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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 

 به نام خدا 

 

 ! یدنبالم و راهت رو دور تر کن یایتو ب شهیکه هم شهیجان نم دایگم :آخه آ یکنم م یرو جابجا م یکه گوش یدرحال

 

 روش. نمیا یمزاحم من هست شهیشه تو که هم یخوبم م زمنی:چرا عزگهیم دایآ

دارم بعدش هم  اجیرم،احتیگ یم نیماش کیمن  یبکن یهرچقدر هم پافشار یبکن یتو هرکار دایخـــدا،آ ی:امن

 نگرفتم که خاک بخوره،درسته؟ نامهیگواه یالک

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 نیزنه فکر کنم رام یمن برم تلفنم داره زنگ م زمیجان عز انایگه:آر یشه م یم دهیکه از پشت تلفن شن ییصدا با

 باشه!

 

  ــــدایگم:آ یدم و م یم رونیرو با حرص ب نفسم

 جانش-

 ن؟یبود حاال شده رام رضایکه عل روزیتا د ی:نگو که باز دوست پسرت رو عوض کردمن

 

 تونم لبخند گشادش رو حس کنم. یپشت تلفنم م از

 

 ...اهلل و اکبر ...یکردن که ه یبدبختا چه گناه نیا دای:د آخه آمن

 

 !یجان من برم سالم برسون ،با ـنایآر گـهیگه: خـب د یو با هول م عیسر

 

 شه  یآدم نم دایآ نیگم از دست ا یو م کنمیرو با حرص رو تخت پرت م یگوش

 

 ندازم. یم یتک نگاه نهیخدا غمگ شهیکه هم نمیغمگ یشم و به چشما یرد م نهیجلو آ از

 

 شده .  یواسه من که عاد هه
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کنم که حتما  یفکر م نیبندم و به ا یتو راه موهام رو م طور نیرم هم یشم و به سمت آشپزخونه م یاتاق خارج م از

 با، بابا صحبت کنم .  نیدرباره ماش دیبا

 

 .شه یبوسه واز در خارج م یمو م یشونیاد،پیشه به سمتم م یبلند م یصندل یشم  بابا از رو یآشپزخانه  م داخل

 کم حرف شده .  یلیمامانم فوت کرده خ یبابام از وقت نهیهم شهیهه وضع ما هم 

 

 دونم .  یرو نم لشیها بهتر شده که دل یتازگ البته

کالفه  بابا نقدریا یشم .لعنت یخورم و از آشپزخونه خارج م یکه بابا آماده کرده بود م یاشتها دو لقمه از صبحانه ا یب

 صحبت کنم . نیبود که وقت نشد باهاش درباره ماش نیو غمگ

 

 نیسوزونه :بب یرو م گرمیزنه ج یکه م یکنه وبا حرف یشم که صداش نظرم رو جلب م یرد م ایدر اتاق آر یجلو از

انم من رو منه که مام ریبعدشم مگه تقص کایآمر امیرها کنم و با تو ب تیوضع نیرو تو ا انایتونم بابا و ک یمن نم انایک

 تنهاگذاشته؟داشتم  اجیکـِ به مادر و پشتوانه احت یتو زمان

 ...؛..-

 خوام از دستت بدم . ینم یلعنت دِ«ــانایک» انایگوش کن . قطع نکن ک انایحرفت رو قبول دارم ک نیبب

 

 شم. یزنم وبا اجازه ورود داخل اتاق م یم در

 رمیگ یو سرش رو تو بغلم م نمیش یتخت م رو
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 شتریشد؟  سرش رو ب فوت ونیراننده کام یاطیاحت یمنه که مادر بخاطر ب ریمنه؟ مگه تقص ریمگه تقص انایآخه آر-

 شم دلتنگ یوقتا بد جور دلتنگ م یمن دوسش دارم بعض»ده یبشه  ادامه م یبزارم خال دیدم با یتو بغلم فشار م

 «مادر دلتنگ تو و پدر 

 

 محکم باشم. دیمن با یکنم ول یحرفش بغض م نیبا ا منم

 

 فرستمت خارج  یم یش یاگه صالح باشه و بدونم خوشبخت م ی. من حت یکن فیمن تعر یبرا دیتوبا ای:آرمن

 

 ؟یدیحرفامون رو شن یگ:از ک یبا تعجب م ایآر

 

 . دونم ی:نم گمیو م ندازمیباال م یا شونه

 

 یتا شب وقت دار یکن فیبرام تعر دیاومدم با یحتما وقت یبرم دانشگاه ول دیدم :خب داداش االن که با یم وادامه

 ، از اتاق خارج شدم و رفتم تا حاضر بشم دمیبه شونش کوب یودست یخودت مرور کن یکه کلمات رو برا

 

[ ,28,04,17 15:14] 

