل اطمینان این وقتی و است خواب
 نشستم دوباره و بوسیدم را اش گونه بردم، جلوتر

 !خسته و آرام خندید، .سرجایم

 

 !و من بلدی انقدر که سرویس دهنت ــ

 

 خوب گردنش دور جایشان دستانم .خندیدم هم خودم

 می جا را من حال هم، او توسط انگشتانم لمس و بودند
 همان موزیک، تغییر با !تاریک و بود خلوت جاده .آورد
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 صدای کمی .بود دونفر ما برای نظرم به که آمد آهنگی

 هم رویاجان مزاحم که حدی در کرد، زیاد را موسیقی
 آرام خواندن به کرد شروع دستم، فشردن با بعد و نشویم

 هم آن لمسشان، و دستانم فشردن تر محکم و آهنگ با
 رانندگی و جاده به جدی شکلی به حواسش ی همه وقتی

 لبخند یک بودم، لبخند یک فقط من ...هم من .بود اش

 برای بود شده قلبش تمام که آدمکی صورت روی عمیق،
 ناهمواری و کرد می لمس را دستانش که وقتی مرد، این
 کار برای ها سال چقدر داد، می نشان پوستش های
 دوست ها، زمختی این ی همه و کشیده زحمت کردن

  .بود ها آدم ی قصه توی لطافت عدم ترین داشتنی

 

 شونش روی سرمو باشه بد حالم که کنارم دارم یکیو
 بذارم

 همه کارم و کس همه شده بالم و پر شده که دارم یکیو
 اونه دارم که چیزی

 همه چشماش از بیام میدونه دلمو لم دیوونه خودمه مث
 میخونه حرفامو
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 با که اونه بدیام حال همه تو کنارمه جا همه داره هوامو
 منه

 این ندار و دار ی همه همراهمه همیشه پشتمه همیشه
 آدمه

 دوره دلم از باهاش غم بشینه دلم تو نمیذاره داره هوامو
 غم

 و بیام در سیاهی از شم دور همه از که کرده کاری یه
 شم نور عاشق

 ستارس یه نه آدم یه نه و فرشتس نه که دارم یکیو دارم
 آسمونه نه

 اونه چیم همه اونه چیم همه دنیامه همه اون

 با که اونه بدیام حال همه تو کنارمه جا همه داره هوامو
 منه

 این ندار و دار ی همه همراهمه همیشه پشتمه همیشه
 آدمه
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 از هم رویاجان کرد، توقف زدن بنزین برای که آزاد

 عوض خودش خواست به را جایمان .شد بیدار خواب

 وقتی و آید نمی خوابم هستم مطمئن پرسید من از .کردیم

 هوشیارتر که من است بهتر پس گفت شنید، را جوابم
 شاید تا بکشد دراز کمی او و بنشینم آزاد پیش هستم

 .شود بهتر بود افتاده جانش به ناغافل که سردردی

 اذیتش همیشه سردرد ای جاده های مسافت در ظاهرا

 با .بود گرفته خو موضوع این به دیگر خودش و کرد می

 به که بود ظهر داشتیم، مسیر در که توقفی ساعت دوسه

 از جلوتر اش آلوده هوای که شهری .رسیدیم تهران

 کردم بیدار را رویاجان .بود آمده استقبالمان به هرچیزی

 با که شهری برق و زرق به افتاده برق چشمانی با و

 خیابانی وارد وقتی .زدم زل داشت فرق خیلی من شهر

 بود، دیدن قابل میلد برج ی منظره آن، از که شدیم

 .بود گرفته تری بیش عمق لبخندم

 

 .برجم این عاشق من ــ
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 رویاجان .چرخیدم عقب سمت من و زد لبخندی آزاد

 و سر به دستی و کرد می درست را اش روسری داشت

  .کشید می صورتش

 

 من نیست درست جلو، بیاید شما داریم نگه جا یه کاش ــ

 !بهتونه پشتم

 

 رویم به هم لبخندی و ام شانه روی گذاشت را دستش
 .پاشید

 

 همسرت پیش شما اینه ترش درست مادر، باش راحت ــ
 .رسیم می دیگه االن بشینی،

 

 جلوی را ماشین آزاد که نکشید طول خیلی بود، او با حق

 جا همان .کرد متوقف عریض ی کوچه یک در ای خانه

 ی فاصله میلد برج با اش عمه ی خانه فهمیدم که بود

 عضلت تمام شدم، پیاده ماشین از وقتی .ندارد زیادی
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 آزاد برای هرچیز از تر بیش دلم و بودند گرفته پایم

 کنار .بود کرده هم ترش خسته رانندگی قطعا که سوخت

 در صندوق از را کوچکمان ساک دو او تا ایستادم ماشین

 .کرد لمس را پشتم رویاجان، دست و بیاورد

 

 .عزیزم تو بریم ما بیا ــ

 

 و بود باز اش البی در بود، جلویمان که آپارتمانی
 .کرد می صحبت مردی با داشت جلویش نگهبان

 ی اجازه او و هستیم واحد کدام مهمانان گفت رویاجان

 می سرمان پشت کوچک ساک دو با هم آزاد .داد ورود

 که سه هر .بارید می سروصورتش از خستگی و آمد

 رنگ چقدر شدم متوجه گرفتیم، قرار آسانسور توی
 خانواده بودم مجبور که این از .هستیم حال بی و پریده

 اولین برای ظاهر این با و حالت این در را اش عمه ی

  .بودم معذب کمی ببینم بار
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 .دخترم نکن غریبی مهربونه، خیلی ازاد ی عمه ــ

 

 بفهمد تا کرد نگاهم آزاد .بود فهمیده را حالم رویاجان

 چیزها این مردها که قطعا و زند می حرف چه از مادرش
 تا زدم رویش به لبخندی .کردند می درک تر کم را

 .کشیدم عمیقی نفس و شود راحت من از خیالش

 محض به شد، باز که خانه در و ایستاد که آسانسور
 آزاد محبوب انقدر او چرا فهمیدم اش، عمه با روبرویی

 صورتش تمام دیدم، می من که زنی .بود رویاجان و

 که هایی آدم آن از .داشت صادقانه و مهربان لبخندی

 حس و کرد می آرام را آدم دل هم حرفشان ترین کوچک

 از گفت وقتی .داری مراوده او با هاست سال کردی می

 داشته استراحت فرصت ما تا بیایند شب خواسته ها بچه

 قلبم ...نبود اش خانه توی کسی خودش، جز و باشیم

 درک را شرایطمان باید که چیزی از تر بیش .شد آرام

 .بودم ممنونش نهایت بی بابت این از من و بود کرده

 این بابت و ریخت می اشک بوسید، می را صورتم وقتی

 .کرد می خداروشکر بارها گرفته سروسامان آزادش که
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 رنگینی ی سفره برایمان بیمار، کمی وضعیت همان با
 دوستی و گرم جمع کنار را چهارنفره ناهار که بود چیده

 کرده دلچسب نهایت بی بود آمده جود به که ای داشتنی
 کنیم استراحت بتوانیم تا داد نشانمان اتاقی بعدش، و بود
 ساعتش بند کردن باز با که بود آزاد هرکس، از قبل و

 را من رویاجان، او، بعد و شد بلند جا از خواب برای

 در چون  خودش کردم حس .کرد تشویق استراحت برای

 می تر بیش و ندارد استراحت به میلی خوابیده ماشین
 های حرف و کنند خلوتی همسرش خواهر با خواهد

 دونفره جمع هم من همین برای .بزنند تری خصوصی

 که آزادی دیدن و اتاق به رسیدن با و کردم ترک را شان
 لب روی لبخند بود، رفته عمیقی خواب به زود خیلی

 .زد می بدنش به مستقیم کولرگازی، باد .نشاندم هایم

 و کشیدم رویش بود گذاشته اش عمه که سبکی پتوی
 روی کنارش را بالشی موهایم، بین کشیدن دست با بعد

 بر مبنی دادم نگار برای پیامی اول .انداختم زمین

 با بعدش و بدهد خبر هم عزیز به خواستم و رسیدنم
 حتما باید و آمد می خوابم نداشتم، تعارفی که خودم

 ما به اش عمه فرزندان که شب تا کردم می استراحتی
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 نداشته ای بیمارگونه و خسته ی چهره شدند، می ملحق

 طول جا تغییر و غریبی خاطر به کردم می فکر .باشم

 ی خیره وقتی کی، نفهمیدم اما، بروم خواب به که بکشد
 اش سینه ی قفسه آرام حرکت و آزاد منظم های نفس
 ترین عمیق غرق و زد شبیخون چشمانم به خواب بودم

 .شدم ام زندگی روزهای این رویای ترین شیرین و

 ی پرده پرداز نقش ترین پررنگ سمیعی آزاد که رویایی

 .بود سینمایش

 

 .نبود سخت داشتم را استرسش که قدر آن سفر، این

 و صمیمیانه و گرم چیز همه اول، های قدم برای الاقل

 شده ما میزبان زنی که خصوص به .بود داشتنی دوست

 و کرمانی زیبای ی لهجه همان با .خودم عزیز شبیه بود،

 می خودش دنبال رفت می راه وقتی که رنجور زانوی
  .کشاند

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

                           

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&& 

 

 من و بودند میز روی سبدی در شده شسته کاهوهای
 ساالد برای کردنشان خورد درحال و نشسته میز پشت

 همسن دختری که اش عمه عروس روبرویم .بودم شام

 هم ظرفی و بود نشسته رسید می نظر به خودم سال و
 ساالد کردن درست توی هم او تا بود داده قرار مقابلش

 داشت، چهارفرزند اش عمه .باشد کرده کمک

 یک و دختر سه .بودند کرده ازدواج هم هرچهارتایشان

 مقابلم دختر و بود پسر همین هم اش تغاری ته که پسر

 تازه خودشان ی گفته به .بود پسر همین عروس زهره،

 داد و جیغ صدای بین و بودند کرده ازدواج بود سال یک
 که بود کرده تعریف برایم خانه، شیطان زیادی های نوه
 شکل اش علقه بینشان و بودند دیده را هم دانشگاه در

 سوال که رسید می نظر به پرحرفی دختر .بود گرفته

  .نداشتند تمامی من از هایش
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 شی؟ نمی ناراحت بگم چیزی یه ــ

 

 سه آن جیغ صدای کرد می ناراحتم فعل که چیزی تنها

 .لرزاند می هم را دیوارها که بود شیطانی و شر ی نوه

 

 .عزیزم نه ــ

 

 انقدر باشه، ازدواج اهل آزاد کرد نمی فکر اصل من ــ
 می نظرم به احساس بی و اخمو و یخ دیدیمش هربار که

 .رسید

 

 ای تکه .کردم تماشایش تعجب با و کشیدم کار از دست

 سرم "شدی؟ ناراحت " زد لب و گذاشت دهان توی کاهو

 در را آزاد بتوانم اپن، ی آشپزخانه پس از تا چرخاندم را

 کجای .ببینم اش عمه دامادهای و پسرعمه جمع بین

 از عصر وقتی بود؟ احساس بی و اخمو و یخ پسرکم
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 باالی و بود انداخته من روی را پتویش شدم، بلند خواب

 می کاش را بعدش این .کردنم تماشا به بود نشسته سرم

 و یخ و احساس بی بدانند تا بدهم نشان همه به شد

 سعی و گرفتم کام به زبان ....و هستند خودشان اخمو،

 .بدهم جواب محترمانه کردم

 

 .آقاست خیلی بچم ــ

 

 .گذاشت دهان به کاهو ای تکه باز و خندید

 

 .برات عزیزه خاطرش معلومه ــ

 

 سر بار این او و زدم لبخندی فقط .نداشت سوال که این

 .پرسید کنجکاوانه و کشید جلو
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 ما هستن؟ تریاکی همه کرمان توی که راسته گم، می ــ

 همش ...و این شنیدم خیلی ولی کرمان، اومدیم بار یه کل

  .فامیلش پیش کرمان بیاد محمد ترسم می همین برای

 

 سوالی چه دیگر این .پریدند باال هم با هردو ابروهایم

 دیگر ها بچه آن صدای ای لحظه برای کردم حس بود؟
 گوشم، توی ی آزاردهنده ی نقطه تنها و کرد نمی اذیتم

 .بود او سوال تکرار

 

 بری راه کرمان های پارک توی شنیدم حتی من ــ

 .شی می بخوری

 

  .کردم اخمی جایش به من و حرفش به خندید 

 

 سوال نظرت به جون، زهره کن دوره رو سوالتون یکم ــ
 بود؟ درستی
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 .کرد جمع را لبخندش سریع

 

 شدی؟ ناراحت ــ

 

 شکسته هم دلم و بودم شده ناراحت .کشیدم عمیقی نفس

 خانم، عمه تهرانی عروس این کردم می حس .بود

 و آرام همین برای .داشت را شهرم تحقیر قصد حسابی

 را ام داشتنی دوست شهر کردم سعی توهین، بدون
 عروس از بعد، به این از اگر تا کنم تشریح برایش
 از افتخار با بعدی بار کشید، می خجالت بودن ها کرمانی

 .کند یاد آن

 

 اصل دونم نمی دادم، دست از زود خیلی و پدرم من ــ
 چیزی چنین هم کسی نه، یا کشیده تریاک زندگیش توی

 ...اقوامم برادرم، تا سه خب ولی نکرده، تعریف برام

 سراغ که نبوده اطرافیانم توی کس هیچ زندگیم، مردهای

 که هست چیزایی یه شهری هر توی .بره چیزها این
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 .خوب چیزهای سری یه و شه می یاد بدی به ازشون

 های خانواده بعضی توی شاید شنیدی شما که چیزی

 .کنه نمی صدق همشون برای ولی باشه درست کرمانی

 کرمان ی دیگه زوایای از براتون ها شنیده این جز کاش

 قطب از یکی کرمان که این از مثل .زدن می حرف هم

 عضو پیوند عمل کلی و کشوره این توی پزشکی های
 مثل هایی دانشگاه داشتن با که شده، انجام جا اون

 یکی کنم می تحصیل جا اون خودم من که باهنر دانشگاه
 مهم شهر پنج جزو ایرانه، توی علمی های قطب از

 این داره تاریخی ی پشتوانه کلی و کشوره توی تاریخی

 برده نام فردوسی ی شاهنامه توی ازش حتی که .شهر

 ش پیشینه ی درباره تاریخی های کتاب از خیلی و شده

 از تریاک، بودن معروف جای به کاش .زدن حرف

 سوزن دستی، صنایع مس، فرش، پسته، بودن معروف
 بودن معروف و پزشکیش صنایع سیمانش، دوزیش،

 تریاک کنار در کاش .دونستید می هم درمانیش عرقیات

 و کشوره استان ترین بزرگ استان این که این از
 کرمانی، خواجوی مثل بزرگی های شخصیت
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 احمدناظرزاده دکتر کرمانی، راجی کرمانی، میزراآقاخان

  .دونستید می هم داده کشور این تحویل رو کرمانی ی

 

 من و بودند شده گرد زهره چشمان کشیدم، عمیقی نفس

 .دادم ادامه هم نسبی آرامش همان با .بودم تر آرام حاال

 

 کشه، می طول صبح تا بگم دیدنیش جاهای از بخوام  ــ
 بهتره بزنم، تونم می حرف خیلی کرمان به افتخار برای
 شنیده اون جز شاید بعد کنید، تحقیق بهش راجع یکم
 بدونی شهر این از هم ای دیگه چیزهای ناقص، های
 بگی نشستی هرجا افتخار با بعدش که جون زهره

 ...ولی هللا نعمت شاه قول به .هستی ها کرمانی عروس

 

 با .بود شده تکمیل من ساالد ظرف شدم، بلند جایم از

 .کردم نجوا نرم لبخندی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پرورده که نیست غم خجلیم، کریمان روی کز هرچند ــ
 جایی، کرمان چو نیست زمین روی در گلیم، و آب این

 .دلیم اهل ما و است عالم دل کرمان

 

 ترک مبهوت اوی با را آشپزخانه .بودم راضی دفاعم از

 نظر در ما برای که اتاقی سمت جمع به نگاه بی و کردم

 با حاال همین خواست می دلم .کردم حرکت بودند گرفته

 داشت تهرانی عروس آن که غروری .بزنم حرف عزیز

 کرده استفاده شهرمان تحقیر جهت در که ای جمله و

 پرهام چرا فهمیدم می حاال .بود شکسته را دلم کمی بود،

 می و بود گرفته انتقالی تهران در دانشگاه ترم یک بعد

 این از هم او حتما .خورد نمی ما درد به تهران گفت

 همین گرفتم، که را خانه ی شماره .بود شنیده ها حرف

 این برای .شد ترمیم ام دلشکستگی گفت الو عزیز که

  .دادم می هم را جانم ادم این و صدا

 

 .عزیز سلم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 گذره؟ می خوش خوشی؟ خوبی؟ مامان، سلم ــ

 

 .آمد می واضح بیرون از ها بچه داد و جیغ سروصدای

 ها بچه عین .بودم کرده غریبگی حس چرا دانم نمی

 .بودم شده دلتنگ نشده هیچی هنوز

 

 نیستی؟ که تنها خوبی؟ شما ...خالی جات خوبه، ها، ــ

 

 .پیشم اومدن نگار با پرهام بچم نه خوبم، منم ــ

 

 بگو و برسان سلم گفت می که آمد می پرهام صدای
 العرض طی حاال همین خواست می دلم خالیست، جایش

 آرام وقتی و کردم صحبت کمی .باشم پیششان و کرده

 .شد باز اتاق در لحظه همان و دادم خاتمه را تماس شدم،

 یخ اش، عمه عروس قول به و جدی نگاه و بود آزاد
 .دنیاییست چه پشتش دانستم می من فقط که مانندش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 شده؟ چیزی سپیدار؟ جایی این چرا ــ

 

 و بودم نشسته من .آمد جلو .انداختم باال لبخند با سری

 .سمتم شد خم کمی و گرفت را دستم ایستاده، او

 

 خورد؟ و مخت وراجه، خیلی من ی عمه عروس این ــ

 

 .زدم لب و کردم کج را سرم شد، دار صدا ام خنده

 

 .فقط شد تنگ عزیز واسه دلم ــ

 

 و کرد روان اش دنباله هم چشمکی زد، محوی لبخند

 .کشید جلو را سرش

 

 !دلت دور ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 زدنش حرف نصفه مدل این .بود خورده را بگردمش

 عمق لبخندم .بودند قشنگ هایش گفتن فدا همان عین

 .ایستاد صاف و بوسید را دوابرویم وسط گرفت،

 

 .خودم پیش بشین بیرون بیا ــ

 

 با که دانستند نمی است، سرد و یخ او گفتند می وقت آن
 من پرت حواسش داد می نشان که ساده های جمله همین
 به و انداخت می هوا به را دلم دلنشین و ساده چقدر است
 هم روی پلکی لبخند با کرد؟ می دچار بکر ی تجربه یک

  .کرد پرت را جفتمان حواس زد، زنگ صدای و گذاشتم

 

 باشه؟ نیومده که هست کسی بازم ــ

 

 هردو و شوم بلند من تا کشید را دستم .انداخت باال سری

 همه خانه، باز در کنار .رفتیم بیرون اتاق از هم با

 چشمانشان توی انگار اضطرابی یک و بودند ایستاده
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 روی بود رفته وا که رویاجان سمت چرخید سرم .بود

 آسانسور در که بروم سمتش خواستم نگرانی با و مبل

 کنار مرد قرمز خط که آمدند بیرون آن از کسانی .شد باز

 باید که جایی تنها فهماندند من به  و بودند من دست

 شده پرت که هوایی آن از انگار دلم .است آزاد کنار بمانم

 هم اش عمه رنگ .زمین روی کرد سقوط سر با بود

 ناخوانده امشب، مهمانان فهمید شد می و بود پریده

 مستقیم تماشای جرئت حتی .خانه این اهالی برای بودند

 در که هایی آدم دیدن بعد که نداشتم را آزاد صورت به
 بودند، خورده جا هم ها آن و بودند ایستاده خانه ورودی
 انگشتانم و فشرد می محکم دستش بین را دستم داشت

 .انگار شکست می را

 

 می چه تهران دومش ی خانواده با سمیعی، آقا حاج
 کردند؟

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&& 
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 عمه؟ داشتی خبر شما ــ

 

 ابروهایی و سخت ای چهره با تخت، روی بود نشسته
 طور آن که حالش مریض ی عمه از داشت درهم،

 می دین اصول غصه و دلواپسی از بود پر چشمانش

 بود مانده مات که بود رویاجان پرت حواسم .پرسید

 توی شرایط، دادن نشان عادی برای همه دیوار، سمت
 مایی جز بودند رسیده راه از تازه مهمانان پیش پذیرایی

 خشم کردن کم برای اتاق، این توی بودیم شده بسیج که

 .مرد این

 

 نمی مگه من پسر، بودم خبر بی پدربزرگت روح به ــ
 جا؟ این بکشونمش بخوام که دلته توی چی دونستم
 زنه می سرش به هوا بی خودش مریضم، بوده شنیده

 توی خودش خیال به بود نگفته منم به .عیادتم بیاد

 شنیدی .نیفتم شام کردن درست و داری مهمون زحمت

 ...داد می توضیح داشت خودشم که
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 صورتش تمام که خشمی از لرزان، اما بود آرام صدایش

 .بود کرده پر را

 

 بوده؟ اتفاقی کنم باور عمه؟ کنم باور ــ

 

 و کوبید پایش روی دست با زمین، روی نشست عمه

 .کرد گریه

 

 پشتش عمدی خودت جون به .بگم دروغ اگر بشم الل ــ

 ...عمه نبوده

 

 سمت به و شدم کنده بودم زده تکیه آن به که دیواری از

 را خودش داشت مظلومانه جوری .رفتم بیچاره زن

 نشستم .بود شده ریش برایش دلم که کرد می تبرئه

 .فشردم دستانم بین را هایش شانه و کنارش
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 پیش برو ...نیست قسم به نیازی جون، عمه پاشو ــ

 .میایم هم ما مهمونات،

 

 .کرد تماشایم تغییر با و آشفته آزاد

 

 .نمیایم مهموناتم اون پیش عمه، ریم می ما ــ

 

 برای خیالش به گفت، من چشم توی چشم را ها این
 از تر عصبی و پر قدری به من اما حرفش نشاندن کرسی

 شدت بیچاره زن ی گریه وقتی .نکنم اعتنایی که بودم او

 اش برادرزاده رفتن مانع خواست التماس با و گرفت
 مهمانانش پیش خواستم و بردم گوشش زیر سر شود،

 و بود مردد نگاهش .بسپارد من به را چیز همه و برود

 از کردم کمک و کردم پاک را هایش اشک خودم خیس،

 ساک سمت و شد بلند هم آزاد رفتنش، با .شود بلند جا

 .رفت هایمان
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 .بریم کنید جمع و هاتون وسیله ــ

 

 دستی بودم، آشفته .کرد دنبالش غم با رویاجان نگاه

 با آزاد درگیری بین مکث کمی با و کشیدم گردنم پشت

 چقدر .رفتم رویاجان پیش بار این خشمش، و خودش

 .دادم می حق دردهایش تمام به چقدر و بود شده ساکت

 

 رویاجون؟ کنی فرار خوای می ــ

 

 .چرخید من سمت ناباورانه هم آزاد هیچ، که او نگاه

 .آمد جلو و زمین روی کرد پرت را ساک

 

 تو؟ گی می چی ــ
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 من فکر تمام نداشتم، حرفی فعل او با .نکردم نگاهش

 عروس اولین که ای دیده رنج زن این .بود زن این حاال

 خشم خاطر به را خودش باید حاال و بود خانواده این

 و زمین روی جلویش نشستم .کشید می کنار پسرش

 .گذاشتم زانویش روی دست

 

 .اولید عروس شما ــ

 

  .دستم روی ریخت مظلومانه اشکش حرفم، این بعد

 

 .نخواستش دامادش که عروسی ــ

 

 اهمیت بی کردم سعی و دیدم را ازاد مشت شدن جمع

 .بمانم
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 محکم نسبتتون و جاتون اولید، ترید، بزرگ شما ــ

 .شماست جای خانم، اون جای از تر بیش جا این ...تره

 دونم می من .براش نکنید باز راحت انقدر و میدون

 بذارید ...اما شید می اذیت چقدر دونم می سخته، تحملش

 .نباشید شما اون بره، باشه قرار کسی اگر

 

 به خواستم می .چرخید آزاد سمت حرف این بعد سرم

 .بیاید خودش

 

 .برید کنید ول خواید می کجا جاست، این شما جای ــ

 

 من و بود بسته مشتش هنوز .آمد جلو عصبانیت همان با

 .دیدم می را این

 

 و زن اون خوام می فقط خوام، نمی رو جا این من ــ

 .نبینم و دخترش
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 رویاجان غرور از باید .نداشت ای فایده او با زدن حرف

 انقدر اگر بود ضعیفی حرکت خیلی .کردم می استفاده

 آن های لب روی اسودگی و لبخند و کرد می فرار راحت

 و زد پلکی که خواند را حرفم چشمانم از .نشاند می زن

 .کرد نجوا عمیق نفس یک با بعد،

 

 .جان مامان سپیداره با حق ــ

 

 باال را دستش رویاجان، و کرد نگاه او به رفته وا آزاد
 پسرش سمت و کرد پاک را صورتش های اشک برد،

 .چرخید

 

 قایم و خودم من بود، اون با بابات هرجا عمر یه ــ
 نقش همیشه که نیستیم اضافی ما نیست؟ بس ...کردم

 خواهرشوهرمم، مهمان من .کنیم بازی رو اضافی آدمای
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 مشکلی خانم اون اگر و مونم می میزبان احترام به

  .بره اون تونه می داشت،

 

 و فشردم تر بیش را دستش هایش حرف از راضی

 اما بود زن آن از زیباتر رویاجان .راندم لبم روی لبخندی

 گرفته را نفسش به اعتماد نبود، همسرش انتخاب که این

 امشب که آنی .آمد نمی خوشم ها آدم کردن فرار از .بود

 وقتی .نبودند آزاد و رویاجان رفت، می خانه این از باید

 .آمد حرف به باالخره آزاد برخاست، او

 

 .هتل ریم می دیدنشون، با نکن اذیت و خودت مامان ــ

 

 کرد مرتب سرش روی را اش روسری آیینه، جلوی رفت
 عمری صورتش، ریز های چروک تمام پس از انگار و

 .کرد می تماشا داشت را بود زیسته حاشیه در که

 .هنوز داشت بغض صدایش
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 امشب ...نه ولی امشب کشیدم، عقب نفعش به همیشه ــ

 ترک و جمع این عروسم، و پسرم خاطر به اونه نوبت

  .کنه

 

 با من و رفت بیرون اتاق از سرخ چشمان همان با بعد
 که ویرانی همه آن از ناباورانه اتاق، در شدن بسته

 و تخت روی نشستم بود، مسببش مرد یک خودخواهی

 آزاد صدای .بود نشسته قبل لحظاتی رویاجان که جایی

 .بود عصبی هنوز

 

 با باز شب که بیرون؟ بره کردی شیرش چی واسه ــ
 بخوابه؟ خواب قرص

 

 .پرسید بلندتر کمی و شد نزدیکم ندادم، را جوابش

 

 .سپیدار شمام با ــ
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 تا نکنید، بحث عصبی آدمای با وقت هیچ گه می عزیز ــ

 .ندارم حرفی باهات هستی عصبی وقتی

 

 با و عقب کشیدشان محکم موهایش، بین کشید دستی

 .زد لب سقف به رو پوزخندی

 

 خشم شدت از دارم متوجهی که خوب چقدر عالیه، ــ

 .شم می دیوونه

 

 ...خشم اون باعث من ــ

 

 کنترل را صدایش داشت سعی شدت به حرفم، بین پرید
 خیلی را اش اشاره انگشت اما نرود باالتر حدی از تا کند

 .کرد اشاره آن به و کشید در سمت به محکم
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 ساعت بدترین قراره بیرون، بره فرستادی االن که زنی ــ

 .تویی باعثش و کنه تجربه و زندگیش های

 

  .شدم بلند جایم از

 

 .گرفت و تصمیم بهترین مادرت ــ

 

 لبخند و هووش جلوی بشینه بره اینه تصمیم بهترین ــ
 بزنه؟

 

 که دردی بود، دردناک و مشمئزکننده جمله این چقدر
 هردو و کرد پخشش آزاد و من کام توی گفتنش حتی

 بعد بود باخته صدایم .زدیم زل هم به زنان نفس نفس

 .جمله آن درک

 

 .بشه روبرو بار یه ترسش با که اینه تصمیم بهترین ــ
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 بود گفته هم را این عزیز رفتم، جلو .کرد تماشایم شوکه

 و دارد کردنش آرام برای دوا یک فقط عصبی، مرد که
 آن از من که مهری .است زنانه محبت و مهر هم، آن

 سال که قدر آن .داشتم زیاد مرد این برای ام سینه توی

 را دستم .آرامش به کنم وصلش و بکنم خشمش دوای ها

 .کوبید می غیظ پر و تند که قلبش به رساندم

 

 حاال ترسیده، زن اون با رویارویی از همیشه مادرت ــ
 توی بره که بود خوبی وقت اومده پیش موقعیت این که
 می ازش همیشه که چیزی اون ببینه و ترسش این دل

 و پایین و خودش انقدر که نداشته و این ارزش ترسیده

 .بگیره کم دست

 

 تک تک داشت انقباض انگشتانش، به رساندم را دستم
 کشیدم را دستم کف نرم و کردم باز را مشتش عضلتش،

 .عمرش خطوط روی
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 یه بتونه شاید تا ببینه و ترس این باید مادرت آزاد ــ

 .بگیره درست تصمیم

 

 .تنش این از خسته و سردرگم و گیج بود، گیج

 

 تصمیم؟ ــ

 

 سر توانست نمی انگار .سوخت حالش این برای دلم 

 .زنم می حرف چه از که دربیاورد

 

 تو بکنه، دل پدرت از اگر که گفتی بهش مستقیم حاال تا ــ
 کنی؟ می حمایت ازش

 

 تمام کنار در هم من و داشت حق .کرد تماشایم ناباورانه

 برای بغض از بودم پر دادم، می او به که دنیا های حق
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 نابودی به طور این مرد یک را نفسش به اعتماد که زنی

 .بود کشانده

 

 ...تو خاطر به شاید ...اینه منظورم ــ

 

 به توانست نمی دیگر انگار واقع در تخت، روی نشست

 ول بدون و نشستم هم من .کند اعتماد پاهایش قدرت

 .گذاشتم صورتش روی را دستم یکی آن دستش، کردن

 

 نه؟ نگفتی، ــ

 

 .زد لب گرفته صدایی با و داد تکان راست و چپ به سری

 

 یا خوشگلتره ازش زن اون نظرم به پرسید، ازم بار یه ــ
 خندید ...ندیدم خوشگلتر ازش زنی هیچ گفتم بهش نه،

 رابطه این توی داره فهمیدم روز اون .نکرد باورم اما
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 بودم فهمونده بهش غیرمستقیم .شه می نابود چطور

 ترسیده همیشه ...اما کنه رها رو بابا اگر ندارم مشکلی

 .بودم

 

 تمام داشتم دوست صدایش، برای بمیرم خواست می دلم
 از را غم و بشویم آب توی را صدایش غمگین های نت

  .کنم پاک رویشان

 

 برم؟ قربونت ترسیدی چی از ــ

 

 زل سقف به .کرد می جا به جا بغض انگار آدمش، سیب

 .کرد نجوا و زد

 

 ازدواج دیگه یکی با بعد شه، پاره نخ این که این از ــ

 .باشم نداشته اونم دیگه ترسیدم می !بابا عین ...کنه
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 " کنم نجوا دلم توی توانستم تنها و گرفتند نم چشمانم

 حرف به دلم بعد .بود ها پسربچه شبیه ترسش  " طفلکم

 دلسوزی از پر حس این جای به .رویاجانم طفلک که آمد

 .کردم زمزمه تنها اما

 

 .سینم روی بذار و سرت ــ

 

 پسربچه شبیه بعد .کرد تماشایم غمگین و مات چندثانیه

 به داد تکیه را سرش و بست را چشمانش شد، خم ها

 چسباندم را هایم لب .گرفتم بغل را سرش محکم .ام سینه

 به را دردش تمام که کردم بغلش طوری و موهایش به

 با سمیعی آقا حاج بود کرده ظلمی چه .بریزم خودم جان

  .خانواده این

 

 عزیزم دونی می آزاد، برم ت صدقه قربون خوام می ــ
 بده نشون بهم و عشقش ته و کنه لوسم خواد می وقتی
 گه؟ می چی
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 روی سرش و بود بسته چشمانش هنوز نگفت، چیزی

 خوشحال اما کرد دار خش کمی را صدایم بغض .ام سینه

 آن از را حالش و بودم کرده آرامش که این از .بودم

 بار یک که این از .آغوش این به بودم رسانده خروش،

 را فرار به محتاج و اضافی های آدم نقش ها آن شده، هم

 .بودم نکرده ایفا

 

 ...عمرت رو عمرم گه می ــ

 

 گوشش زیر بعد، و موهایش به چسباندم طوالنی را لبم

 .زدم لب و فرستادم بیرون نفسی

 

 !آزاد عمرت رو عمرم ــ

 

 قدر آن دردش، پر ی مردانه تن برای ...مادر شدم بعدش

 گویم می وقتی کند باور که فشردمش محکم خودم به
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 رساند را دستش .ام نگفته گزاف ...عمرت روی عمرم

 با جایش به و را صدقه قربان این نگویم تا هایم، لب به

 .زد لب دار خش صدایی

 

 صدا این بخون چیزی یه برام سپیدار، میاد صداشون ــ

 .نشنوم رو

 

 که پدرش ی مردانه صدای و اتاق ی بسته در به خیره
 تا داشتم حتم و بود انداخته حال این به جا این را پسرش
 شب جا این جز هرجایی رفتند، می دیگر دوساعت یکی
 ادم تقدیر ی دایره توی را امشب خدا فقط و بمانند را

 روی کند کمانه روسیاهی تا بود نوشته خانه این های
 بود، کشته شرع اسم زیر را، خدا عدل که کسی صورت
 ها پری که خوردم افسوس و پریا های قصه از خواندم

 می اشک و خواندند می من با بودند اگر .نیستند جا این

 .ریختند

 

 ...پریا دونین نمی آخ ما، شهر تو عوضش"
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 شن می رسوا دارا برده شن، می وا برجا در

 .شن می آباد ها ویرونه شن، می آزاد غلوما

 .ذاره می زمین غمشو ...داره غصه که هرکی

 "...اسیرا شن می آزاد حصیرا، شن می قالی

 

 زمین و غم شد می کاش سپیدار، بود قصه دنیا کاش ــ

 .گذاشت

 

 خیره موهایش، نوازش حین و کشیدم خواندن از دست

 .کردم زمزمه در همان به

 

 دوم نفر که شه می خوب حالتون وقتی مامانت و تو ــ

 .آزاد نباشید

 

 بگیرم و مامانم دست پسرشون، عنوان به برم گی می ــ
 بگیره؟ طلق بگم و
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 این و زندگی این برای من شد می مگر سختی، سوال چه
 جا را سرش نگفتم، چیزی بدهم؟ حکم تنشش سال همه

 سر بسته چشمان همان با ...پایم به رساند کرد، جا به

 تر گرفته و تخت روی کرد دراز را خودش من پای روی

 .داد ادامه

 

 .بشنوم و صداش نذار ...بخون ــ

 

 ...نمونده تب سوز به نمونده، شب به چیزی"

 جستن نقره حوض تو واجستن، و جستن به

 وردارن رو مشعل که وایستادن غلما االن

 .کنن داغونش ظلمتو شب، جون به بزنن

 کنن میدونش وارد بزنن پالون و زنجیرباف عمو

 کنن شنگولش که جایی به
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 یارو دور بچسبن، و هم دست .کنن پولش یه سکه

 ...برقصن

 " .دربیارن پاشو و بشین داره، مورچه حمومک

 

  .شد بلند باز صدایش

 

 کردم می مجبورش باید نه؟ مگه کردم؟ کوتاهی من ــ

  .شه جدا

 

 انگشتانم حرکت هنوز برداشتم، مجددا خواندن از دست
 از تا کردم می را تلشم تمام داشتم و بود موهایش بین
 بودند ساخته برایش بیرون های آدم که بدی احوال آن

 باید که بود رویاجان فقط زمین، این توی .کنم جدایش

 .کرد می ثابت خودش به را چیزهایی یک و جنگید می

 

 شاید االنم آزاد، رو زندگی این خواسته خودشم مامانت ــ

 و مریض هرچقدر ها رابطه بعضی ...نکنه موافقت
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 امشب بذار .کنن می عادت بهشون آدما باشن، اجباری

 تصمیم خودش مامانت ...جمع اون بین بیرون، اون

  .خواد می واقعا رو چی بگیره

 

 خشک که چشمانش جای .بود خیس انگار صدایش

 .بسته و بودند خشک

 

 .توش بخوره گند طور این سفرمون، اولین نبود حقت ــ

 

 هایش پلک پشت توانست می را لبخندم دانستم نمی

 .بخندم کردم تلش من بود هرچه نه، یا کند تجسم

 

 می قول بهت شه، می جبران گردی تهران ریم می فردا ــ
 شما باش مطمئن برن، امشب هم دونفر اون و پدرت دم

 .بمونه شه نمی حاضر زن اون نرفتید، که
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  !بخون برام ــ

 

 از و بیاورد تاب را پدرش رفتن تا خواست می طور این
 زبان از شاملو پریای های قصه شنیدن با بگذراند؟ سر
 و زدم شانه انگشتانم با را موهایش تر دلسوزانه من؟
 ی پنجه در پنجه و گرفت را دستم یکی آن او، دست

 ایمان خواست می انگار .اش سینه روی نشاند خودش

 روزهای مغرور و بازاری پسرک ...هستم من بیاورد

 .بود آورده پناه من به پناهانه، بی حاال چقدر اول،

 

 ...گفت می سربسته حرفای گفت، می قصه جون بی بی"

 بز صبور، سنگ ی قصه پری، زرد سبزپری، ی قصه

 پریون شاه دختر ی قصه ...بوم روی

 پریا؟ اون شمایین

 ما؟ دنیای اومدین

 ی غصه خورین، می جوش خورین، می حرص هی حاال

 ...خورین می خاموش
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 "خالیه؟ رنج و غصه خالیه، خال دنیامون که

 

 هم ما را، قصه جای این انگار کرد، زمزمه من با همراه

 .کردیم می زمزمه هایش پری و شاملو جناب با

 

 ...نبود قصه ما دنیای"

 نبود سربسته پیغوم

 عیونه ما دنیای

 "...بدونه خواد می هرکی

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 به نگاهم ها، حفاظ پس از و بودیم ایستاده پل روی
 پل زیر از که بود ترافیکی و ها ماشین مرور و عبور
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 سخت ما ی همه به که شبی آن از بعد کردند، می گذر
 تهران راهی آزاد و من اش عمه پیشنهاد به بود، گذشته
 تا گرفت را رویاجان دست هم خودش و شدیم گردی

 ما حاال .کنند سبک روحی و تن و صالح امامزاده بروند

 و بودم شنیده را اسمش فقط ترها قبل که بودیم پلی روی

 نشده زده هیجان باید که قدر آن ...دیدنش با امروز،

 بود تنم توی گذشته شب زهر هنوز شاید دانم نمی .بودم

  .آمدند نمی چشمم به هایش، جذابیت ی همه با تهران که

 

 !ماشینا آمد و رفت به زدن زل از نشدی خسته ــ

 

 بود ایستاده جدی و جیب در دست .چرخیدم سمتش کمی

 هفته آخر که خصوص به بود، شلوغ پل روی تماشا، به
 گرمای با شلوغی این .بودند آمده زیادی مردم و بود

 می فکر هرچه و بود ساخته دلگیری ترکیب هوا نسبی

 شلوغی محو .بودم محو اما برویم گفتم می باید کردم،

 .کنم درکش توانستم می تر راحت پل، این روی از که ای
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 نداری؟ دوست و تهران تو ــ

 

  .دانست می را جوابش انگار که بود طوری سوالش

 هایی ماشین سمت سرم چرخاندن با همراه و زدم پلکی

 .کردم زمزمه کردند می عبور پل زیر از که

 

 .نیست ما جای ولی قشنگه، تهران ــ

 

 الله کنار برویم بگویم خواست می دلم .ایستاد نزدیکم

 بگیریم، عکس پل روی های باغچه در شده کاشته های
 از کردن جمع یادگاری دلم کردم، می نگاه که عمیق اما
 من دل اما بود قشنگ تهران .خواست نمی را شهر این

 صبحش همان از امروز که منی دل .کرد می تنگ را

 .بود شده گیر بهانه

 

 چمونه؟ ما مگه ــ
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 به اگر بود، طبیعت پل عاشق حانیه .انداختم باال ای شانه

 پل این روی بودن از و ام آمده جا این به که گفتم می او

 .شد می متأسف برایم حتما ام، نبرده لذت

 

 این به نداریم عادت .نیستیم شلوغی این مال ما، ــ

 همین به شدن اهلی انگار جا، این مردم ...همهمه

 شهر به شدیم اهلی هم ما .گرفته هوای و شلوغی

 خواه گاهی که ای لهجه و خلوتی اون به خودمون،

 .زنیم می حرف باهاش ناخواه

 

 به عادت شلوغی توی .ام شانه روی گذاشت را دستش

 بود کرده لمسم طوری هم بار این و نداشت ها لمس این

 می هم بغلم اگر حتی جا این که هرچند .نیاید چشم به که

 پله از و بودیم کرده رد که را پل آمد، نمی چشم به کرد
 ها آالچیق نزدیک بودیم، رفته باال چوبی های

 برای .بودم دیده هم اغوش توی را زیادی دخترپسرهای

 ام کلفگی و بود نشسته لبم روی لبخند هم تکشان تک

  .بود شده کم هم ای ذره شده

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کرمون دلتنگ طور این و جایی این روزه یه هنوز ــ

 خیلیا چشم تهران برق و زرق معموال ...عجیبه شدی،

 .زنه می رو

 

 آن برای من .فشرد را انگشتانم هم او و گرفتم را دستش

 زیادش کردن کار ی نشانه که پوستش زبری و خشکی

 .دادم می جان بود

 

 .بچسبن سفت و هاشون ریشه آدما مهمه گه می عزیز ــ

 و نازک های شاخه و گل و برگ شاید میاد، که باد گه می

 ...زمینه روی جاش ریشه اما ببره، خودش با و ترد

 این ببین .نیست هم ما ی ریشه اما نیست بد تهران

 حالشون که شن، می رد پل روی از خنده با که آدمایی

 آسمون همین زیر هاشون ریشه خیلیاشون شاید ...خوبه

 بس از شه نمی دیده که دماوندی و آلوده هوای با باشه،

 خوش هزارجای که .باشن شده بزرگ ست آلوده آسمون

 هوای همین و بشن شهرشون دلتنگ برن، هم هوا و آب
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 بزرگ که کرده رشد جایی هم ما ی ریشه ...ش گرفته

 توی سپیدار، درخت ی ریشه دونم می من، مثل شدیم،

 و پل روی چراغای شه، می غروب داره ...عزیزه حیاط

 و رفت و شلوغی و پایین اون باال این از کردن، روشن
 تنگ دلم من اما، شه می دیده حتی قشنگ ماشینا آمد

 چراغای شدن روشن پیش دلم اذانم، دم کوچمون خلوتی
 از که ماشو، اکبر و هللا صدای و عزیزه ی خونه ایوون

 !نماز برای کنه می بلند و عزیز و شه می بلند مسجد

 یه و خونه توی پیچه می باز درای از که بادی اون برای
 می ایوون روی ریم می عزیز، نماز بعد که چایی لیوان

 .خوریم می و شینیم

 

 که حاال مخصوصا .داشتم دوست را نگاهش زد، لبخندی

 .بود عجیب احوالش دلم خیلی

 

 ...محکمه هات ریشه سپیدار، ای پرسایه درخت یه تو ــ

 آرومم تونستی زیرش دیشب که بزرگه ت سایه انقدر
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 نماز بعد خونتون ایوون برای منم دل حقیقتش، کنی،

 .رفت توش خوردن چایی و عزیز

 

 و رفت شلوغی به هم با هردو و شدم او به تر نزدیک

 کامل هوا وقتی .دوختیم چشم پل زیر ها ماشین آمد

 به شدن نزدیک با و کردیم عبور پل از آرام شد، تاریک
 رها را دستم آرام بودیم، کرده پارک را ماشین که جایی

 .کرد

 

 مامان؟ و عمه دنبال صالح، امامزاده نزدیک بریم ــ

 

 از که دوپسری نگاه دیدن با او و کردم تأییدش سر با
 می تماشا را من داشت یکیشان و آمدند می روبرویمان

 .رفت راه من به تر نزدیک و کرد کم را سرعتش کرد،

 .کرد نجوا تلخ کمی شدند، رد کنارمان از پسرها وقتی

 

 !کوتاهه شلوارت زیادی ــ
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 .بود داده نشان را حساسیتش بامزه چه .پرید باال ابرویم

 جز هروقتی زدم، می لبخند بود دیگری هروقت اگر
 ...امروز

 

 !قشنگی این به که، خوبه ــ

 

 شد مطمئن وقتی و چرخید کمی کرد، تماشایم ناراضی
 صدایی با روند، می را خودشان راه مزاحمت بی پسرها
 .کرد زمزمه آرام

 

 .نیست مناسب قدش مانتوتم ــ

 

 دیدن متنوع های تیپ انقدر آدما این شدی، عزیز شبیه ــ
 نگاه یه آزاد، نیاد چشم به من لباس قد که شهر این توی

  .نبود دار منظور که حتما شد، رد و کرد
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 !شدی نگاهش متوجه پس ــ

 

 حال و رویاجان برای درگیر فکری با من و پرسید سرد
 سفرمان، اولین که این از دلگرفتگی البته و احوالش و

  .دادم تکان سری بود نرفته پیش خوب اصل

 

 توجهات که این از چرا واقعا دخترا شما دونم نمی من ــ

 .برید می لذت بشه جلب بهتون

 

 رسیده ایستادم، حرکت از من و گفت تلخی با را این
 سوار من به اعتنا بی و زد را دزدگیر ماشین، به بودیم