 یپوشم و م یم یو کفش و مقنعه مشک فیکم رنگ با شلوار هم رنگش و ک یصورت یمانتو نخ کیشم  یاتاقم م وارد

 رم  یم رونیدارم و از اتاق ب یتخت افتاده برم یرو که رو میزنم گوش یم یکم رنگ ملی. رژلب و ر نهیآ یرم جلو

*** 
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 .رمی:بابا جان خدانگهدار من دارم ممن

 ؟یریم ی:دخترم با چبابا

 ....اداونـیدنبالم ن گهیگفتم د دای!امروز به آگهی:با اتوبوس دمن

 

 گه: یو م ادیحرفم م نیب

 .امیبردار من احتماال شب ن دیکل یخب ول اریبس

 :چرا؟ من

 یو بعض ریمدت  شبا د نیسوال که چرا بابا ا ایدن کیمونم و  یگذاره وباز من م یجواب م یسوالم رو ب شهیهم مثل

 .ادیاوقات اصال نم

 

شم  یمون خارج م یو کارت اتوبوس از خونه قصر دیو بعد از برداشتن کل شمیذهنم م یتو یسوال ها الیخ یب

آوردن مرگ مامان کال  ادیبا،به  یخواست برامون  بخره ول یندارم ...  ،بابا م نیمن ماش یول میدار یخوب ی.وضع مال

 .دمخوام شمارو هم مثل مامان از دست ب یشد.وگفت:من نم مونیپش

 

 شم . به یعجول به سمت اتوبوس رونده م تیجمع نیا نیبرن .منم ب یرسه همه به سمتش هجوم م یاتوبوس م یوقا

به سمت در  نطوریمن هم یره ول یمورد نظر من نم ریاتوبوس به مس نی. ا71/1ازم خط اند یم یاتوبوس نگاه یباال

 شم. یم دهیاتوبوس کش یورود

 

 من رد شم دیلطفا بزار ستیمن ن ریاتوبوس هم مس نیگم:خانوما ا یم بلند

 .کنن یرو واسم باز م یکیکنند و راه بار یرو تکرار م حرفم
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 کنم مامان اونجاست. یفکر م شهیکه هم ییکنم . جا یوبه آسمان نگاه م نمیش یاتوبوس م ستگاهیا یصندل یرو

 

و ر یخواننده مورد عالقمه. گوش یخودم با صدا لیزنگ موبا نیدونم که ا یشه و من م یبلند م یلیزنگ موبا یصدا

 دارم. یبرم

 گم:بلـه؟ یم

 انا؟یآر ییگه:کجا یم ستین دایجز آ یپشت تلفن که کس شخص

 

 نتظر اتوبوسم.گم:من م یم

 نیچدونستم هم یم دی.با یایدنبالت فکر کردم با،بابات م امین یبه من گفت یتو غلط کرد ـــانـایگه:آر یداد م با

 امکان نداره. یزیچ

 

 ؟میریبگ یزیکننده امروز چ ریاستاد گفته بود واسه طرح غافل گ دایآ یراست ستیگم:ولش کن حاال ، مهم ن یم

 

 !ی(نگرفتیکاغذ واسه طراح ی)نوع انویو فابر ینگو که تخته شاس-

 

 اشه.داشته ب یطراح لیکه وسا نمیرو بب یمغازه ا کی دیکنم تا شا یزنم و به اطرافم نگاه م یم میشونیبه پ بادست

 .ارمیب ریتونم گ یاز کجا م نمیمن برم بب دایآ یگم:وا یساکت پشت تلفن م یدایرسم به آ ینم یا جهیبه نت یوقت
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 کنه یآزمون رو شروع م گهیساعت د میاستاد ن یآر یایزودتر ب ی:باشه پس فعال، راستدایآ

 

 :باشه ، باشه خداحافظمن

 

 زنم :جانم  یزنگ م ایکنه به آر یرو قطع م یگوش دایآ یوقت

 

 دنبالم ؟ یایب عیسر یتون یم دمیرو واسه دانشگاه نخر لهیوس کیاتوبوسم  ستگاهی:داداش من االن تو امن

 

بابا از  یخوام قطع کنم که صدا یرم وم یدنبالم خودم م یایخواد ب یخب نم یلیگم:خ یشه که م یساکت م مکی

 شه یم دهیپشت خط شن

 

[ ,01,05,17 20:36] 

[Forwarded from . . .Nastaran]... 

 شده؟ یچ

 

کنه که من وقت ندارم  یده و اضافه م یمن م یکارها یدرباره  یکوتاه حیشه که توض یم دهیشن انایآر یصدا

 برسونمش.