 همان با من و شوم سوار تا ماند منتظر .شد ماشینش

 رفتنم راه به بود حرفش ی نتیجه که درهم های اخم

 از را سرش و کرده حیرت که بودم متوجه .دادم ادامه

 دنبال .فرستاد بیرون ماشین ی فرستاده پایین ی شیشه
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 زده بیرون خانه از که صبحی همان از انگار بودم بهانه

 .بودیم

 

 خانم؟ سرکار کجا ــ

 

 ماشین، آرام حرکت با و زد استارت .ندادم را جوابش

 پایین حاال انتها تا را شیشه .من به رساند را خودش

 .بود فرستاده

 

 شماما؟ با سپیدار، ــ

 

 .کردم نجوا کردنش نگاه بدون

 

 ...برم می لذت بشه، جلب بهم توجهات که این از دارم ــ

 نیست؟ مشخص
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 .کرد نجوا بدخلق و کرد پوفی

 

 !شو سوار بیا دختر، جا این خورنت می رو تو ــ

 

 بود خورده ذوقم توی .بودم عصبی انقدر چرا دانم نمی

 آخرهفته شلوغی این هوا، آلودگی و گرما این سفر، این
 از دوساعت بعد که پدرش دیشب گل دسته آن شهر، ی

 از بود بار اولین برای که این هم شاید و شد رد سرمان
 رفتم می جایی اگر همیشه .شدم می دور انقدر عزیز

 می حاال و برگردم توانم می هرساعتی بود راحت خیالم

 این .است وحشتناک چقدر عزیز به ام وابستگی فهمیدم

 می ضعف احساس آن به نسبت همیشه که بود موردی

 .کنم اقدام درمانش برای بودم داده قول خودم به و کردم

 

 ...سپیدار ــ
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 بی و کرد پارک دوبل را ماشین دهم نمی جوابی دید وقتی

 .کرد سد را راهم بلند چندگام با شلوغی، به اهمیت

 .بودند شده بداخلق خیلی چشمانش

 

 تنها جذابت تیپ این با ...شو سوار برو تو، شد چت ــ

 چی؟ که افتادی راه

 

 .کردم می خالی گناهی بی آدم سر داشتم را ام دلی و دق

 

 من پوشیدن لباس و تیپ شما مگه سمیعی، آقای ببینم ــ
 مسخره این االن خواستگاریم؟ اومدی که بودی ندیده و

 چی؟ یعنی بازیا

 

 آسمان سمت را سرش کمر به دست کشید، عمیقی نفس

 .کند پیدا را آرامشش ای لحظه تا کرد بلند
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 !دختر ماشین توی برو بیا بده، صبر خودت خدایا ــ

 

 .بود شده عاصی .کردم نگاهش تنها لجوجانه

 

 خاطر به فقط و شدم سگ دیشب از من دونی نمی تو ــ
 پسر اون نگاه میارم؟ در رو آدما ادای دارم مامان و تو

 برم تونستم نمی فهمم، می راحت من و این نبود، قشنگ
 چیزی یه کردم قاتی بچسبم، رو ش یقه نگاه یه برای

 .بخوابون و شر و بشین بیا ...گفتم

 

 هیچ به اعصاب، نظر از بگویم تا گرفتم جلویش را دستم
 دهانم از حرف هنوز اما نیستم، او از بهتر عنوان

 توی کرد جمع را مشتم و گرفت را انگشتم درنیامده

 .دستش
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 ها، نده تکون هی من جلوی و زدت الک انگشت این ــ
 زهرمار این از مشترکمون سفر اولین تا شو سوار برو

 !نشده تر

 

 با و بدهم فشار بهم را هایم لب که بود عصبی انقدر

 از را در .بروم ماشین سمت به نگاهش، ی اشاره

 بیرون ای چندلحظه او و بستم محکم زیادی حرصم

 توی از و شد سوار بعد لحظاتی .شود آرام تا ایستاد

 .زد بیرون شد می که سرعتی ترین بیش با شلوغی،

 افزار نرم از .ترافیک پر و بودند شلوغ ها خیابان

 برای مسیریاب

 

 ترافیک پشت و کرد استفاده رویاجان و عمه سمت رفتن

 هیچ .اش صندلی پشتی به داد تکیه را سرش سنگین،

 همان از .بود تلخ جفتمان اوقات و زدیم نمی حرفی کدام

 .امروز همین تا ...دیشب
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 خوام نمی مشاور، برم می و مامان برگردیم وقتی ــ

 کنم، آروم و روحش اول تا برم می ...بیارم فشار بهش

 ...اگر حتی .پشتشم بگیره تصمیمی هر خودش بعد

 

 سمتش سرم .نداد ادامه را اش جمله و گرفت نفسی

 و بشکند حرف این با را سکوت خواست می .چرخید

 و مادر طلق به فکر با ذهنش چقدر بدهد نشان البته

 .دادم تکان سری .شده مشغول پدرش

 

 !خوبیه فکر ــ

 

 دوباره و کردند حرکت کمی ها ماشین .کرد نگاهم کوتاه

 .شد قفل ترافیک

 

 .متأسفم بابتش و دونم می بود، افتضاح سفرمون اولین ــ
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 و رویاها شبیه اصل سفر این .دانست می که بود خوب

 زیباترین چندروز این کردم می خیال .نبود هایم فانتزی

 می سر پشت داماد و عروس تازه عنوان به را روزها

 نحوی یک به هردو .بود نشده طور این اما گذاریم

 جفتمان، چقدر فهمیدم می داشتم تازه و بود بد حالمان

 و مادرش به او .شده وصل هایمان خانواده به حالمان

 کرده تجربه را پدری بی جوری یک هردو .عزیز به من

 .داشتیم مادرهایمان به عمیق ای وابستگی و بودیم

 

 !نباش طوری این سپیدار ــ

 

 .کردم بغض که نبود خودم دست من و گفت را این کلفه

 

 حرفم .دربیارم دلت از چطوری باید نیستم بلد اصل من ــ

 که منه مزخرف اخلق این ولی متوجهم نبود، درست
 به هزاربار بعدا که گم می چیزایی یه عصبانیت وقت

 هفته یه هنوز دونم می .فرستم می لعنت بابتشون خودم
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 شد می طوری این نباید نگذشته عقدمون از کامل ی

 از .ریخت بهم چطور چیز همه دیشب از که دیدی ...ولی

 قربونت، کنم جبران تا دی نمی پا بهم خودت که صبحم

 .نیستی خودت حال توی

 

 فهمیدم می تازه .کشیدم هایم پلک زیر دستی سریع

 کند، کمک شاید هم تحمل برای ما به داشتنمان دوست

 باید و بودیم نشده بلد را هم خیلی .دهد نمی حل راه اما

 دستمان هم رفتار خم و چم تا کردیم می تمرین خیلی

 خوانده ها قصه توی .بودیم خام و تجربه بی چقدر .بیاید

 بچگی از انگار که بلدند را هم طوری شوهر و زن بودیم
 حل پازل ی تکه کلی اما آزاد و من اند، شده بزرگ هم با

 و کنیم پیدایشان زندگی توی بود قرار که داشتیم نشده

  .بگذاریم سرجایشان

 

 ...شدم بداخلق خیلی صبح از خودمم دونم، می من ــ

 .ببخشید

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را دستش و چرخید سرش کرد، حس را صدایم بغض

 .آورد ام چانه سمت

 

 !ببینمت ــ

 

 و نبیند را هایم اشک تا شیشه سمت چرخاندم را صورتم
 برایش سری پشت ی راننده که کشداری بوق از بعد او
 اولین وارد عصبی کرد، حرکت شده باز راه که حاال تا زد

 و داشت پارک جای که خیابانی اولین توی و شد خروجی

 اش ایمنی کمربند کردم حس .کرد توقف بود خلوت نسبتا

 .من طرف چرخید کامل و کرد باز را

 

 .خانم لوس ببینمت ــ

 

 گفتم می اگر بودم لوس واقعا .بودم انداخته پایین را سرم

 من و کرد باز را کمربندم خودش .ام شده مامانم دلتنگ
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 قرار آغوشش توی اعتراض بی .خودش طرف کشید را

  .بود گرفته صدایش .نشست سرم روی اش چانه و گرفتم

 

 دیگه؟ چیز یا من، گند اخلق چیه؟ مشکل ــ

 

 .مشاور پیش برم باید منم ــ

 

 شده آرام و گرفتم نفسی .بزنم حرف تا بود کرده سکوت

 .کشیدم باال را ام بینی ادکلنش، بوی رد از

 

 فهمیده مرگش، از ترس و عزیز شدن بستری سر من ــ
 واقعا امروز ولی بوده، حد از زیاد بهش وابستگیم بودم

 از عزیز چون کنم فکر .کمک به دارم نیاز شدم متوجه

 دور ازش خیلی وقت هیچ چون بود، بابامم جای بچگی
 و بود پیر اون بچگیم، از همیشه چون و بودم نشده

 وابستگی این به مردنش، و نبودنش از بودم ترسیده

 خاطر به هنوز کردم می فکر صبح .رسیدم بیمارگونه
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 جدی چیز همه فهمم می االن ولی بده حالم دیشب جریان

 شدم، مامانم دلتنگ دوروز عرض در واقعا من ...تره

 !ننر و لوس های بچه عین درست

 

 و شد تر بیش هایم اشک سرعت هایم، حرف جای این

 داد اجازه نزد، حرفی .کردم پنهان بغلش توی را سرم

 نفس کم کم تا گذشت چقدر دانم نمی من و شوم آرام کمی

 .آمدند بند هایم اشک و گرفتند ارام هایم

 

 االن؟ آرومی ــ

 

 آغوشش از خواستم .دادم تکان بغض همان با را سرم

 دورم تر محکم را دستانش و نداد اجازه که بیایم بیرون

 .کرد حلقه

 

 عصبی انقدر که داری ماهانه مشکل کردم می فکر من ــ

 .ست دیگه جای مشکل نگو شدی،
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 او بود، احمقانه خیلی نظرم به اما بکشم خجالت خواستم
 بودم کرده ادعا عمر یک من و بود من شوهر حاال

 با .کنند شرم طبیعی این به مسائلی برای نباید دخترها

 و کردم صدایش معترض گرفته صدای همان با حال این

 .خندید او

 

 می همش .بودم باخته و خودم یکمم سپیدار، دونی می ــ

 که باشه طوری این هفته یه بخواد هرماه این اگر گفتم

 .شم می بیچاره من

 

 ٥۳٥_پارت#

  طومار#

 

 قصد دانستم می کوبیدم، اش سینه به آرامی مشت

 که مشتی .بیاورد درم هوا و حال این از تا دارد شوخی

 .کرد پنهان دستش زیر و گرفت بودم، زده اش سینه به
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 و کشید عمیقی نفس !کاسه یک زیر ای، کاسه نیم شبیه

 .داد ادامه جدی خیلی شوخی، بی بار این

 

 یه ماشین، توی کردم می گوش رادیو پیش چندوقت ــ
 وقتی آدما گفت می داشت ...بود روانشناسی ی برنامه

 و ره نمی پیش دارن و انتظارش که طور اون شرایط
 پیش دارن دوست گیرن، می قرار فشار تحت وقتی

 مغزشون گفت می .باشن زندگیشون امن آدمای

 جلوی و داشتنیشون دوست های آدم ناخوداگاه
 می امنیت حس پیششون که آدمایی میاره، چشمشون

 هم ننر و بچه نیستی، لوس تو بگم خوام می .کنن

 روت فشار باشه، باید که نبود طور اون سفر این نیستی،
 امن ی سایه زیر بری بخوای شده باعث همینا و بوده

 همچنین شرایط این توی آدما ی همه .مادرت حضور

 .کنن می پیدا احساساتی

 

 کنار شد می .کردم می گوش او به داشتم سکوت در

 جدی هم را او های حرف عزیز، به شدیدم دلبستگی
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 قوی ی حافظه بود مشخص !گفت نمی بیراهی چیز .گفت

 حیف و ماند می خاطرش توی چیز همه خوب دارد، ای

  .بود نداده ادامه را درسش که

 

 تحت و خودت رویا، و من کردن آروم برای دیشب ــ
 بود وقتی سفرمون، اولین تازه گذاشتی، استرس و فشار
 بودی، نگرفته خو محرمیت این به شاید خیلی هنوز که

 یه نه و بود دونفره سفر یه نه یعنی ...من مادر با اونم

 حس شدی، اشنا جدید و غریبه آدمای با .تفریحی سفر

 همین تا که احمقم انقدر منم ...داده دست بهت تنهایی

 نمی خودتم اگر باش مطمئن .چیه مشکل نفهمیدم االن

  .فهمیدم نمی باز گفتی

 

 را گردنم پشت ناراحتی با داشت .کردم کج کمی را سرم

 که را نگاهم .بود زده زل مقابلش به و کرد می لمس

 گردنش، کردن خم با و چرخاند را سرش که کرد حس

 .بوسید محکم را ام پیشانی روی
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 ...بعدی سفر برای دم می قولم یه گردیم، برمی فردا ــ

 .سفر این بد خاطرات گوش توی بزنه و باشه دوتایی

 

 سریع انقدر گریه بعد که این از .کشیدم باال را ام بینی

 بینی خوردن چین با .بودم بیزار گرفتم می بینی آبریزش

  .پرسیدم جدی من و خندید ام

 

 .دادی گیر شلوارم و مانتو قد به که بدی خیلی ــ

 

 کمی بودم بغلش که طور همان گرفت، عمق لبخندش
 کشیدنش، باال و پایم گرفتن با و کرد خم را من و خودش

 .پایم مچ قسمت لختی به کرد اشاره

 

  آخه؟ چیه این خدایی ــ

 

 !قشنگه ــ
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 دوابرویم بین دیگر بار یک و داد تکان افسوس به سری

 .بوسید را

 

 ٥۳٦_پارت#

 طومار#

  

 گفتم و دادم حق بهت اگر کردنت گریه ی قضیه سر ــ

  .شی می لوس داری جدی جدی االن نیستی، لوس

 

 آورد باال را دستم گرفت، را بود دستش زیر که مشتم بعد

 رد به .درآورد را جیغم صدای دستم، مچ گرفتن گاز با و

 خندان چشمانی با او و دوختم چشم حیرت با هایش دندان

 .انداخت باال ابرویی

 

 .کنم درست یکی برات گفتم ننداختی، ساعت ــ
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 اومد؟ دلت چطور ــ

 

 سمت را هایش دندان وقتی او و پرسیدم بهت با را این

 کنار را خودم .کرد بلند دوباره را جیغم آورد، گلویم

 .زدم غر و چسباندم ماشین در به و کشیدم

 

 .دیگه نه گردنم ــ

 

 درست اش کاری شیرین از راضی و بلند خندید،

 .نشست سرجایش

 

  بهتری؟ االن ــ

 

 همان با او و کردم نگاهش چپ چپ جواب جای به فقط

 به گذاشتم، مچم روی را دستم .انداخت باال ای شانه خنده
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 کشیدم را مچم و دوختم چشم پوستم توی هایش ناخن رد

 .برود بین از دهانش آب خیسی تا مانتویم به

 

 !ادبی بی خیلی ــ

 

 من که بود عادتش اگر گرفتن گاز این .خندید می فقط

 را تنم گوشت حرکت این قدر چیزی هیچ .شدم می بیچاره

 گاز محل داشت دستم هنوز .کرد نمی اذیتم و ریخت نمی

 کنار بزرگی بنر به چشمم که کرد می لمس را گرفتنش
 همایشی .داد می همایش یک از خبر که افتاد خیابان

 !کتاب به علقمندان و کتابداران به مرتبط

 

 !عجیب چه ــ

 

 را سرش ماشین کردن حرکت از قبل بود، آرام لحنم

 .پرسید و چرخاند
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 عجیبه؟ چی ــ

 

 .زدم لب افسوس با و کردم ای اشاره بنر آن به

 

 می برگذار هایی همایش همچین بینم می باره اولین ــ

  ...ندیدم من که کرمان الاقل .شه

 

 .پرسید آرام بعد کمی و کرد دنبال را انگشتانم مسیر

 

 کنی؟ شرکت داری دوست ــ

 

 ٥۳۷_پارت#

  طومار#

 

 را تاریخ انگار آزاد بود، قبل دوروز برای همایش زمان

 .بودند برنداشته را بنر چرا دانم نمی فقط .بود نخوانده
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 .گذشته زمانش ــ

 

 انداخت راه را ماشین .داد تکان سری و شد متوجه تازه

 .کرد زمزمه و

 

 اکبرجانا علی کتابداری، با مرتبط همایش اسم باید چرا ــ

 !باشه

 

 بودم تر آرام او با زدن حرف از بعد کشیدم، عمیقی نفس

 .کردم زمزمه و سمتش چرخیدم .تر مسلط و

 

 شناسی؟ نمی و ایشون تو ــ

 

 همین برای و سرشناسیست اسم حتما اسم این که فهمید
 .کرد نگاهم شرمنده کمی
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 .متأسفانه نه ــ

 

 دانستم می فقط کنند، می چه االن جانا استاد دانستم نمی
 حتما و هست کتابداری علم سر روی شان سایه هنوز

 آرزوهایم از یکی اول های ترم .اند شده پیر خیلی خیلی

 وقت هیچ خواسته این و ببینم را ایشان بتوانم بود این

 نود بودم مطمئن .چرخیدم شیشه سمت .بود نشده محقق

 باعث این شناختند، نمی را جانا استاد مردم این درصد

  .بشکند قلبم زیاد خیلی شد می

 

 توی اسمشون که هستند کتابداری اولین جانا، استاد ــ
 دقیقا سی، ی ده توی شده، درج آمریکایی دایرالمعارف

 و کالیفرنیا دانشگاه بین توافقی یه نیست، یادم و سالش
 توافق اون طبق گیره، می صورت ما تهران دانشگاه

 و حقوق ی دانشکده توی جدید، ی موسسه یه نامه
 کتابداری که کردن تأسیس تهران دانشگاه سیاسی علوم
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 های کتابخونه ی اداره برای معیاری موسسه، اون توی

  .شد کشور کل توی دانشگاهی

 

 او رخ نیم به رو بار این .کرد می گوش دقت با داشت

 و واقعی های آدم از را گفتن قصه .دادم ادامه

 .داشتم دوست تر بیش افتخاراتشان

 

 به مشغول جا اون آمریکایی ای حرفه کتابدار تا سه ــ
 تا دید آموزش اونا نظر زیر جانا استاد و شدن کار

 استاد یه ایشون .کنه سازماندهی رو دیگه های کتابخونه

 ی دهه حدود همون از که بودن برجسته و نام صاحب
 های کتابخونه توی مشاوره و سرپرستی بر علوه سی

 ی رشته توی هم تدریس و تألیف و ترجمه به زیادی،

 ترجمه ایشون که هایی کتاب .بودند مشغول کتابداری

 رشته های رفرنس ترین معروف از سریشون یه کردن

 .بودن مختلف ی
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 و رویاجان مکان به بودیم شده نزدیک حاال گمانم به

 .گفت می را این که موبایلش روی ی نقشه خانم، عمه

 نمی جلوتر شلوغی خاطر به گفت و ایستاد ای گوشه

 تا ایم ایستاده کجا گفت و اش عمه به زد زنگ .رود

 .چرخید من سمت آرام بعد، و بیایند

 

 ٥۳۸_پارت#

  طومار#

 

 قشنگ انقدر وقتی بگیرم گازت باز نیست حقش االن ــ
 کنی؟ می تعریف برام

 

 که ای مغازه به .پسر این بود زرنگی باز حقه .خندیدم

 اشاره ترش های خوردنی و لواشک از بود پر جلویش

 .زدم لب و کردم ای
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 هله این از من برای یکم برو گرفتن، گاز جای به شما ــ
 چندساعت این بلکه بیان، عمه و مامان تا بخر ها هوله

 .شه تموم خوب یکم کوتاهمون سفر آخر

 

 پیاده .من دل تر بیش بردن برای و کشیده گفت، چشمی

 پخش صدای کردم، دنبال چشمانم با را ماشین از شدنش
 چشم تن همه صندلی، به زده تکیه و کرده زیاد کمی را

 هایمان تجربگی بی ی همه با انگار .دیدنش برای شدم

 آرام را هم خوب که بود این هم آن بودیم، بلد را چیز یک
 نگاهم .بود شده خاطرم آرامش باعث همین و کردیم می

 .ماشین داشبورد روی تا او، روی از خورد سر کمی

 که این برای ایستادنش به نگاهی .بود نبرده را موبایلش

 را موبایلش و انداختم بیندازد راه را کارش فروشنده

 بود نشده سوال برایم اصل هفته یک این توی .برداشتم

 قفل دانستم، می را رمزش .کرده سیو چیزی چه را اسمم

 شماره اکثرا .رفتم مخاطبینش قسمت توی و کردم باز را

 رویاجان .بود کرده سیو اسم به را کمی های آدم و بودند

 باال با و کردم سرچ را ام شماره .بود کرده سیو بهشت را

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آب تا داد قرار لپم ی گوشه قندی یکی انگار اسمم، آمدن

 ...کرد می حساب داشت .کردم نگاه او به دوباره .شود

 بودند، بلند هایش گام شود، رد خیابان از تا ماندم منتظر
 را آلوچه ظرف همه از اول کرد، باز را ماشین در وقتی

 .نشست خودش بعد و داد من دست

 

 نظر به که چندتا از گفتم بخرم، کدوما از دونستم نمی ــ

 فشارت نخور زیاد فقط ...بریزه یکم اومدن می تر خوب

 .نیفته

 

 موردی یک فهمید کنم، می نگاهش حرف بی دید وقتی

 دستم توی موبایلش به و انداخت باال ابرویی .آمده پیش

 .دوخت چشم

 

 زد؟ زنگ کسی ــ

 

 .انداختم باال سری
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 شک بزنه زنگ نداره و من ی شماره مخترم دختر ــ
 شده؟ چی پس بکشیم، بخوای و بهم باشی کرده

 

 سینه روی کردم پرت را موبایل .دادم قورت را لبخندم

 می تماشایم سوالی داشت .داشت نگهش سریع او و اش

 .کرد

 

 من؟ ی قصه ــ

 

 قرار با و خندید .بفهمد را منظورم تا کشید طول کمی

 .داد جواب آرام قبلش، جای سر موبایل دادن

 

 ٥۳۹_پارت#

  طومار#
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 !منی ی قصه هم تو دارن، ای قصه یه آدما ی همه ــ

 اما من، قشنگ ی قصه نوشتم می باید البته مگه؟ عیبه

 .کن کمش گفت می هی گوشی بود زیاد حروفش

 

 رود، می دلت چطور گفتند می بعد ...او قشنگ ی قصه

 برای دلم اگر خب .جوشد می بعد و شود می آب طور این

 ی قصه گفت می من به که جدی ی مردانه لحن این
 شاکی واژه محدودیت بابت اش گوشی از و من قشنگ

 یک با او و زدم پلک چندبار .بود عجیب شد نمی آب بود

 .کرد کنترل برابرم در را خودش عمیق، نفس

 

 بی چشمای اون با نچلوندمت، تا بخور و لواشکت ــ
 تا چشمم جلوی میاری و خاندانم داری قشنگ شرفت
 !اومدن هم مامانینا .کنم داری امانت بتونم

 

 دانستم می بعید و گشتیم برمی فردا ...نبود خوبی سفر

 کنیم جبران را سفر این تلخی بتوانیم بیاید پیش موقعیتی
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 که رفت نمی یادم قطعا کردم می فکر آن به اگر بعدها اما
 قشنگ ی قصه بود گفته من به لحنی چه با ماشین، توی
 به بود کرده گوش دقت با من، ی علقه خاطر به و من

 را من ذهن های آدم تا اکبرجانا علی استاد سرگذشت
  .کند درک بهتر را من و بشناسد بهتر

 

 بودن او قشنگ ی قصه اما ...درست نبود، خوبی سفر

  نبود؟ .بود خوب که

 

 تنشان جانا، اکبر علی استاد یاد به ششم، طومار پایان

 :�🌺�طومار !سلمت

 ٥٤۰_پارت#

  طومار#

 

 :طومار آخرین

 ایاغ قزل ثریا استاد یاد به هفتم طومار
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 متوجه خروجش، با و دادم مشتری دست را کتاب پاکت
 به و داشت را کتابفروشی به ورود قصد که شدم آزاد

 بعد، کمی .بود کشیده عقب ام مشتری خروج احترام

 لبخند درآمد، صدا به ورودش با در باالی آویز وقتی
 شلوغ روز خستگی و بود نشسته هردویمان لب روی

 .کشید می حبس به هایمان مردمک ته را کاری

 

 کارت؟ نشد تموم ــ

 

 تر بیش ساعتی نیم داد می نشان مچم دور ظریف ساعت

 بعد و عقد خاطر به که چندوقتی .ام مانده هم همیشه از

 باعث بود شده باز درمیان روز یک کتابفروشی سفر،

 و دادم تکان سری .باشیم داشته شلوغی روز بود شده

 روی تنش گاه تکیه را هایش دست آمد، جلو کمی او

 .سمتم شد خم و  میز
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 !نباشی خسته پس ــ

 

 جلوی خلوتی و بیرون به نگاهی با هم بعد خندیدم،
 نوک روی کردم جمع داشتم جسارت هرچه مغازه،

 میز، طرف این از و کشیدم باال را خودم پایم، انگشتان
 و تند را اش چانه و میز طرف آن به رساندم را صورتم
 بسته را چشمش یک کشیدم، عقب وقتی بوسیدم، سریع

 .کرد می تماشایم بامزه و بود

 

 نباشید، خسته بگی هم تو نیست نیاز دیگه اصل ــ

  ...الفاتحه و مرد خستگی

 

 دنبال به و کردم خاموش را سیستمم لبخند، همان حفظ با

 تک تک دقت با انقدر .شدم خم کمی کیفم، کردن پیدا

 می لذت هم کردنش نگاه از که کرد می تماشا را کارهایم

 .کرد نجوا آرام برداشتم، را وسایلم وقتی .بردم
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 بریم؟ بعد دی می آب لیوان یه ــ

 

 لب روی ای باشه و میز روی گذاشتم دوباره را کیفم
 که آب آوردن برای کتابفروشی انتهای سمت رفتم .راندم

 پشت درست و شنیدم سرم پشت را هایش گام صدای
 را من و بازویم دور نشست دستش قفسه، اولین

 و خنگ قدر همان بود، ها یاکریم شبیه نگاهم .چرخاند

 دنیا ی پرنده ترین گیج پرنده این من نظر از !زده بهت

 .بود

 

 شده؟ چی ــ

 

 ٥٤۱_پارت#

  طومار#

 

 قصه دل از انگار ها، کتاب ی قفسه به چسباند را پشتم
 به و آمدند بیرون درشت و ریز آدمک هزار هایشان،
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 زل .رفت هوا به دستشان و جیغ صدای ها، پری رهبریه

 و هم سر پشت زدم، پلک دوبار و آزاد چشمان توی زدم

 !وقفه بی

 

 چشمت؟ توی رفته چیزی ــ

 

 بینمان چیز همه انگار که پرسید طوری را سوال این
 ی دغدغه و هستیم درستی موقعیت در و طبیعیست

 چرا داد می توضیح باید جایش به .است من چشم اصلی

 سخت دلیلش البته که داشته نگهم جا این آب ی بهانه به

 به نامزدی دوران شیطنت از بخشی هم این .نبود هم

 آمد؟ می حساب

 

 ببوسی؟ و من خوای می ــ

 

 .نخوردند تکان هایش لب !چشمانش با زد، لبخند
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 .ست بسته دستم یکم بکنم، کارا خیلی خوام می ــ

 

 ی قفسه آن به تر راحت و کردم خیس زبان با را لبم

 قصه های شخصیت و ها پری نگاه زیر .دادم تکیه کتاب

 .بود باال حسابی سرم ها،

 

 کنم؟ بازش خوای می ...خب ــ

 

 و چشم شیطنت، کمی با من و کرد نگاهم گنگ کمی

 .آمدم ابرویی

 

 .گم می و دستات ــ

 

 به را سرش .کرد تصرف هم را هایش لب بار این خنده

 توی اش خنده پژواک صدای داد اجازه و کشید عقب
 .بپیچد خلوتم کتابفروشی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 گازت باز خواد می دلم ای خوشمزه طوری یه ببین، ــ

  .بگیرم

 

 روی هایش دندان تصور از لرزید تنم و کردم اخمی

 را هایش دندان و شد آمیز شیطنت لبخندش .پوستم

 با .بردم پناه خودش به خودش، دست از من و داد نشانم

 انگار حرکتم .اش سینه توی سرم بردن فرو و جیغ یک

 رساند مکث با را دستش چون کرد، متعجب هم را او

 .آورد پایین کمی را سرش و پشتم

 

 بعد بیاری، پناه خودم به خودم از که نیست انصاف این ــ

 .بغلم تو برات کنم ضعف طوری این من

 

 عقب ای خنده با را سرم فشرد، خودش به محکم را من

 .کردم تماشایش گردنم کردن خم با و بردم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .منی پناه تو آخه ــ

 

 ٥٤۲_پارت#

  طومار#

 

 صدای !تر عمیق اما نگاهش شد، کمرنگ لبخندش

 همه .شد قطع ها پری زدن دست و ها قصه شخصیت

 را دستش .ما بین نگاه آن به بودند مانده خیره انگار

 آرام و ام پیشانی روی سرخورده موی تار به رساند

 .پرسید

 

 باشی؟ شیرین انقدر تونی می چطوری ــ

 

 ی ستاره ها میلیون با کهکشان یک بودند شده چشمانم

 از کمی ی فاصله در و کرد خم کمی را سرش .درخشان

 .زد لب کند برخورد پوستم به نفسش که طوری صورتم،

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .ببوسمت خوام می حاال ــ

 

 محکم قلبم که لطیف انقدر و آرام انقدر بوسید، هم بعدش

 به آرام پشتم .خورد سر پایم جلوی ام، سینه توی از

 بین .شد تر تند کمی اش بوسه و کرد برخورد کتابخانه

 فاصله هایم لب بین که لبخندی داشتم، لبخند اش، بوسه
 می و کرد می شکار را فاصله این باز او و انداخت می

 ی تیره از عرق ی دوقطره کشید، عقب وقتی .بست

 هایم پلک .کردم می حسشان من و خوردند می سر کمرم

 تمام انگار .دیدم را چشمانش و کردم باز تأخیر با را

 کرده مهاجرت او نگاه به من نگاه توی از ها، ستاره

 را کمرم آرام .داشتنی دوست و دیدنی مکانی نقل .بودند

 شد باعث زمین، روی از کردنم بلند با و کرد لمس
 او و بگذارم هایش شانه روی دست زده هیجان

 دو فاصل حد بین بدهد، فاصله زمین از را من چندسانتی

 .بگذارد زمین روی بعد و بچرخاند کتاب ی قفسه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .لعنتی ی خوشمزه ــ

 

 یک کمرم، کردن رها با و کشیدم دهانم توی را هایم لب

 .برداشتم عقب به گام

 

 خوای؟ می آب هنوزم ــ

 

 .کرد تماشایم کمر به دست لبخند همان با

 

 اصل، رمزمون اسم بشه خوام می آب بعد به این از ــ
 بیای باید بدون خوام، می آب گفتم جا این اومدم هروقت

 خوادت، می دلم بدون باشه، نداشته دید که قفسات بین

 .کردم ضعف برات بدون
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کسری در هم، دور جای یک کردم می پرتش اگر لبخندم

 با .بومرنگ یک شبیه .سمتم گشت برمی باز ثانیه از

 .چرخاند ها کتاب سمت به سر و زد پلکی لبخندم دیدن

 

 .نشدم سست جلوت این از تر بیش تا بریم ــ

 

 کتابفروشی خروجی سمت به من از جلوتر هم خودش
 عمیق لبخندی با ها، قفسه بین پشت همان من و رفت
 ها کتاب توی از صدا عالمه یک .گذاشتم قلبم روی دست

 هرکدام .برسند گوشم به تا بود ریخته بیرون

 

 ٥٤۳_پارت#

  طومار#

 

 آخ ...ها پری و خواندند می خودشان برای سازی یک به

 برداشتن با و آمدم بیرون ها قفسه پشت از ...ها پری

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حرف حامد با داشت آزاد .شدم خارج کتابفروشی از کیفم

 .آمد سمتم دید که را من زد، می

 

 .کنم می قفل من ماشین، توی بشین برو ــ

 

 سمت و دادم دستش به را ها ریموت و کلید دسته

 دادم تکان سری بین این هم حامد برای .رفتم ماشینش

 هم خودش بعد لحظاتی .گرفتم جواب هم طور همان که

 بود گفته عزیز .بودیم خانه راه در و بود نشسته کنارم

 می همه از دیرتر ما یحتمل و شوند جمع همه امشب

 را پژمان برخورد استرس کمی حاال همین از .رسیدیم

 حرفی هیچ بی و کنم سکوت بود شده باعث همین .داشتم

 .بمانم خیره مسیر به

 

 چیه؟ امشب شام دلیل ــ

 

 .شدم جا به جا صندلی روی کمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 به تو ...نگفته دلیلی ولی کرده دعوت رو همه عزیز  ــ

 نمیای؟ امشب گفتی رویاجون

 

 و کرد می حرکت آرام که جلویش ی راننده برای بوقی

 .کرد نگاهم کوتاه و زد سبقت برای داد نمی راه

 

 خیلی بود، ش مشاوره ی جسله اولین امروز گفتم، ــ
 و نیستم من بود خوشحالم انگار نداشت، حوصله

 .کنه فکر مشاورش حرفای به تا تنهاست

 

 را دستش های رگ دنده، روی دستش به رساند را دستم

 .زدم لب و کردم لمس

 

 .شه می درست چیز همه بده، زمان بهشون ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 داد قرار دستش زیر را دستم کوچک، جایی به جا یک با
 ام حلقه که فشاری شد باعث انگشتانم، نوک فشردن با و

 .درآورد را آخم آورد، می انگشتم به

 

 !ببخشید ــ

 

 آرام بعد و اش گونه به چسباند آورد، باال را دستم

 بیش را بودن شوهر آزاد گفت می رویاجان .کرد نوازش

 بودن، پسرم جای به گفت می .است بلد بودن پسر از تر

 را این و کند پر را شوهرم خالی جالی کرده سعی بارها

 همسر، یک مقام در آزاد .دیدم می خوب روزها این

 اش مردانه هوش گاهی که این با .بود من از تر کارکشته

 را منظورم شد می باعث مردی، هر دید نگری کلی آن و
 اما باشد، مستقیم ی اشاره به نیاز حتما یا بفهمد دیر

 رسیدیم، وقتی .دهد نشان را محبتش بود گرفته یاد انگار

 آن با بود داده هدیه من به او را آویزش که کلیدی دسته
 روی آشنا لبخندی و کشیدم بیرون سرامیکی های کتاب
 و چرخاندم در قفل توی را کلید .نشست هردویمان لب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همه از زودتر خانواده، کوچک های نوه بازی صدای

 دیدن با و کردیم رد را داالن .آمد استقبالمان به چیز

 با تاریکی توی و بود برداشته را اش دوچرخه که اردالن

 او .زدم لبخندی کرد می بازی صدا و سر

 

 ٥٤٤_پارت#

  طومار#

 

 را سرم .آمد جلو کردن سلم برای و خندید دیدنمان با هم

 و بودند روشن تماما ها چراغ ایوان، سمت چرخاندم

 و چرخید تر بیش کمی نگاهم .اند آمده همه بود مشخص

 با صحبت حال در حیاط تخت روی نشسته پژمان، دیدن

 گذاشتن سر سربه از آزاد .کرد کمرنگ را لبخندم موبایل

 .کرد لمس را کمرم آرام و برداشت دست اردالن با

 

 !تو بریم ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شد بلند تخت روی از و کرد قطع را تماسش هم پژمان

 

 خونه دختر نیست بد خاله، اومدید عجب چه به، به ــ
 برسه؟ نفر آخرین

 

 این بین استرس .نشاندم لبم روی مصنوعی لبخندی

 .داد می دق روز یک را من دونفر

 

 حیاطی؟ تو چرا تو برم، قربونت سلم ــ

 

 و شد قفل من کمر دور آزاد دست روی پژمان نگاه

 .کرد کم ما با را اش فاصله

 

 شما؟ خوبی داشتم، تلفن ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کرد، احوالپرسی سلم جدی خیلی و برد جلو دست آزاد
 و داد را جوابش و فشرد را دستش تر جدی او از پژمان

 .شد قفل هم توی چندثانیه نگاهشان

 

 تو؟ نریم خب، ــ

 

 نگاه من به هردو و کردند رها را هم دست باالخره
 به سعید و عزیز آمدن با و زدم مسخره لبخندی .کردند

 روی بار از کمی ازاد، به خوشامدگویی برای ایوان

 جلو ها آن با احوالپرسی برای آزاد .شد برداشته دوشم

 .زدم ام گونه روی آرام پژمان، به رو من و رفت

 

 .نکن شر خاله مرگ ــ

 

 .کرد اخمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پرت و چرت و کنی می خودزنی چرا که، ندارم کاری ــ
 گی؟ می

 

 آزاد سمت به بلند چندگام با بگوید، راست بودم امیدوار

 دیر بابت عزیز .رفتیم باال را ها پله هم با و رفتم

 و صورتش بوسیدن با که بود شاکی کمی رسیدنمان

 سعید با آزاد .کنم رجوعش و رفع کردم سعی عذرخواهی

 متصل راهروی از آرام خیلی من و مردان جمع به رفت
 تعویض برای رساندم اتاقم به را خودم باال، ی طبقه به

 من و بود رفته تند دور روی آن از بعد چیز همه .لباس

 انداختن .بودم حرکت در پذیرایی و آشپزخانه بین هم

 جمع و ها ظرف شستن کردنش، جمع و شام ی سفره
 حتی و برادرهایم زن و سودابه کمک به آشپزخانه کردن
 چای، از پر و بزرگ سینی یک نهایت در و باردار نگار
 دور شام از بعد شدنمان جمع برای

 

 ٥٤٥_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 به سودابه و من لباس جلوی وقتی هم آن دیگر، هم
 چروک و بود خیس شستن، ظرف و پیشبند نبستن خاطر

 نفس یک با و نشستم آزاد کنار چرخاندم، را چای .شده

 دلیل است قرار کی عزیز ببینم ماندم منتظر عمیق،

 هم فاصله همان از .بدهد شرح برایمان را امشب دعوت

 یا بخندم ندانم و ببینم را پژمان تخس نگاه توانستم می
 .کنم گریه

 

 بچرخون، دور یه هم رو ها شیرینی اون مادر، پژمان ــ
 .چسبه می چایی با

 

 من و چرخاند را ها شیرینی .برخاست حرف بی پژمان

 وگرنه بگرداند، او را چای نبود قرار که کردم خداراشکر

 که فهمیدم می .کرد می چپه آزاد روی را سینی قطعا

 .دارد را کار این انجام توانایی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سپیدار، نامزدی از بعد از چون شیم، جمع گفتم امشب ــ
 قبل ی هفته دورهمی، یک برای بود نیومده پیش فرصت

 رسمی باید و دومادم .نبود سپیدار اومدید، شما که هم

 .کردم می دعوت

 

 خوب چقدر آزاد داد می نشان گفت، می عزیز که دامادی

 .کرده باز او دل توی را پایش جا محکم و

 

 کمی گویا رویاخانم پسرم، بیاد مامانتم به گفتم البته ــ

 .داشتن کسالت

 

 .داد جواب جدیت با آزاد

 

 .نبودن خوب یکم مامان بله عزیزخانم، شماست لطف ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 می مربوط نبودن، خوب این دانستیم می او و من فقط

 درک با و داد تکان سری عزیز .رویاجان روح به شد

 توی چای کمی کشید، جلو را چایش لیوان اوضاع
 از را صحبت دوباره کشیدنش، هورت با و ریخت نعلبکی

  .گرفت سر

 

 می نمونده، رمضان مبارک ماه شروع به چیزی دیگه ــ

  !روستا بریم هم با همگی سر یه ماه، شروع قبل خوام

 

 .پرسید آرام سعید

 

 مادر؟ چی برای روستا ــ

 

  .کشید دست را دهانش دور عزیز
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 توی دارید یاد به و مرحوم حیدرعلی ی نوه شما ــ
 ختمش؟ مراسم

 

 .پرسیدم آرام من و دادند تکان سر همه

 

 کردنتون؟ پیدا برای من؟ ی مغازه اومد که همونی ــ

 

 زمزمه آرام و کشید عمیقی نفس .داد تکان سری عزیز

 .کرد

 

 .بود مهمونم پسر اون شد، بد حالم من که روزی اون ــ

 

 ٥٤٦_پارت#

  طومار#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 این به اهمیت بی او و زدند زل عزیز به تعجب با همه
 خیال با و ریخت اش نعلبکی توی چای کمی باز ها، نگاه

 از کلفه پژمان .شد تویش قند کردن حل مشغول آسوده

 کشید جلو را خودش عزیز، زدن حرف نصفه و نفهمیدن

 .زد لب و

 

 استکان بده برم؟ قربونت کنم فوت من خوای می ــ

 .بدمت کنم یخ و چاییت

 

 پژمان به غضب با سودابه و کرد نگاهش چپ چپ عزیز

 داشتند سختی به و داشتند لبخند اما همه .زد زل

 .داد جواب عزیز وقتی کردند می کنترل را خودشان

 

 چاییم؟ توی بریزی و تفت که بدم ــ

 

 و حالش درک با من و انداخت پایین را سرش آزاد
 ام خنده تر بیش بدهد، نشان نداشت دوست که لبخندی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به داد تکیه و کرد تمام را چایش عزیز باالخره .گرفت

 .سرش پشت ی مخده

 

 خونه سمت بریم ما نیازه که زد، حرفایی یه پسر اون ــ
 شروع از قبل ولی باشه، هم حمیرا باید !مادریمون ی

 خیالم خوام می .بریزیم رو ش برنامه باید حتما ماه

 !قضیه این از شه راحت

 

 .آمد حرف به سپهر

 

 چیه؟ قضیه آخه ــ

 

 ...باشید آماده شما فقط .گم می رفتیم وقتی رو قضیه ــ

 .باشید باید همتون بهونه، و عذر بی

 

 شد؟ شما شدن بدحال باعث پسر اون یعنی ــ
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 .کرد اخمی سوالم مقابل در عزیز

 

 ربط هم به و چیز همه الکی نداشت، ربطی پسر اون به ــ

 .بودم بدحال کمی صبحش از من ندید،

 

 .آمد حرف به باز پژمان

 

 بندازی ووج که عزیز؟ بود چی امشب از خدایی هدفت ــ
 کش انگار خدا؟ امون به کنی ولمون و گلومون بیخ

 توی خورده کردی ول و کشیدی محکم گرفتی

 پیچیدی جدید معمای !اینه حالمون قشنگ صورتمون،

 .بود چی دادنت شام نگی، خواستی می خب برامون؟

 

 .داد را پژمان جواب درجا حاضرجوابانه، عزیز
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 روز هفت از که تو نه بود، عزیزم داماد برای شام ــ

 کش واقعا تا هم حاال .پسر جایی این روزش هشت هفته،

 روز سه تا جاش تا نکردم، ول و نکشیدم و تنبونت

 .بریز برام دیگه چایی یه پاشو بسوزه،

 

 های خنده به حرص با پژمان و شد بلند ها خنده صدای

 نیامده هم بدت گفت می چشمانش با انگار .کرد نگاه من

 دست به برای من و انداختید دور را من شوهرت، جلوی

 .شدم بلند خودم دلش آوردن

 

 .بشین تو ...چایی ریزم می خودم فداتشم، خاله ــ

 

 کم را مقابل ی جبهه در تنهایی احساس شد باعث حرکتم
 توی از غضب آن و بنشیند تر آسوده کند، پیدا تر

 بودم نگذاشته که این برای عزیز .بشود کم چشمانش

 با من و کرد نگاهم چپ چپ کند ادب را ادبش بی ی نوه
 او به چشمانم از کردم سعی انداختن، باال شانه یک

 پاره نبینم تا دهم می را جانم خاله، یک عنوان به بفهمانم
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 لوس را پسر این خودم .شود گرفته حالش طور آن تنم ی

 ...کشیدم می هم را جورش باید حاال و بودم کرده

 

              

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&& 

 

 ٥٤۷_پارت#

  طومار#

 

 سودابه برای که ای غیرمنتظره اتفاق را عزیز ی برنامه

 آپاندیسش ناگهانی ترکیدن .ریخت هم به کامل افتاد

 روستا به رفتن برای که روزی از قبل شب سه درست
 کند، اعلم خودش عزیز شد باعث بودیم کرده تعیین
 می موکول رمضان مبارک ماه بعد به را روستا به رفتن

 به و بود شده مرخص تازه سودابه که وضعیتی در .کند

 راه صاف توانست نمی حتی هاش، بخیه جای درد خاطر
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 با فقط و کنیم اجرا را برنامه نشد راضی عزیز برود،
 راحت راز این دست از که این از ناراحتی و ناامیدی

 .کند قربانی گوسفند یک بود سپرده سعید به نشده،

 خاطرش به نیست راضی بود آمده زبان به بارها سودابه
 بین بود پریده جدی عزیز و بریزد هم به عزیز ی برنامه
 به روزه یک سفر این و هایش حرف برای که حرفش

  .نیست موجه کس هیچ غیبت و باشند همه باید روستا،

 

 لباس سودابه، شدن مرخص اول شب همان از هم بعد
 کمک کمی تا ها آن ی خانه بود رفته و بود کرده جمع

 زیادی کار توانست نمی که هم هرچقدر .باشد حالشان

 سودابه شد نمی راضی دلش و بود مادر باز بدهد، انجام

 که جایی تا روزها .کند رها شدنش سرپا کامل تا را

 زدم، می سر ها آن به هم من داد می اجازه کتابفروشی
 برمی خانه به ها شب و کردم می درست غذا برایشان

 نبودنم، تنها برای آزاد مدت این که ای خانه .گشتم

 راحت رویاجان از خیالمان .بود شده هایش شب میزبان

 به سفری برادرش زن با مشاورش پیشنهاد به که بود

 رویاجان که این در مشاورش اعتقاد .بود رفته مشهد
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 برسد، خودشناسی به و بدهد فرصت خودش به تر بیش
 مشترکش، زندگی حواشی و آزاد برای نگرانی بدون