 

رو از  نیشه ، ا یحبس م نهیتو س اهمیرم دنبالش نفس آر یکنه حرف پدره: من م یکه من رو شگفت زده م یزیوچ

 دور؟ یجا کیتونم حس کنم ، آخه پدر مغرور و مغموم مارو چه به رسوندن من به  یم یپشت گوش
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وار به خوب شدن  دیشدم، ام دواریآره من ام انیکنن  و به ،جلو م یم عبور یدور شده تو ذهنم از امواج منف االتیخ

 به مهربون شدنش به شوخ شدنش. دواریبابا، ام

گم:کاش پدر زودتر برسه تا من ازشرّ  یندازه و من باخودم م یکنه دودش من رو به سرفه م یاتوبوس ترمز م یوقت

 خالص بشم. یلعنت یآلودگ نیا

 رونیچرخم که من رو از افکارم ب یم یو راننده مردم آزار نیپرم. به سمت اون ماش یاز جا م ینیبوق ماش یصدا با

 شم. یبا ساناتا پدر مواجه م یول دهیکش

 خداوندا مردم آزار؟نه! فــرشــته نجاتم اومده. اوه

 

کنه،  یش مسفار یلیکه پدر خ یـــــمنیشم بعد از بستن کمربند ا یدوم و سوار م یم نیبه سمت ماش عیسر

 .میکن یحرکت م

 

 کجا برم؟ انای:خب، آربابا

 کشم. یبابا از تفکرات مسخرم دست م یدارم. باصدا ییجایتوقع ب دیدونه...     البته شا ینم یپدر من حت هه

 

 شم. یسرگرم م میگم و با گوش یکامل رو بهش م آدرس

خوام از سرم  بازش کنم. و آخرم من  یهفته ست م کیشم که  یم« ســپهر»به اسم یپســر مزاحــم سرگرم

 .  ارمیپـســر پــررو کم م نیا یجلو
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پدر مغرور و لجباز که با زبانش از  نیاز ا ی.  و وادم یم امیپ یمن به چه کس نهیداره بب یکه سع نمیب یرو که م پدر

کم حرف و مغرور و  هستم یسال سن هنوز تحت کنترل پدر21با  نکهیاز ا رهیگ یپرسه ، و من خندم م یمن نم

 نگران. یمهربان و گاه

 

 !وفتهیم یگوش یرو دایآ اسم

 دم:جـــــانم؟ یاتصال رو فشار م دکمه

 دختر؟ یی:کجادایآ

 

 .میکه استاد گفته بود بخر ییزایدنبال اون چ میر یم میدار میی:با ، بابامن

 

 اندازم. یم فمیرو داخل ک یکنم و گوش یم یخداحافظ دایشدن به مغازه مورد نظر از آ کینزد با

 

 آقا  دیگم:ببخش یرم و م یشم، داخل مغازه م یخارج م نیاز ماش عیسر

 یمغازه م یبلند به خاطر شلوغ یشم تا مرد فروشنده نگاهش رو به من بدوزه و بالفاصله با صدا یمعطل م یکم

 د؟یدار انویو فابر یگم:تخته شاس

 

پسر  کیو کاغذ مورد نظرم  در دست  یاون تخته شاس رهیومن خ شه یم یمرد تکون سرش به عالمت منف جواب

 ینمره  یکم شدن کل یبه معن لیدونم که نبردن اون وسا یومن م ومدیبا من راه م یشم . کاش زمانه کم یجوون م

 !هیدرس
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 خانم دیکنه :ببخش یمتوقفم م ییخوام از مغازه خارج بشم که صدا یم

 

 یو م ادی.  همان پسر جوان به سمتم م نمیرا که من رو خطاب قرار داده بب یگردم تا کس یبا منه؟به عقب بر م یعنی

 .نیدار اجیاحت لیوسا نیاز من به ا شتریگه:خانوم انگار شما ب

کنم و  یتوانم برق درونشون رو حس کنم. از پسر تشکر م یشود و من م یشاد م کبارهیو عاجزم  نیغمگ چشمان

..... 

 

************** 

 

[ ,04,05,17 18:01] 

[Forwarded from . . .Nastaran]... 

داره آخه  یشه که من رو به تعجب وا م یاعتراض مهسا بلند م ی.صدا ادیگه نفسم بند م یکه استاد م یطرح از

 ؟ ارمیب ریکنه :آخه  استاد طرح چشم؟ من چشم از کجا گ ینم یوقت اعتراض چیساکت و درس خونه و ه یلیمهسا خ

 یجد یلین غصه از حرف خنده دارش که خیکردم  در ح یم دایپ ییجفت چشم آهو کی  نیگفت یحداقل زود تر م

 .رهیگ یگفته شد خندم م

 

 دای. آ نیرو بکش یهر طرح یطیتحت هر شرا دیشما با یعنینشده  ینیب شیگه: من که بهتون گفتم طرح پ یم استاد

خوان دوست دختراشون رو بکشن فقط  یبته پسرا که طرحشون معلومه مگه : ال یزنه و م یم یبار طنتیلبخند ش

 چه طوره شما رو بکشم استاد؟ رمندا یزیچ ی،همسر یعشق ،یمن که دوست پسر یییما دخترا ه میمون یم

 

 .هیشه واسه شروعه خنده بق یم یمن استارت یخنده. خنده  ریزنم ز یحرف آخرش پق م نیا با
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 طنتیچشماش از ش دایگه که آ یم دایبه آ یزیو چ ادیم کی. نزدنیشروع کن نیدیخند یلیخ گهی:بسه دگهیم استاد

 زنه  یدوباره برق م

 

 گم  یگه بعدا بهت م یکنم که با چشماش م ینگاه م دایبه آ مشکوک

 

وشروع به  ارهیدرم فشیطرح از داخل ک کیمن  یگرد شده  یچشما یجلو دایشه آ یاستاد از در خارج م یوقت

 کنه.  یم دنیکش

 

 .. دهیکش رونیزبون استاد ب ریطرح رو از ز دایدونستم آ یمن که م اووووف

 

 کنم؟ کاریحاال من چ اااایخدا

 کنم  که بخوام رو بوم بکشم. ینم دایپ لیتو فام یچشم قشنگ کنمیفکر م یهرچ

 کنم یمتو ذهنمه  یهر چ دنیگم و شروع به کش یم یتونم دست رو دست بذارم پس بسم الله ینم

 

 کنم  که ... یوقت تموم استاد به هنرم نگاه م با

 

[ ,04,05,17 18:44] 

[Forwarded from . . .Nastaran]... 
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 ... ای هینقاش نیمن! ا یمونه ، خدا یاز تعجب باز م دهنم

 ... یبه اون چشما یکنم وقت یدرون دهنم حس م  یخاص ینیریمونه ! ش یم ایرو هیشب

 ینگاه م رهیت یلیخ یخاکستر یبه اون  چشما یوقت ستین فی! اصال قابل توصستین فی..چطوربگم؟قابل توص خب

م نگاه ندار کیبه عشق در  یاعتقاد یها عالئم عشقه  ول نیخونده بودم ا کجایزنه من چـم شده؟  یکنم قلبم تند م

 اصال.... گهیکه د یاز رو نقاش

 

 در ضمن فکر نکنم وجود ستنین فیو خاصن و... قابل توص بایز یلیچشما خ نیپس.. آره  احتماال از تعجبه آخه ا یول

 داشته باشن.  یخارج

 

 ن پسراچشم دختر بود یدرست گفته بود نصف نقاش دایکنم   آ ینگاه م هیبق یدارم و به نقاش یبه عقب برم یقدم

 دم چه خوش اشتها هم هستن  یرو قورت م خندم

 

 گن؟ یم یچشما چ نی؟ایستین ؟اگهیستیزنه: مگه تو خوش اشتها ن یم بیبهم نه وجدانم

 . رمیگ یرسه استرس م یکنه تا به من م یهمه عبور م یاز نقاش استاد

 قشنگه   یلیخ ینقاش نیمن دختر ا یاندازه :خــدا یکنه و ابروهاش رو از تعجب باال م یم میبه نقاش ینگاه

 

 یچشما اونم طرح مذکر اخم نیا دنهیازخواستگارام بود باد یکیکه  یدیو سع انیحرفش بچه ها به سمتم م نیا با

 گرده .  یکنه و سر جاش بر م یم

 

 ؟یدی: از کجا کشگهیکنه و م یمشکوک نگاهم م استاد
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 حتما فکر کرده با خودم طرح آوردم یوا

 

[ ,05,05,17 17:37] 

 اوردمیبا خودم ن یطرح چیمن ه نیکنم:استاد باور کن یاستاد نگاه م یو تو چشما زمیر یرو تو چشمام م صداقت

 خواد با نگاهش به درونم نفوذ کنه و صداقت حرفم رو بفهمه  یکنه انگار م یموشکافانه به چشمام نگاه م

 

کنه و از  یزنه و ازمن عبور م یم یلبخند هیثان10گم. بعد از حدود  ینم یچیکنم و ه یسبزش نگاه م یبه چشما منم

 شه.  یج مسالن خار

 

کدوم از حرفاش رو  چیمن ه یکنه ول یاز طرحم م فیبود. تو گوشم ،شروع به تعر ستادهیکه از اون موقع کنارم ا دایآ

 خودت کمکم کن. ـایخوش رنگ و جذاب!!!! خـــدا یاون چشما ریرم،درگیفهمم، چون درگ ینم

***** 

 یاتفاق نیتونم برم دکتر.تاحاال... همچ یحالم نم نیو خودمم با ا ستیخونه ن یکس یندارم ول یحال خوش امروز

 . هیکنم چهرم رو به زرد ینگاه م نهیبه آ وفتادهیواسم ن

 