  .بود رسانده سفر پیشنهاد به را آزاد که بود چیزی

 .بود افتاده تند دور یک روی زندگی روزها این

 را نگار هوای عزیز، و سودابه به سرزدن کتابفروشی،
 با که هایی شب و رویاجان با تلفنی های صحبت داشتن،

 از بودند پر و گذراندیم می پدری بزرگ ی خانه توی آزاد

 یک کنارش و داشتم دوستش که احوالی از پر .شگفتی

 راه شبیه چیز همه .کردم می تجربه را شیرین ی دلهره

 تویش گاهی که مسیری بود، ناآشنا مسیر یک در رفتن
 می پیدا بودن شده گم حس گاهی و خوردم می زمین
 درست رفتاری چه دانستم نمی ها وقت بعضی .کردم

 می خجالت جلویش هایم واکنش از ها وقت بعضی است،
 و ام کرده رفتار ابلهانه خیلی کردم می فکر و کشیدم
 آن دل توی دارم دوست کردم می حس ها وقت بعضی
 زدن حرف بدون ها شخصیت که بروم فرو هایی قصه
 من واقعی، دنیای توی ولی فهمیدند، می را همدیگر راز
 این از من و فهمید نمی را من آزاد زدم نمی حرف تا

 .آمد نمی خوشم خیلی زدن حرف
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 دوست من از تر بیش را فوتبال کردم می فکر گاهی
 کتابی من دید، می فوتبال او که ها وقت بعضی دارد،
 کتاب، خواندن به نشستم می ای گوشه و گرفتم می دستم

 و کشید می من دست از را کتاب شد می تمام که فوتبالش
 بی های پسربچه شبیه درست کنم، توجه او به گفت می

 می عصبی گاهی و کردم می توجه گاهی .لوس و منطق

 هنوز بودم مطمئن هم عصبانیت حال در ولی شدم

 وقتی که داشت گیم یک اش گوشی توی .دارم دوستش

 و آشپزخانه میز پشت نشست می کردم، می درست شام

 .کرد می بازی آن با گوشی صدای کردن قطع بدون

 در او که همرنگی های حباب ترکیدن و گیمش صدای
 باعث کرد می ردیفشان خط یک

 

 ٥٤۸_پارت#

  طومار#
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 اش بازی از ای مرحله پس از وقتی .شد می لبخندم

 دوباره و میز روی کرد می پرت را موبایل آمد، برنمی
 می لب گیری بهانه با و پسربچه یک به شد می تبدیل
 بخوریم؟ آب زد،

 

 اعتراف باید و بود جاافتاده حسابی بینمان رمز اسم این
 تشنه خیلی او و من نبود، عزیز که هایی شب کردم می

 از گاهی که قدر آن .خوردیم می آب خیلی و شدیم می

 آب، گفت می او تا هم باز و شدم می بیزار هم آب اسم

 .نشست می لبم روی لبخند

 

 گفته عزیز .بود رمضان مبارک ماه سحر اولین فردا حاال

 .او و بودم من و خانه گردد برمی دیگر روز دوسه بود

 و من و برگردد مبارک ماه دوم روز بود قرار رویاجان
 ی خانه این توی را مان دونفره های شب آخرین او،

 و برگشتم خانه به او از زودتر من .گذراندیم می بزرگ

 سنگین روزها این کارهایشان بود، خسته .دیرتر کمی او

 .بودند سفارشی طرح سری یک تولید حال در و بود
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 بیدارش سحر برای گفت و برد خوابش زود همین برای

 که هایی بالش روی خانه، نشین شاه وسط جا همان .کنم

 و گذاشت سر بود کشیده را رویشان قرمز مخمل با عزیز
 تنش روی را بودم خوانده نماز آن با که چادری من

 سمت رفتم ها، چراغ کردن خاموش با هم بعد .کشیدم

 به اگر .کنم درست چیزی سحرمان برای تا آشپزخانه

 به توجه با اما گرفتم می روزه سحری بدون بود، خودم

 بامیه خورشت بودم شنیده .آمد نمی دلم او کار حجم

 یخچال از را الزم مواد .خوبیست غذای سحری برای

 شد، تمام که خورشت کار .شدم مشغول و کشیدم بیرون

 در برنج، آب آمدن جوش تا و ریختم چای لیوان یک

 شب سکوت .کردم باز را آشپزخانه به متصل ی پنجره

 نظر به ترسناک دیگر حیاط بزرگی و داشتم دوست را

 لیوان .چرخاند را سرم گربه، صدای شنیدن .رسید نمی

 .خانه زاد خانه ی گربه پی نگاه و بود دستم توی چای

 

  بیداری؟ شبم وقت این تو ــ
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 لبخند با .نشست ایوان از ای گوشه و کرد میویی

 توی بود زده زل براقش چشمان آن با کردم، تماشایش

 .چشمانم

 

 کجاست؟ بچت ...ببینم بخوری، بدم ندارم چیزی ــ

 

 مزه را چای کمی .کشیدم عمیقی نفس .کرد میویی هم باز

 بی هوا و بود صاف .دوختم آسمان به چشم و کردم مزه

 وقتش .برگشتم گاز سمت به پنجره بستن بدون .نظیر

 با را بعد مراحل .کنم اضافه جوش آب به را برنج تا بود

 چایم هم آمدم، خودم به وقتی و گذاشتم سر پشت سرعت

 لیوان .بود کشیدن دم حال در برنجم هم و بود شده سر

 درست برای و کردم خالی ظرفشویی سینک توی را چای

 .کردم باز را یخچال ساالد، کردن

 

 نخوابیدی؟ ــ
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 سینه روی که را دستم .چرخاند را سرم ترسان صدایش

 .گرفت باال را دستش هردو دید، ام

 

 ٥٤۹_پارت#

  طومار#

 

 .بترسونمت خواستم نمی ببخشید، ــ

 

 به و زدم لبخندی .بود شده تر بم خواب خاطر به صدایش

 آن و سرخش های چشم موهایش، ی ژولیده حالت آن

 .نکنم نگاه خیلی اش خانگی اسپرت شلوار و لباس

 .تشنگی به رساند می را کار بودنش داشتنی دوست

 

 کرد؟ بیدارت من سروصدای ــ
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 و کشید عقب را صندلی .آمد جلو و کشید ای خمیازه

 .میز پشت نشست

 

 نخوابیدی؟ اصل .پریدم خواب از یهو نه، ــ

 

 اذان، به بود مانده نیم و ساعت یک .انداختم باال سری

 .سوخت می اش خستگی برای دلم و بود شده بیدار زود

 

 .کنم می بیدارت دیگه ساعت یه بخواب، برو ــ

 

 .انداخت باال سری و کشید ای خمیازه باز

 

 کنم؟ کمک ــ

 

 شروع قبل را دستانم و گذاشتم میز روی را ساالد ظرف

 .شستم کار به
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  .نیست نیازی نه، ــ

 

 کم کم داشت خواب .بودم نشسته روبرویش هم من حاال

 به نسبت تر ارجح را کردنم تماشا و پرید می سرش از

 .دانست می هرچیزی

 

 بی این با چطور کتابفروشی؟ بری خوای نمی صبح ــ
 میای؟ کنار خوابی

 

 داری؟ دوست بامیه خورشت تو .رم می دیرتر یکم ــ

 

 حین هایم دست تند حرکت به و تأیید معنای به زد پلکی

 .ماند خیره کار

 

 .دیدم می خواب داشتم ــ
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 .کشیدم باال سر کنجکاو

 

 خوابی؟ چه ــ

 

 .آلود خواب و شیرین پسرک .زد لبخندی

 

 .عروسیمونه دیدم خواب ــ

 

 ٥٥۰_پارت#

  طومار#

 

 کشیدم کار از دست .بود شده جالب .بود پریده باال ابرویم

 آلودش خواب چشمان .نشستم تماشایش به مشتاق و

 .زد می برق
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 بود، واقعی خیلی دنبالت، آرایشگاه دم بودم اومده بعد ــ

  ...بیرون بیای تا بودم مونده منتظر

 

 .داد تکان سری و رفتند هم توی جا این هایش اخم

 

 باال، زدم و تور اومدم .بود صورتت روی تور اومدی، ــ

 .پژمانتونه صورت تو، صورت جای به دیدم یهو

 

 وقتی و دادم گوش خوابش وار کابوس پایان به ناباورانه
 از را خنده آن رد سختی به کند، می نگاهم جدی دیدم

 کنترل را خودم تا کردم سرفه .کردم پاک صورتم روی

 .شدم ساالد کردن درست سرگرم دوباره و کنم

 

  .من کابوس شده پسر این کن باور ــ
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 .اومده عقل سر که، نداره باهات کاری ــ

 

 .گذاشت میز روی را دستش هردو و کشید پوفی

 

 .قشنگه پایان اون با حتی عروسیمونم خواب ولی ــ

 خونه؟ دنبال بریم سپیدار

 

 .انداختم باال سر متعجب

 

 زود؟ انقدر ــ

 

 بهرحال که، بزنیم نوبت تاالر بریم فردا همین نگفتم ــ

 .بره زمان اینا و چیدنش خونه، کردن پیدا

 

 سمت را چاقو نوک و کشیدم کار از دست دوباره

 .گرفتم صورتش
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 همیشگیت؟ بودن تشنه به گرده برمی اشتیاق این ــ

 

 .بود بدجنس لبخندش

 

 .شم می هم گشنه شم، نمی تشنه فقط موقع اون دیگه ــ

 

 .کشید جلو کمی را سرش .کردم نثارش خنده با پررویی

 

 .ببینیم خونه سری یه نداره که ضرر بریم؟ ــ

 

 شدم بلند .بود تکمیل دیگر ساالد .کشیدم عمیقی نفس

 .کردم نجوا کوتاه و هایم دست شستن برای

 

 .نداره ضرر که خونه دیدن توئه، با حق ــ
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 .شد بلند جایش از خوشحال

 

 ٥٥۱_پارت#

  طومار#

 

 سحر دم دعای شنیدن کنم، روشن و تلویزیون رم می ــ
 .دارم دوست و

 

 را دستش قبلش، اما رفته خیالم به و بود او به پشتم
 بودم، او به پشت که طور همان و کمرم دور انداخت

 .ام گونه به چسباند را لبش و آورد جلو را سرش

 

 ای خونه توی شم می پا خواب از همیشه خوام می ــ
 گم؟ می چی فهمی می هستی، هم تو که باشم
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 .ببینمش تا چرخاندم کمی را سرم

 

 .کنم درک کنم می سعی و فهمم می ــ

 

 فشار از سوخت ام گونه .بود تر محکم اش بوسه بار این

 !هایش لب

 

 !تشنمه .شعورم و درک با خوشگل مخلص ــ

 

 فاصله من از کمی و خندید که کردم صدایش اعتراض با

 .گرفت

 

 شیر جلوی خوام، نمی یخچال آب از تشنمه، خدا به ــ

 .برگردم تا برام بریز یکم آبی
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 اسم از دیگر .کردم نگاه را رفتن این خنده با من و رفت

 اب شیر زیر را لیوانی .ترسیدم می هم آب و بودن تشنه

 توی صدایش سحر، مناجات دعای بعد لحظاتی و گرفتم

 و داشت برمی حاال همین بود اگر عزیز .شد پخش خانه

 را ایوان های چراغ دعا، صدای بلندشدن با همزمان

 از باید ها همسایه گفت می .کرد می روشن یکی یکی

 رسم گفت می .بیداریم که بفهمند چراغ روشنی همین

 روشن ای خانه چراغ سحر دم اگر و ها قدیمی بین است
 و اند مانده خواب خانه اهالی بود منزله این به شد، نمی

 ساعت که زمانی گفت می .کنند بیدارشان باید ها همسایه

 دم .دادند می اطلع هم به ها سحر طور این مردم نبود،

 .کردم بلند را صدایم و گرفتم عمیقی

 

  کنی؟ می روشن ایوونم چراغای آزاد ــ

 

 .هنوز تشنمه ولی چشم ــ
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 سر لبخندی با و کردم نگاه را شیر از شده پر آب لیوان

 چیز تشنگی از منظورش بار این بودم مطمئن .دادم تکان

 فکرم شدن مشغول به توجه با که چیزی .بود دیگری

 استقبال آن از توانستم نمی خیلی پیشنهادش به نسبت

 منی برای این و بگیرد زود را عروسی خواست می .کنم

 آمدم می کنار زندگی سبک تغییر این با یواش یواش که

 بود نامی سمیعی آزاد آدمم، اگر حتی .بود ترسناک کمی

 با را ها قصه ترین قشنگ دلم توی و داشتم دوستش که

 .بودم ساخته او

                          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&& 

 

 ٥٥۲_پارت#

  طومار#
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 نگاهی نیم با و داشت نگه کتابفروشی جلوی را ماشین

 .کرد زمزمه آرام خودش، ی مغازه سمت

 

 !سلمت به برو ــ

 

 هم را کیفم تا عقب سمت چرخیدم کردم باز را کمربندم

 .بردارم

 

 شی؟ نمی پیاده تو ــ

 

 مغازه جلوی که حامد تا زد بوقی .انداخت باال سری

 .داد را جوابم و بیاید سمتش بود ایستاده

 

 .گردم برمی ظهر تا من برو تو بانک، سر یه برم باید ــ
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 و بچرخد سمتم به لبخند با شد باعث که گفتم خداحافظی

 رسیده هم حامد شدم، پیاده ماشین از وقتی .بزند پلکی

 ریموت .پریدم آب جوب از او به آرامی سلم با من و بود

 تماشای مشغول و ایستادم بان سایه زیر و زدم را کرکره

 برای بوقی تک با بعد کمی .شدم حامد با آزاد صحبت

 .مغازه سمت برگشت حامد و کرد حرکت من،

 

 کرمانی؟ خانم من با ندارید امری ــ

 

 کرد می خرج همیشه که احترامی و حامد ادب برای

 با هم من .شد مغازه وارد او و دادم تکان لبخند با سری

 ورود، محض به و کردم باز را قفل کرکره رفتن باال
 به متعلق دنیای توی کردند پرتابم واقعی دنیای از انگار

 بابت غرغرهایم ی همه .داشتم دوستشان که هایی قصه

 رفت بین از کتابفروشی به ورودم با هوا، امروز گرمای
 ها کتاب میز، روی کیفم گذاشتن با همراه هرروز، مثل و

 .دادم قرار مخاطب را
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 ها؟ قصه داشتید خوبی شب ــ

 

 عالی چیز همه که شنیدم می را جوابشان انگار هم بعد
 روشن با .گرفتم می قرار میزم پشت لبخند با و بوده

 کتابفروشی، فروش ی سامانه به ورود و کامپیوتر کردن
 آمدن برای ماندن منتظر جز نداشتم کاری دیگر

 را همیشگی موسیقی .هرقصه جدید های سرپرست

 کمی داری، روزه روز اولین در که دلی با و کردم پخش

 .شدم میزم روی تقویم زدن ورق مشغول رفت می ضعف

 این به کی نگار ی جوجه حدودا کنم حساب خواستم می

 .کشاند باال را سرم در، باالی آویز صدای که آید می دنیا

 شده کتابفروشی وارد آشنا نهایت بی ای چهره با دختری

 .بود مشخص وضوح به نگاهش توی استیصال که بود

 .زدم لبخند و شدم بلند احترامش به

 

 !آمدید خوش بفرمایید، ــ
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 چهره تری بیش دقت با من و کرد نجوا لب زیر سلمی

 ...بودمش دیده کجا بودم، اشنا زیادی .کاویدم را اش

 

 .کنم کمکتون تونم می نظرتونه؟ مد خاصی کتاب ــ

 

 ٥٥۳_پارت#

  طومار#

 

 که ای سنتی کیف و آمد جلوتر کمی کشید، عمیقی نفس
 .چسبید محکم را بود انداخته اش شانه روی

 

 !آتنام من، ــ

 

 ی خانه مهمانی شب به برگشت سرعت به ذهنم ...آتنا

 خودش بیاید لبم روی چیزی که این از قبل و اش عمه

 .کرد تر کامل را اش معرفی
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 !آزاد ی خواهرخونده ــ

 

 اصل .بدهم نشان العملی عکس چه باید دانستم نمی

 با .نداشتم امنم ی نقطه توی را آدم این حضور انتظار

 .بدهم تکان کمی را زبانم کردم سعی وجود، این

 

 !خوشبختم ــ

 

 این اش معنی کنم حس دادم ترجیح که داد تکان سری

 میزم جلوی های صندلی به .خوشبختم هم من که است

 ام خواسته به حرف بی هم او و بنشیند تا کردم ای اشاره

 درست آیا و نه یا است روزه دانستم نمی .کرد گوش

 پذیرایی خیال بی دادم ترجیح بنابراین نه، یا بپرسم است

 .بنشینم هم خودم و بشوم کردن

 

 .نداشتم و دیدنتون انتظار خب، من ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سختم وجود این با آمد، می خودم سال و سن هم نظر به

 .بودم بسته جع را هایم فعل و کنم خطابش صمیمی بود

 داشتند فاصله ما از که هایی قفسه بین را نگاهش

 .من به دوخت مستقیم بعد، و چرخاند

 

 داشته رو جا این اومدن جسارت کردم نمی فکر خودمم ــ

 .باشم

 

 و دانستم نمی را چه از است، مضطرب بود مشخص

 دانستم نمی حتی .نداشتم او از کمی دست هم خودم البته

 .بگویم چه باید

 

 .بیارم چایی براتون تونم می نیستید، روزه اگر اوم، ــ

 

 .داد تکان سری
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 .کنم صحبت شما با اومدم من نیست، نیازی ــ

 

 نمی مو آزاد با چشمانش، .کردم نگاهش دقیق چندثانیه

 همان بود، مادرش شبیه تر بیش اما صورتش نوع .زدند

 کل در .بود آمده چشمم به شباهت این هم مهمانی شب

 به صورتش اما گیر چشم و ای افسانه خیلی نه بود، زیبا
 دوره دادم می حق پژمان به که حدی در نشست، می دل

  .باشد شده احساسی ای رابطه وارد دختر این با ای

 

 !شماست به گوشم من ــ

 

 ٥٥٤_پارت#

  طومار#

 

 .زد گره هم در محکم را انگشتانش و کشید عمیقی نفس
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 !پژمان به راجع ــ

 

 را حضورش دلیل بهتر توانستم می حاال .پرید باال ابرویم

 یک بعد هم او و بدهد ادامه تا کردم سکوت کنم، درک

 .زد لب دیگر گیری نفس

 

 زد؟ پس و من آزاد، و شما ی رابطه خاطر به اون ــ

 

 من و شد آب از پر چشمانش ی کاسه سوال همین با

 بی هایم فعل .زدم تکیه ام صندلی به سوالش از شوکه

 .شدند مفرد اراده

 

 کنی؟ می فکری همچین چرا ــ
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 جوابم و بگیرد را چشمانش خیسی کرد سعی سریع خیلی

 .بدهد را

 

 که نداشتیم مون رابطه توی مشکلی هیچ اون، و من ــ

 .کنه تمومش یهو بخواد اون

 

  .بود سوخته اما سوخت می دلم نباید

 

 نپرسیدی؟ خودش از و دلیلش چرا ــ

 

 .بگیرد را هایش اشک جلوی نتوانست بار این

 

 فکر اول .خوریم نمی هم درد به گفت ولی پرسیدم، ــ

 فهمیدم که بعد اما بابامه، بودن دوزنه خاطر به کردم
 شاید کردم فکر کنه، ازدواج پژمان ی خاله با قراره آزاد
 خودش از شما خاطر به اون که باشه این چیز همه دلیل
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 جونش که داره خاله یه پژمان، ندونه که کیه .گذشته

 مامانم و من از آزاد دونست می اون ره؟ می براش

 ...پس خب و متنفره

 

 توانست می بود ساخته که سناریویی حرفش، بین پریدم
 خب اما پژمان با راهش ی ادامه به کند امیدوار را او

 من الاقل .بود داستانی و فداکارانه زیادی چیز همه

 می همیشه برای را دختر این اگر پژمان بودم مطمئن
 و خودش از هم مردم می جلویش من اگر حتی خواست،
 .گذشت نمی حسش

 

 !نیست طور این ــ

 

 بزنم دور را میز داشتم دوست .ماند دهانش توی حرفش

 فکر کردم، می خجالت احساس دربرابرش .کنم بغلش و

 مصلحت و خواست به که ای رابطه توی کردم نمی
 .باشد شده اذیت انقدر مقابل طرف بود، شده تمام پژمان
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 می حاال و شده تمام دوطرفه چیز همه گفت می پژمان

 .نبوده کارش عواقب متوجه هم خودش حتی او فهمیدم

 

 ...طوره همین بگید بهم ــ

 

 ٥٥٥_پارت#

  طومار#

 

 نفسم که کنم تأییدش خواست بغض و التماس با طوری
 میز روی را دستانم و کردم کم را موسیقی صدای .گرفت

 غرورش تا بگویم چه باید دانستم نمی .زدم گره هم در

 .نشکند

 

 شروع شیطنتاش سنی، یه از بعد از کل پژمان خب، ــ

 نیستی دختری اولین تو .کرد می عاصی رو همه و شد

 ...شدی زندگیش وارد که
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 .حرفم بین پرید او بار این

 

 ...ولی نیستم اولیش دونم می دونم، می ــ

 

 هایش بغض ی همه با خواست می انگار گرفت، نفس

 .بجنگد

 

 .داشت دوست و من ولی ــ

 

 کردم می حس !عمیق تأسفی با کردم، نگاهش فقط

 این .بود کرده سرایت هم من به و داشت واگیر بغضش

 برای کنم؟ ناامید توانستم می چطور من را امیدواری
 .بود آمده بدم مرگ حد تا پژمان از بار اولین
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 این بچگی از داره، خاص اخلقی خصوصیت یه پژمان ــ

 بود دیده دوچرخه یه بود، که سالش ده .داشت و اخلق

 وقتی تا گفت و نخرید براش خواهرم .خواست می که

 پژمان .نیست دوچرخه از خبری نشه تموم امتحانات

 همین برای اومد، می خوشش دوچرخه اون از خیلی
 می بره می و خواهرم ریز سینه یواشکی داره برمی

 ذاره می خره، می رو دوچرخه اون پولش با و فروشه

 مامانش از انتقام برای پولشم باقی با ...عزیزم ی خونه

 بچه ی همه به مدرسه توی و خره می بستنی کلی ره می

 شد نمی باورشم فهمید وقتی خواهرم .ده می بستنی ها

 حتی شده حاضر دوچرخه یه به رسیدن خاطر به پسرش
 باهاش و کار این و بگذره مامانش محبوب ریز سینه از

 چیزی اگر پژمان شد ثابت همه برای موقع اون از .بکنه

  .بشه مانعش تونه نمی کس هیچ بخواد رو

 

 اشک مظلومانه انقدر و بود افتاده فاصله هایش لب بین

 .کنم لعنت را پژمان بود مانده کم که ریخت می هایش

 .شرمنده نهایت بی و بود آرام صدایم
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 روی از حتی ...سهله که من خواست، می رو شما اگر ــ

 این ادم اون !شما به رسیدن برای شد می رد مادرشم

 آزاد از هم انقدر .نیست ها نشینی عقب و ها فداکاری

 بخواد آرامشش، نخوردن هم به برای که نمیاد خوشش

  .بزنه رو شما قید

 

 بیش بگویم خواست می دلم .بست درد با را چشمانش

 و پدرت رابطه، این کردن تمام و پژمان تردید دلیل ترین

 از تر بیش نداشتم دوست حال این با .اوست دوهمسری

 .کردم نجوا و انداختم پایین را سرم .کنم بد را حالش این

 

 از بهتر آدمی قطعا هستید، موجهی خیلی دختر شما ــ

 ...پژمان

 

 ٥٥٦_پارت#

  طومار#
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 حرکت و شد بلند جایش از کنم، تمام را حرفم نگذاشت

 به خوب حالش .گرفت را من زبان جلوی اش ناگهانی

 .رسید نمی نظر

 

 .داره دوسم کردم می فکر ــ

 

 طعم و حل دهانم توی گفتن، برای کردم آماده هرچه

 !لرزید می صدایش .شد جاری زبانم روی تلخی

 

 آزاد و شما ازدواج اگر که جا این اومدم امید این با ــ

 آدم یه بودم نکرده باور من .بزنید حرف باهاش مانعشه،

 مقابل، طرف کردن وابسته بعد و بیاد که باشه بد انقدر

 ظاهرا و داشتم اعتماد بهش من !خدا امون به کنه ولش

 .بودم کرده امیدوار ای احمقانه شکل به و خودم فقط

 آدم یه واقعا شما، ی خواهرزاده که بود این حقیقت
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 و خواست جز چیزی هیچ براش که شرفه بی و عوضی

 .نیست مهم خودش صلح

 

 که بود کرده کاری کنم، دفاع پژمان از توانستم نمی حتی
 لب از لب و درموردش صفتی هر شنیدن به بودم مجبور

 و شد نزدیک میزم به .بگیرد آتش دلم فقط و نکنم باز

 .داد قرار میزم روی را چرمی دستبند

 

  ...بدید پس بهش اونه، از یادگاریم تنها این ــ

 

 و شدم بلند جایم از رفت، می و چرخید می داشت
 .کردم صدایش

 

 !خانم آتنا ــ

 

 .کردم نجوا نگران .برنگشت اما ایستاد آرام
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 .رسید نمی نظر به خوب کنم؟ خبر ماشین ــ

 

 قبل از تر پر چشمانش .سمتم چرخید سنگین نفسی با

  .بودند شده

 

 .برم راه یکم خوام می ــ

 

 حالش بفهمم توانستم می اما کنم درکش توانستم نمی من

 ها قفسه سمت به و چرخیدم زدم، پلکی .است بد چقدر

 داشتم دوستش خیلی خودم که هایی کتاب از یکی .رفتم

 ختم نرسیدن به کتاب این های آدم ی قصه برداشتم، را
 ساختند می را خودشان ها آدم نرسیدن، این ته و شد می

 خوابی چه دانستند نمی هم خودشان که روزهایی برای
 گرفتم را آن رفتم، سمتش به کتاب با .دیده برایشان

 قطره که خیسی چشمان به خیره نگاهی با و سمتش
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 پاک برای تلشی هیچ و ریخت می اشک آن از قطره

 .کردم نجوا کرد نمی کردنشان

 

 .بخون داشتی دوست هروقت و این ــ

 

 نگاه را من و گرفت را کتاب آمد، جلو تردید با دستش

 دختر یک خیس و سرخ چشمان توی که این .کرد

 کار بزنی، لبخند و کنی نگاه احساس از خورده شکست
 به فکر بدون دادم انجامش حال این با .نبود راحتی

 

 ٥٥۷_پارت#

  طومار#

 

 مادرش، و است آزاد ناتنی خواهر دختر این که این

 آدم گناه من .ریخته هم به را رویاخانم زندگی که همانی

 .نوشتم نمی دیگران پای را ها
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 .متأسفم ــ

 

 یک با او، و بگویم توانستم می که بود ای کلمه تنها این
 بی اشکش، دیگر قطرات کردن روان و دیگر زدن پلک
 و شد خارج کتابفروشی از کتاب آن همراه حرفی هیچ

 تمام .بست را چشمانم فقط در، باالی آویز صدای بار این

 که احساسی بابت شرمندگی و بغض از بود پر تنم
 صدای با من، دنیای ی نقطه عزیزترین توی امروز،

 ...باعثش و بود شکسته و افتاده دختر یک دست از بدی

 میز، سمت کشاندم را سستم های گام .بود من تن ی پاره

 فرستادم پژمان برای پیام یک فقط و برداشتم را موبایلم
 روی نشستم اش، قبلی جای سر موبایل کردن پرت با و

 .بود نشسته رویش پیش لحظاتی او که ای صندلی

 دراز مکث با را دستم .بود میز روی هنوز دستبندش

 شده حک آ و پ حروف چرم، روی .برداشتمش و کردم

 و عصبی کلفه، و کشیدم دست را حروف روی .بود

 .فشردم مشتم توی را دستبند قبل، از تر شرمنده
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 !پژمان ــ

 

 آن بلند، صدایی با بعد و اسمش تکرار بود زمزمه اولش
 گوشم توی از را دختر آن های گریه صدای که بلند قدر

 .کند پاک

 

 ٥٥۸_پارت#

  طومار#

 

 را است بسته مغازه تابلوی که بود تر بیش ساعت یک
 می را انتظارش و بودم بسته را در و بودم چرخانده

 روی پا راحت، خیلی که را عزیزی انتظار .کشیدم

 می و گذاشت می دیگر های آدم ی عاطفه و احساسات

 امروز که منی اما .کند توجیه را خودش توانست

 ذره نه و بودم شدنی توجیه نه کشیدم، می را انتظارش

 هرچنددقیقه بغض آتنا، رفتن بعد از !قائل برایش حق ای
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 می برش سختی به من و زد می گلویم به پاتکی بار یک

 از قسمت آن خواست می دلم .سابقش سرجای گرداندم

 ام حافظه از بود آتنا های حرف ثبت مسئول که را مغزم

 حتی .بیندازم پا زیر و کنم له مشتم توی بکشم، بیرون

 جا کتاب یک صفحات الی را خودم خواست می دلم
 بعد پسرهایشان که هایی قصه دل توی بروم و بگذارم
 شدند می پشیمان مرگ حد تا قصه، دختر به زدن ضربه

 صد و شد می قبول بخششان رمانتیک، پایان یک با و
 این توی پژمان، که داشتم ایمان و دانستم می که حیف
 صدد در نه و است پشیمان نه واقعی، مزخرف دنیای

 جلوی که دیدم را ماشینش باالخره !عذرخواهی

 خیالش، بی ژست همون با و کرد توقف کتابفروشی
 در، روی تابلوی به اهمیت بی و آمد کتابفروشی سمت

 .داد هول را آن

 

 کردی؟ تعطیل شده چی ــ
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 ای همیشه مثل اش، همیشه مثل شاد، و بود سرخوش
 و رفتم می اش صدقه قربان حالتش این دیدن بعد که

 و سکوتم و من دیدن .کنم لعنتش خواست می دلم امروز،

 شده، جدی کمی و ببندد را در شد باعث سرخم، چشمان

 اطراف داشت هم نگاهش .کند نزدیک میز به را خودش

 .گشت می را

 

 شده؟ چی تنهایی؟ ــ

 

 که حاال اما، بیاید بودم داده پیام .کردم می نگاهش فقط

 توی کردن پرت برای بودم آورده کم واژه بودم آمده

 است وسط جریانی که بود شده متوجه باالخره !صورتش

 یک کف و رفت بین از کامل هم لبخندش نیمچه آن چون

 .گذاشت میز روی را دستش

 

 .کنی می نگاه داری بابات قاتل به انگار چته؟ خو ــ
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 قفسه سمت رفتم .شدم بلند جایم از و کشیدم عمیقی نفس

 .آمد سرم پشت هم پژمان و کتاب های

 

 خاله دارم کار بگیری؟ سکوت ی روزه آوردی و من ــ
 شده؟ دعوات پسره این با نکنه نه؟ یا شده چی گی می

 .کنم سرویس و دهنش بزنم برم اینه اگر

 

 صدایم و بود او به پشتم بودم، رسیده ها قفسه وسط
 .گرفته

 

 ی شاخه ترین محبوب رمان کتاب میاد، یادم وقتی از ــ
 !نوجوونی همون از .بوده من مطالعاتی

 

 .کرد نجوا تمسخر با
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 شما خونید می رو عاشقی و عشق های قصه همین ــ

 !اینه روزتون و حال که دخترا

 

 ٥٥۹_پارت#

  طومار#

 

 به داشتم کم کم چون بست، می را دهنش بود بهتر
 انجام را کار این برایش خودم که رسیدم می ای مرحله

 .بدهم

 

 خودشون جز که بودن آدمایی یه بعضیاشون، توی ــ

 ...کثیف عوضی، خودخواه، .نبود مهم براشون هیچی

 هزاربار رسیدم می بهشون قصه توی هربار که آدمایی
 من خود سر رو بل اون که انگار کردم، می نفرینشون

 دور آدما این از من که شکر رو خدا گفتم می بعد .آوردن

  ....نیست برم و
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 .کرد می گوش من به جدی داشت سمتش، چرخیدم

 با چشمانش توی !شده خبری که صدایم از بود فهمیده

 کرده اش تجربه آتنا های حرف بعد که نفرتی ی همه

 .زدم لب و شدم خیره بودم

 

 .پژمان کردم شکر رو خدا الکی ــ

 

 با داشتم که کنم گریه خواست می دلم .بود کرده سکوت

 بینمان کم سنی اختلف ی همه با که پسری عزیزترینم،
 از بخشی انگار من، به نسبت بودنش تر بزرگ حتی و

 .بزنم حرف طور این بود خودم تن

 

 قدر همون دقیقا من ی خواهرزاده چون، بود الکی ــ

 !کثیفه و عوضی خودخواه،

 

 هم حق .شود تر بیش بغضم شد باعث حیرتش جاخورد،

 و خواهر های بچه برای جانش که سپیداری داشت،
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 یکی چشم توی و بود ایستاده حاال رفت، می برادرانش

 بغض همان با .گفت می طور این و بود زده زل ها آن از

 .کردم زمزمه

 

 .توام ی خاله من که امروز بودم شرمنده چقدر ــ

 

 مگه؟ شده چی چیه، پرتا و چرت این ــ

 

 و کرد می تر بیش را غمم آتنا، های اشک یادآوریه

 .نالید خشم همان با .تقویت را خشمم

 

 بود؟ جا این امروز آتنا ــ

 

 !انگار بود شده عصبی پرید، باال ابرویش
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 تو طور این که آویزون ی دختره گفته چی چی؟ که خب ــ

 ...اسپند عین رو

 

 را دستم کردم، را کار این اما لرزیدم کردم، بلند را دستم
 زدم سیلی خودم به انگار و کردم بلند عزیزترینم روی

 از دانم نمی بغضم .نشست صورتش روی دستم وقتی

 که ای سیلی آن از یا او به نسبت خشمم از بود، آتنا حال

 .بود کشیده درد بند به را خودم پژمان از تر بیش

 

 توی کشوندیش خودت که دختری به و ببند و دهنت ــ
 احساسش به توجه بدون خودت، میل به بعد و زندگیت

 !آویزون نگو کردی ولش

 

 ٥٦۰_پارت#

 طومار#
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 دستش حتی .باشم من این شد نمی باورش بود، شوکه

 می دستم کف .صورتش روی گذاشتن برای نیامد باال

 و ترکید بغضم .شد می جزغاله داشت قلبم و سوخت

 .کتابخانه ی قفسه به دادم را ام تکیه

 

 می چیکارش آورد، می من سر رو بل این یکی اگه ــ
 کردی؟

 

 .داد نشان واکنش باالخره

 

 ...سپیدار ــ

 

 .کشیدم فریاد

 

 وسط آوردیش کردی غلط خواستیش، نمی اگر ــ
 تونم نمی چرا من کردی، عاشقش کردی غلط زندگیت،
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 ی همه که چیه حکایتتون ...رو مردا شما بفهمم

 دختر که کردید، خلصه کمرتون پایین به و زندگیتون
 نمی راضیتون کس هیچ که فلجید، انگار نباشه کنارتون

 که واقعا مرگتونه چه کنید، امتحان رو همه باید و کنه
 می و باغیرت شید می میاد وسط خودتون ناموس پای

 بری شوهرم، و من بین دعوا یه احتمال خاطر به خوای

 عزیز و دختر با ...هرغلطی خودت ولی کنی سرویسش

 ...عاشقم من ببین، و من کنی؟ می دیگه های خانواده

 

 را خودم که زد می تند انقدر قلبم، روی گذاشتم را دستم

 شاید تا کردم می اشاره داشتم خودم به .ترساند می هم

 دخترهای و من ی مقایسه با که .بیاید خودش به کمی

 و بیفتد درد به مزخرفش پرستی ناموس آن اطرافش،

 .شود آدم کمی

  

 خب، خیلی .کرد می ولم آزاد اگر کن فکر ...عاشقم من ــ

 کشیدم، می که عذاب اما ...مردم نمی مونم، می زنده

 که و خودم از بخشی باید هاش خاطره کردن پاک برای
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 بهتر شاید که ریختم می اشک دریا یه قدر باید کشتم، می

 کردی، و کار این دختر چندتا با چندبار کن فکر تو ...شم

 نمی رسوندی، جا این به و کارشون و چندتاشون

 رحمانه بی انقدر تونید می چطور فهمم نمی ...فهممتون

  .کنید رفتار آدما با

 

 میان و انداختم پایین را سرم .بود شده صدادار ام گریه

 .زدم لب هقم هق

 

 چندتا ببین کنه؟ نمی بد و حالت من های گریه صدای ــ
 و عزیزشون های گریه صدای مادر، یا پدر برادر،

 .برنیومده دستشون از کاری هیچ و شبا شنیدن

 

 و رساند نیرو دستم کف به باز آتنا، های اشک تصور
 و پژمان ی سینه توی کوبیدم را دست کفس آن من

 و برود عقب که بود زده بهت قدر آن .راندم عقبش

 .نکند مقاومتی
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 .پژمان داشتنت از سرافکندم چقدر ــ

 

 ٥٦۱_پارت#

  طومار#

 

 عقب از جایی یک رفت، می بین از داشت باالخره بهتش
 بغض از پر و هیجانی حرکات میان و ایستاد باز رفتن
 قفسه توی های کتاب حتی تا برد باال را صدایش من،

 .بکشد سوت گوششان هم،

 

 .بگیر دهن به زبون دقیقه یه ــ

 

 هایم اشک .شد خم سرم و افتاد اش سینه روی از دستم

 تمام خودم، برای آتنا حال تصور از نداشتند، تمامی

 با که این بدتر همه از .افتادند می درد به هایم سلول
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 بی های رابطه و پژمان زندگی شرایط از اطلع وجود
 از است ممکن بودم فهمیده امروز تازه انگار سروتهش،

 رسیده آتنا حال به چندنفر من، ی خواهرزاده جانب

 ی مانده برف زیر سر برای بغضم جورهایی یک .باشند

 چشمانم بود شده باعث بودنم، خاله مهر .بود هم خودم

 من برای هرچقدر پژمان که موضوع این روی ببندم را
 برای کابوس یک توانست می بود، پناه و پشت و رفیق

 .باشد مان خانواده از بیرون های آدم

 

 .خوام نمی و دختر اون که بودم گفته بهت من سپیدار، ــ

 

 دستانم بین را سرم و نشستم قفسه، پای خوردم سر
 .کردم پنهان

 

 عاشقت نگفتی جدایی، این به راضیه اونم گفتی تو ــ
 روز یه که این خیال و فکر و تصور با نگفتی شده،

 .گذرونه می و روزاش برگردی ممکنه
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 اشک خوب گذاشتم و برداشتم صورتم روی از را دستم
 و کلفه چشمان به خیره هم حال همان در ببیند، را هایم

 .زدم لب مستأصلش

 

 آزاد با من ازدواج خاطر به پرسه، می ازم امروز ــ

 یه یعنی چی؟ یعنی فهمی می ...نه یا زدی و قیدش

 کنه باور نخواسته که بسته دل بهت دختر این طوری

 .دلیل دنبال ذهنش توی نشسته و کردی رهاش

 

 و گذاشت زمین روی جلویم را زانویش شد، خم کلفه

 .زد لب چشمانم به خیره

 

 !خاله نیستم تو مثل من ــ
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 خواست می دلشان که هایی چشم با سکوت، همان در

 هم را زانویش یکی آن .کردم تماشایش ببارند، شر شر

 .من یخ دست به رساند را دستش و گذاشت زمین روی

 

 پدر .نباشه مهم برام طرفم ی خانواده نیستم تو مثل من ــ

 رم نمی من ...شهر این توی داره رسم و اسم آدم یه من

 زن یه زندگی توی اومده مادرش، که بگیرم رو دختری

 هم هزاری !خائنه و معرفت بی آدم یه پدرش، و دیگه

 وپای گناهشون نباید و نداره بچه به ربطی خانواده بگی
 من برای .باشم تو مثل تونم نمی من باز نوشت، بچه

 بگم و کنم زندگی مردم بین تونم نمی ...چیزا این مهمه

 رابطه این خواست خودش آتنا .مردم حرف گوربابای

 انگار نیستم، موندن و تعهد آدم گفتم هللا بسم اول رو،
 هم با مسیری یه قراره و مسافریم

 

 ٥٦۲_پارت#

  طومار#
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 و من به ربطی داده دل که این ...باشه گفت .کنیم کیف

 وسط و پات که نداشته ربطی هم تو به .نداره زندگیم

 .کشیده

 

 .مغزم و قلبم توی کرد می فرو بود، برداشته سوزن یکی

 پژمان، های حرف شنیدن برایم داشت درد قدر همان
 .دزدید را چشمانش دید را نگاهم خیرگی وقتی

 

 بخوام که انقدر اون نه ولی زمان، اون داشتم دوسش ــ
  .کنم عوض و نظرم خاطرش به

 

 !پژمان کردی ناامیدم تر بیش چقدر ــ

 

 روی محکم را دستم هردو کف من، و کرد نگاهم کلفه

 شده دقیقا حاال .کنم پاک را هایم اشک تا کشیدم صورتم
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 ها، کتاب توی مزخرف های شخصیت همان شبیه بود

 .دیدنش از آمد می بدم قدر همان

 

 !بیرون برو ــ

 

 .زد لب ناباور

 

 !خاله ــ

 

 .کشیدم فریاد

 

 مثل آدمی خوام نمی ...ببینمت خوام نمی شنوی؟ نمی ــ

 .ببینم رو تو

 

 خبره؟ چه جا این ــ
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 آن و بودنش از حیران .چرخاند را سرمان آزاد، صدای

 صورتم به دستی دوباره بود، نگاهش توی که شوکی

 را در باالی آویز صدای چرا .بایستم کردم سعی و کشیدم

 بین پژمان و من بین وضعیت از ناباور .بود نشنیده

 .زد لب و آمد جلو ها قفسه

 

 چرا؟ کردی گریه تو؟ زدی می داد چرا شده؟ خبر چه ــ

 

 .داد پژمان به را نگاهش بعد و پرسید من از را سوالش

 .بود عصبی و بودم کرده داغ خودم قدر که پژمانی

 

 .شماست خواهر دسترنج حاصل پرسی؟ می من از ــ

 

 نشست پژمان نگاه توی ام ترسیده چشمان گزیدم، را لبم
 مانعش برای دیگر چرخید، سمتم که آزاد ناباور نگاه اما

 از .کنم صاف را صدایم کردم سعی .بود شده دیر شدن

 .بود گرفته و سوخت می بودم کشیده داد بس
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 ..آزاد ــ

 

 خواهرزادت حاال که داری دختر اون با صنمی چه تو ــ
 من نگفتی بهش خواهرت؟ گه می کرده پر و دهنش

 ندارم؟ خواهری

 

 ٥٦۳_پارت#

  طومار#

 

 پشت و پژمان سمت چرخید بدهم، جوابی نداد اجازه

 .زد او ی سینه روی نرم بار یک را دستش

 

 !اقاپسر کن دیکته و این ...ندارم ...خواهری ...من ــ
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 آزاد کردن دیوانه برای مادرش، و آتنا اسم دانستم می

 و رفتم جلو پژمان سرخ چشمان از ترسیده .کافیست

 .بگیرم را میانه کردم سعی

 

 نیست مهم داشتیم، کوچیک بحث یه پژمان و من ــ

 .رفت می داشت االنم ...خیلی

 

 اشک از سوخت می که پوستم به رساندم را دستم باز، و
 نگاهم با .کنم مرتب کمی را ظاهرم کردم سعی و ریختن

 طوالنی مدتی تا .برود فقط که کردم التماس پژمان به هم

 .بخواند را حرفم تا نکرد نگاهم درست اصل اما برود،

 

 گدایی جا این اومده امروز که اونی پس نداری؟ خواهر ــ

 بوده؟ کی ...من برای من، ی خاله از کرده عشق
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 می جلو بد انقدر امروز چرا .کرد نگاهم زده حیرت آزاد

 بار این کردم سعی و زد شبیخون دوباره بغضم .رفت

 .نریزم اشک الاقل

 

 !آزادجان ــ

 

 جا؟ این دادی راه و دختر اون تو ــ

 

 که بودم مستأصل و گیج انقدر .پرسید بهت با را سوالش

 االن باید چطور .بگیرم را کلف این سر کدام دانستم نمی

 هنوز نبوده، من خواست آتنا آمدن کردم می متوجهش
 از را من و لرزاند را تنم فریادش، که بودم نداده جوابی
 .راند عقب به گام یک ترس

 

 جا؟ این دادی راه و دختر اون گم می توام، با ــ
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 که خشمی انگار آتش، کردن زیاد عامل بود شده پژمان
 آمد نمی بدش کند، خالی آتنا و من سر بود نتوانسته

 و گرفت را بازویش همین برای .بریزد بیرون آزاد روی

 .زد لب بدی لحن با

 

 .نبر باال من ی خاله واسه و صدات هوی، ــ

 

 آزاد خواب یاد ...حال آن توی سمتش، چرخید هم آزاد

 و بودم ترسیده .بود پژمان صورتش که عروسی .افتادم

 می پایین نه و آمد می باال نه که سنگی بود شده بغضم

 را اسمشان و چسباندم لبم به را یخم انگشتان نوک .رفت

 که بود رمق بی صدایم قدر آن اما .کردم صدا لب زیر

 .نشنیدند کدام هیچ

 

 ...دیگه منه زن منظورت تو؟ ی خاله ــ

 

 .نداشت نشینی عقب خیال پژمان
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 ٥٦٤_پارت#

 طومار#

  

 دلت طور هر تونی می شده، زنت چون نکن فکر ــ

 شما ی خانواده عین ما ...بزنی حرف باهاش خواست

 نیستیم طوری این .خانوادمونیم دخترای پشت نیستیم،

 ناموسمون نگزه ککمون و بشیم منکر و نسبتامون که

 .برگردونه و پسرش دوست که دوره افتاده راه

 

 کردم، نگاه آزاد ی شده سرخ صورت به وحشت با

 .کردم صدا را اسمش و کشیدم جیغی آمد، باال که دستش

 کوبید پژمان لب ی گوشه را مشتش اما من به اعتنا بی
 ور حمله سمتش تا فشرد هم را پژمان اهرم همین، و