و  اهیست س کیذارم ،  یرو داخل حمام م بامیز ینقاش مارستانیتونم تحمل کنم ، قبل از رفتنم به ب ینم گهی.. د..دنه

 نیبابا ا ایزنه نکنه مامان  یکه به ذهنم م امیب نییه ها پاخوام از پل یشم. م یپوشم و از اتاق خارج م یم دیسف

ت شم به سم یدارم و از خونه خارج م یگردم بوم رو برم یاتاق برم هو دربارم فکر بد کنن. دوباره ب ننیرو بب ینقاش

 ذارم . یم یگوشه ا اطیرو با احت یرم و نقاش یم اتیکنار ح یانبار
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 من خودت به حال بدم رحم کن ی. خداادینم ریگ یسرد که تاکس یهوا نیکنم تو ا کاریحاال بارون رو چ یییووو

 

 رم.... یآروم آروم به سمت سر کوچه م نجوریهم

 

 �💙�چشمانت یبایز طرح�💙💚💛�

 

[ ,10,05,17 21:32] 

 . استنجیبه خونمون ا مارستانیب نیتر کینزد بایثامن االئمه تقر مارستانیب رمیو م ارمیم ریگ یتاکس کی

  نمیبینم یچیه گهیره و د یم یاهیشم چشمام س یم مارستانیکه وارد ب یزمان

 ***نی***شرو

به  یکجاست لعنت نجایدونم ا یپرم داخل نم یم واریاز د ستین یکس نمیب یم یوقت کنمیبه دور و برم م ینگاه

 کنم؟ یم کاریچ نجایکنم،جل الجالب من ا یزنه نگاه م یباال سرم که برق م یتابلو

 اومدم منه تنبل؟ ادهیهمه راهو پ نیا

 .رمیاز پله ها باال م اوووووهه

 

 .میوفتیکه اونجاست راه م یبه سمت اتاق آخر اطیراهرو  با احت یکیوحشت از تار یکم با
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 شمیبد یحساب یگوش مال کیپسر رو  نیا دیبا  نیگن همه جا رو بگرد یشنوم که م یپچ پچ چند نفر رو م  یصدا

 با آقا صحبت کنه. یتا بفهمه چطور

 

 

 کشیوچتخت ک ریز عیرم سر یم شیبدبختانه قفله به سمت اتاق بغل یدم ول یاتاق بغلم رو فشار م رهیدستگ عیسر

 رهیگ یخندم م  رونهینصف پاهام ب نکهیکنم اوووف از فکر ا یرم و خودم رو به زور جا م یم

 

 یم رونیبندن نفسم رو ب یدر رو م یاتاق ته سالن وقت میبر ستیکه ن نجای:ا ادیمهران م هیشه و صدا یباز م در

 باشه من رو نجات داده .   یهرچ یول ستمین وونهیکنم واال د یرو که اتاق ماله اونه دعا م یفرستم و شخص

 

دختر   بانمک و  کیشم با  یم کشینزد یرم وقت یکه اونجاست م یشم و به سمت تنها فرد یتخت خارج م ریز از

 شم .  یروبرو م فیظر

 

 شم تا بهتر کنکاشش کنم که.... یخم م روش

 

 --شخص سوم

 

 . نهیش یم یصندل یو  رو رهیگ یم  وشیگل قرمز رو از دار ونیکتا
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 ونی:کتادیگو یشکند و م یسکوت را م وشیبه هم زل زده بودند. بالخره دار یحرف چیست که بدون گفتن ه یقیدقا

 که ...  یهست یزن نیتحمل ندارم بعد از فوت زنم تو اول گهید ؟منیگ یبه پسرت م ی؟کیکن کاریچ یخوا یم

 

 گذاشت . زیم یو سرش را رو دیرا بر سخنش

 

 در آرام کردنش دارد یگذارد و سع یدست او م یدستش را رو ونیکتا

***** 

 

 یو به صورت دخترک م دیایم رونیلباسش بشود تا چهره اش را کنکاش کند که گدنبندش از داخل  یاو خم م یرو

 خورد .

 

 رسد. ینم شیشود و انگار خون به رگ ها یسرد م کبارهی نیشرو دستان

 

 خورد. یدخترک گره م ییایکند نگاهش در نگاه در یبسته است با استرس باز م یداند ک یرا که نم چشمانش

 

 ... ردیگ یخورد. نگاهش را از چشمان او م یکه دخترک م یتکان با

 

 رود . یو دوباره به خواب م ردیگ یسرش م ریو  و ز ردیگ یرا م نیدست شرو دخترک
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 رود . یدختر که تمام رفتارش در خواب پاک و کودکانه است قنج م نیا یدلش از بچگ نیشرو

 شود....... یاز اتاق خارج م اطیو با احت اوردیدستش را از دست او درم اطیاحت با

 

***** 

 

 ***اانی***آر

مهمم که بخواد  یهه مثال من واسه ک دینفهم چکسیگذره و ه یروز م2مرخص شدم  مارستانیاز ب یوقت از

 !؟بابایبابا ـــهــه. اونم کــــــ یبفهمه؟هــــان برا

  شهیشم . بابا وارد اتاق م یخارج م الیدر از فکر و خ یصدا با

 .هیچهره خونسرد چه طوفان نیدونم پشت ا یترسنا که و من م یلیخونسرد که خ یا افهیق با

گه...  یم یفهمم  چ یکنه که نم یرو زمزمه م یزی. چ نهیش یم وتریکامپ یصندل یبنده و رو یرو پشت سرش م در

هم زنگ زد نگرانت شده بود  لدای ؟یکــــجــا بود رووووزیگه:د یبره و م یصداش رو باال م نیگفت یزیگم :چ یم

م د یهم فشار م یشم و دندونام رو رو یم یصبانو شکاکش  ع یاز لحن عصب  ؟یپس کجا بود یتو اونجا نبود یعنی

 دمینکنم   بابا:جــــــــوابت رو نـــــــــشن یاحترام یتا صدام باال نره و ب

 زنه : یم ادیبازم فر 

     ؟یکـــــجا بود _

 ای، مامان  و  ایرو که تا حاال به خاطر آر یتونم تحمل کنم حرمت پدر و دختر ینم گهیرسم  د یجوش م ینقطه  به

ــا که گم:شم یلحن ممکن م نیکشه پس با آروم تر یتحملم نم گهیشکنم نه د ینگه داشته بودم م میکس یخودم ب

چطور  ؟یظهر نشدبعد از  روزیمن از د بتیغ متوجهپس چطور  ی، روم تعصب دار یو نگرانم  یشه پدر من یادعات م

که فکر من  نیا یبعد از مرگ مامان به جا ؟یهست یروهم جا گذاشته بودم هان تو چه جور پدر  میکه گوش یدینفهم

رفتن من ناراحت  مارستانیدونم از ب یشد م یتر م          نیو غمگ نیمن غمگ یاز حرفا افشیههه ... .     بابا ق یباش
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بزنه از اتاق  یکه حرف نیناراحته هه  من چقدر بد بختم  بدون ا دمیکش شیکه حرف مرگ مامان رو پ نیاز ا ستین

 شه ... یخارج م

 *** 

 سرزنشم کرد و رفت یبا بابا بحثم شده کل دیفهم یهم وقت ایگذره آر یم یدوهفته ا دمیکه بابا رو د یبار نیاز آخر 

 شمال و من االن تو خونه خودم تنهام...

گم و  یم اشیرحم یروزگار، از عقده هام ، از بابام و ب یرحم یگم از ب یکنم و واسش م یعکس مامانم نگاه م به

داداش مثل کوه  هیخوام که با مامانم دردودل کنم دلم  یخوام م یمنم دخترم ، منم همدم و مونس م زمیر یاشک م

ونوششونن که منو فراموشش کردن من االن تو  شیع کار ریقدر در گ نیو بابا که ا ایآر ،یرتیخواد مهربون و غ یم

ام رو که اشک دیمامان جونم ببخش میخب بگذر یول ارمین یرو ابونیخ یدارم تابه پسرا ازیهستم که  به توجه ن یسن

خواستم  مثل شما صبور و مهربون و دلسوز باشم  یشده  منم م زیکاسه صبرم لبر گهی... د دیشما آوردم ببخش یبرا

 ؟یخودم چ یرو سر و سامون بدم بابا رو شاد کنم ول ایکنم تا آر یرو م میسع مدار

 

م  ر یکنم و به سمت آشپزخونه م یرو روشن م ونیزیمامانش اجازه نداد   تلو یول شمیپ ادیکرد ب یسع یلیخ دایآ

هم ازش  یلیه خهارو بلدم درست کنم جز فسنجون ک یهمه خوراک بایشکنم  تقر یدم و تخم مرغ م یرب رو تفت م

من  یباشه  خدا ایکنم آخه ممکنه آر ینگاه م رونیب هرم و ب یبه سمت پنجره م ادیکه م ینیماش ی...با صدا  ادیبدم م

ن م نیییحس ایشن   یعالمه پسر خارج م کیشه و  یبازم نیبهتره . در ماش نمیما از ا نیهرچند ماش هینیعجب ماش

 یپسر فوق العاده جلفه پارت هیطبقه اول که  هیهمسا نیکنم؟  احتماال باز ا کاریخوام چ یهمه پسر تنها م نیبا ا

و با  کنم ی. پرده رو ول م نمیب یو ترسناکش رو م یا لهیت یباال و من برق چشما ارهیاز پسرا سرش رو م یکی. فتهگر

                                                                                                                                      دوم سمت آشپز خونه                                             یگفتن غذام سوخت م

 