 با و دوختم چشم بینشان نزاع به زده وحشت .شود

 شدت به تنش همه آن بعد و روزه خاطر به که فشاری
 دستانم قطعا .کشاندم جلو را خودم بود، کرده سقوط
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 بشوم مانعشان داشتم سعی .بودند شده یخ دوقطعه شبیه

 ضربه .هم جان به بودند افتاده وحشی آدم دو مثل اما

 باید و بیفتد چندکتاب بود شده باعث ها، قفسه به هایشان
 متصل زمین به ها قفسه که کردم می شکر را خداوند

 داون دوان شود، مانعشان توانم نمی دیدم وقتی .بودند

 با و کردم صدا را حامد انداختم، بیرون مغازه از را خودم
 کردم متوجهش آمد، نمی باال جیغ و گریه از که نفسی

 جلوی ...جا همان هم خودم .شود کتابفروشی وارد باید

 با و نشستم در جلوی ی پله تک روی آزاد، ی مغازه

 جانم تمام .گرفتم سر از را ام گریه لرزان، پایین و دست

 به لرز .ریخت می زمین روی ها اشک همان با داشت

 و بردارم قدم از قدم حتی توانستم نمی و بود نشسته تنم

 .شده سرم بر خاکی چه دقیقا ببینم تا برسانم را خودم

 دوان حامد وقتی تا گذشت و کشید طول چقدر دانم نمی
 و ترس با انداخت، بیرون مغازه از را خودش دوان

 پریده رنگ از هم او انگار و زدم زل صورتش به وحشت
 اوضاع کنترل معنای به جلویم را دستش که ترسید من ی

 درگیری، در بین هم او داد می نشان ظاهرش .داد تکان

  .کرده جان نوش لگدی و مشت
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 رم می دارم خونیه، خواهرزادتون لب کردم، جداشون ــ

 .ببرم رو اولیه های کمک ی جعبه

 

 که ای سرگیجه با و بایستم کردم سعی .شد تر بیش ترسم

 .کنم بند دیوار به را دستم شدم مجبور نشست، جانم به

 جعبه آوردن برای فروشی کفش سمت رفته مسیر حامد

 .زد لب نگران و برگشت را اولیه های کمک ی

 

 شما؟ خوبید ــ

 

 کمی بتوانم تا کشیدم عمیق نفس دوبار .دادم تکان سری

 مغازه وارد دوباره و کنم کنترل را هایم اشک شده هم

 بین سرش و من میز پشت بود نشسته آزاد .شدم

 با مقابله برای آرام هایی گام با رفتم، جلو .بود دستانش

 روی نشسته را پژمان و چرخاندم چشم و ام سرگیجه
 کنار را دستمالی که دیدم ها قفسه به زده تکیه زمین،
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 قرمز را دستمال که خونی دیدن با .دهد می فشار لبش

 صدایش وحشت با و رفت گیج تر بیش سرم بود کرده

 .کرد رها را سرش آزاد و چرخاند را او سر صدایم .کردم

 .چرخید سریع که شد ترسم متوجه دیدنم با پژمان

 

 !نترس خدا، به خوبم ــ

 

 ٥٦٥_پارت#

  طومار#

 

 دقیقا .نکردم نگاهش اما شدم، متوجه را آزاد شدن بلند

 را ام سیلی هم من که بود زده را مشتش جایی همان

 در نبود حقش بودنش عوضی ی همه با .بودم کوبیده

 کتک اش خاله شوهر و خاله از طور این روز یک

 خیس، چشمانی با و قفسه همان پای خوردم سر .بخورد

 ی دکمه .بردارم لبش ی گوشه از را دستمال کردم سعی

 .شلوارش بود خاکی و بود شده کنده لباسش
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 پریده؟ رنگت انقدر چرا تو سپیدار، خوبم ــ

 

 کردم حس .کردم می حس هم را آزاد شدن نزدیک حاال

 پژمان اگر .دستم به رساند را دستش و زد زانو کنارم

 من و کرد لمسم او زدم، می پس را دستش حتما نبود،
 .نکردم جدا پژمان صورت از را نگاهم

 

 ...سپیدار افتاده فشارت ــ

 

 را سرم دار، خش صدای آن با آزاد ی جمله به اعتنا بی
 اش شقیقه کنار کرده، چه او با پژمان ببینم تا چرخاندم

 می چشم به گردنش کنار قرمز رد و بود شده سرخ
 خودم را پیراهنش .داشت کبودی اما نه خونریزی .خورد

 .بود شده پاره کمی اش یقه حاال و بودم خریده برایش

 .رفت گیج تر بیش سرم و شد تر بیش بغضم
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 کنم، تمیز و زخمت بذار پژمان آقا آوردم، وسیله من ــ

 ...پیشونیت روی بذار و یخ کمپرس این آقا

 

 تا نشست طور همان هم پژمان و کرد رد را او دست آزاد

 را شرشان ها، بچه عین جفتشان .بکند را کارش او

 و زد آن با انگار .بودند شده ساکت حاال و بودند ریخته

 کرده تخلیه را خشمشان و انرژی تمام طوالنی، خورد

 زمین روی افتاده های کتاب سمت چرخید نگاهم .بودند

 پژمان بایستم، دوباره کردم سعی .آمد باال سخت نفسم و

 .برخاست من با خودش آزاد و آمد باال من با نگاهش

 

 ...سپیدار ــ

 

 دانست می چون نگفت دیگری چیز .کرد صدایم فقط

 میزم، سمت رفتم .هستم عصبی جفتشان دست از چقدر

 پیدا با و گشتم کیفم دنبال سوخت می که خیسم نگاه با

 .ایستاد جلویم او و زدم دور را میز .داشتم برش کردنش
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 حال از خیابون توی خوای می ری؟ می داری کجا ــ

 .بیارم برات قند آب بشین برو بری؟

 

 ...کردنش نگاه بدون برانم، عقبش خواستم دست با

 .نداشتم را زورش نتوانستم،

 

 !سپیدار ــ

 

 صحیح حامد جلوی .بود کلفه و عصبی دومش سپیدار

  .کنم علنی را دلخوری این نبود

 

 .خونه برم خوام می فقط ...خوام نمی قند آب م، روزه ــ

 

 .کرد بلند را صدایش
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 ٥٦٦_پارت#

  طومار#

 

 برو ...یخه تنت م؟ روزه گی می ری می حال از داری ــ

 .نریز بهمم این از تر بیش بشین

 

 .شد بلند باز پژمان صدای

 

 زدنه؟ حرف طرز چه این ــ

 

 تکان اخطاری و شد گرفته سمتش جدی خیلی آزاد دست

 .خورد

 

 !پسر آقا باشی ساکت نفعته به ــ
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 پایین را سرم شد، ساکت واقعا پژمان که بود عجیب
 پلک شد باعث کرد، نمی رهایم که ای سرگیجه و انداختم

 .آمد می ها دست دور از انگار آزاد صدای .بزنم ای خسته

 

 .بشین برو ــ

 

 سختی به و دادم قورت را ام شده تر سنگین بغض

 می و دیدم می دور از انگار را چیز همه .چرخیدم

 تر کوبنده سرگیجه اما نرسیده سوم به دومم قدم  شنیدم،
 جلوی را سیاه کامل ای هاله و کرد حمله سمتم به قبل از

 دست سریع خیلی شد، خم که زانویم .کشید چشمانم

 گوش ای، ترسیده صدای و نشست بازویم دور گرمی
 .کرد پر را هایم

 

  .سپیدار ــ
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 سوار، هم روی و بودند شده فلج انگار هایم مردمک
 بگیرم فاصله سیاهی آن از و کنم جدایشان توانستم نمی

 .کرده افت فشارم فقط و ام نشده بیهوش فهمیدم می اما

 نزدیکم انگار که دادم می تشخیص هم را پژمان صدای

 .بود شده

 

 خوبی؟ خاله خاله؟ ــ

 

 خیلی صاحبشان دست از که گرم های دست آن کمک با
 گام صدای و شدم نشانده صندلی روی بودم، دلخور

 به صدا این از ام شقیقه .نشست سرم توی کوبنده هایی،

 سرمایی کردم می حس .گرفت نبض تنم تمام و افتاد درد

 هیچ و بلعد می را من درون از دارم نشسته، جانم به که

 مایعی بعد، لحظاتی .ندارم آن با مقابله برای نیرویی

 من و شد دهانم وارد هایم لب بین از شیرین، و خنک
 باز برای تلشی دیگر ام، روزه شدن شکسته از غمگین
 دهانم توی مایع آن چندبار وقتی .نکردم هایم پلک کردن

 سمت را پاهایم و دست که پرقدرت نیروی آن شد، ریخته
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 هم کوبنده صدای آن و رفت بین از کم کم کشید می زمین

 .کرد کم سرم از را شرش کم کم

 

 شنوی؟ می و صدام سپیدار، ــ

 

 .بیمارستان ببریمش نداره، فایده طوری این ــ

 

 ٥٦۷_پارت#

  طومار#

 

 پژمان صدای دوم ی جمله و آزاد به متعلق اول صدای

 بهوش کنم متوجهشان تا دادم تکان کمی را دستم .بود

 بین بلغزند انگشتانی شد باعث حرکت، همین و هستم

 .بدهند فشار محکم را دستم و انگشتانم

 

 !کن باز و چشمات ــ
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 تلشی و کردم لج .آمد نمی خوشم اش دستوری لحن از

 به صدایش پژمان .ندادم نشان چشمانم کردن باز برای

 .بود شده تر نزدیک من

 

 .کنه باز و چشماش نداره جون این ــ

 

  .فشرد تر بیش را دستم آزاد

 

 ...سپیدار ــ

 

 آرام و لرزیدند هایم پلک کشیدم، پربغضی و عمیق نفس

 عمیقی نفس دید، را چشمانم که همین .کردم بازشان

 .سمتم کرد خم را سرش خداراشکری، با و کشید
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 راحت و خیالم لحظه یه ولی بزنی، سرم برمت می االن ــ

 بهتری؟ ...کن

 

 ...او به جواب بدون چرخاندم، را سرم .کشید تیر ام بینی

 رها را لبش ی گوشه دستمال که پریده رنگ پژمان به

 بست پلک شرمنده نگاهم، دیدن با .کردم نگاه بود کرده

 .شد کتابفروشی وارد عجله، با حامد و

 

 !سیبه آب .خریدم نوبخت اقا از و این آزادخان ــ

 

 .زد لب و گرفت او از را آبمیوه آزاد

 

 .مغازه برو ــ
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 از مکثی با بعد و ماند من روی چندثانیه حامد نگاه
 و پاکت توی کرد فرو را نی خودش رفت، بیرون مغازه

 .داشت نگه من دهان کنار را آن

 

 .بگیرن و فشارت بریم شی بهتر یکم بخور ــ

 

 دستم را آن اما بگیرم را آبمیوه تا آوردم باال را دستم
 توی پاکت آن وقتی تا ایستاد جدی طور همان نداد،
 حال همان با من و بخورم آن از کمی بود خودش دستان

 .گذاشتم هایم لب بین را نی بد،

 

 دیگه؟ خوبی خاله ــ

 

 گرفتن با و بود نشسته زانو روی ام صندلی جلوی پژمان
 دو طرف دو .پرسید می را سوال این دستم یکی آن

 و داشتم دوست جانم تمام با را هردو که بودند مردی

 که را جوابش .بودم دلخور ازشان دنیا تمام قدر حاال

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را سرش و گرفت نم کمی چشمانش کردم حس ندادم،

 و تفاوتی بی و قهر این بینمان وقت هیچ .چرخاند

 

 دور هایم لب از را نی .بود ننشسته شدت این با دلخوری

 سقف به را نگاهم صندلی، به سرم دادن تکیه با و کردم

 بینشان دانم نمی .کنم نگاهشان نداشتم دوست .دوختم

 خم برخاست، پژمان بعد، لحظاتی که شد بدل و رد چه
 کتابفروشی از بلند های گام با من، سر بوسیدن با و شد

 حتی را نگاهم شده، تر بیش بغضی با من و رفت بیرون
 کتابفروشی، در شدن بسته صدای .بستم هم سقف روی

 شنیده حاال هم ریموت صدای .شد یکی اون های گام با

 صدای و بست می کامل داشت بیرون از را در ...شد می

 شاه دختر محزون صدای با کرکره، آمدن پایین تک تک

 .بود شده یکی گوشم زیر درست پریان

 

 ٥٦۸_پارت#

  طومار#
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 !سپیدار ــ

 

 و بود زده حرف کلمه یک .بود حرف هزار لحنش توی

 داشت انگار .بود درآورده تویش از معنی هزار من، ذهن

 و ام ترسیده ام، شرمنده ام، عصبی سپیدار گفت می

 که بود قلبی نفع به همه تعابیرش ذهنم .دارم دوستت

 حالش و زد می نفس نفس هنوز ام، سینه کنج آن داشت

 با و آمد لحنش یاری به هم دستش بار این .بود نیامده جا

 .لرزیدند هایم پلک من صورتم، لمس

 

 کنی؟ نگام شه می ــ

 

 .کنم نگاهش خواست نمی دلم ...کردم نمی

 

 جا؟ این بود اومده چی واسه آتنا ــ
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 پاک بازویم را چشمم ی گوشه کشیدم، باال را ام شانه
 صندلی روی حسابی و درست قبل، از ناامیدتر و کردم

 باال هم خیلی فشارم فهمیدم می و بودم یخ هنوز .نشستم

 .نیامده

 

  !خونه ببر و من ــ

 

 و بگیرم قرار مقابلش که طوری چرخاند، را ام صندلی
 نزدیک جایی به اما من چشمان .کنم نگاهش شوم مجبور

 نگاه از کردند لج سرسختانه، و ماندند خیره گردنش

 .کردنش

 

 ...و من ببین ــ

 

 .ببینمش دیگر خواستم نمی امروز .دیدمش نمی
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 !خونه ببر و من ــ

 

 نفس .بکوبم زمین به پا فقط ها بچه عین بود مانده کم

 بغضم .را اش نشینی عقب و کردم حس را اش کلفه

 زور به باید کرد، می نشینی عقب که نباید شد، تر بیش
 که دادی بابت من از و بشنوم را حرفش کرد می مجبورم

 که آورد می در دلم از باید .خواست می عذر بود زده

 آورده فرود من ی خواهرزاده صورت توی را مشتش
 می نشینی عقب ها، این ی همه جای به داشت او و بود

  .کرد

 

 بیای راه تونی می !خونه بعد بزنی، سرم اول ریم می ــ

 کنم؟ کمکت یا
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 کمکم و رسید می عقلش باید هم توانستم می اگر حتی

 به را بازی لج که انداختم باال سری حال این با .کرد می

 .چیست دردم که نفهمید اصل هم او و برسانم تهش

 

 .ببندم رو مغازه در من تا ماشین، تو برو پس باشه، ــ

 

 ٥٦۹_پارت#

  طومار#

 

 شدن شکسته قبل من و گرفت سمتم را سوییچش
 بلند صندلی روی از و زدم چنگ را آن بغضم، ی صدباره

 نرود گیج سرم که بود آرام خروجی سمت هایم گام .شدم

 سرم پشت هم را او نگاه کلفگی .نخورم زمین دوباره و

 .رساندم ماشین به را خودم حرف، بی و گذاشتم جا

 روی سوییچ کردن پرت با و صندلی روی نشستم

 .گذاشتم صورتم روی را دستم هردو کف داشبورد،

 و کشیدم لبی زیر جیغی !داغ صورتم و بودند یخ دستانم
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 یکی زبانم و دل حرف بود نفهمیده اصل که این از کلفه

 وقتی .کردم پنهان دستم پشت را هایم اشک نیست،

 تا شیشه سمت چرخاندم را سرم آمد، ماشین در صدای
 گرفتم تصمیم عمیق هایی نفس با و نبیند را صورتم

 بگوید مثل بزند، حرفی داشتم انتظار .ببندم را چشمانم

 را مراعاتت که متأسفم کشیدم، داد سرت کردم اشتباه که
 هم جان به احمقت ی خواهرزاده با طور این و نکردیم
 ات ناگهانی فشار افت این برای نگرانم چقدر و افتادیم

 و کرد توقف درمانگاهی جلوی فقط و نگفت هیچ اما

 .بشکند را سکوتش قفل گرفت تصمیم که بود جا آن تازه

 

 .بگیره دکتر و فشارت شو پیاده ــ

 

 لج الکی باید چرا بفهمد، را من حرف نبود قرار او وقتی
 ماشین در بیاید کمکم به خودش که این از قبل کردم؟ می
 موقع به توانسته که این به اهمیت بی و کردم باز را

 درمانگاه وارد نه، یا بیاید دنبالم و کند قفل را ماشین

 خیلی اما ام سرگیجه داشتم، ضعف و بودم یخ هنوز .شدم
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 تخت یک روی پرستاری، راهنمایی با .بود شده بهتر

 طرفم فشارسنج دستگاه با خودش بعد لحظاتی و نشستم

 .رسید می نظر به مهربان و داشت لب روی لبخند .آمد

 بود نزدیکی همان که پزشکی به گرفت، که را فشارم
 نوشتن و سرم یک تجویز با و داد وضعیت گزارش
 پرده .شدم بلند تخت روی از دارویم گرفتن برای نسخه،

 شده درمانگاه وارد که دیدم زدم، کنار که را رنگ آبی ی

 اخمش دید، که را من .گردد می دنبالم چشم با دارد و

 .آمد سمتم بلند هایی گام با و رفت هم توی

 

 دکتر؟ گفت چی فکری، بی خیلی ــ

 

 دستم از را آن ضرب کمی با دادم، دستش را نسخه فقط
 درمانگاه بیرون که ای داروخانه سمت رفتن با و کشید

 به رساندم را دستم .گذاشت تنها جا همان را من بود،

 ای دختربچه ...انتظار های صندلی روی نشستم و گلویم

 شکاف اش پیشانی ی گوشه و بود خورده زمین که
 روی هایش گریه با را محوطه آن تمام بود، برداشته
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 دیوار به را سرم غمگین، و کلفه .بود گذاشته سرش

 گرمای حس با بعد، لحظاتی و دادم تکیه سرم پشت سر

 ی کیسه با .کردم باز را چشمانم ام، پیشانی روی دستی

 نگران اخمی با داشت و بود برگشته سرم و دارو

 دارو ی کیسه و زدم پس آرام را دستش .کرد می تماشایم

 بانوان تزریقات بخش وارد بار این .گرفتم دستش از را

 برای بود تزریقات مسئول که زنی تا کشیدم دراز و شدم

 می دلم که بود هایی وقت آن از .بیاید سرم تزریق

 .کنم گریه حسابی و گرم آب دوش یک زیر بروم خواست

 حمام از خستگی با بعد، و نباشد اشکی دیگه که قدر آن
 پتوی یک زیر خیس، موهای همان با و بزنم بیرون
 و ببرد خوابم گرم، و سنگین

 

 ٥۷۰_پارت#

  طومار#

 

 شده تمام هایم ناراحتی ی همه شدم، می بیدار وقتی

 قدر آن و کرد تزریق را سرم سریع خیلی زن .باشد
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 صدای .نکردم حس را دردی اصل که بود سبک دستش

 و ورودی جلوی کشاند را زن تزریقات، در به ای ضربه

 .زد کنار را آبی ی پرده آن

 

 بفرمایید؟ ــ

 

 زدید، رو سرمش االن که هستم خانمی اون همسر من ــ
 پیشش تو بیام شه می نیست تزریقات اتاق توی کسی اگر

 .بیرون رم می اومد تزریق برای کسی باشم؟

 

 .شد وارد تشکری با آزاد و داد تکان سری حرف بی زن

 نیاورده طاقت دلش باز ولی کرد نمی نگاهم هم او حاال

 که تختی روی نشست .باشد کنارم بود خواسته و بود

 سنگینی سکوت زن، آن خروج با و بود من تخت بغل

 کند چقدر سرم، سمت چرخاندم را سرم .نشست بینمان

 و بستم آرام را سرخم چشمان .رفت می هایش قطره

 لحظاتی .نشکند بغضم تا دادم قورت را دهانم آب چندبار

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نرم حرکت وقتی و کرد عوض را جایش کردم حس بعد،
 سرم تزریق محل آن دور من، دست روی انگشتش
 و خواستم را بغلش هم داد، انجام برگشتی و رفت حرکت

 این مزخرف های ساعت تمام بابت تر بیش هم
  .شکست دلم چندساعت

 

 .بشه سوراخ طوری این باید اونم داری، رگ ذره یه ــ

 

 اما من .برده خوابم بود کرده فکر شاید گفت، زمزمه

 حول دستم، به بود رسیده نبضش تنم تمام و بودم بیدار

 را عمیقش نفس صدای .او های انگشت حرکت محور

 با بعد و آرنجم به زد آرام و نرم را دستش چندبار .شنیدم

 جدید بیمار و برود بیرون باید گفت می که زن صدای

 .شد دور من از هایش قدم صدای دارد، تزریق برای

 که گرمایی کردم، می حس را دستانش گرمای اما هنوز
 و چشمانم روی نشست و آمد نرم، ای پرده شبیه انگار

 ذره ذره ...ها قطره آن چطور نفهمم تا کرد سنگینشان

 .گرداند برمی دارد را ام رفته دست از جان
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&& 

 

 

 حوله .داشتم تری بیش سبکی حس درآمدم، که حمام از

 شبیه بود شده که بودم بسته طوری را موهایم روی ی
 حمام توی همان را شلوارم و لباس بعد و ها هندی کله
 کبودی کندم، می داشتم وقتی را سرم چسب .بودم زده تن

 هم تر بیش دانستم می که بودم دیده رگم اطراف کمرنگی

 بود سرم تزریق بعد من ی هرروزه بساط این .شود می

 جلوی .زد می بهم پوستم حساسیت همه این از را حالم و

 و بمالم خشکم دستان پشت به کرم کمی تا ایستادم آیینه
 چقدر .گرفتند درد هایم شقیقه سرخم، چشمان به نگاه با

 .بودم کرده ظلم بدنم به و بودم ریخته اشک امروز
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 ٥۷۱_پارت#

  طومار#

 

 !مادر باشه عافیت ــ

 

 با .بود ایستاده در چهارچوب در عزیز .چرخید سرم

 ...گردد برمی امروز دانستم نمی زدم، لبخندی دیدنش

 از را من آزاد وقتی و دارد تصمیمی همچین بود نگفته
 جا عزیز دیدن با هردو رساند، خانه به درمانگاه

 بود فهمیده ظاهرمان به نگاه یک با هم او .خوردیم

 حیاط از که آزاد .نیاورد خودش روی به و شده چیزی

 و رفت سرعت به و داد عزیز تحویل را من نیامد، جلوتر
 زمان تا حمام توی بودم کرده پرت را خودم بعدش هم من

 .او با کردن صحبت برای بخرم

 

 پایین خودم اومدم می عزیز، پاهات این با باال نیا ــ

 .قربونت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  .تختم روی نشست و آمد

 

 سشوار خنک باد یه بردار حوله، اون پیچیدن جای به ــ

 حوله زیر شه می پوک موت ی ساقه ...سرت روی بگیر

 .بمونه خیس

 

 و سشوار یافتن برای کشیدم بیرون را کشو .گفتم چشمی

 .کرد متوقفم عزیز صدای

 

 و حالت نه، یا برگشتی پرسید چندبار، زد زنگ پژمان ــ

 .بپرسه خواست می

 

 ی لبه روی کردم پرت را حوله برداشتم، را سشوار

 .برق پریز نزدیک نشستم و صندلی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بگی؟ خوای نمی چیزی ــ

 

 شمی .داشت ای قوی ی مادرانه شم بود، باهوش عزیز

 ششم حس یک با را مادرها ی همه کردم می حس که

 را سشوار .کرد می آپدیت فرزندانشان به نسبت قوی

 .زدم لب تنها و کردم روشن

 

 بگم؟ چی ــ

 

 و شود تمام موهایم با من کار که قدر آن کرد، سکوت

 خنک باد بین مدت این تمام .بگیرم کامل را نمشان

 تا بودم کلمات دنبال چرخید می موهایم بین که سشوار

 را من وقتی از .کم را اش نگرانی و کنم قانع را عزیز

 .فهمیدم می را این و بود افتاده شور به دلش بود، دیده

 به دوباره کردم، می جمع را سشوار سیم داشتم وقتی

 .آمد حرف

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 هی پژمان خونه، اومدی روز وقت این که شده چی ــ
 برزخی احوال اون با شوهرتم سراغت، زنه می زنگ

 .رفت و رسوندت

 

 باید دانستم نمی و بود پایین سرم .کشیدم عمیقی نفس

 .بدهم جوابی چه

 

 شده؟ دعواتون ــ

 

 ٥۷۲_پارت#

  طومار#

 

 االن نباید دیگر و بودم ریخته اشک حمام توی همه این

 خالی نداشتم، هم بغضی دیگر ذاتا .شکست می بغضم

 !بودم شده
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 پشت بود ناله انقدر صداش که چیه پژمان به ربطش ــ

 .تلفن

 

 .کرد جری را عزیز سکوتم

 

 من دونی نمی محرم ...مادر بزن حرف سپیدار، توام با ــ

 سودابه؟ بزنم زنگ خوای می و،

 

 هم هرچقدر پژمان .کشیدم می خجالت سودابه روی از

 به باید .بکوبد صورتش توی نداشت حق آزاد عوضی،

 .کرد توجیهش شد می اصل چطور گفتم؟ می چه سودابه

 

 !عزیز ــ

 

 عزیز گرد و چاق تن شد باعث ام درمانده و آرام عزیز
 .کند تر نزدیک من به را خودش و بخورد تکانی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !مامان بزن حرف ــ

 

 خیلی بینمان مامان ی کلمه .گفت می طور این کم عزیز

 گفت، که مامان ...مادر و بود عزیز اکثرا .نداشت رواج

 بغض راه و شکست دلم دور نازک دیوار دوباره انگار

 .زدم لب و لرزید ام چانه دستشان از کلفه .شد باز ها

 

 !مغازه اومد آزاد ناتنی خواهر ...امروز ــ

 

 ادامه منتظر و خوردند گره پشتش کم و نازک ابروهای

 هم توی را انگشتانم و گرفتم نفسی .ماند حرفم ی

 گفتم، برایش را چیز همه .کنم کم را استرسم تا پیچاندم

 بین چیزها این باید کردم فکر اولش .کاست و کم بی

 از اما نکنم، بازگو را شوهر و زن راز و بماند خودمان
 انی از تر تجربه بی خیلی ...مشورت به داشتم نیاز طرفی

 مشکل .کنم مدیریت را مشکل این خودم بتوانم که بودم
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 سرش یک کنم، سکوت که نبود آزاد و من بین فقط
 خراب همیشه تا توانست می که ای رابطه و بود پژمان

 حالم به دلش کرد، اخم هایش وسط شنید، عزیز .بماند

 ی هللا اله ال با جاهایی یک و گرفت را دستانم و سوخت

 حرف .خورد تکان افسوس به سرش و داد نشان واکنش

 ی چنددقیقه ...کرد سکوت عزیز شد، تمام که هایم

 .شد بلند جایش از بعد و طوالنی

 

 و چای یکم پایین بیا شکستی، رو ت روزه که حاال ــ

 .بشه راه به رو حالت بخور شیرینی

 

 نگاه را رفتنش فقط من و رفت دیگری حرف هیچ بدون

 بود معاف اش بیماری شرایط خاطر به عزیز خود .کردم

 .بود کرده دم تازه آماده خودش برای چای و روزه از

 دنبالش عمیق، چندنفس با و کشیدم صورتم به دستی
 را سکوتش این راز و باشم کرده گوش را حرفش تا رفتم

 تا داد می نشانم راهی و زد می حرفی االن باید .بفهمم

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .بریزم سرم بر خاکی چه پژمان، و آزاد بین باید بدانم

 بینشان ی رابطه شدن تر ویران نگران

 

 ٥۷۳_پارت#

  طومار#

 

 به وقتی .لرزید می نگرانی این از جانم تمام و بودم

 فقط من .بود چای ریختن حال در خودش رفتم، آشپزخانه

 که این از بعد و گذاشتم میز روی را ها کلمپه ظرف

 میزی .نشستیم میز پشت جفتمان ریخت، را چای عزیز

  .بودیم خورده سحر پشتش آزاد و من شبش، نیمه که

 

 .بیاد افطار برای شوهرت زنم می زنگ ــ

  .آمد باال ضرب به سرم

 

 .عزیز نه ــ
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 و رنگ و بخورم تا داد هول سمتم را شیرینی .کرد اخمی

 .برگردد رویم

 

 با .بیرون کن تف دهنت از هم رو نه دهنت، بذار یکی ــ

 .شه نمی بند سنگ روی سنگ بازیا، لج و لج این

 

 .زد لب هایش اخم حفظ با .کردم نگاهش درمانده

 

 باد ...نرفتی کوره توی که سفالی یه عین خامه، تنت ــ

 .برداشتی ترک بتابه، بهت مستقیم آقتاب بخوره، بهت

 .وایستی سفت و شی محکم که نچشیدی رو کوره گرمای

 نابلدی خیلی .دادم شوهرت زود فهمم می دارم تازه االن

 !بچم
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 من .آمد بدم خودم از که زد را حرف این غصه با انقدر

 کردم جمع را هایم لب .بودم غمش و آشفتگی این باعث

 .نالیدم و

 

 .عزیز ــ

 

 .داد مالش دستش با را زانویش

 

 بلکه زناشویی، ی رابطه توی نه باید که چیزی اولین ــ

 .مادر کنی کنترل و خشمت اینه بگیری یاد زندگیت توی

 امام آقام علی، موال پیامبر، حرف نیست، من حرف این

 عصبی ناراحتی، وقتی .دینه بزرگای تمام و صادق

 جا یه بشین نرو، جایی نزن، حرف نگیر، تصمیم هستی،

 چندساعت بذار کن، فکر ...بخور آب بفرست، صلوات

 اون بودی معتقد هم باز اگر کن سنگین سبک بگذره،

  .بزن برو بعد بشه، زده باید حرفا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .افتاد پایین سرم و گرفتم دستانم بین را چای لیوان

 .بودم گفته هرچه بود حقش پژمان

 

 زندگی با طور این که پیچونم می من و پسر اون گوش ــ
 اما تو .خودم ی نحوه به ...وقتش به نکنه، بازی مردم

 بوده؟ درست کارت ببین کن دوره بار یه بشین

 

 .بردم باال را صدایم شاکی

 

 زندگیش، طرز این با زنه می گند داره پژمان عزیز ــ

 .کشیدم می و نازش

 

 ٥۷٤_پارت#

  طومار#

 

 .رفت هم توی تر بیش اخمش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 آروم وقتی ولی ...کشیدی می و گوشش اتفاقا، نه ــ

 موقعیت یه کردی، سنگین سبک و حرفات وقتی تری،
 شدی شاکی هرکی از نشد که این ...بهتر جای یه بهتر،

 پژمان مگه .برسم و حسابت من که بیا بگی بزنی زنگ

 نرفتی؟ جلو قائده با چرا اینه حرفم نداره؟ تر بزرگ

 

 .کند دعوایم هم عزیز امروز، بعد نبود حقم این

 

 ...خب آخه ــ

 

 می همین برای خامی گم می وقتی نیار، الکی بهونه ــ

 هست، حساس شوهرت روی طوری همین پژمان ...گم

 روش توی رفتی خواهرشوهرت خاطر به تو بعد
 پسر این از بگیره کینه تر بیش شدی باعث و وایستادی

 چیه، قضیه من به گفتی می اومدی می .خانوادش و

 و پیچوندم می و گوشش ...خلوت توی یواشکی، خودم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 می دخالت مستقیم تو نه طوری این .کردم می آدمش

 هم هم، روی توی شکست می حرمتتون نه کردی،
 گوش زیر رفتی اومد، نمی پیش دعوا بساط این امروز
 معلومه خب پژمان سر کشی عربده شوهرت ی مغازه

 .شه می چی نتیجه

 

 لحظه آن .بزنم حرف توانستم نمی هم خواستم می دیگر

 شیرینی به باز عزیز .بودم نکرده فکر ها این به  اصل

 با تا گذاشتم دهانم توی ای تکه میل بی من و کرد اشاره

 شده دعوا چندسال قدر امروز .بدهم قورت را بغضم آن

 شنیدم و کردم پنهان عزیز از را دلخورم چشمان .بودم

 .گفت که

 

 به و جا به تا کنه کنترل تونه می رو خشمش که اونی ــ
 سنگین سبک و حرفش و بگیره درست تصمیم وقتش

 وقتی .نگفتنی داره قربی و ارج درگاه توی کنه، می

 کاری ...نگیر تصمیم مادر، نزن حرف هستی عصبی

  !نکن
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 را دستم که گمانم برایم سوخت دلش .گفتم جانی بی چشم

 .زد ای ضربه پشتش آرام و گرفت

 

 من و برم قربونت و عزیزم فقط زندگی بدون، اینم ــ

 دلخوری داره، بحث داره، دعوا .نیست بمیرم برات

 مویز یه با نه شه، سردیت غوره یه با نه ...داره

 شاه دخترای حس برم، قربونت گه می وقتی نه ...گرمیت

 ازش دلت و نفهمید و حرفت وقتی نه باش، داشته و

 و گرفتم خدا از عمر خیلی ...رو بدبختا حس شکست

 تفاوت زمینه، روی خلقت ترین عجیب آدمیزاد فهمیدم

  !تر عجیب اون از مرد و زن بین

 

 .بود دلخورانه خیلی اعتراضم

 

 اونا کار یعنی کنی، می مواخذه و من فقط چرا عزیز ــ
 چون چی؟ یعنی مرد و زن تفاوت این نیست؟ اشتباه
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 برای نکنه تلشی هیچ بعد و بزنه داد باید داریم تفاوت
  جبرانش؟

 

 .گرفت اش خنده

 

 ٥۷٥_پارت#

  طومار#

 

 زیر تو گوش فعل رسم، می هم اونا گوش کشیدن به ــ

 و اوالدم من کنه؟ جبران نخواست مادر، هم بعد .دستمه

 بگی خوای می یعنی ...شناسم می لجبازیاتم شناسم، می

 نکرده؟ تلش

 

 .زدم لب ناراحت
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 دارم نفهمید کرد، قبول خونه ببر و من گفتم تا عزیز ــ

 .دربیاره دلم از منتظرم و کنم می ناز

 

 .بود نشسته هم چشمانش توی عزیز ی خنده

 

 خوای می بفهمه داشتی انتظار خونه، ببر و من گفتی ــ
  مادر؟ کنی ناز

 

 .کردم کج را سرم

 

 .نکن مسخرم عزیز ــ

 

 هورت کمی را چایش و داد تکان خنده همان با سری

 هم در صورتش طور آن که انگار بود کرده یخ .کشید

 .رفت
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 که کن رفتار طوری یه اتفاقا مادر، نکن ناز گم نمی ــ
 بذار بخشیش، می راحت خیلی بزنه داد هربار نکنه فکر

 تکرار نیست قرار گم نمی ...داره تاوان دادش هر بفهمه

 از .شه می پر زود صدشون و صفر مردا مهمله، که شه

 .مادراشونن دامن آویزون و منطق بی بچگشیونم همون

 اتفاقا .کنه کار مغزشون از جلوتر صداشون گرفتن یاد

 فکر و نشه عادی براش زدن داد که بیا ابرویی و چشم

 ...تر پایین ره می تو سر بره، باال صداش هرچقدر نکنه

  .بذار باز براش جبران راه یه اما

 

 زندگی باید چرا اصل بودند، سخت عزیز های حرف
 باشد؟ داشته خم و پیچ انقدر

 

 باز که جبرانم راه یه اون مادر، باشه یادت و این ــ

 ...بدی مردا این نشون و راهش خودت باید گذاشتی،

 این .خورن می مشکل به همونم کردن پیدا توی وگرنه

 داشته توقع و بشین چپ بگی بمونه، و برو بگی که
 ی مسابقه نه زندگیه باطله، خیال هم بشینه راست باشی
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...بردی بگیری یاد االن از و این معما، و چیستان حل

 بذار .بگو بهش مستقیم خواستی هرچی زندگیت توی

 خودش که کنی راست و چپ و خودت بدونه، و توقعاتت

  .اون نه مونه می تو برای اعصاب نه که بفهمه

 

 ها قصه شبیه که این .بود شده آویزان صورتم ی همه

 ...دیگر نبود

 

 همش زندگی، توی میاد پیش زیاد دعواها این ــ
 هم رو سرپایینی باید جاهایی یه دنیا، که نیست سرباالیی

 خروس کبکتون و خوبه حالتون روزایی یه .کنی تجربه

 یه .نمیاد خوشتون هم از دلیل بی روزایی یه خونه، می

 اعصاب روز یه ره، می چالت و چشم قربون فقط روز
 ی نداشته لک از و خونه میاره و کارش توی خوردی

 میشی پا روز یه تو، خود حتی .گیره می بهونه لیوانم

 و ذاری می رو غذا بهترین و کنی می تمیز رو خونه
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 ٥۷٦_پارت#

  طومار#

 

 یه حتی نداری حوصله روز یه مونی، می منتظرش

 و هم جفتتون باید شرایط این توی .بندازی نیمرو

 یه خوشه روز یه بهاره، شبیه حالش آدمیزاد .بفهمید

 .و احوال این کنی مدیریت بتونی باید ...ناخوش روز

 

 .زدم لب و دوختم چشم ام حلقه به .کشیدم عمیقی نفس

 

 جای به ...ناخوش شوهرتم بودی، ناخوش تو امروز ــ

 با من .احوال این شده و دیگه هم به پریدین هم، درک

 حرفام باشه یادت هم تو ولی زنم، می حرف هم دوتا اون

 .حرفا این به رسی می زنده، تو و مرده من روز یه ...و

 اگر نیست سخت توش کردن زندگی دنیا این فهمی می
  .بیاری دست به و قلقش
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 .زدم گره درهم میز زیر را دستانم .افتاد پایین سرم

 

 پاشو حاال ...وقتش به کشم، می هم رو دوتا اون گوش ــ

  .کنیم کاری یه شام و افطار برای بنجبون دست

 

 تکان سر با و کشید آهی شد، بلند من از زودتر خودش

 .کرد نجوا لب زیر و گاز سمت رفت دادنی،

 

 با رو سودابه و من پژمان بشه، آدم کاش فقط پسر این ــ

 .شه نمی راحت گور توی نذاره هم

 

 و نیمه چای های لیوان به خیره و گفتم جانی از دور

 .دوختم چشم جلویم ی نصفه ی کلمپه به شده، سرد

 جاده روی دلم، توی بودند پاشیده نمک مشت یک انگار

 .احساساتم ی همه به شد می منتهی که ای زده یخ ی

 ی لغزنده سطح و کرد می اب را ها یخ داشت که نمکی
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 چنین دقیقا ...عزیز های حرف .کرد می اصلح را جاده

 .بودند کرده من با کاری

                            

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&& 

 

 ...بود نمانده اذان به چیزی پنجره، به بودم چسبیده

 ایوان های چراغ و آمد می مسجد از خواندن قران صدای

 هنوز اما او .بودیم کرده روشن بود ساعتی یک را

  بیاید؟ افطار دم دقیقا بود گذاشته یعنی بود، نیامده

 

 !ایوون توی بنداز ببر رو سفره بیا سپیدار، ــ

 

 اشپزخانه طرف به و برداشتم حیاط از چشم ناامیدانه

 چیده بزرگی ی مجمه روی را وسایل ی همه عزیز .رفتم

 باز را حیاط در و برداشتم را زیرانداز و سفره اول .بود

 بستنش مانع در، زیر جلودری یک گذاشتن با و کردم
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 را ایوان .ماند می باز در بود بهتر و بود خوب هوا .شدم

 .بود شسته عزیز و بودیم کشیده جارو عصر همین

 دوباره سفره، انداختن بعد و کردم پهن را زیرانداز

 و بردم حیاط به را وسایل ی همه کم کم .داخل برگشتم

 را سوپ ظرف من شد، بلند که اذانی صدای با همزمان

 .دادم قرار سفره بین وسط همان هم

  

 نیومد؟ ــ

 

 ٥۷۷_پارت#

  طومار#

 

 و بزنم زنگ بود گفته دوبار .کردم نگاه عزیز به ناامید

 های حرف .بودم آورده بهانه من و مانده کجا بپرسم

 قدم پیش من الاقل امروز نبود قرار ولی درست عزیز

 .رفت پایین حیاط های پله از و گفت اکبری و هللا .شوم

 که کردم تماشایش و سفره کنار ایوان همان روی نشستم
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 شمعدانی های گلدان به و گرفت وضو حوض کنار چطور

 .چرخاند را جفتمان هر سر در، زنگ صدای .داد آبی

 و رود می در کردن باز برای خودش کرد اشاره عزیز

 فاصله چون .نیست اف اف زدن و داخل رفتنم به نیازی

 ایوان روی جا همان و نکردم مخالفت بود کم در با اش
 عبور داالن از عزیز با که دیدمش بعد لحظاتی .نشستم

 ی جعبه یک و بود کرده عوض را هایش لباس .کردند

 من به نگاهش شدم، بلند جایم از .بود دستش شیرینی

 و دادم را جوابش شکل همان به .کرد سلم آرام و افتاد

 احترام به .انداختم پایین را سرم عزیز نگاه اخم جلوی

 با و نیفتد جلو او از که آمد باال ارام ها پله از عزیز
 .داد من دست را شیرینی ی جعبه سفره، به رسیدن

 

 .گرفتم من باشید، نگرفته بامیه زولبیا شاید گفتم ــ

 

 رفتم من و نشستند سفره پای عزیز و او .کردم تشکری

 عزیز برگشتم، وقتی .ها بامیه و زولبیاها چیدن برای

 سفره وسط را ظرف .ریخت می چای او برای داشت
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 دلیلش دانستم نمی که احمقانه اضطرابی با و گذاشتم

 و چرخید سمتم کوتاه نگاهش .سفره کنار نشستم چیست

 .زد لب

 

 بهتری؟ ــ

 

 جلوی چای لیوان یک بار این عزیز و گفتم ارامی خوبم

 امروز بابت کمی عزیز جلوی انگار جفتمان .گذاشت من

 !من از تر بیش حتی آزاد .کشیدیم می خجالت دعوایمان و

 

 زودتر، مادر کن باز روزه تو اما نبودیم، روزه که ما ــ
 .باشه قبول

 

 محکم پایم دوتا وسط را دستم و بودم نشسته چهارزانو

 نشستنم حالت به نگاهی عزیز .بودم زده گره هم در

 .زد لب و انداخت
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 !هم تو مادر کن شروع هللا، بسم ــ

 

 تاریک هوا که حاال و آمد می خاک بوی .گفتم چشمی

 نشان تر قشنگ را سفره ایوان های چراغ نور بود، شده
 هم بود داده آب عزیز که هایی شمعدانی عطر .داد می

 بود، ساخته قشنگی حال و حس و حیاط بین بود چرخیده
 می بهتر حالمان نبود دلخوری بینمان او و من اگر البته

 .تر قشنگ حسمان و شد

 

 ماه داشت عادت بود زنده وقنتی تا سپیدار، پدر ــ

  .بشه پهن ایوون توی سفره باشه خوب هوا اگر مبارک،

 

 .انداخت اطراف به نگاهی آزاد

 

 .داشتن حق باصفاست، خیلی ــ
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 ٥۷۸_پارت#

  طومار#

 

 لبخندی با و جلویش گذاشت .ریخت برایش سوپ عزیز

 .زد لب

 

 حفظ رو بچه و زن حرمت بود، خوبی مرد خدابیامرز ــ

  .بود خانوادش هواخواه و کرد می

 

 .کنه رحمتشون خدا ــ

 

 می را نماز ی اقامه داشتند که مسجد بلندگوی صدای

 گذاشتم دهانم توی خرما یک .رسید می هم ایوان تا گفتند

 شیوه به .دادم قورت را لبخندم عزیز، بعدی ی جمله با و

 .کرد می ادب نرسیده را آزاد داشت خودش ی
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 می ازم، شد می که دلخور نبود، بیداد و داد اهل خیلی ــ

 بعد شم، آروم تا بذار تنهام چندساعتی یه ...فخری گفت

 به بود نداده عادتم بباره، قبرش به نور .بزنیم حرف

  !بلند صدای

 

 زیر .ایستاد حرکت از درونش ی لقمه با آزاد دست

 سفره توی را لقمه چطور که کردم نگاهش چشمی

 .زد لب عزیز به رو شرمنده با و گذاشت

 

 ...امروز حقیقتش ...من ــ

 

 .شود تمام حرفش نداد امان اصل عزیز

 

 فقط من مادر، خودتونه بین نشده و شده هرچی امروز ــ
 از دور صدسال بعد که باشه چطور باید آدم گم می دارم

 !بکن و افطارت کنن، یاد نیک خانوادش ازش جونت،
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 لقمه برداشتن برای هم دستش بود، پایین هنوز آزاد سر

 .نیامد جلو

 

 ...اما امروز شرایط گید، می درست شما ــ

 

 .حرفش بین پرید عزیز هم باز

 

 .مادر بکن و افطارت ــ

 

 چشم آرام من و شد قفل من نگاه توی ای لحظه آزاد نگاه
 نگاهش توی را شرمندگی آن نداشتم دوست .گرفتم او از

 نشد، بدل و رد خاصی حرف افطار پایان تا دیگر .ببینم

 رسم به که هم عزیز و من کرد، نشینی عقب آزاد وقتی

 من .کردم نشینی عقب بودیم نشسته سفره دور احترام

 چای همان با عزیز و شدم سفره کردن جمع مشغول
 .کرد پر را ها استکان دیگر دور یک سفره، سر مانده
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  !نماز برای بریم بعد بخوریم، دومم چایی این ــ

 

 گفتم که کند کمک سفره کردن جمع برای خواست آزاد

 وقتی و کردم جمع را سفره چندمرحله توی .نیست نیازی

 تا همراهم قند آوردن هوای به مرحله، آخرین در عزیز

 .کردم نجوا گوشش زیر آرام آمد، آشپرخانه

 

 ٥٦۹_پارت#

 طومار#

 

 .گفتی می بعد کنه افطار اول ذاشتی می کاش ــ

 .بود همراه خنده با اخمش

 

 این به نه خدا، بنده برای تخمت و اخم این به نه ــ

  .بچه نکن دخالت من کار تو ...دلسوزیت
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 فروخورده، ای خنده با من و رفت و برداشت را قندان

 توی را ها ظرف تمام وقتی .کردم دنبال را رفتنش مسیر

 جانم توی ای وسوسه پنجره، به نگاه با چیدم، سینک

 دیدم وقتی شیشه پشت از و رفتم سمتش آرام .نشست

 باز آرام را پنجره نشست کنارش و شد ایوان وارد عزیز
 را هایشان حرف و ازاد و عزیز صدای حاال و کردم

 مشغول و ایستادم جا همان .بشنوم توانستم می راحت

 .آمد حرف به عزیز از زودتر خیلی آزاد شدم، کردن گوش

 

 ...شد مطرح حرفایی یه سفره سر ــ

 

 .داد جواب عزیز

 

 ...بود تذکر یه فقط مادر، بستیم رو ش پرونده جا همون ــ

 

 چهارچوب به چسباندم را سرم شد، تر آرام آزاد صدای

 .بشنومش تر راحت تا پنجره
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 ضعفی نقطه عزیزخانم، دارم بزرگ ضعف نقطه یه من ــ
 مادرم ی گریه صدای با که بوده شبایی دلیلش که

 اون تونم نمی .رسید بهم کمش پدرم مهر از و خوابیدم

 دختر اون دونم می .بودم خانوادم رو دخترش و زن

 تونم نمی اما دیده صدمه من قدر دونم می نداره، گناهی
 اون مادر مامانم، های گریه دلیل که بره یادم و ببینمش
 منکرش هنوزم و شدم منکرش سال همه این اگر .بوده

 سراغ عمرم آخر تا اینه، خودم با عهدم و شم می
 اینه سر بهتره، آرامشم برای نبودنش که نرم خواهری

 .نکنم خالی اون سر دارم، مادرش از که ای کینه که

  ...دختره اون خود از حفاظت برای تر بیش درواقع

 

 برو که بگم ندارم ام اصراری پسرم، فهمم می و حرفت ــ
 نذار اینه حرفم حمایتت، ی سایه زیر بگیر خواهرت و

 سرش، ببینی بیای خودت به و کنه کورت ضعفت، نقطه

 .رنجوندی و زندگیت مهم آدمای
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 مشت را دستم .کشید آتش به را دلم آزاد صدای مکث

 ی همه با هم حاال حتی گذاشتم، ام سینه روی و کردم

 .داشتم دوستش ام دلخوری

 

 می نشون واکنش تند انقدر نباید شماست، با حق ــ

 بابت کنم عذرخواهی خانمم سودابه از حاضرم ...دادم

 ...پسرشون و من بین که اتفاقی

 

 .حرفش بین پرید عزیز

 

 ٥۸۰_پارت#

  طومار#

 

 پاره لبش چی سر پژمان شه نمی دار خبر سودابه ــ
 بود آشپزی درگیر سپیدار که عصری پژمان با شده،

 کش رو دلخوری این نیست قرار .واکندم تلفنی و سنگام

 وابسته سپیدار به چقدر پژمان دونی می شما هم بدیم،
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 بینتون، اختلف .دونم می من هم برعکس، و ست

 قرار بینتون نذار کنه، می آب رو بچه اون تن گوشت

 .بگیره

 

 ی پرتجربه و حق به های جمله و آزاد سکوت هم باز

  .اش ادامه در عزیز

 

 نه بزنه، حرف دخترخانم اون با بره گفتم پژمان به ــ
 فقط بده، کش و اشتباه ی رابطه یه دوباره که این برای
 بفهمونه دختر اون به محترمانه خیلی که این برای
 یه با و دلشکستگیش و باشه نداشته برگشتنش به امیدی

 هایی برنامه یه براش هم بعد .کنه کم درست توضیح

 های رابطه این سراغ و شه گرم تر بیش سرش که دارم

 کنم، آدمش و بکشم بلدم رو م نوه گوش .نره سروته بی

 معذرتم ازت گفته که ای جمله بابت بیاد کنم مجبورش که
 کمک اگر وایستم تونم نمی چیز یه جلوی ولی بخواد،
 ...بینتونه اختلف اونم و نباشه جفتتون
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 .بود گرفته صدایش چقدر آزاد

 

 نیستم که کور عزیزخانم، ندارم مشکلی پژمان با من ــ
 و تند یکم من میره، در براش چطور سپیدار جون نبینم

 طاقت قسم، مبارک ماه همین به ولی هستم، زودجوش

 از کل من .ببینم خیس امروز عین و نگاهش ندارم

 مادرم از بودم، حساس زنا ریختن اشک روی بچگی

 .ندارم رو چیزا این دیدن دل ...سپیدار حاال تا گرفته

 

 تر بیش را مشتم و بستم را چشمانم برایش، کردم ضعف

 اعترافش مردانه، صدای آن با چقدر .فشردم قلبم روی

 دوست نداشت را ریختنم اشک دیدن طاقت که این به
 .کرد تیز را گوشم عزیز صدای .بود داشتنی

 

 بذار، پژمان با قرار یه بدونه، سپیدار که این بدون ــ
 با هست ای دلخوری اگر بذار ...بزنید و حرفاتون بشینید

 با نیست قرار بده اطمینان بهش .شه حل حرفاتون
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 نصف .کنی دور ازشون و سپیدار ش، خاله با ازدواجت

 درگیر سپیدار ترسه می که اینه سر پژمان های منم من

 .نباشه گرم قبل مثل دیگه رابطشون و بشه زندگیش

 .کردم حساب غدم ی نوه اون از تر بیش تو روی پسرم،

 رو بچه این تن که دلخوری این تخم شه تموم بذارید

 .لرزونده طور این امروز

 

 .شد بلند مکث با ازاد صدای

 

 !چشم خواید، می و این شما اگر ــ

 

 که حرفی و بچه اون نفهمی بابت بل، بی چشمت ــ
 .من به ببخشش هم، زده امروز

 

 .عزیزخانم نگید طور این ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کنم حس توانستم می صدایش از را عزیز ی خنده

 

 ٥۸۱_پارت#

  طومار#

 

 و دلش تونی می ببینم نیومد، چرا زنت ببین برو حاال ــ
 یا بیرون بری در این از لبخند با امشب و بیاری دست به

 !نه

 

 پیش من از دلجویی برای بود داده حکم او به هم عزیز
 تواند نمی که بود فهمانده زیرپوستی خیلی هم شود، قدم
 حرف آزاد دانستم می بعید و بماند دیگر جا این را شب

 با همراه که چشمی و او شدن بلند با .باشد نگرفته را

 فاصله پنجره از سریع خیلی گفت، عزیز به احترام
 کف بندآمده، نفسی با و بستم را آن سروصدا بی گرفتم،

 .کشیدم صورتم روی را دستم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !باش طبیعی سپیدار، باش طبیعی ــ

 

 باز را اب شیر و ایستادم ظرفشویی جلوی بلند دوگام با

 را لیوانی .کوبید می تند قلبم .ها ظرف روی کردم

 شمردن، به کردم شروع دلم توی و بشورم تا برداشتم

 که چایی سینی با .بود شده آشپزخانه وارد ده، عدد سر

 .بود خالی هایش لیوان حاال و بودند خورده افطار بعد

 

 

 خوای؟ نمی کمک ــ

 

 دادن جلوه طبیعی با برود؟ جلو طور این بود قرار پس

 کمی با .گفتم آرامی نه و کشیدم عمیقی نفس اوضاع؟

 .زد لب و گذاشت سینک کنار را سینی شد، نزدیک مکث

 

 .بشوریم هم با بذار ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .شه می خیس لباست خواد نمی نیستن، زیاد ــ

 

 جانبم از توجهی وقتی و کرد نگاه رخم نیم به چندثانیه
 که دید چه دانم نمی و کشید عمیقی نفس چرخید، ندید،

 محض به و کردم نگاهش چشمی زیر .رفت سمتش به

 دیوار روی میخ روی از را من کیتی پیشبند دیدم که این

 .طرفش چرخید کامل سرم بست، کمرش دور و برداشت

 

 !آزاد ــ

 

 و اندام آن روی کیتی، ی گربه طرح با صورتی پیشبند

 و خندیدند چشمانش .تماشایی بود شده ترکیبی ...قد

 .ماند جدی صورتش

 

 .کنم کمکت کنار بیا شم، نمی خیس دیگه ــ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 از را شده کفی لیوان و گرفت جا دستم کنار بهتم، میان

 لیوان و نخندم تا کشیدم دندان زیر را لبم .کشید دستم

 آن با را او و نچرخم دادم می ترجیح .برداشتم دیگری

 را ادایم ی همه ام قهقهه بود ممکن وگرنه نبینم پیشبند

 .کند خراب

 

 نشد؟ بد حالت دیگه  ــ

 

 ٥۸۲_پارت#

  طومار#

 

 و گرفت دستم از هم را دوم لیوان انداختم، باال سری
 ربع سه آستین زیر از که ای کبودی متوجه تازه انگار

 و کرد رها را لیوان .شد آمد می چشم به ام رفته باال

 .کشید اب را دستانش سریع
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چیه؟ جای این ــ

 

 کفی دستانم چون و زدم زل العملش عکس به متعجب
 .برانم عقب را دستش نتوانستم بود

 

 .سرمم جای هیچی، ــ

 

 برداشته کبودی روی از نگاهش و بود شده غلیظ اخمش

 .شد نمی

 

  شده؟ کبود انقدر چرا پس ــ

 

 کن ول ...شه می طور این همیشه حساسه، پوستم ــ

 .بشورم رو ظرفا
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آورد، باال را سرش دستم کردن رها بدون اخم، همان با

 من و برداشتم فرار از دست بار این .زد زل چشمانم توی

 .زد لب مکث چندثانیه از بعد .کردم نگاهش مستقیم هم

 

 کنه؟ می درد ــ

 

 دستش عمیق، نفسی با او و انداختم باال سری کرد، نمی
 ثانیه که این بدون و کشید کبودی روی وار نوازش را

 .کرد نجوا بردارد چشمانم تماشای از دست ای

 

 بزنی؟ حرف تا ببخشید بگم باید ــ

 

 صلح انگار که نرمی لحن یک با بود، پرسیده آرام

 .زدم لب و لرزید ام چانه .عذرخواهی از پر و بود جویانه

 

 از کیه، دونستم نمی نکرد معرفی و خودش وقتی تا من ــ

 ...دختر اون اصل دونستم نمی ...ندادم راهش قصد
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !کردنشان باز و چشمانش بستن با حرفم، بین پرید

 

 !نده ادامه ــ

 

 می پر چشمانم سریع انقدر که بودم شده نازک دل چقدر

  .کرد نجوا و داد تکان سری متأسف .شد

 

 .دونم می و این خودم زدم، گند ــ

 

 بیرون بینشان از حرفی تا چسباندم بهم محکم را هایم لب
 معترفی آن به که گندزدنی ی همه با که نگویم و نپرد

 مهم اصل و خواهد می را این دلم چون دارم دوستت

 .برداشته برایم تأسف به دست مغزم که نیست

 

 ٥۸۳_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  طومار#

 

 شد باعث حالت اون ترسوندی، و من خیلی هم تو ولی ــ

 از قراره .کنم تجربه رو باالیی وحشتناک قلب ضربان

 خب بشی؟ طوری این دعوا ترین کوچک با بعد به این
 ترس اون دوباره نیستم حاضر واقعا چون بده خیلی این
 بزرگ ضعف نقطه یه ازم تو یعنی این و کنم تجربه و

 .گرفتی

 

 .بزنم لبخند شده هم کمی تا گوید می طور این دانستم می

 

 دعوا، توی که این از ترسیدم خیلی و بودم روزه چون ــ

 ...شد طور این بشه چیزیش یکیتون

 

 حرفا، این و خواهی معذرت و ببخشید جای به شه می ــ
 کنم؟ بغلت االن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بگویم او به را این خواستم می بود، کفی دستانم هنوز
 نرم دستانش چون نبود من ی اجازه منتظر انگار اما
 را ام کفی دستان توانستم فقط من و پیچیدند من دور

 کثیف را لباسش تا دارم نگه هوا توی او، بدن دوطرف
 طور این مردها بود، عزیز با حق فهمیدم بعدش نکند،

 فکر، همین با .داد می نشانشان را راه یکی باید که بودند

 چشمانم .گرفتم آرام آغوشش توی و رفت بین از انقباضم

 ثانیه اضطراب از پر امروز که تنی از گذاشتم و بستم را

 .شود دلجویی کمی بود، کرده سپری را هایش

 

 ٥۸٤_پارت#

  طومار#

 

 از اطمینان با و کشیدم باال نگاهم جلوی را چای لیوان
 .چرخیدم ناهارخوری میز سمت رنگش، بودن خوب

 زل میز روی ای نقطه به چانه، زیر دست و بود نشسته

 شده سنگین غم از چشمانش نبود، خوب حالش .بود زده

 همه، این با و آمدند می باال سنگین هایش نفس و بودند
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 که را لیوان .بدهد نشان خوب را خودش داشت سعی

 کمرنگ لبخندی و کشید باال را سرش دادم قرار جلویش

 .زد رویم به

 

 .دخترم مرسی ــ

 

 .گذاشتم مقابلم هم را خودم چای لیوان و نشستم جلویش

 پدرش بود قرار و بودم آزاد ی خانه مهمان افطار امشب

 و آزاد بودیم، کرده افطار تنها رویاجان و من .بیاید هم

 حاال همین از  و شدند می ملحق ما به شام برای پدرش
 نشان که تلخی حس کردم، می حس را رویاجان بد حس
 هم همسرش رفتن و آمدن گاه گه این حتی دیگر داد می

 .کند می تر دلزده را او

 

 امشب مهمونی خودش تا آزاد به بزنم زنگ خواید می ــ
 کنه؟ کنسل و
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بزند پریده رنگ لبخندهای آن از باز کرد سعی

 

 دوست ...مرد اون خودشه ی خونه جان، مامان نه ــ

 عیبی چه باشه، جمع پسرش و عروسش با امشب داره
 داره؟

 

 

  .زن این حال برای بودم غمگین

 

 کنید؟ نمی کمکی خودتون به چرا ــ

 

 کش هایش لب که وقتی و بود تلخ بار این لبخندش
 چشمش ی گوشه از اشک قطره یک هم دم همان آمدند،

 !تضاد این دیدن از شد فشرده دلم .کرد باز راه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ی آینده به من جان، مامان هستید جسورتری نسل شما ــ

 همیشه چیزایی یه توی من نسل .امیدوارم خیلی شماها

 .جاموندم منم مونده، جا

 

 .نکنم گریه مظلومیتش برای و ننشینم که بود سخت

 بیزار آزاد پدر از شدت به اما، بود بدی اعتراف شاید

 ی همه و مشکلت ی همه کردم می حس .بودم شده

 مرد آن مسببش خانه، این توی یافته جریان های تلخی

 .بود

 

 .پشتتونه آزاد ــ

 

 ...منم مسأله ــ

 

 .کردم می نگاهش وقتی چشمانم بود زده حیرت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ٥۸٥_پارت#

  طومار#

 

 توی دونم نمی گردم، می خودم دنبال دارم روزا این ــ
 گم و خودم شدم دار هوو فهمیدم وقتی چندسالگی و سی
 نشون رفتارش با شوهرم که چندسالگیم و بیست یا کردم

 خودشون کردن گم توی ها زن .نداره بهم میلی داد می

 سالی همه این از سال کدوم توی شدم، گم منم ...استادن

 به دونم؟ نمی گذشت، علقه و عشق بی و تحقیر با که

 ...بهترم نگم دروغ مشاوره، پیش رم می آزاد دل خاطر

 جبران مگه عمرم سال اندی و سی جان، مامان آخه ولی
 شه؟ می

 

 را دستانش فقط و انداختم پایین را سرم نداشتم، جوابی
 .کشید عمیقی نفس .فشردم میز روی از
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باید آدما رو چیزایی یه .نیستم بلد و رفتن و کندن من ــ

 .نیستم بلد اما من ...بتونن باید باشن، بلد

 

 نجات را خودت برو، بکن، بگیر، یاد بگویم خواستم می
 برای توانم نمی وقت هیچ کردم حس اما ...شو دور بده،

 از .کنم درکش توانم می بگویم و بپیچم نسخه ادمی هیچ

 وفایی بی آن مرد که ای زندگی توی ماندن من نظر
 دل زن، این نظر از و بود غلط در غلط بود کرده خرجت

 روزی یک من .نداشت او و خواست می جسارت کندن

 ها داشتن دوست تمام ته ها، قصه تمام ته کردم می فکر
 است لبخند و زیبایی است، خیر است، خوب ها وصال و
 انتهای در است ممکن ها آدم دیدم می روزها این و

 افسوس فقط کردند می نگاه عقب به وقتی عمرشان،

 !همیشه برای ...بماند باز هایشان قصه ته و ببینند

 

 بار طوری و پسرم من ...جانا مامان نترسی اما تو ــ

 .باشه وفاشناس که آوردم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پشت .کنم صورتش مهمان تلخ لبخند یک نتوانستم حتی

 .زد ای ضربه دستم

 

 و زن بدونه که ندیده خیلی و باباش و من ی رابطه ــ
 رفتم پدرش وفایی بی از که هرشبی اما چی، یعنی شوهر

 خودم اون، خوابوندن هوای به تا کردم بغلش و سراغش

 نازکه، ها زن دل که زدم لب گوشش زیر ...بخوابونم و

  .نشه عادتش شکستن دل که باشه، داشته وفا که

 

 بلرزد اش چانه شد باعث ریخت، چشمم از که ای قطره

 آزاد برای دلم .کند مهمانم لبخندی غمگین اما مهربان و

  .سوخت می رویاجان و

 

 بیا بشور و صورتت برو جان، مامان و اشکات نریز ــ 

 و آزاد ی سروکله کم کم .کنم عوض رو چایی این من

  .خوریم می شام بعد و شه می پیدا پدرش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 با من و کند عوض را ها چای تا رفت و گفت را این
 گرفتم کار به را تلشم تمام صورتم، روی دستی کشیدن

 ظریف اندام به سر پشت از .کنم کنترل را بغضم تا

 آن رد صدایم، کردن صاف با و دوختم چشم رویاجان

 .کردم محو تویش از را بغض

 

 .بخونم و نمازم برم تون اجازه با من ــ

 

 .بزند لبخند داشت سعی مصرانه هنوز چرخید،

 

 ٥۸٦_پارت#

 طومار#

  

 دخترم، دهنت بذار ها بامیه اون از یکم رفتن قبل ــ

 یکم مردا !شام تا نکنی ضعف بود، سبک خیلی افطارت

 .میان دیر
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 یکی .بود کرده درست خودش را ها بامیه گفتم، چشمی

 تر بیش دادن قورت و جویدنش حین و برداشتم را آن از
 وقتی و گرفتم وضو .خانه سرویس سمت رفتم بغض، آن

 و چادر یک برایم رویاجان دیدم شدم، آزاد اتاق وارد

 باد تا کردم باز را اتاقش تراس در .داده قرار سجاده

 داد می کننده نرم بوی که را چادر بعد و شود وارد خنک

 بود، گذشته رمضان ماه از روزی ده .کشیدم سر روی

 همراه را خانواده ی همه عزیز بار یک مدت این توی
 عزیز ازاد مادر هم بار یک و بود کرده دعوت آزاد مادر

 که بود باری دومین این .افطار برای بود گرفته وعده را

 عزیز بار این و شدم می مهمانشان افطار برای من
 بود شلوغ سرش انقدر اما آزاد .بود نکرده ام همراهی

 شام تا بود داده قول و بیاید افطار سر بود نرسیده که

 ما به موقع آن تا داشت قصد هم پدرش ظاهرا .برسد

 سعی و بستم قامت .کرد می معذبم کمی این و شود ملحق

 اتاق، روشنایی تنها .نکنم فکر چیزی به دیگر کردم

 کشان را خودش خیابان به رو تراس از که بود نوری

 وارد که هرباری .ام سجاده نزدیک تا رساند می کشان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 بوی .کرد می فشرده را دلم چیزی یک شدم می خانه این

 زن دل از که بویی خانه، این دیوارهای داد می غم
 کنار آن با چطور دانستم نمی و بود شده بلند اش شکسته

 گوشم توی مادرش با آزاد بش و خوش صدای .آمدند می

 بعد لحظاتی و رفتم رکوع به بود، آمده ظاهرا .نشست

 و گذاشتم سجده بر سر آمد، اتاق در شدن باز صدای

 حواسم کردم را تلشم تمام .نشست کنارم که کردم حس

 توانستم تازه دادم، را نماز سلم وقتی و نشود پرتش

 .کنم تماشایش و بکشم راحتی نفس

 

 رو کسی حواس خوندن نماز موقع ندادن یاد بهتون ــ
 سمیعی؟ آقای نکنید پرت

 

 .کرد می تماشایم آرامش با داشت و کنارم بود نشسته

 .داد درنگ بی اما را جوابم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تازه که ساله نه های دختربچه اون شبیه شدی چادر با ــ
 و چادر زیر از لپاشون این و رسیدن تکلیف سن به

 نماز خوشمزه این به داری انتظار بعد بیرون، زده مقنعه

 چه ...واال خدات حال به خوش نزنم؟ زل خوندنت

  !جلوش ری می خوشگل

 

 .زدم لبخندی

 

 شانست زبونت این بدون بگم باید سمیعی، آزادخان ــ

 .بود کم خیلی دلم بردن توی

 

 .خندیدند چشمانش

 

 چه زبون بی چه بچه، بیرون بریم بخون و نمازت باقی ــ

 .بوده خودم مال دلت زبون، با
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تکان افسوس به سری .آدم این همیشه بود جانب به حق

 .برخاستم دوباره و دادم

 

 .آزاد شه می پرت حواسم جایی این ــ

 

 ٥۸۷_پارت#

  طومار#

 

 .دیوار به داد تکیه و کرد دراز را پاهایش

 

 بیا زنت با گفته مامانم چون نشه، پرت که کن تمرین ــ

 .بیرون

 

 نفع به شرایط از داشت گفت، نمی را این عمرا رویاجان

 دوباره و کردم نگاهش چپ چپ .کرد می استفاده خودش

 همه داشتم سعی بود، رویم نگاهش سنگینی .بستم قامت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن بود، سختی کار .نشود پرتش تا کنم جمع را حواسم ی

 گفتم می درست را آیات آیا که کردم می شک هی که قدر

 به بار این و کرد طوالنی کمی را نمازم هم همین .نه یا

 .چرخیدم سمتش شاکی تماس، دادن محض

 

 ...آخه آزاد ــ

 

 تمام منتظر انگار تر بیش من از دهانم، توی ماند حرفم
 سمت کشید دستانش قدرت با را تنم که بود نماز شدن

 ناخوداگاه که گرفت بغلم چادر همان با طوری و خودش

 باعث دستانش فشار شدت .پرید بیرون دهانم از آخی

 ذره یک حتی گفتنم آخ .بگیرد درد کمی دستم بودند شده

 توی خواست می را من .نکرد کم آغوشش شدت از هم

 .کند حل خودش
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شورش نماز؟ وقت شی می معصوم انقدر چرا المصب ــ
 تونی می چطور چادرچاقچور این با درآوردی، دیگه و

 ببری؟ و دلم طوری این

 

 .کرد اش عاصی ام خنده صدای گرفت، ام خنده

 

 .طوری این نخند کنما، می لهت بغل همین توی ــ

 

 اخم دیدن با کرد، رهایم وقتی و شد تر شدید ام خنده

 و تخس پسرک .کنم بارانش بوسه خواست می دلم هایش

 !من زندگی داشتنی دوست

 

 !آزاد ره می سر احساست که وقتایی یه شی می بامزه ــ

 

 اخم حفظ با و درآورد جینش جیب از را اش گوشی

 ام خنده که این از قبل .گرفت سمتم را دوربینش هایش،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آرام من و آمد دوربینش شاتر صدای شود، کمرنگ

 .پرسیدم

 

 چی؟ واسه عکس ــ

 

 چادر، و لبخند آن با عکسم سمتم، گرفت را موبایل

 .بود شده معصومانه

 

 .ره می سر چی سر احساسم ببینی که این برای ــ

 

 بلند زمین روی از و جیبش توی برگرداند را موبایلش

 .شد

 

 .نرفتم سر تا باز پاشو ــ

 

 ٥۸۸_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  طومار#

 

 کنم جمع را ام سجاده تا شدم خم .شد پررنگ باز لبخندم

 .انداختم هایم شانه روی هم را چادر حال، همان در و

 

 .مغازه اومد ت خواهرزاده امروز راستی ــ

 

 درآورد را پیراهنش من به نگاه بی کردم، بلند سر شوکه
 تیشرتش تا کمدش سمت رفت سفید، زیرپوش یک با و

 .بردارد را

 

 .بودتش فرستاده عزیزت کردیم، صحبت یکم ــ

 

 .سمتش چرخیدم دست، به سجاده و ایستادم

 

 ازت؟ کرد عذرخواهی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کرد نگاهم باالخره و سرش به کشید را تیشرت

 

 نزدی؟ حرف باهاش روزه ده این تو ــ

 

 با را دیدار راه و بودم دلخور ولی نه که قهر بودم، نزده

 من های محلی کم را پژمان گفت می پرهام .بودم بسته او

 زیاد بچه این روزها این بود معترف هم نگار .کشد می

 .کنم تمام را سکوت این باید و رفته خودش توی حد از

 .گرفت سمتم را دستش که داد را آزاد جواب سکوتم

 و کرد باز دورم از خودش را چادر کردم، کم را فاصله

 .تخت روی کرد پرتش

 

 طرف بی و بایست عقب پژمان، و من مشکلت توی ــ
 .نکن قاتی و خودت .باش

 

 .افتاد پایین سرم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .نزد خوبی حرف روز اون ــ

 

 باالخره اما ...اومد غد و تخس کرد، خواهی معذرت ــ

 با دختره، اون سراغ رفته ظاهره .کرد خواهی معذرت

 و امیدش عزیزت، قول به ...زده و حرفاش اونم

 بعد باشه، عاقل اگر دخترم اون .کرده ناامید محترمانه

 ...هوسش انقدر که پسری منتظر مونه نمی این

 

 به که این از .نداد ادامه من احترام به یحتمل را حرفش

 می اما آمد می درد به دلم دختره گفت می خواهرش
 نفس .ندارم مساله این در دخالت توی حقی دانستم

 .کشید عمیقی

 

 رابطه جز چیز همه شده، حل چیز همه فعل هرحال به ــ

 .پژمان و خودت ی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .زدم پلکی

 

 انقدر آدما احساس مگه ولی شده حل گید می مردا شما ــ
 شه؟ می حل راحت

 

 ٥۸۹_پارت#

  طومار#

 

 بین برد دست ایستاد، آیینه سمت من به پشت و چرخید

 .داشت اخم .کرد پریشانشان کمی و موهایش

 

 کوه مثل که داره بابا مامان یه نباش، دختر اون نگران ــ

 .بگذره روزا این از تا کنن می کمکش و پشتشن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تر بیش را خودش پدر .زخمم روی پاشیدند نمک انگار

 و کردم تماشایش غمگین .دانست می آتنا مال خود، از

 .زد لب آرام او

 

  .شدنشونه درست از بهتر موندنشون خراب چیزایی یه ــ

 

 ...خواهرته آتنا ــ

 

 بعد کرد نمی پرخاش که بود باری اولین سمتم، چرخید

 .اسمش شنیدن

 

 ها آدم ی همه شاید ...ها قصه رویاها، ها، افسانه توی ــ

 و من اعتقادم، و من اما، باشن خوب هم با بتونن تهش
 و ها رابطه ی همه همیشه گیم می باورم و من منطقم،

 .بشن پررنگ زندگیمون توی نیست قرار ها، آدم ی همه

 دختر اون و من نیاز ...سپیدار نیازه فاصله جاهایی یه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بیا .نزنیم زخم هم به که این برای عزیزدلم ست فاصله

 .کنیم تموم رو قضیه این

 

 با مادرت وقتی شود می تمام چطور بگویم خواستم می
 این به آمدنش تصور از و است محرم دختر همان پدر
 که شده، پر چشمانش ی کاسه هزاربار عصر از خانه
 فامیلی یک و است برقرار خونی نسبت او و تو بین

 به داشتم ایمان حقیقتش، اما بگویم خواستم می ...مشابه

 مسیرشان نبود قرار ها، آدم ی همه .باورهایش درستی

 .بود یکی رسمشان و خون اگر حتی شود یکی

 

 !یکم بغلم بیا نکن، نگام مظلوم جوری اون ــ

 

 !آرام و نرم بار این کرد، بغلم رفتم، جلو تردید بی

 

 !بچه دی می کننده مرطوب کرم بوی که برم قربونت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از بود پر هنوز سرم بخش یک .زدم کمرنگی لبخند

 !کارهایش و پژمان

 

 بخشیدی؟ و پژمان تو ــ

 

 بعد و کرد بو عمیق را گلویم نزدیک کرد، خم را سرش

 .داد را جوابم

 

 توی اونم داریم، پررنگ شباهت یه پژمان و من ــ

 تونستم نمی همین خاطر به ...توئه داشتن دوست

  .خواهرزادت این خره کله خیلی کن قبول ولی نبخشمش

 

 دوستش اما ابله و خر کله .داشتم قبول !بود خر کله

 !بود تن ی پاره .داشتم

 

 .نکنید دعوا وقت هیچ دیگه کاش ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .کشید تری عمیق نفس

 

 .کنم بوت یکم نخور وول ــ

 

 بازدم و دم بعد او و ایستادم حرکت از ریز ای خنده با
 ی خیره بار این و کرد رهایم باالخره عمیق، های

 .زد لب چشمانم

 

 رو چیزی یه اما ...و غد تخس اون بخشیدمش من ــ

 ...بگم

 

 .خندید چشمانش گفتنش، برای ماندم منتظر

 

 عزیزی براش زیادی گیره، نمی آروم نبخشیش تو تا ــ

 !کوچولو خاله
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ٥۹۰_پارت#

  طومار#

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 سرم تشکر برای گذاشت، بشقابم توی مرغ ای تکه آزاد
 توی حرف عنقش، ی چهره دیدن با و آوردم باال را

 و رویاجان میز، دیگر سمت چرخاندم را سرم .ماند دهانم

 سکوت، در هردو هم، کنار بودند نشسته آقاسمیعی، حاج

 فضا .بودن هم کنار این از ناراضی هردو و گرفته هردو

 و آب لیوان سمت ببرم را دستم که قدر آن بود، سنگین

 ذهنم توی .بفرستم پایین آن با را گلویم توی ی لقمه

 که ای لحظه به لحظه گرفتند، نمی شکل خوبی چیزهای
 کردم، می فکر این به داشتم بودیم نشسته میز این دور
 دور اگر را اش جوانی و نوجوانی کودکی، ی همه آزاد
 فضای با قدر همین بوده، نشسته آدم دو این با میز یک

  شده؟ روبرو سیاهی و سنگین
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بکشم؟ ساالد برات ــ

 

 ساالد برایم او کردم، تشکری .بودم من رویاجان مخاطب

 .برخاست صندلی راندن عقب با آرام پدرش و کشید

 

 !دردنکنه دستت ــ

 

 ظاهر حفظ سر از هم شاید اجبار، سر از و گفت آرام
 داد تکان سری جواب جای به رویاجان .عروسش جلوی

 سمت مهمان یک مثل کمربندش، کردن شل با پدرش و

 با رویاجان و کشید عمیقی نفس آزاد .رفت پذیرایی

 .کرد نگاه او به استرس

 

 .بود شده خوشمزه خیلی ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جانی کم لبخند .باشم زده حرفی فقط تا گفتم را این

 از نیمی هنوز من .برخاست هم خودش و داد تحویلم

 و بود مانده بود گذاشته ازاد که مرغی تکه با برنجم

 نگاهم .نداشتم غذاخوردن ی ادامه به میلی هیچ دیگر

 سریع و ایستاد کتری جلوی که کرد تعقیب را رویاجان

 ی همه با را سرد جو این داشت سعی آزاد .کرد روشنش

 .کند کمرنگ برایم اش ناراحتی

 

 !عزیزم بخور ــ

 

 او ام میلی بی خواستم نمی خوردم، شده هم او خاطر به

 خوردم و زدم لبخندی .کند تر سرخورده و تر شرمنده را

 ام معده کردم می حس رسید، انتها به بشقابم وقتی و

 .بودم گرفته سخت او به اندازه بی .کند می نفرینم دارد

 و شوم بلند میز پشت از من تا بود منتظر فقط انگار آزاد

 جمع مشغول .شود دور کذایی میز این دور از هم خودش

 چای داشت که رویاجان به رو و شدم ها بشقاب کردن

 .کردم زمزمه ریخت می
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !ممنون شام بابت ــ

 

 !بودند حس بی چشمانش

 

 بیرون؟ بری می رو چایی این مامان، جونت نوش ــ

 

 ٥۹۱_پارت#

  طومار#

 

 را سینی گذاشتم، سینک توی را ها بشقاب گفتم، چشمی

 .کرد نجوا لب زیر که شنیدم و گرفتم

 

 .بخوره چای شام بعد باباش، داره عادت ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عادات که زنی این برای صدا، این برای گرفت آتش دلم

 همان با !هم بین بودند غریبه اما دانست می را همسرش

 پدر بین ی فاصله دیدن با و کردم ترک را آشپزخانه غم
 محتویات اخبار، به هردو آلود اخم و خیره نگاه و پسر و

 .خدایا بودند غریبه چقدر .آمد باال دهانم پشت تا ام معده

 

 !بفرمایید ــ

 

 و برداشت لیوان یک تشکری با شدم، خم پدرش جلوی

 با کرد سعی .گذاشتم آزاد جلوی طور همان را سینی من

 که چشمانی و بود زده یخ که لبخندی کند، تشکر لبخندی

 آشپزخانه برگردم خواستم !حسی بی از بودند رفته سر

  .شد مانعم و گرفت را دستم که

 

 .کنم می جمع بعدا خودم بشین، بیا هم شما مامان ــ

 .شدی خسته
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 از تر بیش پدرش جلوی واقعا یا بود من تصور دانم نمی

 خواست می انگار .کند محبت مادرش به داشت سعی حد

 میل طرفی، از و است زیاد او به توجهش بدهد نشان

 .است توجه از پر هم زنش با رفتارش بدهد نشان داشت

 پدرش به است این هدفش کردم می گمان ...چرا دروغ

 خوبی به آزاد بدهد، انجام نتوانسته او که کاری بگوید

 بلند را صدایش دوباره نیامد که رویاجان .دهد می انجام

 .کرد

 

 .بشوری رو ظرفا شما نمردم من جان، مامان بیا ــ

 

 کنارش نشستم .دیدم آزاد روی را پدرش زیرچشمی نگاه

 کمی با رویاجان .چسباندم هم به را پاهایم استرس با و

 وقتی نداشتند فروغی چشمانش .شد ملحق ما به تأخیر

 می انتخاب نشستن برای را همسرش از دورتر مبلی

 را شبکه و برداشت را کنترل آزاد نشستنش، با .کرد

 .شد بلند باالخره پدرش اعتراض صدای .کرد عوض
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 !پسر دیدم می اخبار داشتم ــ

 

 .زد لب جدی خیلی

 

 !داره دوست و سلایر این مامان، ــ

 

 داشت سعی آزاد که شدم می مطمئن داشتم دیگر حاال
 را خوب زیادی پسر و همسر یک نقش پدرش، جلوی
 همسر نبود بابت مادرش نه بدهد نشان و کند بازی

 من برای پدرش مثل همسری خودش نه دارد، حسرتی

 طور این داشت سعی پسر این که بود چندسال .است

 سعی چندسال بدهد؟ نشان پدرش به را هایش عقده
 حواسش پدرش تا کند توجه مادرش به او جای داشته
 کاغذی شبیه را قلبم بود؟ نشده و شود جمع

 

 ٥۹۲_پارت#
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  طومار#

 

 این روی انگیزم غم نگاه !دردشان تصور با کردند مچاله

 و چرخید بودند نشسته هم از فاصله با که نفره سه جمع
 گرمایی با .کردم اش مقایسه خودمان ی خانه با ان یک

 صمیمیتی و داشت نور که لبخندهایی با بود، بینمان که

 .کرد می وصل هم به را هایمان دل که

 

 بگیرم؟ پوست میوه براتون ــ

 

 و بستم کوتاه را چشمانم بودیم؟ مادرش و من مخاطبش
 پسر این دردهای برای جا همین تا خواستم صبر خدا از

 رویاجان، و دادم تکان سری فقط .نکنم گریه افکارش و

 پسرش تا داد تکان سر حسرت با چطور که رویاجان آخ
 که بکشد همسرش رخ به و بگیرد پوست میوه برایش
 همه انگار جا این ...دانی می .ایستاده او طرف آزاد،

 نمی لذت انگار ازاد طرفداری از رویاجان .بودند باخته
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 کردن آچمز این از آزاد لذت، بی اما کشید می رخ به برد،
 دیگری، زن با که این از هم پدرش کرد، نمی کیف پدرش

 .رسید نمی نظر به خوشحال داده تشکیل دیگری زندگی

 بود مساوی اضلعش نه مثلت، این ...آمد می باخت بوی

 هیچ که بود قواره بی و کج مثلث یک هایش، ساق نه
 .بگیرد اندازه را زوایایش توانست نمی ای نقاله

 

 بودن کرده دعوت مادر عروس؟ چطورن خانوادت ــ

 !بیام نتونستم افطار، واسه

 

 را آزاد پدر کرد، دعوت را رویاجان که شبی همان عزیز

 عذرخواهی، پیام با و بود نیامده اما او .بود گرفته وعده

 شب آن .بود کرده اعلم دومش همسر بیماری را دلیلش

 !ازاد نگاه غم و شرمندگی برای بود، سوخته دلم باز هم

 

 خالی جاتون باشیم، میزبانتون نشد خوبن، خداروشکر ــ
 .بود
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 .داشت برش و چای لیوان سمت شد خم داد، تکان سری

 .بودند رفته هم توی ازاد اخم

 

 خوبه؟ کارگاه چیز همه پسر؟ نداری مشکلی تو ــ

 

 .داد را پدرش جواب سرسنگین

 

 !شکرخدا ــ

 

 !نشده پاس چکت دوتا یکی شنیدم ــ

 

 .بود نگفته چیزی من به کردم، نگاه آزاد به نگرانی با

 خواست می .زد لبخند حقیقی بار این و شد نگاهم متوجه

 .کند آرامم
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 رسولیه، حاج برای کارگاه جدید بار نیست، مشکلی ــ

  .کنم می پر و حساب بده و چک

 

 و چرخید ساعت سمت نگاهش خورد، تکان پدرش سر

 .کرد نجوا تلخ آزاد

 

 شده؟ دیرتون ــ

 

 ٥۹۳_پارت#

  طومار#

 

 قاب به دوخت را نگاهش رویاجان شد، حبس نفسم
 منتظر اما آزاد داد، نشان پرت را حواسش و تلویزیون

 حاال هم آقا حاج های اخم .ماند خیره پدرش به جواب

 .بودند هم توی
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 شد تموم جا این مهمونی ...همیشه مثل درکه، قابل ــ

 آقا؟ حاج

 

 و کنم آرامش خواست می نشست، دستش روی دستم

 اخم همان با آقا حاج .نه یا داشت تأثیری اصل دانم نمی

 میز روی را لیوان و نوشید انتها تا را چای درهم، های

 .زد لب و شد بلند جایش از .کوبید

 

 .پسر شه نمی مهمون خودش ی خونه توی آدم ــ

 

 !مادرمه ی خونه جا این ــ

 

 و برخاست هم آزاد چرخید، سمتش پدرش برزخی نگاه

 عشق ی معجزه .شد کشیده بیرون دسش از دستم

 .کردنش آرام برای نبودند کافی انگار انگشتانم
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 !آزاد ــ

 

 توی .بچرخد نگاهش آزاد شد باعث رویاجان، صدای

 شد، تر بیش نگاهش درد دید، هرچه مادرش چشمان
 تراس سمت و چرخید افسوس با و داد تکانی را سرش

 با را نفرمان هرسه نگاه رفتنش، .برداشت گام خانه

 داغ زغال اقا، حاج زیرلبی ی زمزمه و کشاند خودش

 .جانم توی انداخت

 

 !رویا بایسته روم توی طور، این دادی یاد بهش تو ــ

 یه جلوی حاال که گفتی گوشش زیر چیا نیست معلوم

 .کنه نمی و مراعاتم غریبه

 

 می کسی چه به من بودم؟ من غریبه از منظورش
 جایش از رویاجان و افتاد زیر سرم بابا؟ بگویم خواستم

 .برخاست
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 هم کرد پشت بهت که مردی اون عروسته، غریبه این ــ

 قول به که ای خونه توی که کردی چیکار ببین ...پسرت

 .نداری حرمتی دیگه ...بود خودت مال زمانی یه خودت،

 

 به تا رویاجان شاید دانم، نمی .بود جاخورده پدرش نگاه

 داشت حیران طور این که بود درنیامده جلویش حال

 رویاجان دست مشت به کرد گیر نگاهم .کرد می نگاهش

 .شد پخش گوشم توی محکمش صدای و

 

 .بیرون برو پسرم و من ی خونه از ــ

 

 جایم از .بود کرده شوکه را اقا حاج رویاجان، محکم لحن

 نگاهم شود، ایجاد تنشی بینشان ترسیدم می شدم، بلند
 دوباره بعد و تراس سمت رفت نگرانی با دور یک

 .بود مصمم !رویاجان سمت چرخید

 

 کنی؟ می بیرون م خونه از و من داری ــ
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 ٥۹٤_پارت#

  طومار#

 

 تو ...اونه و من ی خونه این گفت؟ چی آزاد نشنیدی ــ

 اسمت حرمت .نداشتی وقت هیچ نداری، جایی جا این

 هرزگاهی شده باعث پسرم با نسبتت و شناسنامم توی
 دیگه در این اما امروز از باشه، باز برات خونه این در

 !داری که ای عاریه زندگی به بچسب نیست، باز تو برای

 !خونه این از خارج اما کن پدری پسرت برای

 

 که زنی برای بزنم، دست رویاجان برای خواست می دلم
 بزرگی انقلب ها جمله این بود کرده سکوت ها سال

 نمی آقا حاج .کردم تماشایش بغض و تحسین با .بودند

 و منزجر خشم، با فقط که دید رویاجان نگاه توی چه دانم
 شد بسته بلند صدای و زد بیرون خانه از فشرده فکی با

 پلک وقتی بعد، چندثانیه .بست را هردویمان چشمان در،
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 به بود مانده خیره رنگ، بی نگاهی با رویاجان کردم باز

 چرخید سرش رفتم، که سمتش .لرزید می مشتش و در

 .آوردم باال را دستانم و گزیدم را هایم لب فقط من و سمتم

 یک مثل سن آن با که این .داد انجام خودش را اش بقیه

 هایش شانه و انداخت من آغوش توی را خودش کودک
 دیوارها بین اش گریه بلند صدای بعد، لحظاتی و لرزید

 پرده .داشت اش چندساله ی کهنه زخم از نشان ...پیچید

 پای به پا داشت انگار هم آزاد خورد، تکان تراس ی
 عذاب و کرد می خم کمر شب این برای مادرش، ی گریه

 .کشید می

 

 بودند؟ دیده ها شب این از چقدر کوچک، ی خانواده این
 می طور این را ها آدم دل که بود ای شرعی چیز چه این

 درگاهش توی را، حلل این خدا دانستم می بعید شکاند،

 .نکند اعلم حرام امشب
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&& 

 

 آژانس با خودم من موندی، می رویاجون پیش کاش ــ

 .گشتم برمی

 

 گرفته جفتمان صدای .کرد تر بیش را سرعتش کرده اخم

 .بود

 

 می آژانس با شب وقت این نگو، پرت و چرت ــ
 فرستادمت؟

 

 ...رویاجون آخه ــ

 

 .بدهم ادامه نگذاشت
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 می باشه، تنها وقتا جور این داره دوست مامان ــ

 .شناسمش

 

 بیرون بینشان از حرفی تا چسباندم هم به را هایم لب

 و خلوتی به و چرخاندم شیشه سمت غم با را سرم .نپرد

 خیابان وارد بعد، لحظاتی .دوختم چشم ها خیابان تاریکی

 .برگرداندم سمتش را سرم نگران من و شد خانه نزدیک

 مرهمش تا گفتم می چه غمگینش و آلود اخم رخ نیم به
 شان خانواده بین تنها و تنها که افطاری اولین شود؟
 ی همه بین و بود شده تمام وضع این به داشتم حضور
 هم را خودم به نسبت شرمندگی پدر، از حرصش و خشم

 سر همان و باریک ی کوچه به رسید باالخره .دیدم می

 وقت این برای بود بلند ترمزش صدای .کرد توقف کوچه

 .نبود وقتش امشب الاقل که نکردم ملمتش اما !شب

 

 !بخیر شبت ــ
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 را رهاکردنش دل اما من برو، و شو پیاده یعنی این

 بیچاره روح گلوی روی بود دستی شبیه غمش .نداشتم

 بچرخد شد باعث تعللم .برد می خفگی مرز تا را من ام،

 .کند نگاهم خسته و

 

 !منتظرته خانم عزیز دختر، دیگه برو ــ

 

 هم او نگاه ...دستش روی نشست رفت، جلو نرم دستم

 .دیدم را پلکش لرزیدن .ماند اتصال این به و آمد پایین

 زشت که داری خش صدایی با و فشردم محکم را دستش

 .کردم نجوا آهسته بود، شده

 

  !جونم به دردات ــ
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 لحظه همان از که بغضی من و غرید را اسمم کرد، اخم
 کشید می خنج گلویم توی رویاجان، کشیدن آغوش به ی

 .بگویم تا کشتم را، بودم کرده مهارش و

 

 !آزاد نکش خجالت ازم وقت هیچ ــ

 

 که بزند حرفی آمد و فشرد هم روی محکم را چشمانش

 به من باید ها وقت بعضی .شدم مانع دستانش فشردن با

 خوردم، می غصه او جای به من زدم، می حرف او جای

 حرف خواستم می وقتی .کشیدم می درد او جای به من

 ...بودند کاش .داشتم نیاز ها پری به بزنم، سخت های

 !بود شده تنگ برایشان دلم

 