 هیبعد اونوقت مجبور بودم برم از همسا نیذاشتم زم یگشنه سرم رو م دیشکرت اگه غذام سوخته بود با ایخدا اااوف

 یافکارم رو کنار م یزیسر رفتن چ یهمـ...  با صدا یحرف امام عل رمیاونم منت بذاره منم گشنه بمونم بم رمیغذا بگ

 یکنم همونجا کنار اپن سر م یسرم و گاز رو خاموش م یزنم رو یخدا بادستم م یسر رفت ا رمیش نیحس ایزنم 

 خورم.
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 دونم ، یم هیاز چ ایحواس پرت نیدونم ا یم

 یزیاز دوستام که روانشناسه بهم گفته بود هر وقت از چ یکیالیرام ادیم ادمیم افکارم رو کنار بزنم خواد تما یم دلم

 .یکن حلش کن یدلت گرفته و فکرت رو مشغول کرده بهش فکر کن و سع

 

و رم ت یدم و م یم هیکشم سمت اپن به ستون آشپزخونه تک یکنار گاز نشستم خودم رو م نیزم یطور که رو نیهم

 فکر .

 

 از کجا شروع شد؟ خب

 ناایبه نام آر یخواد با شخص یم ماریو گفت :ب رونیبودم دکتر اومد ب مارستانیتو ب»که مامان مرد ییاز اونجا آهان

 صحبت کنه بره داخل

 

 حرکت کردم که بابا با آرنجش من رو کنار زد و وارد اتاق شد. ویس یسمت در س به

 

 « «تاق اومد و بعد...جر و بحث از داخل ا یصدا

 

پوشم و از  یمانتو بلند م کیشم و  یبلند م عیشم سر یاز فکر خارج م ادیکه م یریآژ یو داد صدا غیج یصدا با

 شم . یخونه خارج م

 

[ ,19,05,17 11:49] 



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
22 

 

 گرفته بود. یمون که پارت هیهمه جمع شدن دم خونه همون همسا نمیب یرم و م یم نییپا

 

 زنن. یرو م میندار شیسر و صدا کردن و ما آسا یلیمثل:خ ییکنن و حرفا یها هم سر و صدا م هیهمسا ی هیبق

 

 خوام بر گردم برم داخل خونه که..... ینداره م یحرفا که به من ربط نیا خب

 

******* 

 

[ ,19,05,17 15:30] 

 شخص سوم

 

 شود . یمخارج  نیکند و از ماش یخانه اش پارک م نگیرا در پارک نیماش وشیدار

 

 زند ..... یزنگ م انایدارد و به آر یکند! تلفن را بر م یخانه تعجب م یو سوت و کور یکیشود از تار یخانه م داخل

 

 .ردیگ یشود ، شماره پسرش را م یم دیاز او ناام یزند وقت یزنگ م انایبار دوباره به آر نیدهم بایتقر یبرا

 

زند.مطمئن است اتفاق  یدلش شور م یافتاده ول یداند چه اتفاق یکند نم یم یسرگردان طول و عرض خانه را ط ایآر

 حرفش است. یبر درست یدییتلفن تا یدر راه است وصدا یبد
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 یوقت:» دیگو یشنود که م یپدر را م یدارد و صدا یبرد شماره از خانه است تلفن را برم یسمت تلفن هجوم م به

 «دهد! یزند جواب نم یزنگ م یدر خانه نبوده و هرچ انایآمده است آر

 او را دعوا کرده و به خانه اش فرستاده است. دیداند چگونه به پدرش بگو ینم

 

 یکه ساکت یکـرد یبـــاتــوأم چه غـــلطــ ــــایزند:آر یم ادیفر ندیب یسکوت پسرش را م وشیدار یوقت

 ــان؟هـــــــ

 

نکردم ازت  یکار خاص یداد یدختر رو آزار م نیقدر ا نیمهمه؟ا یلیمثال واست خ:»دیآ یهم به حرف م ایآر

 کردم و فرستادمش خونه ش یطرفدار

 

[ ,19,05,17 15:57] 

[Forwarded from . . .Nastaran]... 

 سوزد چقدر ظالم شده است. یدخترکش م یمظلوم یکند!دلش برا یو تلفن را قطع م دیگو یم ییخدا ای وشیدار

 

 شود. یو آمبوالنس باعث ترسش م سیپل نی. ماش چدیپ یم ایدر کوچه اقاق وشیدار نیماش

آپارتمان  نیدر ا یشخص:»دیگو یمامور در جوابش م«افتاده؟ یچه اتفاق»پرسد: یم ستادهیکه دم در ا یمامور از

 «گرفته و....... یپارت
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رو  یپارت نیا نیخوام بگ یفقط م»کند: یحرف مامور را قطع م تیشنود با عصبان یرا نم شیحرف ها ی هیبق وشیدار