 گذاشتن، مربیان اولیا ی جلسه که بودم ابتدایی دوم ــ

 جای چرا بزرگت مامان گفتن دوستام ...اومد که عزیز

 می نگاه اونا مامانای به .بودم شوکه .اومده مامانت

 دستشون و صورت پوست همه بودن، جوون همه کردم،
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 خونه، برگشتم وقتی .شده رنگ موهاشون و بود صاف

 عزیز .کرد پر رو خونه هام گریه صدای و اتاقم تو رفتم

 سر آخر .نیومدم حرف به کنی می گریه چرا گفت هرچی

 من ی اجازه دنبالم، اومد اون شد، سودابه دامن به دست
 و پرهام پیش شون خونه ببره و من تا گرفت عزیز از و

 اجازه کرد می نگام نگران داشت وقتی عزیزم پژمان،

 .داد

 

 .زدم تلخی لبخند .کرد می گوش من به دقت با داشت

 

 بهش و راستش منم شده، چی پرسید راه توی سودابه ــ

 خجالت گفتم خواد، می جوون مامان یه دلم گفتم .گفتم

 بچه من شه می گفتم .بودنش مسن و عزیز از کشم می

  کنم؟ زندگی شما پیش بیام و بشم تو ی

 

 انگار که مظلوم طوری و ساکت بود، روبرو به نگاهش
 مقصر !نبود که ...بوده او امشب اتفاقات تمام مقصر
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 گلویم و دادم قورت را دهانم آب .نبود چیزی هیچ

  !کوچه این بود تاریک چقدر !سوخت

 

 درک روزها اون و، زد من به روز اون که حرفی ــ
 .رسیدم بهش تر بیش شدم تر بزرگ هرچی ولی نکردم

 

 برای بمیرم خواستم می سمتم، چرخاند باالخره را سرش

  .چشمانش توی برق آن

 

 و پدر که نکرده انتخاب خودش ای، بچه هیچ گفت اون ــ
 خودش آدمی هیچ که طور همون باشن، کی مادرش
 روز اون باشه، شکلی چه ش قیافه که کنه نمی انتخاب

 که این برای کردم می فکر چون کردم، قهر سودابه با
 فهمیدم، بعدا اما گه می و این داره نشم اون ی بچه من
 ما دست چون پس نیست، ادما دست چیزها سری یه

  .بکشیم خجالت ازشون نبایدم نیست
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 نگاهش توی برق آن به خواست می دلم زد، پلکی

 .زدم می حرف تر راحت طوری این .نکنم توجهی

 

 خودت دست که چیزی که بکش خجالت ازم وقتی آزاد، ــ
 دیگه دونفر ی رابطه بشه، خراب هام چشم جلوی بوده
 والد عنوان به انتخابشون توی نقشی هیچ تو که

 .نباشه شرمت باعث نداشتی،

 

 .بود هایم حرف به واکنشش اولین این فشرد، را دستم

 .صورتش به چسباندم را لبم و کشیدم جلو را سرم

 از کشید عقب وقتی !سرد خیلی بود، سرد پوستش

 .لرزیدند می بغض با هایم لب صورتش سرمای

 

 نبود، تو تقصیر مرد اون رفتارای و امشب اتفاقات  ــ
 باشه؟
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 به تیر هزاران انگار که بود زخمی طوری صدایش

 !شده حریف های گلوله آماج تنش، و کرده اصابت جانش

 

 !سپیدار منه پدر مرد، اون ــ

 

 می حتی دیگر !پدرم گفت درد با قدر آن وقتی شدم الل

 روی را دستش .بزنم حرفی توانستم نمی هم خواستم

 صدایش جان به که برودتی همان با و کرد مشت فرمان

 .کرد نجوا بود افتاده هم

 

 های رگ توی خونش منه، ی شناسنامه توی اسمش ــ

  !من وجود باعث وجودش و منه

 

 رگ روی داشتم دوست .فشرد تر محکم را انگشتانم

 .کنم آرامش بتوانم شاید ببوسم هم را گردنش
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 .نبود بد انقدر همیشه اون ــ

 

 می همیشه، از تر محکم .چسباندم هم به را هایم لب

 .بریزد بیرون بینش از بغضی ترسیدم

 

 اون بود خوبی پدر ...و محبتاش یادمه بودم، که بچه ــ

 و این خوام می .وقت هیچ اما نبود خوبی همسر ها، سال

  ...نبود بد انقدر همیشه من پدر بدونی،

 انقدر همیشه کند، ثابت من به خواست می فقط انگار

 آن نگاه روزهایی که .بوده نشده تحقیر خانه آن توی

 که بود شده هایی پسربچه شبیه .لطف و بوده مهر پدر،

 فکر همه که قدرهایی ان پدرش، کند ثابت داشت سعی

  .نبوده بد اول از کردند می

 

 .بوده طور همین حتما ــ
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 .چرخاند سمتم را سرش من، ی جمله از امیدوارانه

 

 کردیم، می بازی فوتبال پارک رفتیم می بارها هم با ما ــ
 نه؟ مگه کنی می باور تو

 

 لحظه آن توی .کنم خطابش توانستم نمی این جز !پسرکم

 دلم من که بود پسرکی نبود، همسرم سمیعی آزادخان
 اش اشفته فکر برای و دردش برای مظلومیتش، برای

 .بود زده غم

 

 .کنم می باور ــ

 

 .داد تکان را سرش
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 زده زنگ بهش مدرسه از بود، شکسته پام که بار یه ــ

 خیلی .بود پریده روش و رنگ رسید، وقتی ...بودن

 !من خاطر به بود، ترسیده

 

 .کنم ناله ذکر همین با توانستم می صبح تا ...پسرکم آخ

 را صورتم روی بیاید، جلو دستش شد باعث اشکم قطره

 .بزند لب آرام و کند لمس

 

 !نکن گریه من برای ــ

 

 خواست می انگار داشت، معکوس اثر انگار جمله این

 تا گزیدم را لبم سخت اما من !کن گریه من برای بگوید

 .نکنم متأسفش تر بیش

 

 .بود خوبی پدر زمانی یه اون ــ
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 دیگرم دست انگشتان با را بود فشرده را دستم که دستی

 .کردم لمس

 

 !طوره همین حتما ــ

 

 .کشیدم نمی خجالت ازش ها موقع اون من ــ

 

 !آزاد ــ

 

 برایم را دستانش و داد تکانی را سرش نالیدم، را اسمش
 !من خجول و خسته پسرک .کرد باز

 

 !بغلم یکم بیا ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تنم دور دستانش سمتش، کشیدم جانم تمام با را خودم

 پنهان ام شانه بین را سرش !محکم و محکم پیچیدند،

  .کردم نوازش را سرش پشت من و کرد

 

 زیر که بلند، درخت یه عین !سپیدار هستی تو خوبه ــ

 !بکشم نفس یکم ت سایه

 

 نمی چیزی دیگر بعدش و گفت عجیبی غم با را این

 .نداشتم گفتن برای چیزی هم من و بگوید خواست

 بودم خوانده دینی کتاب توی که کنم فکر بودم راهنمایی

 که آنی مثل گفت می .دارد ادامه کارها، بعضی اثر

 وقتی تا هم، بمیرد وقتی حتی سازد، می ای مدرسه
 می ثواب برایش گیرد می یاد علم جا آن آموزی دانش
 بود ها سال او .داشت دنباله هم آزاد پدر کار .نویسند

 پشتش شرع خودش ی گفته به که کاری خاطر به داشت
 رد دیگران روی از شکستگی، دل من اعتقاد به و بود

 وقتی تا داشت، را ها زخم این آزاد وقتی تا .شد می

 داشت برادری آتنا وقتی تا نبود، خوب حالش رویاجان
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 وقتی تا نشست، می جانش به ندیدنش حسرت همیشه که
 عضو یک عنوان به نشست، می هرجایی دوم زن آن

 شب یک خاطر به من وقتی تا حتی و شد می دیده اضافی
 می قورت بغض انقدر همسرم، ی خانواده کنار ماندن
  .داشت ادامه آزاد پدر تصمیم اثر دادم،

 

 .نبودند جا این ها پری بهتر همان کردم می فکر که حاال

 را اوالد دلشکستگی اگر دیدند، می را لحظه این اگر

 ...دیدند می را هایمان زخم اگر دیدند، می والد به نسبت

 حتم گفتند؟ می چه ها آدم ما از ها، قصه دنیای توی
 از هم ها قصه دیوهای حتی تعریفشان، بعد داشتم

 .ترسیدند می ها آدمیزاد

 

                                     

                     

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&& 
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 را انتظارم در چهارچوب در اش، برامده شکم آن با نگار

 سلول تمام آمدم، بیرون آسانسور از وقتی .کشید می

 و خنک پیراهن آن با دیدنش .زدند می لبخند داشتند هایم

 توانستم می که بود تصویری ترین قشنگ بارداری بلند

  .ببینم

 

 !اومدی خوش ــ

 

 نفس عمیق را لوسیونش بوی بوسیدم، را صورتش

 .گذاشتم شکمش روی را دستم و کشیدم

 

 چطوره؟ من عشق ــ

 

 .داد را جوابم لبخند همان با و شوم وارد تا گرفت را دستم
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 !بیای تا کردم می دعوتت حتما باید عمه، خوبه ــ

 

 چشم خانه توی و برداشتم سرم روی از را ام روسری

 را افطار امروز بود خواسته نبود، کسی ظاهرا .چرخاندم

 به است قرار عزیز بودم دیده که هم من و باشم ها آن با
 راحت خیال با برود، مسجد اهالی از یکی افطار مهمانی

 .بودم کرده قبول

 

 از برام، سخته یکم کردن کار روزه زبون با ــ

 واست دلم وگرنه ...ندارم نایی واقعا میام که کتابفروشی

 .ریختت قربون بود شده تنگ

 

 .کرد نجوا آرام و رفت اش آشپزخانه سمت لبخندی با

 

 .کنم روشن رو چایی زیر اذونه، دیگه دقیقه ده یه ــ
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  نیست؟ پرهام ــ

 

 !حمامه ــ

 

 همان و مانتو .دادم تکان فهمیدن معنای به سری

 با و گذاشتم خوابشان اتاق توی را کشیده سر از روسری

 توی .زدم بیرون اتاق از موهایم بین کشیدن دست

 نخواسته او از هم من و بیایم آزاد با بودم نگفته دعوتش
 و بودم شده ناراحت کمی هرچند .کند ام همراهی بودم

 آشپزخانه به پا وقتی .باشد کنارم هم او خواست می دلم

 فقط و بود چیده کامل را افطار ی سفره تقریبا گذاشتم،

 .بود مانده چای ریختن

 

 !هلیم جون آخ ــ

 

 آن روی دارچین و روغن عطر از عمیقی دم ضعف با

 .کشیدم عقب را صندلی و گرفتم بهشتی خوراک
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 .گذرن می سخت انقدر چرا آخر، های دقیقه این ــ

 

 خاطر به .نشست ها صندلی از یکی پشت هم او .خندید

 خاطر به حال این با ولی گرفت نمی روزه که شرایطش

 به .بود دیده تدارک مفصلی ی سفره پرهام، و من

 .زدم لب و دوختم چشم اش شده تپل کمی صورت

 

 یکم زنا اصوال که حاملگی توی که برم قربونت عمه ــ

 .شدی خوشگل انقدر تو ریزن می هم به

 

 باعث که چوبی میز روی کوباندم چندبار هم را دستم

 را سرم پرهام پرانرژی سلم صدای .شد خندیدنش

 بلند جایم از که حس بی و بودم گشنه قدر آن اما چرخاند،
 .نشوم

 

 .کنم بوست شو خم بیا عشقم، سلم ــ
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 وقتی و بوسیدم را هم صورت .کرد خم را خودش خنده با

 میز .کرد مرتب را موهایش روی ی حوله ایستاد، صاف

 دقیقه و تلویزیون به کانتر، باالی همان از و زد دور را

 .دوخت چشم زیرش شمار

 

 هنوز؟ مونده دقیقه سه ــ

 

 اجازه پرهام که چای ریختن برای شود بلند خواست نگار
 .ایستاد گاز جلوی مو، روی حوله همان با خودش .نداد

 به رو میز، پشت نشستن حین بعد و کرد پر را ها لیوان

 .پرسید من

 

 خبرا؟ چه ــ

 

 !ام معده سروصدای و بود هلیم ظرف پی نگاهم
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 خریدی؟ همیشگی جای همون از !سلمتی ــ

 

 .داد تکان سری لبخندش همان با و کرد نثارم شکمویی

 را، مانده باقی دقایق و دادم ام صندلی به را ام تکیه

 جوجه یک .شدم دیگر هم کنار کردنشان تماشا مشغول

 قبل از تر بزرگ انگار را دونفر این چقدر نگار، دل توی

 تکان سری آهسته و شد نگاهم متوجه پرهام .بود کرده

 .داد

 

 خاله؟ چیه ــ

 

 شده تر قشنگ هم کنار روزها این چقدر بگویم خواستم
 به زد زنگ که چسبد می جانم به تر بیش دیدنتان و اید
 هم را اذان اکبر و هللا صدای لحظه همان درآمد، صدا

 با نگار .دوختم چشم پرهام بلندشدن به متعجب و شنیدم

 .زد لب آرامی صدای

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !پژمانه حتما ــ

 

 پایین را سرش .نشستند رویش مواخذگونه چشمانم

 .گرفت دندان زیر را لبش و انداخت

 

 می اذیتش خیلی قهرتون سپیدار، نکن نگام طوری این ــ
 حال شده هم کوچولو یه که بود پرهام پیشنهاد کنه،

 بیای آزاد با نگفتم همین برای اصل .بشه بهتر جفتتون

 !بشه رفع دلخوریاتون امشب راحت که

 

 ٦۰۰_پارت#

  طومار#

 

 دوست .نزنم او به تندی حرف تا کشیدم عمیقی نفس

 کلمی ترین کوچک با را ماهم به پا ی برادرزاده نداشتم
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 از فهمید می و کرد می نگاهم داشت نگرانی با .برنجانم

 با .آید درنمی صدایم و نیامده خوشم هم زیاد تصمیم این

 کوتاه فقط پژمان، ریز سلم و آشپزخانه به ووردشان

 .کردم دراز هلیم ظریف سمت را دستم و دادم تکان سری

 هیچ و شویم چشم توی چشم که بود این از بهتر خوردن

 .باشیم نداشته زدن برای هم حرفی

 

 !دیگه بشین ــ

 

 را بود خالی که ای صندلی تنها شد باعث پرهام، تعارف

 نگار و پرهام و نشست من کنار پژمان .بکشد بیرون

 روزه کردن باز مشغول بودنش، به اهمیت بی .مقابلمان

 گاه گه و کردند را کار همین سکوت در هم ها آن .شدم ام

 پاسخ با پرسید، می هرکداممان از پرهام که سواالتی
 و شدم سیر همه از زودتر .شد می داده جواب کوتاه های

 گرسنگی، ساعت چندین از بعد است بهتر که کردم حس

 شدم بلند همین برای .نکنم سنگین را ام معده آن از بیش
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 شستن برای را خودم های ظرف نگار، از تشکری با و

 .کردم حمل ظرفشویی تا

 

 .ماشین توی ذارم می شام ظرفای با بذار سپید، نشور ــ

 

 از و کردم پر دوباره تنها را چایم لیوان دادم، تکان سری

 نگاه سنگینی هم مدت این تمام .زدم بیرون آشپزخانه

 پرهام ی خانه تراس .کردم می حس خودم روی را پژمان

 آن با هم همان اما !کوچک خیلی بود، کوچک نگار و

 بود چیده تویش نگار که درشتی و ریز های گلدان

 خانه که من مثل هایی آدم برای .رسید می نظر به قشنگ

 آپارتمان بزرگ، های حیاط با بود درندشت پدریشان ی

 پا چای، لیوان همان با .کرد می ام خسته زود خیلی

 به آزاد، هوای از عمیقی نفس با و تراسش به گذاشتم

 هواخوری برای را کار این .دوختم چشم تردد کم خیابان

 و نگار جلوی که بود این مقصدم تر بیش بودم، نکرده
 پژمان دانستم می خوب و نکنم صحبت پژمان با پرهام
 سراغم به جا همین و فهمد می خوب را کارم این معنای
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 بشمارم، را ها شماره دلم توی نبود نیاز حتی .آید می

 بدون من و شد تراس وارد تصورم از تر سریع چون

 .ببندد را تراس در کردم اشاره سمتش، سرم چرخاندم

 همه با ...بودیم تنها دوتا ما بعد، لحظاتی و شد هم همان

 ی رابطه توی که ای علقه البته و هایمان دلخوری ی

 .زد می موج ایمان خواهرزاده و خاله

 

 سالم یازده من شد، دعوامون جدی که باری اولین ــ

 سر ولی نباشه، یادت خودت شاید .ت ساله شش تو بود،

 کردم پرتش و داشتم برش ..شد دعوامون عروسکت

 سودابه مامان !گریه به نشستی هم تو حوض، توی

 بگیره و گوشم خواست کردم، چیکار فهمید تا و رسید
 نزن گفتی و کشیدی جیغ جلوش پریدی که بپیچونه

 خاله از درکی موقع اون .نکن اذیت و دوستم ...و پژمان

 .دونستی می دوستت و من نداشتی، بودن
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 و کشیدم عمیقی نفس .نبود یادم خیلی را خاطره آن

 گرفته صدایم .کردم جا به جا دستم توی را چای لیوان

 .بود

 

 ٦۰۱_پارت#

  طومار#

 

 رد وقتی ...شد دعواتون که روز اون همینم، هنوزم ــ

 .ریخت بهم اعصابم دیدم، لبت ی گوشه و آزاد مشت

 اذیتت بزنتت، کنه، دعوا تو با من جز نداشت حق کسی

 !کنه

 

  کشید؟ نکشید، طوالنی قهر به کارت اون با ولی ــ

 

 آمد؟ می کجا از منطق بی حسادت این سمتش، چرخیدم
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 و سالگی یازده از جفتمون، شدیم بزرگ خیلی پژمان، ــ

 .گذشته خیلی سالگیمون شش

 

 .بست پلکی

 

 !کن بس توروخدا ولی خاله، دم می برات و جونم من ــ

 که این که بس ...رو مقایسه این و، حسادت این کن بس

 .رو تره کمرنگ کی و عزیزتره کی

 

 نرده ی لبه روی را چای لیوان .بود کرده سکوت هنوز

 جا آن قدر آن هرچند .رفتم سمتش و گذاشتم تراس های

 .بایستم مقابلش دوقدم با که بود کوچک

 

 احمقانه قیاس این کنی ول که کنم چیکار و، من ببین ــ
 رو؟
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 بودند، شده بلند هایش ریش ته کشید، دندان زیر را لبش

 دستم .آیند می صورتش به چقدر بگویم خواست می دلم

 .زدم لب و صورتش به رساندم را

 

 داره فرق جایگاهتون ...همسر اون ای، خواهرزاده تو ــ

 چرا سن، این با پژمان .ره می جفتتون برای نفسم ولی

 حسادت؟ این

 

 ی مردانه خش یک صدایش .آمد حرف به باالخره

 کرد تغییر صدایش بلوغ بعد که بار اولین داشت، قشنگی

 دانستم نمی و کردم می اش مسخره .دارم خاطر به را

 ای وابسته ی خاله دل چطور بعد، چندسال صدا همین

 .لرزاند می را من مثل

 

 دختربچه یه سپیدار، اومدی دنیا به بودم سالم پنج من ــ
 و کردن می توجه بهش همه داشتن، دوسش همه که

 باید شما گفت می پرهام و من به مرتب سودی مامان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یعنی خاله فهمیدم نمی اصل من .باشید تون خاله مواظب

 مواظبت باید گفت می وقتی سودی مامان ولی ...چی

  .دادم می انجامش باید من باشیم،

 

 ادامه تر آرام و فشرد را آن بازویم، به رساند را دستش

 .داد

 

 گفتن من به شدیم، بزرگ هم کنار که هایی سال تمام ــ
 یه گفتم نشستم هرجا باشم، کوچولوم خاله مواظب باید
 پسر گفتن همه دارم، سال و سن این با کوچیک ی خاله
 انقدر ش خاله با آدم باحاله خیلی حالت، به خوش

 با رو تو پرهام، و من رفتیم هرجا ها، باشه صمیمی
 خاله یه دادیم می پز بعد، به جایی یه از .بردیم خودمون

 این من !ما قرمز خط بودی شده و داریم جوونی این به

 حق بهم .شدم بزرگ فکرا این با سال همه

 

 ٦۰۲_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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  طومار#

 

 می دلم من .کنم تقسیم یکی با رو تو باشه سختم بده

 بزنم زنگ هرساعتی خواست دلم هروقت هنوزم خواد
 عزیز ی خونه اومدم هربار یا جا، فلن بریم بپوش بگم

 خانم، خاله و کنه می تغییر داره چیز همه اما ...باشی تو

 پسره اون با کردنت تقسیم غیراحمقانه، چه احمقانه چه

 .نیست راحتی کار اصل

 حس کنترل برای بغضم، کنترل برای .کشیدم عمیقی تفس

 را هایش لب و فشرد تر بیش را دستم !ام سررفته های

 .کرد تر زبان با

 

 گن می بهم روزا این همه زد، حرف کلی باهام عزیز ــ

 خاله زیاد خیلی فقط ...خاله نشدم بچه پژمان؟ شدی بچه

 .دارم دوست و کوچولوم
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 ای قطره و زدم پلکی .شد می فدایش کوچولویش خاله

 .کرد نجوا و کرد اخمی .ام گونه روی خورد سر اشک

 

 دهنم ام، عصبانی وقتی .کردم عذرخواهی آزاد از رفتم ــ

 سرویسش زد می بهم اون و حرف اون ...شه می باز بد

 .داد رضایت مشت یه به که گرم دمش باز کردم، می

 

 .بشکند بد بغضم ترسیدم می .بزنم حرفی توانستم نمی

 .بود کرده ام احساساتی سودی، شر و تخس پسرک

 

  ...سپید نباش سرسنگین باهام ــ

 

 لحظه یک باشند؟ طور این توانستند می چطور مردها
 این هم ای لحظه و کنند بیزار را آدم خشم، از سرشار

 .بودند ای الخلقه عجیب موجودات شوند؟ مظلوم طور

 من به دیگر .نپرسیدم اما چه آتنا پس بپرسم خواستم

 برای کرده مجبورش گفت می عزیز .نبود مرتبط
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 .بزند زنگ دختر آن به درست پایان یک و عذرخواهی

 تمام درست و کردن شروع درست پسر این باید گفت می
 و بنگرد تر جدی را ها آدم احساسات بگیرد، یاد را کردن
 هردوطرف باید و دارد دوضلع رابطه، یک که بگیرد یاد

  .بگیرند تصمیم برایش

 

 زنی؟ نمی حرفی ــ

 

 من ...زد بهت راجع رو حرفا اون اومد، آتنا وقتی ــ

 .شکست بودم ساخته سرم توی ازت که بتی انگار

 

 صدایی من و کرد تماشایم شده تر بیش های اخم همان با

 .کنم کمرنگ را بغض آن تا کردم صاف

 

 مون خانواده و من برای که انقدر فهمیدم تازه انگار ــ
 تونی می خونه بیرون آدمای برای اعتمادی، قابل و امن
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 باورش ولی دونستم می که چیزی .باشی رحم بی چقدر

 .بودم نکرده

 

 !خاله نبودم هار و سگ هم انقدرها ــ

 

 ادکلنش ی مانده بوی .گرفتم عمیقی دم !جانش از دور

 !هایم ریه برای بود سبک

 

 !تر بیش بود ذهنیم بت شکستن سر از خشمم ــ

 

 ٦۰۳_پارت#

  طومار#

 

 .زدم لب و دوختم چشم اش گونه به
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 !پژمان بود حقت ولی ــ

 

 .جونم نوش ــ

 

 فهمیده را منظورم یعنی جوابش و بود سیلی آن منظورم

 که است همین واقعی دنیای کردم می قبول باید شاید .بود

 نمی من که فرجامند، بی و طرفه یک ها عشق از بعضی
 بپذیرم باید فقط و کنم کاری ها آتنا برای توانم

 بدی ی همه با ام، وابسته و شیطان و شر ی خواهرزاده
 دوست قابل و است عزیز خانواده و ما برای هایش

 که کنیم کمکش و ببخشیمش بخواهیم که قدر آن !داشتن

 اما شد نمی بهتری آدم وقت هیچ شاید و شود بهتری آدم
 دوست از دست ای خانواده هیچ و بودیم خانواده ما

 .داشت برنمی اعضایش داشتن

 

 این کن تموم ولی بزن، دیگه یکی شه می خنک دلت ــ

 !و سنگینیت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کشیدم پایین را سرش گردنش، پشت راندم آرام را دستم

 باعث ریشش ته .بوسیدم نرم را سیلی همان جای و

 آثار چشمانم هنوز کشیدم، که عقب .شد هایم لب خارش

 .داشت را بغض و نم

 

 !خراب کله و تخس ی پسره ــ

 

 عقب حین من و خودش خاص های خنده آن از خندید،
 ها نرده ی لبه که خورد لیوانی آن به آرنجم کشیدن،
 را هردویمان سر خیابان، سمت سقوط و بودیم گذاشته

 توی شکستنش صدای تأخیر کمی با .کشاند پایین سمت

 توی که چشمانمان و رسید گوشمان به تاریک ی کوچه

 را من باید نگار .گرفت مان خنده اراده بی شد، قفل هم

 که تراس در .بخشید می اش جهیزیه کردن ناقص بابت

 خنده دیدن با .شدند وارد هم پرهام و نگار شد، باز

 هم ها آن های لب روی بخشی آرامش لبخند هایمان

 .کرد نجوا ورودش با پرهام و نشست

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .برقراره صلح ظاهرا خداروشکر، ــ

 

 .شد ناقص سرویست نگار ولی آره، صلح ــ

 

 به اشاره با او و دوخت چشم پژمان به بهت با نگار

 .کرد نجوا تراس پایین

 

 .انداخت و چاییش لیوان ــ

 

 .نبود قصد از ــ

 

 .آمد جلو بهت با نگار و گفتم خودم از دفاع برای

 

 افتاد؟ جدی جدی ــ
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 ٦۰٤_پارت#

  طومار#

 

 .خرم می برات شکلش سرویس یه ــ

 

 

 و دورمان کرد حلقه را دستش شد، ملحق ما به پرهام

 .کرد زمزمه

 

 .بود بل و قضا سرت، فدای ــ

 

 حاال و حلقه آن توی کرد جا زور به را خودش هم پژمان
 احتیاط با بودیم، کرده بغل را هم نوعی به چهارنفرمان

 .نیاید فشاری مان عزیزکرده شکم به که کامل
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 و لیوان دست یه اون شکل یکی شدنم، عمو ی هدیه ــ

 !نگار خرم می برات

 

 آسمان به عمیق، نفسی با من و رفت باال نگار ی خنده

 بی .بود صاف آسمانش امشب کرمان .زدم زل شهرم

 حلقه این توی جایش .بود خالی جایش !ای ستاره هیچ

  .بود خالی خیلی خیلی چهارنفره ی

 

 انقلب؟ بوستان بریم بخوریم و شام ــ

 

 .بود هم پرهام تأیید مورد نگار، پیشنهاد

 

 !شبونه گردش نرفتیم وقته خیلی نیست، بدی فکر ــ

 

 .کرد شوکه را همه حرفش با پژمان
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 بهمون طرف اون از آزاد، بزنه زنگ سپیدارم پس خب ــ

 !بشه ملحق

 

 بیرون حلقه از را خودش .کردیم نگاهش تعجب با هرسه

  .انداخت باال ای شانه و کشید

 

 ...خب باشم باشعور کنم می تلش دارم چیه؟ ــ

 

 گردن دور را دستش پرهام .شد بلند هایمان خنده صدای

 به من، و فشرد را من بازوی نگار و انداخت برادرش
 دنیای بخش ترین قشنگ که کردم نگاه هایی خنده

 شاه دختر !من دنیای عزیز آدمیزادهای .بود آدمیزادها

 کرد می یادداشت دفترخاطراتش توی را این باید پریان
 از باالتر لذتی هیچ ها وقت بعضی ها، آدم دنیا توی که

 .نیست چنینی این های خنده دیدن
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 انسان که هایی زخم تمام میان که کرد می یادداشت باید
 هایشان، دلشکستگی و ها دلخوری و زدند می هم به

 یک برای دلت شد می باعث خانواده اسم به کانونی

 .بلرزد و بریزد طور این خنده،

 

 ها، آدم بین های شگفتی از حتما ...پریان دخترشاه

 عجیب عادات از پر دفتر یک .بود شده پر دفترش

 دیوها و ها پری برای بعدها اگر که عاداتی !آدمیزادها

 آدمیزادها، که ماندند می حیران ها ان کرد، می تعریف

 شاید یا اند؟ پری دیوند؟ شبیه .چیست ذاتشان واقعا

  !هردو از ای دوگانه

 

                             

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 .بود هم سر پشت رویاجان، و من های مشاوره نوبت

 پنج و چهل وقت تمام .رویاجان بعدش من، اول ساعت
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 نشستم می من بود، اتاق اون توی رویاجان که ای دقیقه
 میز روی های مجله انتظار، سالن در کولر خنک باد زیر
 پیدا ازاد وقت گاهی که ای منشی با و زدم می ورق را

 باری اولین .کردیم می صحبت ام رشته به کردراجع می

 خیلی برایش خوانم می کتابداری من بود فهمیده که

 یعنی دقیقا کتابداری بود پرسیده من از .بود آمده جالب

 بی و دقت با بودم، داده توضیح برایش وقتی من و چه

 کرد، نمی معجزه روانشناسمان .بود کرده گوشم تمسخر

 آرامشبخش هم خیلی اتاقش، نه و مطب نه درواقع
 .بود شده بنا دقیق و درست جا این چیزی یک اما نبودند

 آدم به خوب اش، منشی چه و خودش چه که این هم آن
 آن با صحبتی هم از بدی حس هیچ و کردند می گوش ها

 اش منشی سر اما، جلسه این .داد نمی دست تو به ها

 برای هایم حرف با خواستم نمی من و بود شلوغ کمی

 و چهل تمام همین، برای .بگیرم را وقتش شدنم مشغول

 خروج با و مجلت خواندن به کردم شروع را دقیقه پنج

  .برخاستم آسوده نفسی با اتاق، از رویاجان

 

 !جان مامان بریم ــ
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 جلسات بعد معموال .شدیم خارج ساختمان از هم کنار

 مشخصا که من .بپرسیم سوالی هم از نداشتیم عادت

 به خانواده و اطرافیان به ام وابستگی کنترل برای
 بود مشخص که هم او و بودم جا این عزیز خصوص

  .چیست دلیلش

 

 موافقید دنبالمون، میاد دیرتر یکم گفت زد زنگ آزاد ــ
 بچرخیم؟ اطراف این یکم

 

 .رسید نمی نظر به حوصله با خیلی

 

 مامان بشینیم درخت ی سایه توی پارک اون بریم ــ
 .دارم درد پا یکم جان؟

 

 نزدیکی همین که خریدی مرکز به داشتم دوست اگرچه
 را اش حوصلگی بی وقتی حال این با بزنم، سری بود
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 عرض از هم با هردو و کردم اعلم را موافقتم دیدم

 می بعید .تردد بی و بود خلوت پارک .گذشتیم خیابان

 رمضان ماه در هم آن ساعت، این در ما جز کسی دانستم

 که نیمکتی روی وقتی .بیاید پارک به گرما وسط و

 و رنگ به اراده بی نشستیم، بود بانش سایه درختی
 .زد شور برایش دلم و کردم نگاه رویاجان ی پریده روی

 

 بگیریم ماشین خودمونم تونستیم می نیستید، خوب اگه ــ

 .بریم

 

 نگرانم رفتنش فرو خود در و سکوتش که شد متوجه

 .کرد زمزمه و زد لبخندی همین برای .کرده

 

 بذار دخترم، گواهینامه دنبال برو رمضون، ماه بعد ــ

 !آمد و رفت توی باشی راحت
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 خندی تک .گفت را این مستقیم که این از کشیدم خجالت

 .زدم گره درهم محکم را انگشتانم و زدم

 

 .ترسم می یکم ــ

 

 رانندگی؟ از ــ

 

 کار این برای اصل کردم می حس .دادم تکان سری

 می دیگر های آدم بد رانندگی از شاید .ام نشده ساخته

 .ترسیدم

 

 ست، خونه ماشینش آزاد شبا بذار دم، می یادت خودم ــ

 برو افتاد، راه که دستت !خلوت جای یه ببرتمون گم می

 !ریخته ترستم موقع اون دیگه کن، نام ثبت

 

 .پریدند باال ابروهایم
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 بلدید؟ شما ــ

 

 به داد را نگاهش و داد تکان سری کشید، عمیقی نفس
 وار ننو تابستانی، داغ و گرم باد که درختانی برگ حرکت

 .داد می تکانشان

 

 یه زندگی اما گرفتم، گواهینامه بود بچه خیلی آزاد ــ

 برای .بود شده له نفسم به اعتماد که کرد تا باهام طوری

 به االن فرمون، پشت بشینم خیلی کردم نمی جرئت همین
 بیش یکم و قدیم زمان به برگردم خودمم شاید تو، هوای

 .فرمون پشت بشینم کنم جرئت تر

 

 .گرفت ام خنده

 

 که بگیرم یاد کسی از رو رانندگی قراره خوبه، خیلی ــ
 ننشسته؟ رل پشت هاست سال خودشم
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 نشود، دلخور تا باشد شوخی تمام لحنم بود این تلشم

 !نشد هم دلخور

 

 دست قدرت دیم، می نشون ازاد به دوتایی تو و من ــ

 !خانماست

 

 و کردم کج را سرم اش، خنده و شوخی از خوشحال

 .کردم زمزمه امیدوار

 

 .کنیم می و کار همین ــ

 

 محو هم سریع بود، آمده سریع که طور همان لبخندش

 چشم آسمان به .کشید عقب به تر بیش را گردنش .شد

 .کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس .دوخت
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 این توی اصل جان، مامان نیست سختی کار رانندگی ــ

 .نیست سخت ناامیدی با جنگیدن ی اندازه هیچی ...دنیا

 

 در که کردم تماشایش سوالی .بودم نفهمیده را حرفش

 .کرد زمزمه حال همان

 

  !پارک اومدم کم خیلی ها، سال این توی من ــ

 

 .فهمیدمش نمی و زد می حرف پراکنده

 

 پارک؟ اومدید کم چرا ــ

 

 که بود غمی از مخلوطی صدایش، اما کرد نمی گریه

 .اومد می نظر به ناله و گریه شبیه
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 بیرون، برم اگر کردم می فکر همش اول، روزای اون ــ
 همونیه زن، این گم می دن می نشون دست با و من مردم

 ...دیگه یکی سراغ رفته و ندونستتش کافی شوهرش که

 مهمونیا توی خونه، بمونم بودم کرده عادت دیگه بعدها

 خونه از که باری تنها !نرم خیابون نرم، پارک نرم،

  .بود آزاد کارای به مربوط زدم می بیرون

 

 .زدم لب ناباور

 

 کشیدید؟ و خجالتش شما که بوده چی شما گناه ــ

 

 و سرم توی بود انداخته جامعه که بود فکری من گناه ــ

  .بودم کرده باورش

 

 خشم من، ولی دانم نمی را او کردیم، سکوت هردو
 شد باعث که خشمی .کردم می حس جانم توی عجیبی

 .بپرسم
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 نیستید؟ پشیمون ــ

 

 .پرسیدم تر واضح .سمتم چرخید سرش

 

 نشدید؟ جدا زودتر که این از ــ

 

 جمله با را خشمم .گذاشت دستم روی مکثی با را دستش

 !بهت به کرد تبدیل اش،

 

 .داشتم دوست و آزاد پدر من ــ

 

 صورت تا چرخاندم را سرم .بگویم چه باید دانستم نمی

 بعد تنها، و نبینم اعتراف آن بعد را اش خورده شکست

 .بپرسم توانستم عمیق نفسی کشیدن
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 هنوزم؟ ــ

 

 انگار که بود ای لحظه فشرد، بهم محکم را هایش لب
 میلش باب که شود خارج دهانش از چیزی ترسید می

 .زدم لب آرام و بودم شده متأسف .نیست

 .داشتید دوست خودتونم کاش ــ

 

 نه هرگز، زن این بودم مطمئن حاال .کرد تماشایم غمگین

 اینده، روزهای در نه و گشت برمی عقب به زمان اگر

 هرچقدر .کند فکر همسرش از طلق به شد نمی حاضر

 می دلش هم هرچقدر ریخت، می زمین روی غرورش هم

 ی ثمره .کرد نمی را کار این دیگر بودم مطمئن شکست،

 ی خانه از کفن با باید عروس گفتند، می که تربیتی
 زن سر توی که افکاری ی ثمره بیاید، بیرون همسرش

 بودن خوب مادر برای تا کردند می ها
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 ی ثمره بگذرند، خودشان از باید بودن خوب همسر و
 دلش هربرچسبی مطلقه، زن به که ای جامعه های نگاه

 ی آستانه در زنی، که این بود شده ...زد می خواست می

 و خورده زخم غروری و شکسته دلی با سالگی، پنجاه
 برباد عمر های سال و برداشته ترک نفسی به اعتماد
 و خودش داشتن دوست بین بود نتوانسته هنوز رفته،

 این شاید را رویاجان .بگیرد تصمیمی وفا بی ادم یک

 بی الاقل که جایی به رساندند می اینده در ها مشاوره
 قرار ماشین فرمان پشت بنشیند، پارک توی خجالت
 بی جلوی دیگر و بگذارد وقت خودش برای بگیرد،

 در جاری سنت او ...اما نکند سکوت همسرش حرمتی

 کنار بود نشانده را دو این که سنتی .شد نمی جدا جامعه

 بود شده برقرار پیوندی بینشان ...دور ای گذشته در هم،

 در و بود خانه این زن ی سینه در مهری !فرزندی و

 خانه خارج جایی را مهرش مرد !نه اما مرد ی سینه

 که بود دردی ها، این ی همه ی نتیجه و بود کرده خرج

 .بود کرده پیدا کش زمان این تا
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 !رسیده آزاد کنم فکر ــ

 

 موبایلی ی صفحه روی آزاد اسم افتادن خاطر به را این

 این از خواست می هم شاید .گفت داشت دستانم بین که

 این کشیدم، عمیقی نفس .شود جدا همیشه برای بحث

 عمرش باقی کردن خرج و ماندن برای را تصمیمش زن

 های زن از خیلی مثل .بود گرفته باطل دور این توی

 .بود کرده بنا کج را اول آجر که ای جامعه توی دیگر

 هردو آزاد، به موقعیتمان گفتن با و کردم وصل را تماس
 همان جلوی و رفتیم می پارک خروجی تا باید .برخاستیم

 .ماندیم می منتظرش مشاوره، ساختمان

 

 !کردم ناامیدت ــ

 

 شب آن های حرف از بعد چون شاید .گفت آرام را این

 موافق من کرد می فکر آزاد، ی عمه ی خانه توی من
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 کوتاه هم من بار این ...زدم لبخندی .هستم طلقش سخت

 .کردم نگاه آسمان به

 

 .ناامیدید تر بیش شما ــ

 

 ادامه من که رفتیم می راه هم با همگام .کرد تماشایم تلخ

 .دادم

 

 با جنگیدن قدر هیچی گفتید اولش چرا فهمم می تازه ــ

 .نیست سخت ناامیدی

 

 خوب ی نسخه که بود آنی از تر پیچیده زندگی این

 و پارک از خروج از قبل .بپیچیم همه برای را ذهنمان

 سرمازده چشمان همان با .شدم مانعش آزاد به رسیدن

 .زدم لب لبخندی با من و کرد تماشایم
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 ...پشتتونم ما بگیرید تصمیمی هر شماست، زندگی این ــ

 .دخترتونم مثل گفتید خودتون !من و آزاد یعنی ما

 

 کرده له را خودش ها سال که زنی داشت، نیاز زن این
 .شنیدنش به داشت نیاز دیگری، کس تصمیم برای بود

 لبخند همان با .نبود من میل باب تصمیمش که هرچند

 .دادم ادامه

 

 درگیر رو شما هرکسی از تر بیش تصمیم، این مطمئنم ــ
 قول بهتون ولی ندارم روی زیاده حق من پس کنه می

 آزاد به تا بشیم قوی تیم یه ...هم با شما، و من دم می

 .هستن شکلی چه قوی های زن کنیم ثابت

 

 .لرزیدند هایش مردمک

 

 بخوره خط شما ی شناسنامه توی آزاد پدر اسم که این ــ

 .مرتبطه خودتون به فقط که تصمیمیه بمونه، یا
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 ماندن، این دانستم می چون دادم ادامه تری بیش تأکید با

 !بس و تر بیش بود او برای دردش

 

  .نکشید خجالت کس هیچ از بابتش ــ

 

 نفس اشک، قطره یک به شد ختم هایش مردمک لرزش 

  .فشردم را دستش و کشیدم عمیقی

 

 از آزاد باشم، شما پیش افطار خوام می مامان، بریم ــ

 ریم می شامم، بعد !کنه می تعریف خیلی هاتون فرنی

 می ولی ترسم، می خیلی حقیقتش ...رانندگی تمرین

 دخالتی بگید پسرتون به فقط .بشم مواجه باهاش خوام

 باشه؟ ...بگیرمش یاد شما خود از خوام می فقط نکنه،

 

 ندارد، عیبی خواندند مادرانمان گوش زیر آمدیم، دنیا به

 کشیدیم، قد .شود می پسر ات بعدی فرزند ...نخور غصه
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 را دستمان کوچه، توی هایمان بازی وسط از روز یک
 رسیده تکلیف سن به دیگر که خانه توی کشاندند گرفتند
 انداختند چارقد یک بودنت، کوچه توی است عیب ای،
 خانه ی گوشه و دستمان دادند عروسکی سرمان، روی
 کمی .دادند نشانمان سروصدایمان بی های بازی برای را

 خنده صدای کسی مدرسه راه توی شدیم، تر بزرگ

 زشت دختر برای که شدیم نکوهش ...شنید را هایمان

 مهار های دل از برد می دل اش، خنده بلند صدای است،

 رویاهایمان، چیدن وسط رسیدیم، جوانی به ...نشده

 خواهان تا گفتند و دیگری آدم دنیای توی کردند پرتمان

 شب .بسازد را بختت که ای خانه بروی باید داری،

 شو، خوشبخت و برو زدند، لب گوشمان زیر عروسی
 شوهرت ی خانه وارد لباسی چه با نرود یادت و برو
 می خارج آن از رنگ همین به مرگی لباس با و شدی
 خودت فقط دیگر زدند لب گوشمان زیر شدیم مادر شوی،

 ی نتیجه و ...کنی فکر طفلت به باید خودت قبل نیستی،

  !او شبیه های آدم و رویاجان بود شده حیات، این تمام

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود، رویاجان با حق .زدم لبخند دیدم که را ازاد ماشین

 جنگیدم می اما من .بود کار ترین سخت ناامیدی با جنگ

 آگاه قدر آن روزی باالخره ...بعد نسل به بمانم امیدوار تا

 کردن فراموش تفکر با را دختری هیچ که شدیم می

 .نکنیم بزرگ هایش نقش توی رفتن فرو و خودش

 

                            

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&& 

 

 ٦۱۰_پارت#

  طومار#

 

 رویاجان که این بود، افتاده اتفاق ای بامزه شکل به
 بعد شبانه را من و باشد جدی رانندگی تعلیم به نسبت
 خیابان در نه البته !آزاد ماشین رل پشت بنشاند افطار،

 خیابان معموال که شهر از قسمتی بودیم آمده !شلوغ
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 آزاد و عزیز .بودیم آورده هم را عزیز .داشت خلوتی

 بامزه !من کنار خودش رویاجان و بودند نشسته عقب

 حال در سماور مثل آزاد چون بود، جا همین هم اش
 بعد مادرش که این حرص شدت از کرد می قل قل جوش
 را من به آموزش صلحیت رانندگی، از دوری ها سال
 .ندارد

 

  !میاد هممون سر بلیی یه خدا به ــ

 

 به را اش تکیه شده تسلیم و گفت بار آخرین برای را این

 سرم پشت صندلی توانستم می آیینه، توی از .داد صندلی

 .بود سهل برایم هم او دیدن نتیجه در ببینم، خوب را

 باید البته !لجباز های پسربچه شبیه بود شده اش چهره

 ما کرد می لجبازی که آنی مقوله این در کردیم می قبول

 .بودیم
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 و کلج ته تا حاال گفتم، رو ها پدال جای بهت خب، ــ

 !بگیر

 

 .آمد حرف به پشت آن از عزیز

 

 !نگیری شل بگیر، محکم ته تا دخترو، کن گوش خوب ــ

 

 چطور آزاد که ببینم توانستم می آیینه توی همان از

 کشیدن با را ام خنده .کشید صورتش روی دست کلفه

 رویاجان که کاری و دادم قورت دهانم داخل به هایم لب

 .کردم را بود خواسته

 

 باال، بیار و کلج یواش یواش االن جان، مامان خب ــ

 !دار نگهش جا همون لرزه، می داره ماشین دیدی

 

 !دخترو نکنی ولش یهو ــ
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 ترم مضطرب کمک از تر بیش عزیز تأکیدی های جمله

 خودم ای لحظه برای و کشیدم عمیقی نفس .کردند می

 شبیه بودیم شده .کردم حیرت ماجرا بودن دار خنده از هم

 دوباره رویاجان ماشین، لرزش حس با !طنز های فیلم

 .آمد حرف به

 

 آروم رفت که یکم ماشین بده، گاز یواش یواش حاال ــ

 !جان مامان باشه جلو نگات بردار، کلج از و پات

 

 را دستش عزیز دیدم آیینه توی از و کردم را کار همین
 لحن با دلجویی برای و کرد خمش آزاد، گردن به رساند

 .کرد نجوا نرمی

 

 وقت یه ببینه و پشت بذار پسرم، کن خم و خودت ــ

 !نشه چیزی
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 .برداشت ها آن روی از را تمرکزم رویاجان صدای

 

 کنه می پرت و حواست آزاد اگر دختر، باشه جلو نگات ــ

 .کنم ش پیاده

 

 ٦۱۱_پارت#

  طومار#

 

 .شد بلند آزاد شاکی صدای

 

 و خودتون ...جهنم به ماشین خدا به مونده، همینم ــ

 .کنید می ناقص

 

 گفته، چه او نیاورد هم خودش روی به اصل رویاجان
 مستلزم آزاد تا کنم تمرکز تر بیش کردم سعی اما من

 بود طوری سرعتمان .نشود ماشین از شدن پیاده و تنبیه
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از دوید می دنبالمان دردش پر پای همین با عزیز اگر که

 بود کرده یخ دستانم طوری حال این با .زد می جلوتر ما

 در دویست سرعت با انگار بودند، شده منقبض پاهایم و

 .دادنم ویراژ حال

 

 دو، برو کن عوض رو دنده بگیر، ته تا دوباره و کلج ــ

 !کن ول و کلج آروم بعد

 

 میادین از هم خیلی بگوید که این برای عزیز هم باز
 حرف به نیاورد کم رویاجان جلوی و نیست دور رانندگی

 .آمد

 

 !دخترو کنی ول آروم ــ

 

 دو ی دنده به رفتن با ماشین کردم، را خواستند که کاری
 را دستانم و لرزاند را تنم که گرفت ای لحظه شتاب یک
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 خم طور همان آزاد صدای .پیچاند فرمان دور تر محکم

 .شد بلند پشت از شده

 

 دکوری بغل آیینه کنی؟ نگاه هم ها آیینه به خوای می ــ
 !نیستنا

 

 .چرخید اخم با رویاجان

 

 !نکن پرت و حواسش ــ

 

 بود آمده یادم تازه که منی و او ی کلفه نفس صدای باز

 همچنان .بیندازم نگاهی ها آیینه با هم اطراف به باید

 !حبس هرچهارنفرمان نفس و بود پشتی الک سرعتمان

 .شد بلند هم باز رویاجان صدای
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 بهت بیفته، راه دستت بذار برو یکم عالیه، طور همین ــ

 .بدم یاد فرمون یه دور

 

 !هللا بسم ــ

 

 خنده و گرفت ام خنده که گفت را هللا بسم بامزه آزاد انقدر

 شگفت لحن با عزیز .خنداند هم را رویاجان من، ی

 و دامادش سمت چرخید ای رودروایسی بی و انگیز
 .پرسید

 

 نباشی خسیس زنت؟ یا ماشینی نگران تو گم می مادر، ــ
 !نکرده خدای

 

 و نشست صاف دارد، نگه خم را خودش دیگر نتوانست

 .زد لب درهم اخمی با
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 یاد خواد می رانندگی اگر بابا هم؟ شما عزیزخانم ــ

 فداسرتون ماشین !خطرناکه کار این کلس، بره بگیره

 .نیست شدنی جبران بیاد یکیتون سر بلیی خدا، به

 

 ٦۱۲_پارت#

  طومار#

 

 !که شه نمی غرغرو انقدر مرد مادر، نزن نفوس ــ

 

 آیینه از را نگاهمان .داد گسترش را لبخندم عزیز جواب

 نگاهش ترکش مورد که این از قبل من و دادیم هم به

 را ام مطالعه عینک .دادم جاده به را حواسم بگیرم قرار

 دید و بود شب بهرحال .شود بهتر دیدم تا بودم زده هم

 کمی ها، کتاب صفحات بین خودکشی همه آن با هم من

 !ضعیف
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 بچرخون و فرمون کنی، پارک باید یواش مامان، خب ــ

 و کلج فقط !نکن کم زیاد اما رو فاصله جدول، سمت

  .بزن ترمز نیش و بگیر

 

 خوب خیلی جدول، سمت بچرخون رو فرمون تا من خب

 حرفش دانستم نمی منتهی .بودم کرده گوش حرفش به

 را فرمان زیادی کمی همین، برای و دارد ای ادامه

 جلوی برخورد نتیجه .نزدم هم ترمز نیش و چرخاندم

 همه و شد ایجاد که بود بدی صدای و جدول با ماشین

 .چسباند ها صندلی به ترس، از را مان

 

 !خدا یا ــ

 

 همان اما بیفتد بدی اتفاق که نداشتیم سرعت قدر آن

 .بود ترسانده را من هم جدول به کوتاه ی ضربه

 همان از و کشید جلو را سرش خونسری با رویاجان
 .کرد بررسی را شرایط ماشین داخل
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !گذشت خیر به خداروشکر ــ

 

 ماشین، جلوی و شد پیاده ماشین از سریع اما آزاد

 آن نگاهش .شد احتمالی های خسارت ارزیابی مشغول

 ترس از .بزنم حرفی نتوانستم اصل که بود بزرخی قدر

 هایم لب روی را دستانم و کردم رها را فرمان ففط

 .کرد پرت را حواسم رویاجان صدای .گذاشتم

 

 !نشد هیچی !نترسیا ــ

 

 .ماشین پشت نشینم دیگه کاش ــ

 

 .کرد زمزمه و عزیز سمت چرخید سرش کرد، اخمی

 

 !ها شده ترسو دخترت عزیزخانم، ــ
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 می الکرسی آیت داشت و بود قلبش روی دستش عزیز

 .داد جواب هم حال همان در خواند،

 

 ای، گنده دل خیلی ماشاهلل شما رویاخانم، نیست ترسو ــ

 !شده چی ببینم شم پیاده

 

 این کجای .شد مانعش و رفت عقب به رویاجان دست

  .خندید می او که بود دار خنده قضیه

 

 ماشینش رو مردا همه عین آزادم نشده، هیچی ــ
 می ماشینش دور داره طور اون نکنید نگاه حساسه،

 لباس فکر به ها، بچه عروسی برای شما راستی ...گرده

 .هستید

 

 ٦۱۳_پارت#
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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  طومار#

 

 }بود این دقیقا اش معنی که کرد نگاهم طوری عزیز

 این هم خودم برای {دارد؟ عقلی مشکل مادرشوهرت

 ی درباره جز که البته .بود عجیب رویاجان خونسردی

 دیده خونسرد قدر همین همیشه را رویاجان اش، زندگی

 } کردم زمزمه خودم با درآورد، را موبایلش وقتی .بودم

 تصویر بعد کمی {منه ترس کردن کم تر بیش هدفش

 گرفته من ی پریده رنگ صورت جلوی را مجلسی لباسی

 .پرسید می و بود

 

 .بدوزم شما عروسی برای خوبه این ــ

 

 با هردویمان نگاه .کشاند جلو هم را عزیز سر کنجکاوی

 انقباض آن از کم کم من و چرخید لباس روی دقت

  .بچرخم سمتشان راحت تا کردم باز را کمربندم و درآمدم
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 شه، می بهتر خیلی بدوزید ای سرمه اگر و رنگش ــ

 عزیز؟ نه ...طوریه یه زرشکی

 

 .خورد تکان هم عزیز سر

 

 شما؟ دی می خیاط کدوم به ــ

 

 هرزگاهی هم من و شد داغ بینشان خیاط ی درباره بحث
 بود نگذشته تر بیش اما لحظاتی کردم، می نظری اظهار

 ارزیایی حال در بیرون هنوز آزاد شدم متوجه که
 جدول روی که دیدمش چرخاندم، را سرم .است ماشینش

 جلوی به دهان، روی دستی با داشت و بود نشسته

 مادرها، روی برگشت نگاهم .کرد می نگاه ماشینش

 ما عروسی ی درباره داشتند شده چه انگار نه انگار

 با همراه و کردم باز را ماشین در آرام .زدند می حرف

 نگاه بی و گزیدم را لبم .چرخید کمی آزاد سر شدنم، پیاده
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 بلند مکثی با صدایش .رساندم او به را خودم ماشین، به

 .شد

 

 !نخور غصه فداسرت، ــ

 

 حتی و بودم نخورده غصه گفتم می باید که بود بد چقدر

 روی کنارش نشستم .منم باعثش تصادف بود رفته یادم

 .کردم نجوا آرام و جدول

 

 .کنم می دقت تر بیش فردا ــ

 

  .سمتم چرخید سریع

 

 می نامت ثبت فردا همین من ببین چالت، و چش قربون ــ

 خودت ...شو مامان آموزش خیال بی باشه؟ کلس، کنم
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 ی الشه یا ماشین، ی الشه یا تهش ترسم می .بپیچونش

 !بمونه دستم رو خودمون از یکی

 

 !جون از دور ــ

 

 .کند قانع را من شده هرطور خواست می .داد تکان سری

 

 .نیست که حرف به ولی جون، از دور گم می منم آره ــ

 مربیت بود کلس االن اگر ...دیگه باشه محتاطم باید آدم

 .گرفت می ترمز سریع طرف اون از

 

 با او و کشیدم عمیقی نفس فقط نداشتم، زدن برای حرفی

 .فشرد و گرفت را دستم مکث، کمی

 

 شن؟ نمی پیاده ترسیدن هم مامانینا نه؟ ترسیدی خیلی ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به اند گرفته شور چه ی درباره مادرانمان فهمید می اگر

 پرت را حواسش خواستم همین برای .شد می ناامید جد

 .کنم

 

  بخریم؟ آبمیوه یکم بریم باالتر؟ ست دکه اون ــ

 

 .کرد موافقت زود خیلی

 

 یخ ماشین، تو برو تو ..رم می خودم یعنی نه بریم، آره ــ

 !ترس از کردی

 

 دکه سمت بلند های گام با و برخاست او نزدم، حرفی

 ای خنده و ام گونه به چسباندم را یخم دست هم من .رفت

 رویاجان به بود نیامده تا باید .نشست صورتم روی خجل

 دلش طور این آمد نمی دلم .کند جمع را گوشی گفتم می

 ماشین، سمت چرخید سرم .بشکند ما خیالی بی دیدن با

 هم مهمی خیلی اتفاق بود، برداشته چراغ زیر ترک یک
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 را یخ های دست همان و کشیدم عمیقی نفس نبود،

 ژست کمی باید مادرها .ماشین ی دستگیره به رساندم

 خنده به که البته ...گرفتند می خودشان به ناراحتی

 بتوانند آمد نمی بود، مشخص بیرون همین از که هایشان

 .شوند موفق

 

                          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&& 

 

 ٦۱٤_پارت#

  طومار#
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 وقتی .بستم را آب شیر و کشیدم آب هم را ظرف آخرین

 آشپزخانه توی فقط سودابه و سعید همسر چرخیدم،
 تا کردند می خشک را ها ظرف تند و تند داشتند که بودند

 .شود کم آشپزخانه شلوغی کردنشان، جا به جا با

 .کردم پنجره نزدیک را خودم کمی و کشیدم ای خمیازه

 توی بود کرده رها را خودش گرم و تند خورشید، نوی

 و دادم فاصله گردنم از کمی را لباسم ی یقه !ایوان

 .کردم زمزمه

 

 !شده گرم چقدر هوا ــ

 

 را خیس های بشقاب از یکی و زد لبخندی سودابه

 .برداشت

 

 صبح از بچم، کن استراحت یکم اتاقت باال برو ــ

  .مونه نمی تنت به جون ...مسافریم که هم فردا !سرپایی
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 برپا عزیز صبح هفت ساعت از .بود نظیری بی پیشنهاد

 شده جمع ساعت همان ها خانواده ی همه بود، داده

 این .برویم فطر عید نماز برای تا خانه حیاط توی بودند

 آن از نفر یک حتی داد نمی اجازه عزیز که بود رسمی

 و نماز این در شرکت به بودند موظف همه .نکند پیروی

 ظرف آخرین من حاال که ای جمعی دست ناهار بعد،

 چیزی از تر سریع رمضان ماه .بودم کشیده آب را هایش

 بیست و بودیم بسته پلک .بود شده تمام کردم می فکر که

 و من که مشترکی سحری آن از بود گذشته روز نه و

 های شب و زده هم روی پلک .بودیم خورده هم کنار آزاد

 ترین بزرگ امروز، و بودیم گذاشته سر پشت هم را قدر

 روز در افتادنش به توجه با که عیدی!بود شیعیان عید

 و بود داده همه به تعطیلی فرصت روز سه چهارشنبه،
 تمام و روستا سمت رفتن برای فرصت همین از عزیز

 حاال که سودابه .کند استفاده خواست می ماجرا کردن

 اذیتش تا بود نمانده چیزی بخیه رد جز عملش، از دیگر
 چایی مردها برای تا سماور به رساند را خودش کند،

 مانده .شدم خارج اشپزخانه از آرام من و کند درست

 مشغول حیاط در گرما آن توی چطور نوا و ارسلن بودم
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 ضعف حس رفتیم، می باال که را ها پله .بودند بازی

 این با .بود کرده ضعیفم کمی داری روزه ماه یک .داشتم

 خوردن و شال برداشتن و اتاق به رسیدن محض به حال

 پرتاب را خودم .آمد جا حالم کمی صورتم، به کولر باد

 های پوشال بوی ...عمیق نفسی با و تخت روی کردم

 به عمیق را رسید می مشام به اش دریچه از که کولر
  .فرستادم هایم ریه

 

 !عمه ــ

 

 کردم بلند بالش از کمی را سرم کش دراز حالت همان در

  .ببینمش تا

 

  جونم؟ ــ

 

 .کرد کج سری و آمد جلو
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 ٦۱٥_پارت#

  طومار#

 

   یه خودمون، ی خونه رم می سر یه من ـ

 جا این که میام باز شب بخوابم، یکم ...بگیرم دوش

 گفت می عزیز !ده سمت حرکتمون و فردا واسه بمونیم

  آره؟ میارن، عیدی برات برگشت بعد گفته رویاخانم

 

 نمی راحت جا این که بود این رفتنش دلیل دانستم می

 که داشت حق و بود شده سنگین .کند استراحت توانست

 دادم حالت تغییر نشسته به خوابیده حالت از .شود کلفه

 .زدم لب و

 

 برو هم تو .میارن عیدی روستا از برگشت بعد آره، ــ

  !باش خودت مواظب قربونت،

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را خودم .رفت بیرون اتاق از و خندید محبت با اما کلفه

 به دوش که دیدمش بعد، لحظاتی پنجره، به رساندم

 چندثانیه .رفت می بیرون خانه از داشت پرهام دوش

 زده گرما از قبل تا کرد صدا را ها بچه پژمان بعدترش،
 چشم عمیق، نفسی با من و شوند داخل شدنشان
 قرارش آرایش میز روی .موبایلم یافتن برای چرخاندم

 پیامک یک برایش و رفتم سمت همان به .بودم داده

 استراحت به نیاز اگر و هستم اتاقم توی بداند تا فرستادم

 ارتباط کتاب و میزم پشت نشستم هم بعد .بیاید داشت

 درسم از بود مدتی .گرفتم دستم در را کتابداری و شناسی

 مرور را هایم کتاب داشتم نیاز و بودم شده غافل کمی

 و آوردند نمی عیدی برایم امشب که بودم خوشحال .کنم

 رسم ما .برگشتنمان بعد به بود شده موکول قضیه این

 خانواده پسر، و دختر عقد بعد بزرگ عید اولین داشتیم
 و بیایند عروس ی خانه به عیدی، از طبقی با پسر ی
 دلچسب امشب برای ام خستگی همه این با رسم، این

 با دیدمش، در چهارچوب در که بود نگذشته خیلی .نبود

 با و گرفت من از را جوابش که لبخندی !محو لبخندی

 .زد تکیه آن به لحظه یک در، بستن و اتاق توی آمدنش
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 .برد می خوابم نشسته داشت دیگه ــ

 

 می و بود آمده زود صبح عزیز خاطر به داشت، حق

 که خصوص به .ندارد شدن بیدار زود به عادت دانستم

 به رسیدگی مشغول و بود بیدار دیروقت تا هم قبلش شب
 .بود رسیده بست بن به باز که کارگاهشان امور

 

 رن می هم ها پایینی کم کم االن بخواب، یکم بیا ــ
 دست از کسی خونه این توی رو ظهر خواب .بخوابن

 !ده نمی

 

 را آن .کرد باز را ساعتش بند و انداخت دست آمد، جلو

 آن .تخت سمت رفت و گذاشت من ی مطالعه میز روی

 بین هم من و بکشد دراز حرف بی که بود خسته قدر
 تکیه صندلی به دوباره آمد، درمی کولر از که صدایی

 .شوم شده هایلیت های قسمت خواندن مشغول و بدهم
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 .سمتش چرخیدند بازیگوشانه چشمانم بعد، لحظاتی

 داشت کش دراز پهلو، به و بود گذاشته سر زیر دست

 .کرد می تماشایم

 

 مگه؟ نمیاد خوابت ــ

 

 عزیزی؟ چشمم به انقدر چرا ــ

 

 ٦۱٦_پارت#

  طومار#

 

 سر کتاب بین از دستم داد، جواب سوال با را سوالم

 و کشیدم باال صندلی روی را پاهایم .شد بسته آن و خورد

 .کردم پنهانش سارافونم دامن زیر

 

 !جمله این بعد که بخونم درس تونم نمی دیگه من خب ــ
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 حفظ قبلش سوال جدیت که قدر آن .زد محوی لبخند

 به جا ام دررفته زوار ی نفره یک تخت روی کمی .شود

 که صورت این به .کرد ای اشاره کنارش به و شد جا

 !تشک روی کوبید دوبار

 

 !پیشم بیا ــ

 

 خودم و کردم حرکت پا نوک روی .شدم بلند جایم از آرام

 بابایی، لوس های دختربچه شبیه تخت، به رساندم را
 جمع شکمم توی را زانوهایم و کنارش کشیدم دراز

 و تنید دورم تنومند ای شاخه عین را دستش .کردم

 .داشت نگه موهایم بین را صورتش

 

 !بچه دی می خرسی آدامس بوی آخیش، ــ
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 مشغول انگشتم نوک با اش، جمله شنیدن از بردم لذت
 او و شدم پیراهنش باالی ی دودکمه با کردن بازی

  !من موهای تار به تار با بازی مشغول

 

 .ببینیم خونه ریم می برگردیم، دوروزه سفر این از ــ

 .کنم می برپا رو عروسی تابستون همین

 

 مثل !بود هم قشنگ اما بود گرم تابستان، توی عروسی

 شد، می چیده میزها روی که تابستانی های میوه کلی
 و گیلس و آلبالو و گذاشتند می کنارش شربت

  .چرخید می ها مهمان بین شیرین، زردآلودهای

 

 من کتابفروشی، تو سرکار، ریم می هم با صبحا بعد ــ

 میایم و کنیم می تعطیل هم با هم عصرا ...فروشی کفش

 !خونه
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 هم با خانه از که را خودمان کردم می تصور داشتم
 مغازه جلوی نشستیم، می ماشین توی زدیم، می بیرون

 راست یکی و دادیم می دست هم به شدیم، می پیاده ها

 توی یکی آن و طومار توی یکی !چپ یکی و رفت می

 !سمیعی فروشی چرم

 

 !هم با خوریم می هم چایی یه عصرا وسط این ــ

 

 به حتی من .دادم می امتداد را تصورم من و گفت می او

 بین که قندی به .کنم فکر توانستم می هم او لب بین قند

 توی چای، لیوان بردن باال تا و داشت می نگه هایش لب

  .انداخت نمی دهانش

 

 کتاب تو بینم، می فوتبال من خوریم، می سبک شام یه ــ

 !خونی می
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 شده سرخ زمینی سیب هم شاید کوکو، مثل ...سبک شام

 و کرد درست ماکارانی شد می سوسیس، یا جگر کمی و

 !ساده مرغی

 

 ٦۱۷_پارت#

  طومار#

 

 مهمون و شام مامانامون، خونه ریم می هم شبا بعضی ــ

 .شیم می اونا

 

 .کرد می درست جوش کال یا اشکنه برایمان حتما عزیز

 زیره شبیه چیزی بود، برنجی غذاهای اهل اما رویاجان

 پرتاب رویا از انگار هردو کشیدم، عقب را سرم !پلو

 هم به !هم آغوش در و تختم روی من، اتاق توی شدیم

 .کردم زمزمه من و کردیم نگاه

 

 !کجا به رسیدیم عروسی از ــ
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 کوتاه را اش خسته چشمان .آمد جفتمان لب روی خنده

 !بست

 

 !بچه تابتم بی بد ــ

 

 اما .رفت سر نگاهم از وجودش، به نسبت عشقم و مهر

 را سرم همین برای .نبود چشم خواندن و دیدن اهل آزاد

 با تر بیش ام بوسه .بوسیدم را گردنش و کردم بلند کمی

 روی عمیق ای بوسه را جوابم !نگاهم تا زد می حرف او

 صدای با و کرد رهایم آرام .بستم را چشمانم .داد هایم لب

 .نالید ای خسته و بم

 

 بدون تو نگفتمم، روز یه اگر !خوامت می زیادی ــ

 !خوامت می زیادی
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 !اش سینه به چسباندم باز را سرم شده، احساساتی

 زیر مغزم احتماال که جایی سرم، پشت داد سر را دستش

  !تنش داد می چرم بوی .بود اش جمجمه

 

 و خودت کنی می گرد جور این قامتی، و قد ذره یه ــ

 !که برات ره می در جونم بغلم وسط

 

 ی چندبوسه با و فشرد خودش به تر محکم را من بعد
 دردی بند به را هایم استخوان موهایم، روی عمیق

 و عمیق های نفس صدای بعد، های ثانیه .کشید شیرین

 در طور همان !برده خوابش داد می نشان کشدارش

 هایم خستگی و کشیدم نفس را چرم بوی .ماندم آغوشش

 تر بیش کولر پوشال بوی !تخت زیر جایی تکاندم، را

 احتیاط با .کرد می تر قوی هم را او چرم بوی بود، شده

 توصیفش، همان مثل و کشیدم باال جفتمان روی را پتو
 تنگ نفره، یک تخت روی اغوشش، توی ماندم گرد

 .بود امروزم عیدی ...خوابیدن دلش
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&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 طاقت گرمای از کلفه و فرستادم پایین انتها تا را شیشه
 .بردم بیرون ماشین ی پنجره از را سرم فرسا،

 

 این توی ماشین کولر باید چرا خدا، کابوسیه چه این ــ
 بشه؟ خراب گرما

 

 کرده اخم شد باعث من، کلفگی از هایشان خنده صدای

 پرهام روی نگاهم همه از اول .بکشم داخل را سرم

 کنارش که آزاد به هم بعد بود، فرمان پشت که چرخید

 که بود خودمان تقصیر .بود نشسته جلو صندلی روی

 

 ٦۱۸_پارت#

  طومار#
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 با رفتن من شویم، پخش و نبریم ماشین زیاد گفتند وقتی
 خرما گرمای این توی حاال که بودم کرده انتخاب را ها آن

 .شوم آب شمعی مثل کولر بی پزان،

 

 زن ...درک به من شازده؟ خندی می چی واسه االن ــ

 !رفت آب باردارت

 

 اش پیشانی به ای کاغذی دستمال کلفگی با نگار
 جواب خوردکنش اعصاب لبخند همان با پرهام و چسباند

 .داد

 

 نیم یه کرده، پیدا مشکل ست دقیقه ده فقط کولر سپیدار ــ
 !نداره غر انقدر ...رسیم می دیگه ساعت

 

 پر خاطر به را ساکم .فهمیدند نمی خدا به فهمیدند، نمی

 سریع خیلی .بودم گذاشته کنارمان عقب، صندوق بودن
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 .برداشتم را رسید دستم به که شالی اولین و کردم بازش

 کارم، از شده شوکه پرهام و کشیدم جلو سمت را خودم

 .شد دوخته من به آیینه توی از نگاهش

 

 کنی؟ می چیکار ــ

 

 اما کند مقاومت کرد سعی سرش، روی انداختم را شال
 به راه شود، پرت رانندگی از حواسش خواست نمی چون

 شوکه نگاه زیر و گردنش دور پیچیدم را شال .نبرد جایی

 .برگشتم سرجایم آزاد، خندان و نگار ی

 

 گم می وقتی بفهمی تا کن، تحمل برسیم تا و شال اون ــ

 انقدر موهام بین پیچید می باد بودم منم !چی یعنی گرمه

 .خندیدم می خونسرد

 

 هم و بود گرفته اش خنده هم کند، باز را شال کرد سعی

 کف که کارم از بود آمده خوشش اما نگار .بود شوکه
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 هایمان، دست برخورد صدای .گرفت سمتم را دستش

 لبخند با ماشین، کنار ی شیشه توی از آزاد شد باعث

 .کند تماشایم

 

 !خدا به خلی ــ

 

 را سرم گرما، از کلفه باز من و عقب کرد پرت را شال

 .بردم بیرون ماشین از

 

 !پژمان ماشین برم کنید پیاده و من ــ

 

 نیست جا نشستن، بابا و عزیز و مامان هم جا اون ــ

 !دیگه

 

 گرفت سمتم ای معدنی آب آزاد .کنم گریه خواست می دلم

 .سمتم کرد خم را سرش صندلی ی گوشه از آرام و
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 شال، همون روی بریز و آب باقی بخور، آب یکم ــ

 !گردنت روی بکش کن خیسش

 

 و اش شانه به رساندم را دستم ها، حرف این جای به

 .چسباندم بود نشسته او که ای صندلی پشتی به را سرم

 

 ندونستم؟ رو تو ماشین قدر چرا ــ

 

 بودم عصبی .برد باال را هایشان خنده صدای دوباره لحنم

 .کردم نمی اغراقی هیچ و بود کرده ام کلفه واقعا گرما و

 تنم به جان روستا، ورودی ی امامزاده دیدن با باالخره

 محض به که بود دستگیره روی دستم طوری .برگشت

 کرد می فکر دانست نمی هرکی شوم، پیاده ماشین توقف

 من از تر بیش نگار حتی .اند کرده ام شکنجه جا این

 باالخره .بود زده غر من از تر کم و بود کرده تحمل

 کرد توقف خانواده اعضای باقی ماشین پشت ماشینمان،
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 را آفتابگیرم کله .شدم پیاده وقت، اتلف بدون من و

 رقیه، بی بی ی خانه در جلوی و کردم مرتب سرم روی

 می فقط .کوبیدم را در ی کوبه نفر اولین عنوان به

 صد کولر زیر و داخل برم شود، باز در این خواستم
 از گرما، از حجم این بلکه بکشم سر خنک آب لیوان
 !برود و کند گم را گورش جانم

 

 ٦۱۹_پارت#

  طومار#

 

 در که آنی هم باز بودیم، آمده عزیز با که قبلی سری مثل

 فقط .بود رقیه بی بی دختری و کوچک ی نوه کرد باز را

 بلند محض به لبخندی، هیچ بی و دادم سلمی بچه به
 وارد و زده کنار را او گفتنش، کیه و بی بی صدای شدن

 به که شد نمی شدم، می تلف گرما از داشتم وقتی .شدم

 !کرد فکر تعارف
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 بی؟ بی خوای نمی مهمون ــ

 

 و پیر ی چهره شکفت، گلش از گل دیدنم محض به
 برایم را دستانش و شد مزین لبخندی به اش چروکیده

 .کرد باز

 

 !عزیزدل اومدی خوش ــ

 

 بعد و رساندم آغوشش به سرعت نهایت با را خودم
 وارد شد، خانواده ی بقیه با احوالپرسی درگیر او وقتی
 را من چرخید می داشت که ای پنکه .شدم شان خانه

 محض به وجودم، تمام با من و خواند خودش سمت

 هم بقیه وقتی .کشیدم عمیق نفس بادش جلوی ایستادن

 شبیه توانستم می و بود آمده جا حالم تازه شدند، وارد

 کرد نرمی اخم دیدنم، محض به سودابه .کنم رفتار ها آدم

 !شد نزدیکم و
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 باید جا، این میاد بارشه اولین شوهرت قشنگم، خواهر ــ
 کردی؟ می معرفیش بی بی به موندی می

 

 ام ادبی بی خیر از بار این تا کردم لوس کمی را خودم

 .بگذرند

 

 کولرش پرهام ماشین آبجی، شدم زده گرما خدا به ــ
 !بود خراب

 

 بعد، لحظاتی و کرد نشینی عقب که سوخت حالم به دلش
 اعضای ی باره یک ورود حجم از بی بی کوچک ی خانه

 صدا که بود شده شلوغ طوری پرجمعیتمان، ی خانواده

 هرزگاهی و بود پرهام کنار آزاد .رسید نمی صدا به

 شکلی به بود نگرانم چرخید، می من سمت نگاهش

 ترسانده بودم زده غر گرما سر از قدر آن !واضح

 با که بی بی دختر .شوم زده گرما مبادا که بودمشان

 آمده جا مان همه حال دیگر کرد، پذیرایی ازمان شربت

 می .بودند گرفته دستشان در را جمع بی بی و عزیز .بود
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 می حرف قدیمی های خاطره از و خندیدند می گفتند،

 به بهتر پنکه باد که قسمتی بود نشسته هم من .زدند

 هم را شربتم لیوان دومین که حالی در و بخورد صورتم

 می .چرخید می پژمان و آزاد بین نگاهم زدم، می

 دوسه فقط ...نه یا دارد تنشی روابطشان ببینم خواستم

 قدر آن .بود طبیعی هم همان و بودند شده صحبت هم بار

 و شود جانم گوارای شربت، های قطره آخرین که طبیعی

 .بگیرد آسودگی طعم نفسم

 

 فخری؟ گرفتی داماد ــ

 

 آزاد سمت لبخند با را ها نگاه رقیه، بی بی سوال

 هجوم مورد ناگهانی که این از بود مشخص .چرخاند

 و زد لبخندی احترام با اما شده معذب گرفته قرار ها نگاه

  !گذاشت زانو روی دست عزیز،
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 و عروس من ی خونه توی !پسرمه نیست، داماد ــ

 !شن می اضافه بهمون پسر و دختر نداره، معنی دامادی

 

 ٦۲۰_پارت#

  طومار#

 

 

 !شد شاد رقیه بی بی صورت

 

 !بشن خوشبخت ــ

 

 که بودیم ها خانواده آن از ما کردیم، تشکری همه
 و دانستیم می خودمان خوشبختی را، دیگری خوشبختی

 !دیگران خیر دعاهای از کردیم می قدردانی

 صبر خدا ...فخری بود شیطون خیلی آخریت، دختر این ــ

 !دامادت دل به بده
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 من و چرخید من سمت ای بامزه طنز یک با آزاد نگاه
 دفاع ازم تا کردم نگاه عزیز به ابرو، پرش یک با همراه

 .کند

 

 بود، بچگیاش واسه اون ولی آخری، این کرد پیرم ــ

 امانت ی شرمنده شکرخدا  !شده تر خانم ماشاهلل االن

 !نشدم هللا نعمت

 

 .کرد زمزمه لودگی با پژمان

 

 عزیز؟ ست کوچیکه وزه این پیریت بانی و باعث پس ــ

 

 به وقت عزیز که این به بود ای کنایه این .خندیدند همه

 تقریبا و بود گذشته ازش سالی و سن هم من آوردن دنیا

 بود نشسته پژمان نزدیک که سهیل به عزیز .بود مسن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بی سمت کرد رو بعد و بکشد را او گوش تا کرد اشاره

 !رقیه بی

 

 !رقیه کرده پیرم هم یکی این سپیدار، جز ــ

 

 ای اشاره دخترش به رقیه بی بی و شد بلند جمع ی خنده

 سودابه .داد را ناهار پخت دستور بود مشخص .کرد

 عزیز به رو سعید و برود کمک برای تا برخاست سریع
 .پرسید

 

 نمیان؟ هاش بچه و حمیرا ــ

 

  .داد تکان سری عزیز

 

 !هم اونا رسن می ناهار تا ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 به و رفت هم توی آزاد اخم جمله، همین گفتن محض به

 من به یعنی که انداختم باال ای شانه .انداخت نگاهی من

 بی دختر طاهره، .برخاستم کمک برای و ندارد ارتباطی

 برای که گرفت می مشورت صلح سودابه از داشت بی

 را بازویم و خندید رسیدم، که من .کند طبخ چه ناهار

 .گرفت

 

 من بپرسم، دخترمون از بذار اصل اومد، عروسمونم ــ
 بده؟ بذارم بزقرمه اگز

 

 .بود توامان ذوق و کشیدن خجالت وقت چه دانم نمی

 

 ٦۲۱_پارت#

  طومار#

 

 زحمت به بذارید تر ساده چیز یه ولی نیست که بد ــ

  .نیفتید
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .داد تکان سری هم سودابه

 

 نمی گوش ...بذارید پلو لپه گم می گم، می و همین منم ــ

 .کنن

 

 باالخره هم ...داره گوشت هم تره، آبرومند بزقرمه ــ

 !محلیمونه غذای

 

 و کردم نگاه سودابه به یخچال، سمت رفت و گفت را این

 طاهره به داشتیم همه بعد، لحظاتی .انداختم باال ای شانه

 های بحث از ریزمان های خنده صدای و کردیم می کمک
 حیاط به درش که آشپزخانه کوچک محیط توی زنانه،

 آسودگی یک حمیرا، خاله آمدن با .چرخید می شد می باز

 مرتب او، برعکس اما من .نشست عزیز نگاه ته عمیق

 که این از بعد و رفتم می خانه داخل به آشپزخانه از
 شد، می راحت آزاد و محمدمهدی بین تنش نبود از خیالم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 سفره که بود گذشته دو از ساعت .گشتم برمی را مسیر

 به را همه آبگوشت، خوش بوی .کردیم پهن را ناهار ی

 جمعیت کفاف رقیه، بی بی های کاسه .بود کشانده ضعف

 آورده کاسه چند خانه از هم دخترش بنابراین .داد نمی را

 قشنگ حتی را سفره ها، ظرف بودن دومدل این و بود

 نیمی و بودند سرخ گل ها کاسه از نیمی .بود کرده هم تر

 ظرف و چرخید می سفره توی خشک های نان !استیل

 می جا به جا جمعیت زدن حرف صدای بین ترشی، های

 همیشه ها دورهمی این از شلوغ، های جمع این از .شد

 حسی .داشتم بهتری حس یک بار این و آمد می خوشم

 توانست نمی دیگر هم محمدمهدی بودن حتی که

  .کند کمرنگش

 

 کردن جور و جمع و ها ظرف شستن ناهار، صرف بعد

 به ...ناهار بعد ی میوه و چای کمی خوردن و آشپزخانه

 رخ آسمان توی ابرها و شد کمرنگ آفتاب که این محض
 عزیز درآمد، خرماپزانش حالت آن از هوا و دادند نشان

 ی خانه برویم خواست می .برخاستن به داد دستور
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 درامده کمی راحت و شوخ حالت آن از همه و مادرش

 به قصه این ته که بود مشغول ذهنمان جهت بی .بودند

 ایوان ی لبه هایم کفش پوشیدن برای وقتی .رسد می کجا

 نجوا هایم کفش به خیره و ایستاد کنارم هم آزاد نشستم،

 .کرد

 

 !نپوش دیگه نداره، درستی کفی کفش این ــ

 

 را پاهایم و زدم زل سفیدرنگم و راحت های کفش به

 .دادم تکان

 

 !قشنگه ولی ــ

 

 از خداحافظی ی لحظه این .بایستم تا گرفت را دستم

 تکرار و شلوغی از مغزم گرفت می سرسام میزبان
 !خدانگهدار و شدیم مزاحم ی جمله ی هزارباره

 .کنم می درست برات و ترش قشنگ ــ
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ٦۲۲_پارت#

  طومار#

 

 توی دستم فشردن با را لبخندم جواب .زدم لبخندی

 بین کمی .شویم خارج خانه از جلوتر گفت و داد دستانش

 عزیز پدری ی خانه و بی بی ی خانه مشترک دیوار

 .بکنند را هایشان خداحافظی ها آن تا ایستادیم

 

 نخلستان؟ به خوره می ور این ــ

 

 را دستم هنوز .گفت می که جهتی طرف چرخاندم را سرم

 .بود نکرده رها

 

 وقت خصوص به !باحاله ولی کوچیکیه، نخلستان آره، ــ

 !غروب
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !من سمت داد را نگاهش و داد تکان سری

 

 !بگردم دورت شدی مظلوم و آقا امروز چقدر ــ

 

 !نه صورتش اما خندیدند چشمانش

 

 پرجمعیتی خیلی ی خانواده گفته بهتون کسی خدانکنه، ــ
 داری؟

 

 .کشیدم دهانم توی را لبم و خندیدم

 

 ترسیدی؟ همسر ی خانواده ازدیاد از ــ

 

 !نرم و شوخی به کرد، اخمی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !غریب البته و ...شلوغی این قشنگه برام چی؟ ترس ــ

 !هربار گیرم می قرار تأثیر تحت

 

 خانه از که چندنفری از خجالت بی توانستم می کاش
 بغلش محکم کشیدند، می را بقیه انتظار و بودند درآمده

 چیزها بعضی .بودم دیگری تربیت تحت من خب اما .کنم

 و خجالتمان پشت ما برای نبودند، بد هم هرچقدر

  .شدند می پنهان فرهنگمان

 

 هم تو ی خانواده خانواده، این خب، سرم به دردت ــ

 !دیگه شدن

 

 .فشرد تر بیش را انگشتانم

 

 منم ی خانواده آره کتابدار، خانم نزن حرف طوری این ــ

  !شدن
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 سوت ای خانه داشت، را رویاجان این قبل تا فقط پسرکم
 فرقی نبودش و بود که پدری غمگین، مادری کور، و

 عجیب برایش همهمه این شلوغی، این حاال، و نداشت

 و فهمید را دردم که کردم تماشایش فقط !هربار آمد می

 .زد پلکی

 

 !نکن نگام طوری اون خوبم، ــ

 

 ٦۲۳_پارت#

  طومار#

 

 همه کلیدش، کشیدن بیرون با و آمد بیرون عزیز باالخره
 ی همسایه چوبی و قدیمی در سمت کرد هدایت را مان

 !رقیه بی بی
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 !بیاید ــ

 

 وارد هللا بسم با همه، از جلوتر و کرد باز را در خودش

 بی حتی و عجله بی کم، کم و کردند نگاه هم به بقیه .شد

 ایستاده عزیز .شدند داخل سرش پشت یکی یکی ...میل

 .کرد می نگاه دیوار و در به داشت خانه، حیاط وسط بود

 خانه این خشت پی و رگ توی روزی که ای زندگی به

 آزاد دست .فهمیدم می را نگاهش معنی .داشت جریان

 هم همراه که روزی آن یاد .بود من دستان توی هنوز

 هایش حرف با را روستا ی پرونده و شدیم جا این وارد
 و بزنم لبخندی شد باعث بست، ذهنم توی همیشه برای

 می فکر روز همان به داشت هم او گمانم به .کنم نگاهش

 چیز اش لعنتی و وری یک لبخند آن دلیل وگرنه ...کرد

 .باشد توانست نمی دیگری

 

  و، مادربزرگ خدابیامرزه ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 ایوان روی نشست بغض با و گفت را این حمیرا خاله
 کردند زمزمه او ی جمله شبیه چیزی همه گرفته، خاک

 چرخید سرها در، به چیزی شدن کوبیده محض به و

 سمت آن به همه از زودتر سعید !شده بسته در طرف

 انتظار که دیدیم را کسی بازکردنش، با همراه و رفت

 دوست ی نوه محمدعلی، ی نوه .داشتیم هم را دیدنش

 !مادربزرگمان دیاری هم و همسایه ی نوه هللا، بابانعمت

 تا ما، به پدربزرگش پیغام رساندن برای که پسرکی همان

 عزیز حال بدشدن روز که همانی .بود آمده کرمان

 نجابت و سادگی کردم می فکر که همانی و بود مهمانش

 .دارد عمیقی

 

 !پسر امدی خوش ــ

 

 مفصل را عزیز جواب و کرد سلم مان همه به خجالت با

 سر با او و پرسید چیزی او از اشاره با عزیز .داد تر

 این بعد عزیز .کرد اشاره خانه داخل به دادنی تکان

 تا ایستادیم همه .کرد حرکت خانه داخل سمت ها، اشاره
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 پشتش ترتیب به بعد، و برود باال را ها پله عجله بی او

 دادند، می زمان بوی خانه این دیوارهای .شدیم روان

 بود هم ها همین سر !دادن دست از ...بوی و قدمت بوی

 آخرین عنوان به و شدم نزدیک آزاد به تر بیش که

 بود نشسته عزیز که ای خانه .گذاشتم خانه در پا گروه،

 مطمئن که ای قدیمی و بزرگ ی جعبه کنار مرکزش، در

 ...بودم گذاشته خانه این در پا وقتی قبل، سری بودم

 .بودمش ندیده ام زندگی در امروز تا و نبود آن از خبری

 

 ٦۲٤_پارت#

  طومار#

 

 !پایانی پارت

 

 .بود قدیمی صندوق آن به همه نگاه نه، که من نگاه فقط

 همیشه که لرزشی با را دستش و پایش بود نشسته عزیز

 صورت روی بار یک نگاهم .کشید می آن روی داشت،
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .کرد خوب را حالم که رویم به زد لبخندی چرخید، آزاد

 پیدا زدن حرف جسارت که بود نفری اولین حمیرا خاله

 .کرد

 

 !خانم خاله صندوق اون نقل چیه ــ

 

 و کرد نگاه را تکمان تک دور بک .آمد باال عزیز سر

 .آمد حرف به آرام

 

 از ده این شما، و من بودن از تر قدیم قدیم، خیلی ــ

 سر همه که بودن خانوار چندتا .بود تر کوچیک حاالشم

 نونی راه، همین از و کردن می کار کوچیک نخلستان یه
 با نخلستان همین سر جوون، و پیر .بردن می سفره سر

 شاید یا قاجار عمر اواخر مال قصه .کردن می کار هم

 ها سال اون نداره، امکاناتی االنم جا این !پهلویه اوایل

  !هم کنار خونه چندتا یه و بوده بیابون یه که

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 کردم اشاره آزاد به .دادم ای شیشه در به را ام تکیه

 اراده بی نگاهم !ایستاد کنارم و کرد مخالفت او و بنشیند

 همسرش دست توی دستش .چرخید محمدمهدی سمت

 انگار کشیدم، عمیقی نفس !عزیز معطوف نگاهش و بود

 .بودیم گرفته قرار خودمان درست سرجای هرکدام

 

 که وقتایی که سال و سن کم ده، این توی بوده دختری ــ
 پسر ی دلداده نخلستان، سر برده می غذا پدرش برای

 دلباختگی یه !کرده می کار جا اون که شه می نوجوونی

 پشت شه می دیداراشونم مکان و شه می دوطرفه که

 !ده ی امامزاده

 با عشق، از ای قصه .درخشید نگاهم توی شوقی برق

 به تهش ببینم تا سپردم گوش عزیز به تری بیش دقت

 .رسیم می کجا

 

 می دختر برای نامه یه پسر دیدن، می و هم که هربار ــ

  .آورد
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  ها؟ سال اون بود کاغذ ــ

 

 عزیز ما، ی همه لب روی نشاند خنده پژمان سوال

 .کرد دراز را پایش یک و کشید دهانش دور دستی

 

 لودگی پسرجان، که زنم نمی حرف جومونگ زمان از ــ

 !نکن

 

 و بیاید باال همه دست شد باعث عزیز ی کوبنده جواب
 را هایش خنده داشت سعی جمع لبشان، پشت بنشیند

 .بدهد قورت

 

 .نداشت خوندن سواد دختر اون بود، جا این مشکل ــ
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 سعی بزنی، حرف ناشنوا آدم یه با انگار یعنی این خب ــ

 !که بود باطل

 

 ٦۲٥_پارت#

  طومار#

 

 !پژمان سمت دوخت را عتابش و پراخم نگاه عزیز

 

 !کردیم کوتاهی تربیتت سر ــ

 

 نگه حرمت کرد اشاره اخم با و رفت سمتش پژمان، پدر

 .نشست و داد دیوار به را اش تکیه پژمان، و دارد

 

 .زنم نمی حرف دیگه من اصل ــ
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 امید این به و داشت می نگه رو ها نامه تمام دختر ــ
 و کنه ازدواج پسر اون با روزی یه که کرد، می زندگی

 .بخونه رو ها نامه و بگیره یاد و سواد خودش از بتونه

 یه .شد می بدل و رد هم ای هدیه یه میون، این هرزگاهی

 یه و بود تراشیده خودش پسر که چوبی دست کار سری
 بهش پسر ی مرده مادر از که جواهرنشان، گردنبند

 .دختر به بودتش داده و بود رسیده

 

 بود؟ پولدار پسره ــ

 

 بود، شده قصه این محو من مثل هم او که نگار سوال

 .بیاید حرف به باز پژمان عزیز جای شد باعث

 

 ده می و جواهر گردنبند آدم پولدار، نه بوده خل پسره ــ

 !بعد اول شد می زنش حاال دختر؟ یه به
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 پرتش که این برای چیزی اما چرخاند، را سرش عزیز

 را کیفش سودابه اما او جای .نکرد پیدا پژمان سمت کند

 کیف برخورد محض به و کرد پرتاب پسرش سمت

 .غرید پژمان، بدن با کوچکش

 

 !پسر بگیر دهن به زبون ــ

 

 الاله با عزیز بعد، کمی و شد بلند آرام هایی خنده صدای
 سوال جواب اما گرفت، سر از را قصه ی ادامه ی هللا

 .داد هم را نگار

 

 عروس ارث هم گردنبند !بوده ده های ملک از پسره، ــ

 .قدیمی و بود قیمتی !خونه عروس به

 می زیاد دونفر این بین عشق گفتم، می داشتم ...بگذریم 

 خوام می شهر، رم می من گه می دختره به پسره و شه
 برای میام و گردم برمی و رم می حکومتی، کار توی برم

  !کردنت خواستگاری
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 ره؟ می ــ

 

 جای همین از .سوالم این به نسبت داد تکان سری عزیز

 را ام شانه آزاد .بود نشسته جانم به غصه حس قصه،

 !گفت گوشم زیر آرام و فشرد

 

 !لطفا نرو هاش عاشقانه حس توی خیلی ــ

 

 دوباره عزیز .دادم تکان را سرم و خواهشش از خندیدم

 .داد ادامه

 

 ٦۲٦_پارت#

  طومار#
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 می شوهر زور به و دخترش دختر، پدر و ره می پسر ــ

 دخترش بدونه که این بدون !ای دیگه خواستگار به ده

 مجبور هم، زبون بی دختر ...بسته ای دیگه کس به دل

 یکی عقد ی سفره سر بشینه و تقدیر به بده تن شه می

 !دیگه

 

 پژمان .گفتم وایی غصه با و گذاشتم دهانم روی را دستم

 .انداخت را پارازیتش هم باز

 

 ش غصه افتاد کتابا توی ی عاشقانه های قصه یاد بیا، ــ

 !گرفت

 

 ادبش سودابه مثل توانستم نمی و بود سنگین کیفم حیف

 لودگی تا زد زل او به اخم با و کرد نوچی اما پرهام .کنم

 ادامه و کشید آهی پژمان به اهمیت بی عزیز .کند تمام را

 .داد
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 شنیدن بعد پریشونش حال اون و پسر برگشت ی قصه ــ

 بعد پنهانی، روز یه دختر ...ازش بگذریم و بمونه خبر،

 و گردنبند دادن برای ...پسر سراغ ره می ازدواج

 پسر اون اما !شون کاره نیمه ی قصه کردن مختومه

 .گیره نمی پس ده می کسی به که چیزی گه، می بهش

 برای درد یه با قصه، این و مونه می دختر پیش گردنبند
 !شه می تموم هردوشون

 

 کرد؟ چیکار و گردنبد اون دختر ــ

 

 برای .بودیم شده قصه غرق همه از تر بیش نگار و من

 بداند که کردم نگاهش طوری پرسید، را این وقتی همین

 .کشید آهی باز عزیز .پرسیده را من سوال

 

 هرچی و پسر ساز دست های هدیه ها، نامه گردنبند، ــ
 صندوق، یه توی کرد جمع بود، مونده عشق اون از که

 یه عین و کرد چال ش خونه ی استفاده بی انبار آب توی
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 تن و کرد پنهان دلش توی رو محبت و عشق این گنج،

 !تقدیر به سپرد

 به داشتند همه .شد قفل هم در سوال و تعجب با نگاهمان

 .کرد نجوا سوالی حمیرا خاله .کردند می نگاه هم

 

 ...دختر اون ــ

 

 .شود تمام حرفش نگذاشت عزیز

 

 محمدعلی پدر هم پسر اون بود، من مادربزرگ ــ

 همینی صندوق، اون خونه، این خونه اون !خدابیامرز

  !منه جلوی که

 

 به فقط من و زد می حرفی ناباورانه هرکس شد، همهمه

 آن های مانده باقی تمام یعنی .بودم زده زل صندوق آن

 .کشید عمیقی نفس عزیز بود؟ صندوق آن توی عشق،
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 همه ...گفتم رو ش قصه که پسری همون احمد، ظاهرا ــ

 عشقش زجرهاش، از .بوده نوشته دفتری توی رو چیز

 محمدعلی، و دفتر این .گذاشتن سر پشت که ای قصه و

 پیدا بیماریش آخر روزای خدابیامرزتش،

 

 ٦۲۷_پارت#

  طومار#

 

 رو قصه اما صفحاتش، بعضی بود شده نابود .بود کرده

 ما خواست می روزها اون که محمدعلی نقل .بود فهمیده

 صندوق، اون توی بهرحال !بود همین برای ببینه، رو

 !بود هنوز احمد مادر جواهر گردنبند

 

 .بود شده جالب قصه برایش حاال پژمان
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 توئه؟ این حاال گردنبند یعنی ــ

 

 .چرخید محمدعلی ی نوه سمت عزیز سر

 

 ی نوه این به بوده، ما دنبال محمدعلی که آخر روزای ــ
 کوتاهی اما علی آقا کنه، خبر رو ما بوده سپرده گلش
 نفسای محمدعلی که وقتی تا ما، کردن خبر توی کرده
 !کشیده می داشته و آخر

 

 .چرخید محمدعلی ی نوه سمت زده بهت حمیرا خاله

 

 !چرا ــ

 

 .کرد زمزمه عمیقی، نفس با همراه و افتاد پایین او سر
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 ی وسوسه بوده، شنیده پدربزرگش از که رو قصه ــ

 گفته، خودش پیش .بوده کرده پیدا و گردنبند تصاحب

 .رسیده زن اون به ناحق به و بوده پدربزرگش ارث اون

 این سراغ اومدن دوستش و خودش شبونه، همین برای

 آن به که کسی حقیقت، در .آوردن درش و صندوقچه

 پسر گل همین بودیم، ردش دنبال همه و بود اومده انبار

 !بوده

 

 زیر به سر که جوانی صورت به واج و هاج همه متحیر،
 زده زل ریخت می عرق شرشر داشت و بود انداخته

 نمی چیزی چنین اش چهره به هم درصد یک حتی .بودیم

 .رسید می نظر به آقا و مودب و متین که بس آمد،

 .پرسیدم ناباورانه

 

 که ای سایه جا، این اومدیم عزیزم و من که وقتی اون ــ
 بودی؟ شما هم کرد می نگاهمون داشت دیوار روی
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 جواب یعنی این و افتاد پایین تر بیش سرش شرمنده

 .کرد خاموش را همهمه بلندش صدای با عزیز مثبت،

 

 مادرش از رو صندوق این ی قصه مادرخدابیامرزم، ــ

 بود کرده باور .بود شنیده شبونه هاش قصه توی گاهی

 بودتش رسونده باور این عمرش، آخر های سال و هست

 وقتی تا نگرفت .نگرفت جدیش اما کس هیچ !گفتنش به

 شبونه دوستش با ش، نوه و خوند و دفتر اون محمدعلی

 حمیرا، هم ها زمان همون .کشیدن بیرون و صندوق اون

 یکی شد متوجه و کرد سرکشی و بود افتاده گنج اون یاد

 همین زدیم، سر که سپیدارم و من .کنده رو جا این تازگی

 که بستیم رو قصه ولی ...والغیر و شد دستگیرمون

 !نشکنه قضیه این سر کسی حرمت

 

 .بودم ناباور هنوز
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 ما؟ سراغ اومدی محمدعلی مرگ بعد شما چرا پس ــ

 !بگی رو محمدعلی حرف که کرمان اومدی اصل خودت

 

 دانم نمی بود، ضعیف صدایش .خورد تکانی جوانک سر

 !خجالت یا بود شرم از

 

 .نبود گردنبندی توش اما کردیم، پیدا و صندوق ما ــ

 پیگیری رو قضیه شما طرف از خواستیم ...همین برای

 دونه می چیزی عزیزخانم بشم مطمئن خواستم می .کنیم

 دونستم می این توی رو راه بهترین همین برای !نه یا

 .بندازم جلو رو شما ی خانواده که

 

 نمی واقعا بود؟ زیرکاه آب انقدر واقعا .فهمیدمش نمی

 .کرد قضاوت را ها آدم ظاهر روی از شد

 

 شد؟ بد عزیزم حال که گفتی رو همینا روزم اون ــ
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 لب و داد تکان تند و تند را سرش .بود خشم از پر لحنم

 .زد

 

 خونه از من وقتی قسم خدا به ولی گفتم، و حقیقت من ــ

  .بود خوب حالش عزیزخانم رفتیم می

 

 !بده لو و خودش بیاد دزد، یه شه می چطور اصل ــ

 

 هم علی .کرد بلند سر اخم با پژمان سوال این بعد عزیز

 زیری به سر از دست که بود برخورده بهش انگار

 .برداشت

 

 فقط گفتم، اومدم اگر ...ما حق .بود ما ارث گردنبند اون ــ

 سراغم غصه با خواب، توی پدربزرگم که بود این سر

 نه و داشتم ترسی کسی از نه .بود دلگیر ازم .اومد می

 !زده سر ازم خطایی شدن، خونه این وارد یواشکی جز
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 توی ش، خانواده و بوده زن اون حق که هرچیزی من

 ...اما گردنبند اون داشتم، نگه زدن دست بی صندوق

 

 ...معلوم کجا از نبود؟ بگی خوای می ــ

 

 .کند ساکتشان تا کرد بلند دست عزیز

 

 برداشته ازش پنهونی آقا، علی دوست رو گردنبند ــ

 .بوده

 

 !زده دزد شاه به دزد خوبه، ــ

 

 کردن مشت جز اما شد، علی خشم باعث پژمان، حرف

 حدود و حد اما عزیز .ماند سرجایش و نکرد کاری دست

 .داد نشان پژمان به را
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 !پسر کن سکوت ــ

 

 .زد لب غصه با حمیرا خاله

 

 نیست؟ کار در گردنبندی االن یعنی ــ

 

 .کشید آهی هم عزیز

 

 این اما جاش به .کنن پیداش نتونستن هنوز نه، ــ

 احمد های سازه دست و ها نامه تمام با هست، صندوق
 !مادربزرگم برای

 

 .آمد حرف به بار اولین برای محمدمهدی

 

 دست از بوده باارزش که چیزی داره؟ ارزشی چه این ــ

 !رفته
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 .زد کمرنگی لبخند عزیز

 

 نوشت؟ نامه احمد برای بار یه مادربزرگم، دونی می ــ

 

 !نداشته سواد گفتید که شما ــ

 

 نوشتن که دوستان ترین صمیمی یکی از ولی نداشته، ــ

 توی نامه اون ...بنویسه براش خواسته بوده، بلد

 من به و دفتر که آقا علی بوده، محمدعلی دفترخاطرات

 چون .کرد جلب رو توجهم تر بیش نامه اون داد،

 نرسیده، هم به ما راه هرچند بود نوشته توش مادربزرگم
 و داره ریشه ها آدم قلب توی که محبتی و مهر اما

 وقتی فقط آدم که هستند باارزشی گنج شبیه خاطراتش،

 که نوشته .فهمه می رو ارزشش بسوزه حسرتش در

 یک در قیمتی گنجی شبیه رو، علقه و مهر این تمام
 که ندازه می جایی رو کلیدش و کنه می پنهان صندوق
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 که نوشته .بره سراغشون نشه وسوسه وقت هیچ

 بود نتونسته وقت هیچ که هایی نامه اون خاطراتش،
 ارزشمندترین چوبی، های سازه دست اون و بخونه

 .هستند هاش دارایی

 

 !داشته شوخی طبع خدابیامرز ــ

 

 دم اما عزیز .کرد بلند را چندنفری ی خنده پژمان، لودگی

 !گرفت عمیقی

 

 دونسته می ....پسر شناخته می رو آینده خدابیامرز، ــ

 مهر نه و دارن باور رو عشق نه دیگه ها، آدم روزی یه
 یاد گنج عنوان به ازش .دونن می قابلی چیز و محبت و

 رو کلمات همین مطمئنم .بفهمونه رو ارزشش که کرده،

 کرده فکر واقعا مادرم، که برده کار به هم خونه توی
 نباید وقت هیچ مادرش احترام به که هست گنجی جا اون

 رو رازش بود، شده حواس بی وقتی که !بره سراغش
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 و حواسیش بی حساب به گذاشتیم هم ما عمر، یه و گفت

  ...نشدیم پیگیرش

 

 لب آرام صدایی با و کشبد صورتش روی دستی سعید،

 .زد

 

 !مادر بود وقتش االن شاید ــ

 

 .خورد تکان عزیز سر

 

 !بود االن وقتش ــ

 

 را آن حمیرا خاله که نشست جمع بین کمرنگی سکوت

 .شکست

 

 کردید؟ شکایت گردنبند برای ــ
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 دادن دست از خاطر به بود غمگین .خورد تکان علی سر

 .دانست می خودش حق که مالی

 

 .کرد پیداش بشه بعیده رفته، کشور از گن می ــ

 

 باز صدای .کرد باز را صندوق در بین، این عزیز

 توی ...شدیم نزدیک همه .کرد جلب را ها توجه شدنش،

 ای حرفه خیلی که چوبی های سازه از بود صندوق
 ام زده حیرت تر بیش که چیزی اما، بودند خورده تراش
 بود شده پوسیده کاغذشان که ای نامه همه آن بین .کرد

 جا طومار شبیه چیزی یک ریخت، می زدی، می دست و

 پوست روی شده نوشته بود ای نامه انگار .داشت

 .بودند کرده اش لوله که حیوان

 

 عزیز؟ ست نامه اون ــ
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 داشت و بود برداشته صندوق داخل از چیزی یک هرکس

 برش طومار، آن سمت برد دست عزیز .کرد می نگاهش

 .زد لب من دست دادنش با و داشت

 

 !حیوونه پوست روی این فقط ها نامه توی مادر، آره ــ

 

 سست خیلی و بود گرفته بدی بوی .کردم بازش احتیاط با

 دقت با و شدند جمع دورم چندنفری .رسید می نظر به

 نوشتار، نوع و خط دست .شدند کاغذ تماشای مشغول

  .بخواند توانست نمی راحت آدم که بود طوری

 

 !سپیدار نخون و داخلش ــ

 

 ایستاد سختی به عزیز، سمت چرخاندم را سرم تعجب با

 .گرفت من از را طویل و بلند مانند طومار ی نامه آن و
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 رو خوندنش فرصت وقت هیچ مخاطبش، که ای نامه ــ

 !مادر نداره خوندن نکرده، پیدا

 

 .ماند آن با من دل اما شد کشیده دستم از نشده باز نامه

 جدید طرح یک کتابفروشی، تابلوی برای رفتم می شاید

 چیزی کتابفروشی، اسم کنار که طرحی .دادم می سفارش

 که !عاشقانه ولی قدیمی قدر همین .بیاید نامه این شبیه

 گویند، می عشق از که هایی کتاب تمام که بدانند ملت
 و پنهانی های نامه همین وصف در ایست گویی زیاده

  !یواشکی

 

 باعث نه نداشت، سرانجامی که گردنبند ...آخر حرف ــ

 اما رسید، ما داد به نه و شد دونفر اون خوشبختی
 حرفای و خونه این باز نیمه ی قصه خواستم امروز

 !صندوقچه این در شبیه ببندیم، رو قدیمیش

 

 !برخاست آن به تکیه با و بست را صندوق در بعد
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 !کنید محمدعلی ی نوه سهم حللیتم یه ــ

 

 بود، ناراضی حمیرا خاله .چسبید هم به ها نگاه دوباره

 احترام به حال این با .داد می نشان را این صورتش

 !نگفت چیزی و فشرد لب عزیز

 

 !حمیرا داری حرفی ــ

 

 !خشمش باروت زیر کشید آتش عزیز، سوال

 

 این باشه، صندوق توی االن تونست می گردنبند اون ــ

 ارث کجاست؟ االن اما ...برداره رو سهمش هم شازده

 کجاست؟ خانوادگیمون
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 عشق امانت خانم، بود ما خانوادگی ارث اون ــ

  !خونه این بزرگ دست بود نافرجامی

 

 و صدایش توی شده جمع خجالت ی همه با علی، جواب

 .بود محکم شخصیتش،

 

 !اجازه بی آقاپسر، شدی ما ملک وارد شما ــ

 

 .گرفت را میانه عزیز

 

 از کار دیگه که االن حمیرا داره توفیری چه حرفا این ــ

 !گذشته کار

 

 .عزیزخانم کنم حلل نخواه من از ــ

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 چیزهای و صندوق آن به نگاه بی شد، بلند هم بعد
 عشق یک های مانده باقی به اهمیت بی داخلش،

 همسرش، و محمدمهدی .رفت بیرون خانه از نافرجام،

 .رفتند سرش پشت و گفتند آرامی خداحافظ مکث، کمی با

 چسبیده اش چانه که مردی و کرمانی خاندان و ماندیم ما
 از کرد، می غوغا شخصیتش توی تضاد .اش یقه به بود

 !شرم طرف یک از و دزدی طرف یک

 

 !استغفرهلل ــ

 

 این با خاله، ی خانواده رفتن بعد را جمع سکوت عزیز

 .چرخاند ما بین را سرش و شکاند ذکر

 

 دارن، دل به هم از که مهری هم، کنار خانواده بودن ــ
 و پشت خانواده بشه، چیزی وقتی که ای دلگرمی

 !واقعیه گنج که چیزیه هم، کنار خوششون حال پناهته،
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 حرفی کسی ...مورد این توی ثروتمندیم ما خداروشکر،

 ست؟ رفته مال پی چشمش هنوز و داره این غیر

 

 :.کرد صاف را صدایش سعید

 جوون این خطای و خبط توی مادر، سنده شما حرف ــ
 شما برای بود، اگر ارثی ولی نیست، ای شبهه و شک

 .شماست دست حللیتم و بخشش .بود

 

 عزیز، های بچه که داد نشان قاطعانه کامل سعید حرف

 ارثش برای که .ندارند او میراث و ارث به چشمی

 تأیید را او حرف همه !الغیر و بگیرد تصمیم باید خودش

 .زد لبخندی عزیز و کردیم

 

 تونی می شما جان، علی تکتون، تک بشید بخیر عاقب ــ

 !حللی ما، جانب از ...بری
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 دانم نمی اما بزند حرفی خواست شد، باز علی های لب

 .کرد نجوا آرام و شد خم فقط .خورد را آن چرا

 

 .برداشتی دوشم روی از بار عزیزخانم، ممنون ــ

 

 همه حاال .کرد ترک را خانه عجیب سرعتی با هم بعد

 مادری، جد که صندوقی .بود صندوق سمت ها نگاه

 تا بود کرده قفل تویش را اش علقه و مهر و خاطرات

 پنهان زیادی غم صندوق، آن توی .کند زندگی بتواند

 تک تک و ننشسته بار به کلمات تک تک الی .بود

 و آرام نفس عزیز .بودند دلتنگ ای چوبی های مجسمه

 !کشید راحتی

 

 !جان خانم گلی کنه خدارحمتت ــ

 

 بسته جا همین گنج ی قضیه بود، مادربزرگش اسم این
 چیز انتظار !سهل و ساده زیادی پایان یک با .بود شده
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 کنم انکار توانستم نمی اما، داشتم تری انگیز شگفت

 ارام جمع، سکوت بین .غمگینم نافرجان عشق آن بابت

 هم کنار حرف بی .آمد کنارم هم آزاد .زدم بیرون خانه از

 و ساختمان به دیگر نگاهی با و زدیم پا را هایمان کفش

 بینمان سکوت .گرفتیم پیش را نخلستان راه خانه، حیاط

 شنیده داستان ی غصه غم از دانم نمی .کرد می سنگینی

 تک زندگی بود، اگر که گردنبندی به فکر یا بود، شده

 .کرد می تغییر تکمان

 

 !گفت می راست عزیزت ــ

 

 به رو آسمان به داشت اما او .چرخید سمتش نگاهم

 به هم ها نخل فاصله این از .دوخت می چشم غروب

 .آمدند می چشم

 

 گفت؟ می راست و چی ــ
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 و اتحادشون و خانواده ارزشمندتر، گنج از که ــ

 !فهمم می من و این همه، به مهرشون

 

 در کرد، می نگاهم .چرخید سمتم سرش .آمد درد به دلم

 !آرامش نهایت

 

  .خوشبختید خیلی شما ــ

 

 !مایی از هم تو ــ

 

 جیب، در دست دوباره و نداد جوابی زد، محوی لبخند

 که ردی به .کرد نگاه مقابلش به و برداشت گام کنارم

 می ها نخل برگ و شاخ به داشت نارنجی، غروب

 .انداخت

 

 !یادته جا این اومدیم هم با که روز اون ــ
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 از گنج، از بوده کرده ناامیدم او .برود یادم شد می مگر

 نمی دیگر .بودم بسته را اش پرونده دیگر روز همان

 عزیز، قول به .بیایم نظر به متوهم آن به فکر با خواستم

 باز که بود امروز زمانش گنج راز .داشت زمانی هرچیز

 .شود

 

 باشه، کار در ای قیمتی چیز واقعا کردم نمی فکر ــ

 .کردم قضاوتت

 

 !بود عذرخواهی نوع یک این .خندیدم

 

 !بخشم می ــ

 

 را نخلستان سکوت جفتمان ی خنده کرد، کج را سرش

 های دوچرخه زنگ صدای بعد، ی چندثانیه .شکست
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 می مسابقه نخلستان کنار ی جاده در که نوجوان دوپسر

 با آزاد .چرخاند سرمان و نشست گوشمان توی دادند،

  .برد باال را صدایش دیدنش

 

 !پسر آهای ــ

 

 .کردم نگاهش سوالی

 

 داری؟ چیکارشون ــ

 

 و سمتشان برداشتم گام همراهش !محکم گرفت، را دستم

 .ماندند او منتظر هایشان دوچرخه توقف با دوپسر،

 باال نفسم رفتنمان راه سرعت خاطر به رسیدیم، وقتی

 بیرون اسکناسی و کرد جیبش توی دست آزاد .امد نمی

 .زد لب عمیقی دم با و داد تکان پسرها جلوی .کشید
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 ما؟ به دید می قرص و هاتون دوچرخه ساعت نیم یه ــ

 

 چرخید او روی از نگاهم .کردم تماشایش زده حیرت

 هوس چرا ولی !بود بزرگ سایزشان دوچرخه، روی

 کردند نگاه هم به کمی پسرها بود؟ زده سرش به کار این

 .زد لب ارام یکیشان بعد، و

 

 ش خونه از دیدم خودم ن، رقیه بی بی مهمونیای اینا ــ
 !بدیم .اومدن بیرون

 

 .آمد پایین اش دورچرخه از و داد تکان سری هم یکی آن

 

 !بفرما آقا، خوایم نمی پول ــ
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 جیب توی را اسکناس معرفتشان، به زد لبخندی آزاد
 به هم ای ضربه و گذاشت پسرها از یکی پیراهن جلوی

 .زد اش شانه

 

 وقت هیچ بازاری یه ولی خداست، معرفتت و مهربونی ــ

 !کنه نمی معامله طوری این

 

 خنده زیر فهمیدم که من اما نفهمیدند، را حرفش پسرها

 درس که روزهایی آن از وای !بلند صدایی با .زدم

 چشمان .داد می تجربه بی من به را بودن بازاری

 سوار آرام بعد کمی .زد برق روزها آن یاد از هردویمان

 راحتی و من حرکت از اطمینان از بعد او و شدم دوچرخه
 ی فاصله و شد دورچرخه یکی آن سوار هم خودش ام،

 نگاهمان و کردیم حرکت هم کنار کرد، صفر را شده ایجاد
 ها، نخلستان پشت که بود غروبی نارنجی رنگ به

 که باری آخرین .بود ساخته تماشایی و بدیع تصویری

 یادم که من از بود دور قدر آن بودم، شده سوار دوچرخه

  .آمد نمی
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 کنی؟ می فکر چی به ــ

 

 کمی ...ایستاد هم او داشتم، نگه حرکت از را دوچرخه

 پرسیده سوال یک .کرد تماشایم و چرخید !من از جلوتر

 را شالم قبلش منتهی .دادم می را جوابش باید که بود

 این .زدم گره سرم دور ...سر پشت از توربان، شبیه

 روی گرم باد با موهایم نه خورد، می سر دیگر نه طوری
 بالم و دست توی هایش ریشه نه ریختند، می صورتم

  !جدیدم ظاهر به خندید کردم، حرکت که دوباره .بود

 

 پشت ماجرای کرد می فکر کی که کردم می فکر داشتم ــ

 ی نوه به !بشه ختم جا این به گنج، ی شایعه اون

 !محمدعلی

 

 داشتی؟ تری انگیز هیجان چیز انتظار ــ
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 و هیجان عاشق من شناخت، می را من که بود خوب

 !را ها ناشناخته کشف

 

 !نبود کلیشه همه این انتظارم ــ

 

 !نیستن بد که ها کلیشه ــ

 

 توضیح خواهان که بفهمد تا چرخید سمتش کوتاه سرم

 که مسیری به دادم را حواسم اما بعدش .هستم تر بیش

 من، مثل آماتوری سوار دوچرخه و نبود صاف هم خیلی

 .بود سخت کردنش طی برایش

 

 نه، گن می گرفتن یاد واژه یه همه رفته در بد اسمش ــ

 بده؟ تکرار مگه خب ...تکراریه !ایه کلیشه چیز فلن

 و تکرار توی دنیا حال کل که !قشنگن که تکرارها بعضی

  !تکرارشونه
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 !مثل ــ

 

 .ام دوچرخه و من کنار ماند اما صدایش زد، جلو من از

 .کند دور زیاد هایم گوش از را آن نیامد دلش باد

 

 !تو کردن بغل مثل ــ

 

 یک ...رسیدم وقتی او، به برسم تا کرد کم را سرعتش

 .بودند باران ستاره چشمانش که بودم سپیداری

 

 بزنم؟ مثال بازم ــ

 

 اش دوچرخه من همپای او و دادم تکان سری مشتاقانه

 .برد جلو را
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 که ای رشته افتخارات از تو بشینم، من که همین مثل ــ

 داری دوست که این از ...بگی برام داری دوسش

 کفشی مدل جدیدترین از بشینم من بعد بشی، شبیهشون

 تو برای دارم دوست که این .بگم کردیم طراحی که

 !هستن که قشنگ ...باشن خب ن؟ کلیشه اینا ...بسازمش

 

 .کردم کج کمی را سرم 

 

 !گرفت درد پاهام کنیم، صبر یکم ــ

 

 را دوچرخه .کردم توقف هم من داشت، نگه را دوچرخه

 سمت افتادیم راه .کردم را کار همین هم من و کرد رها

 داشتیم سعی هم کنار !هم دست در دست ها، نخل

 را یکی باالخره .است کدام نخل بلندترین بدهیم، تشخیص

 روی از را پاهایم .زیرش نشستیم و کردیم انتخاب

 انقدر .بدهد مالش را پایم ساق بتواند تا کرد رد پاهایش

 .بگیرد عضلتم ترسید که نداشتم عادت دوچرخه به
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 ترین قشنگ خورشید، تند نارنجی رنگ و عجیب سکوت

 .بود ما امروز قسمت

 

 ارزید؟ می چقدر بود، گردنبند اون اگر نظرت به ــ

 برگ عقب، به کردم خم را سرم .انداخت باال ای شانه

 شده صورتم به خورشید تند نور تابش مانع نخل، های

 .بودند

 

 .رفت و بخشم نمی گفت حمیرا خاله اومد خوشم ــ

 

 نبخشه؟ عزیزتم داشتی دوست ــ

 

 .کردم نجوا مأیوسانه

 

 می ادب یکم باید داد، بازی رو همه محمدعلی ی نوه ــ

 .شد
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 خودمون بیا کنه، می ادب و هممون کافی قدر دنیا این ــ

 .برداریم خودمون کردن ادب از دست

 

 که برداشتم پایش روی از را پایم .گفت آرامش در را این

 و چسباندم تنش به را تنم پاهایم جای به.آمد باال سرش

 .زدم لب آرام گرما، از خسته

 

 مرده مشکوک قبل ها سال که اونی چی؟ زن اون ولی ــ

 .بود

 

 شاید سپیدار، هست انسان یه مرگ برای دلیل هزار ــ

 و راز دنبال ...نبوده زن اون مرگ پشت رازی هیچ واقعا

 .نداره معما و راز یه هروروق واقعا زندگی نگرد، رمز

 .ماست فکرهای از تر ساده وقتا بعضی
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 او با حق شاید !آسمان سمت کردم خم را سرم دوباره

 هی ذهنمان توی که بود این از تر ساده دنیا و بود

 .زدم لب و بستم را چشمم یک .بچینیم ماز یک برایش

 

 !نشده تاریک هوا تا بریم ــ

 

 شدن سوار جای به با بار این .برخاستیم و گفتیم یاعلی

 کنار و گرفتیم را هایشان دسته ها، دورچرخه روی
 ترکشان که جا همان پسرها بردیمشان، راه خودمان

 با .زدند می حرف داشتند و بودند نشسته بودیم کرده

 .زد رویشان به لبخندی آزاد و برخاستند ما دیدن

 

 !هاتون دوچرخه اینم گرم، دمتون ــ

 

 دوچرخه که پسری .هایشان دوچرخه گرفتن برای آمدند

 حس .کرد نگاه خجالت با چشمانم به بود، من دست اش

 .بزند حرفی خواست می کردم
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  بگی؟ خوای می چیزی ــ

 

 چرخید دوباره و شد قفل دوستش نگاه توی نگاهش

 .فشرد را اش شانه که شد متوجه هم آزاد من، سمت

 

 شده؟ چی ــ

 

 ارزشمند آدم یه به راجع که داده، تحقیق یه ما معلم ــ
 توضیح کلس توی و ببریم و بنویسیم چیزی یه ایرانی

 یه شه می باشید، خونده درس میاد شما ظاهر به .بدیم

 !گروهیم یه دوستم و من بکنید؟ ما به راهنمایی

 

 گریخت من از زده خجالت که نگاهشان به زده شگفت

 کمی را سرم .ماند جوابم منتظر لبخند با آزاد .زدم زل

 .زدم لب آرام و دادم تکان

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 چیز سری یه بدید، کاغذ یه خواید می !حتما آره اوم، ــ

 بدید؟ ارائه روش شما بعد ...بنویسیم براتون

 

 به شان، نوجوانانه محجوب نگاه توی شادی برق

 شد دوچرخه سوار یکیشان .کرد سرایت هم من چشمان

 بلند خاک که رفت سرعت با چنان و کاغذ آوردن برای

 چنددقیقه .سوزاند را حلقم اش، سواری دوچرخه از شده

 پسر اسم فهمیدم کشید، طول آن برگشت و رفت که ای

 می .شود کشاورزی مهندس داشت دوست .بود امین

 های زمین سر پدرش به بتواند است آرزویش گفت
 مودب .کند برداشت بهتری محصول تا کند کمک زراعی

 از اما داشت دوست را خواندن درس !عاقل و بود

 حرف جمع جلوی که این از .ترسید می دادن کنفرانس

 برگشت، کاغذ با دوستش وقتی .آمد نمی خوشش بزند

 زدن حرف مشغول آزاد و ها آن
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 سنگی تکه روی مسیر، کنار ای گوشه من و شدند

 .درآوردم حرکت به کاغذ روی را قلم و نشستم شکسته

 به اما بنویسم، تر نام به مشاهیر خیلی از توانستم می

 .بست نقش کاغذم روی شده شنیده تر کم اسم یه ...جایش

 

 ی رشته در تحصیل برای که بانویی ...ایاغ قزل ثریا "

 آمریکا به ...انقلب از قبل پنجاه، سال حدود کتابداری،

 ایالت تنسی بادی پی کالج کتابداری ی مدرسه در و رفت
 نوجوان و کودک ادبیات و ها کتابخانه گرایش در متحده،

 ی کتابخانه در ایران، به برگشت بعد بانو .کرد تحصیل

 علمی هیئت عنوان به و کرد کار شریف صنعتی دانشگاه
 تهران دانشگاه تربیتی علوم ی دانشکده کتابداری گروه

 در زنان به کودکان ادبیات آموزش .شدند کار به مشغول

 حین آموزش هایدوره و دانش سپاه آموزشی هایدوره
 دوره ریزیبرنامه در همکاری آموزگاران، خدمت

 و آموزش وزارت ایوحرفهفنی رشته برای کتابداری
 برای کتاب گزینش کمیته در حضور پرورش،
 اصلح کانون کتابخانه بنیانگذاری مدارس، هایکتابخانه

 کتاب شورای در ایمن لیلی با همکاری تهران، تربیت و
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 از سوادآموزی نهضت سازمان با همکاری و کودک،

 در خود پژوهش ایاغقزل ثریا .هستند او کارهای دیگر

 تولد از نوازشی هایترانه و هاالالیی در را الالیی زمینه

 برخی کتاب، این در او .کرد منتشر سالگی سه تا

 ها،الالیی گروه چهار در پسندعامه ادبیات هایگونه
 و حرکتی،-حسی هایترانه-بازی نوازشی، هایترانه

 نقش.است کرده بندیدسته شده، گردآوری هایقصه

 جریان با معلول کودکان همسازی در کودکان هایکتاب
 ترویج و نوجوانان و کودکان ادبیات روزمره، زندگی

 کودکان برای کتابخانه خدمات و مواد خواندن؛
 خواب، سرزمین تا الالیی با آب؛ و پرنیان ونوجوانان،

 و سالگی، سه تا تولد از نوازشی، هایترانه و هاالالیی
 جمله از سالگی سه تا تولد از کودک، با خواندن

 به ایران، در که داشت باور ایاغقزل .هستند او هایکتاب

 نیازهای برآورنده یا شده توجهیبی نوجوانان، شعر

 دلیل به ایاغقزل ثریا .است نبوده آنان فکری و احساسی

 جایزه او .گرفت بسیاری جوایز خود، کارهای و هاکتاب

 ادبیات برای تلش عمریک دلیل به را پرنده پشتالک
 و کودک نویسندگان انجمن سوی از نوجوان و کودکان
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 عضو سال دو مدت به ایاغقزل .کرد دریافت نوجوان

 از .بود آندرسن کریستیان هانس جایزه داوران هیئت

 به توانمی کودک کتاب شورای در او کارهای آخرین

 ثریا .کرد اشاره «مدرسه کتابدار تربیت دوره» برگزاری

 .بود مخالف بسیار کودک، هایکتاب سانسور با ایاغقزل

 پایه بر و کتاب انتشار از پیش ممیزی داشت باور او
 .گیردمی جامعه از را آزاد انتخاب امکان شخصی، دیدگاه

 مشارکت عدم و ایران در فرهنگی مدیریت به نسبت او

 ثریا .داشت انتقاد خود سرنوشت در ایران جامعه

 در و شده بیماری دچار ۱۳۹۸ بهمن از ایاغقزل

 سن در ۱۳۹۹ فروردین ۱۴ .بود بستری بیمارستان

 کودک کتاب جهانی روز با همزمان سالگی ۷۶

  " !گرامی یادشان و روح .درگذشت

 و شدم بلند جایم از بعد خواندم، را متن دیگر بار یک
 کردن تا با من و شد من جمع حواسشان رفتم، سمتشان

 .گرفتم پسر سمت را آن برگه،
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 خیلی ها نوجوون شما برای نوشتم، ازش که آدمی این ــ
 نشنیده کلستون توی کسی و اسمش شاید کرده، تلش

 !بشناسنش خیلیا که شو واسطه تو اما بشه،

 

 فشردن با آزاد و زد رویم به لبخندی .داد تکان سری

 راه .برویم کرد اشاره من، دست گرفتن و هایشان شانه

 !ای دوچرخه هیچ بی بار این گرفتیم، پیش در را برگشت

 .پرسید آرام شدیم دور که کمی

 

 نوشتی؟ رو کی اسم ــ

 

 .کردم زمزمه جواب جای به

 

 .بود تو با حق کنم فکر ــ
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 بازویش به و فشردم محکم را دستش کرد، نگاهم سوالی

 .چسبیدم

 

 !قشنگن خیلی ها کلیشه بعضی ــ

 

 می درک وجودم تمام با لحظه آن !خندیدم هم من خندید،

 عشق، .دارد فرق ها آدم دنیای با ها قصه دنیای که کردم

 .دارد دار برق و زرق پوشش یک ها، قصه دنیای توی

 گرانی به گران، و است شکیل اند، کرده اش بندی بسته
 توی !دخترهایش دست عطر و پسرها پای زیر ماشین

 .خوردند نمی کالجوش گرمو آب ها آدم ها، قصه

 توی استیک بهترین شاید یا بود الزانیا کم کم غذایشان
 حرف ها عاشق عاشقانه، های قصه توی ها، رستوران

 حرف تا ها آدم اما ما دنیای توی خواندند، می را هم نگاه
 تازه شدند، نمی متوجه را هم منظور و حرف زدند نمی

  .نشود برداشت بد منظورشان آوردند می شانس اگر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


ومارط   زهرا ارجمند نیا  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گران های حلقه با ها عاشق عاشقانه، های قصه توی
 یک با شاید ما دنیای توی کردند، می خواستگاری قیمت
 آدم عاشقانه، های قصه دنیای توی کیف، و کفش جفت
 واقعی دنیای توی نیایند، خانه را شب داشتند حق ها

 استقبالت به بعد به نه ساعت از چماق با که بود عزیزی

  .آمد می

 

 قیمت گران ها هدیه ها، قصه ی عاشقانه دنیای توی
 یک واقعی، دنیای توی گل، پر ها گل دسته و بودند

 توی .انداخت می شوق به را دلت کتاب طرح با جاکلیدی

 فرقی نبودش و بود پول عاشقانه، های قصه دنیای
 وقت خیلی و بود مهم پول واقعی، دنیای توی اما نداشت

 پاس های چک شد می دلمان روی ی غصه و غم ها
 تحریم بازار توی داشت سخت که جوانکی ی نشده

 در عاشق واقعی، دنیای توی .انداخت می جا را خودش

 داشتن دوست واقعی، دنیای توی و بود معشوق اختیار
 .گذشت نمی فوتبالش تماشای از ها قصه پسرک اما بود
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 توی و پوشیدند می برند همه ها، قصه دنیای توی 
 جورابش خواستگاری روز پسرک ها، آدم واقعی دنیای

 بی ها عاشق عاشقانه، دنیای توی .باشد پاره بود ممکن

 دودوتا واقعی، دنیای و کردند می خرج نگرانی و منطق

 و بودند دکتر همه ها، قصه دنیای توی .داشت چهارتا

 و نخوانده را درسش که بود پسرکی واقعی، دنیای توی

 عشق من، دنیای .بود کرده بازار دنیای فدای را خودش

 با داشت فرق بودم، کرده اش تجربه که داشتنی دوست و

 ذوقم توی .بودم خوانده ها کتاب توی ها سال که آنی

 بود؟ خورده

 

 شبیه عشق کردم می فکر چرا، اولش نگویم دروغ 
 از را تو دنیای های تاریکی و آمد می که بود ای شوالیه

 همه با بودم، فهمیده آزاد شناخت بعد من اما برد می بین
 برای هایمان دلنگرانی ی همه با بینمان، کسر و کم ی

 ارام هم کنار مان، رابطه بودن ای کلیشه ی همه با آینده،

 بستنی و سرما دل توی که مکزیکی ذرت همان .بودیم

 به خوردیم می خیابان کنار گرما، دل توی که ای قیفی

 تلش اهدافمان برای جفتمان که این .چسبید می جانمان
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 نمی عقب باز هایمان، شکست ی همه با و کردیم می

 .کرد می تقویت وجودمان توی را آینده به امید کشیدیم

 تا کشید نمی دوش به را بار نفر یک ما، ی رابطه توی
 دل توی آب

 

 و کردیم می تلش هم با هردو نخورد، تکان یکی آن
 بودند ارزشمندی مفاهیم عشق، و داشتن دوست شاید

 باید که بود تری مهم چیز ...کردن زندگی درست اما

 سرم عزیز، مادری ی خانه به نرسیده .گرفتیم می یادش

 می انگار ...دیدم را ها پری آسمان توی و کردم بلند را

 سابقه وگرنه کنند، خداحافظی دنیایم و من از خواستند

 ها، آن .بیایند سراغم کتابفروشی جز جایی در نداشت

 قصه شاید .بودند ها کتاب دنیای زاد خانه و اهلی

 توشه ها آدم دنیای از کافی قدر بودند، نوشته را هایشان
 ها پری دنیای اهالی برای و بروند که بودند کرده جمع

 بگویم صادقانه بگذارید است طور این اگر .کنند تعریفش

 کلیشه دنیای ها آدم دنیای بنویسید کتابتان توی ها، پری

 نه دیوند نه ها آدم ...تکراری چیزهای دنیای هاست،
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 دارند، دیو شبیه بخشی هم وجودشان، توی اما ...پری

 توی ای افسانه موجودات برای !ها پری شبیه بخشی هم

 دیوی و پری هیچ شبیه ...آدمیزاد بگویید، دنیایتان

 می قلبش بارها حیاتش، توی که ایست ناشناخته !نیست

 رحم بی گاهی و بخشد می شود، می کینه لبریز شکند،
 دوست از بیزار گاهی و شود می عاشق شود، می

 آن از پشیمان گاهی و کند می خرج مهر داشتن،

 هنوز که بگویید ...جود می را روحش مهربانی،

 بعد .کنند معنی را خودشان اند نتوانسته هم خودشان

 ای ناشناخته بنویسید هایش، صفت و آدمیزاد اسم جلوی

 سپس !رحم بی خیلی ...گاه و است مهربان خیلی گاه که

 درگیر را خودتان و ها پری شهر آسمان توی کنید پرواز

  !نکنید ها قصه سمت آن خاکستری دنیای

 

 کجایید؟ شماها ــ

 

 گذاشتیم، خانه در پا وقتی پژمان ی سراسیمه سوال

 .شود کمرنگ لبخندم شد باعث
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 !شده چی ــ

 

 !اضطراب با خندید،

 

 زود که این با ...وقتشه گفت عزیز گرفت، دردش نگار ــ

 اومدن برای داشت عجله عموش عشق ظاهرا ولی بود،

 !رفتن بقیه بیمارستان، بریم باید دنیا، به

 

 آزاد، سمت چرخیدم ناباورانه هایم، شنیده از شوکه

 .کرد دراز پژمان سمت را دستش و زد لبخندی

 

 پشت تونی نمی هیجانات این با من، به بده و سوییچ ــ

 !بدویید بشینی، رل
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 را رهایش ی صندوقچه و شده افشا راز و خانه عجله با
 ماشین، سمت دویدن با و بستیم را در کردیم، ترک

 .نشست هایم لب روی خنده ناباورانه

 

 شد؟ وقتش پس ــ

 

 بلند را صدایش و نشست عقب صندلی روی سریع پژمان
 .کرد

 

 !شوهرت پیش جلو بشین ــ

 

 لبخندی بود کرده خاموشش که لجی و شعورش خاطر به
 محض به جلو، صندلی روی ازاد کنار نشستن با و زدم

 و هیجان از هایم لب .بستم را کمربندم ماشین، حرکت

 .لرزیدند می شوق و ذوق
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  ...الهی برم قربونشون شد، وقتش باالخره پس ــ

 

 بیمارستان؟ کدوم نگفتن ــ

 

 .آورد جلو را سرش آزاد سوال جواب در پژمان

 

 !گم می بهت برو ــ

 

 در همه بعد، ساعاتی کرد، تر بیش را سرعتش آزاد
 به پرهام جز بودیم، شده جمع بیمارستان ی محوطه
 را کسی نگار، مادر عنوان به سعید همسر و پدر عنوان

 .بودند نداده راه عمل اتاق در پشت

 

 با بودند کرده شلوغ را محوطه کرمانی، ی خانواده 
 و بود خریده آبمیوه همه برای سعید سروصدایشان،

 اضطراب ی همه با و بودیم نشسته هم دور تاریکی توی

 دویدنش و پرهام آمدن با باالخره .خندیدیم می هایمان
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 را آزاد دست .ایستاد همه از جلوتر سودابه سمتمان،

 و گرفت را هایم شانه .کردم نگاهش هیجان با و فشردم

 .زد لب

 

 !باش آروم ــ

 

 تک به انداخته گل صورتی با و رسید باالخره پرهام

 .بود کرده گریه انگار کرد، نگاه تکمان

 

 باید کوچولو فقط ...خوبه جفتشونم حال اومد، دنیا به ــ

 !اومدنش دنیا به زود بابت باشه دستگاه توی چندروزی

 

 سمت دویدم همه از جلوتر .پریدم هوا به و کشیدم جیغی

 .بوسیدم را صورتش محکم کردنش، بغل با و پرهام

 

 !شدی بابا که بگرده دورت خاله ــ
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 برای دلم من و شد داغ تبریک بازار .آمدند جلو همه

 گرفتن بغل وقت پژمان، و پرهام چشم ی گوشه اشک
 و بود شوق از که اشکی .رفت هم ی برادرانه

 دست، به تسبیح و نشسته طور همان عزیز !خوشحالی

 .پرسید خوشی از لرزان لحنی با

 

 باالخره؟ شد چی اسمش مادر، باشه سبک پاقدمش ــ

 

 کنترل را هیجانش تا کشید صورتش روی دستی پرهام

 .زد لب پدرانه شعفی با و کند

 

 !پریا شد اسمش !پریا ــ

 

 بغضی .چرخید آسمان سمت باز سرم ...ها پری ...پریا

 ی شانه به چسبیدن با هم بعد شادی، از لبریز داشتم
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 الکرسی آیت کوچکمان، پری سلمتی برای آزاد،

 که نوشتند می رفتن قبل هم را این ها پری کاش  .خواندم

 

 سفیدی پیدایش به کردند می پیدا امید تولد، هر با ها، آدم

 پاکی ذات یادآور بود حیاتی ...تولد که !جدید ای پاکی و

 و بود تقدیر دست کردنش، سیاه و داد می خدا که

 می تنگ برایتان ...دلم کردم زمزمه لب زیر !اعمالمان

 بین را من شدید، من دلتنگ هم شما اگر !ها پری شود

 بین چرم، بوی بین ای، هرکتابفروشی توی و هرکتاب
 بین و ماهان شازده باغ توی و بم کنار ها، نخلستان

 !کنید پیدا شاملو شعرهای

 

 گفتی؟ چیزی ــ

 

 جای به و کنم بلند را سرم شد باعث آزاد، آرام سوال
 .بزنم لب حقیقت
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ومارط   زهرا ارجمند نیا  
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 .سمیعی آزادخان خوام می و خاطرت بدجور گفتم آره، ــ

 

 زیر و خندیدند چشمانش بودم، گفته خودش لحن با

 .زد لب گوشم

 

 !فدا ــ

 

 بسته جا همان طومار و خندیدند می هم من چشمان حاال

  :بود سروده شاملو که جایی همان !شد

 :زدن می آواز همپای زدن، می ساز کوه ور اون

 

 شدیم شاد دلنگ، دلنگ -

 شدیم آزاد ستم از

 کرد آفتاب خانم خورشید

 .کرد آب تو برنج کلی

 !بفرمائین !خانوم خورشید
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 پائین بیاین باال اون از

 کردی نفله ظلمو ما

 کردیم قبله رو آزادی

 شد پا خلق وقتی از

 .شد ما مال زندگی

 شی نمی سیر شادی از

 شیم نمی اسیر دیگه

 واجستیم و جستیم ها

 جستیم نقره حوض تو

 چیدیم رو طل سیب

  ... رسیدیم مون خونه به

 بود دوغ رفتیم باال

 بود، دروغ بیم بی قصه

 بود ماست اومدیم پائین

 بود راست ما قصه

 رسید سر به ما قصه
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 ...نرسید ش خونه به کلغه

 

 نوشتن که خرداد، گرم و دلگیر عصر یک وقت به پایان

  !من نه بود قلمم انتخاب قصه، و واقعیت بین مرز از

 

  : استادان به تقدیم

 سلطانی پوراندخت

 حری عباس

 شریفی ناصر

 افشار ایرج

 انصاری آفرین نوش

 جانا اکبر علی

 ایاغ قزل ثریا

 فرسوده جسم کتابداری، علم برای که هایی آدم تمام و

 .بودند کرده
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