 «و.... دیسف ی،صورت یآب یچشم ها:»انهیگم گرفته  یمشخصات که م نیدختر با ا کی

 

 «خودشه قایرو راه انداخته،دق یآره همون دختر بود که پارت:»دیگو یمست، مست است از کنارش م ایکه گو یفرد

 

 «توخفه شو جناب سروان....» دیگو یم تیبا عصبان وشیدار

 «ان هستمستو»-

 «کنه ستوان جواب من رو بده االن اون دختر کجاست؟ یم یچه فرق:»وشیدار

 «چطور مگه؟»-

 اون دختر من است، ثمره عشق من است! دیکشد که بگو یخجالت م وشیدار

 

ب صاح یهم حضور نداشتند ول ی،  البته تو پارت مینکرد دایرو پ شونیا:» دیگو یفهمد م یکه منظور او را م ستوان

 «رو اون راه انداخته یگه پارت یخونه م

 

 دهد یرا بهم فشار م شیکند و دندون ها یدستانش را مشت م وشیدار

 

 رود! یدو از پله ها باال م با

 

 «انجام دادم یرو که گفت یکار:»دیگو یرساند و م یبرق م ریخودش را به کنار ت شخص
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 یکه اونجا بود از آن محل دور م یدیسف یود سوار سانتافه زند و با گفتن کارت خوب ب یم یطانیش شخندین پسر

 شود

 

[ ,23,05,17 17:08] 

[Forwarded from . . .Nastaran]... 

 غیرفت ج یم جیسرش گ ومدیکه م ییپشت سرگذاشت  وارد طبقه سوم  شد از صداها یکی یکیپله ها رو  وشیدار

توان خود را به سمت خانه دخترکش  یب یکرد.با پاها یخورد و حالش را بد تر م یبه گوشش م ییو داد دختر آشنا

کر شده  شیکرد گوش ها یرا باور نم بلباز را هل داد و وارد خانه ش شد.چشمانش صحنه مقا مهیکشاند. درِن

با عجله به سمت دختر که « چــــه خبـــره؟ ــــنجایا»و به سمت اتاق رفت: دیکش تیاز عصبان یادیبود.فر

 خود را بپوشاند رفت و.... شیرو  یالفه کرد با م یم یسع

 

 «انایآر»

 زمانــه یذارم هــع یزانوهام م یرو با غصه رو سرم

 قدر بود؟ نیهم یعنیکس حرف من رو باور نکرد  چیه

 .گهیرو بــده د ـــا،عروسکمیاِ آر»هامون یقدر بود؟رفتم تو فکر بچگ نیاعتماد برادرم به من هم یعنی.. یعنی..ـی

 توسرم یبزن یخوا یدمش باز م ینه بهت نم-

 شه یبلند م ــایآر غیج یصدا یگم ول ینم یچیخندم و ه یم بهش

 «شم یدوم سمت بابا و تو بغلش پنهون م یبدو بدو م منم

 نداره. دهیحرص خوردن ها و فکر کردن به خاطرات فا نیا گهید ایدن الیخیب هه

 گذشته! نیریرم تو فکر! تو خاطرات ش یکنم م ینگاه م ییتونم به هرجا ینم یول
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 ؟یستیاعتماد ن یکه مثل داداش و بابا نسبت بهم ب ؟تویکن یگلم تو که باور نم مامان،مامان

 

کنم هم زمان با وارد شدن من به  یشم به سمت آشپزخونه حرکت م یتونم تحمل کنم از اتاق خارج م ینم گهید

 کنه. یپام توف م یزنه و جلو یبهم م یپوزخند وفتهینگاهش به من م یشه وقت یاز ش خارج م ایآشپزخونه آر

 زنه! یم خشکم

 .ستمیدختر ن گهیکه من د نهی، مهم ا ستیمهم ن گهید نایا یعادت کنم کار هر روزشونه ول دیبا گهید البته

 

[ ,26,05,17 00:54] 

 چشمانت: یبایز طرح

واسه  ییاشتها گهیرم ! د یدم و تو فکر م یم هینه به ستون تکجا کنار آشپزخا ستم؟همانیدختر ن گهیواقعا د یعنی

 خوردن غذا ندارم.

 

 گردم! یدوباره راه آشپزخانه تا اتاق رو برم پس

......... 

 

 خوام برم دانشگاه! یبعد از مدت ها م بالخره

 ذارم. یم فمیداخل ک میدم امروز داشته باش یراکه احتمال م ییها کتاب

 ه؟یچ دنمیبعد از د دایعکس العمل آ یعنی یوا
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 ندارم! دیحوصله دردسر جد ؟منیبر یخوا ی:باز کجا مدیپرس یبالحن بد ایخوام از در خونه خارج بشم که آر یم

که بامن  یاز رفتار دیش یم مونیشه که همه تون پش یم یروز کیگم:  یکه لرزش داره م ییکنم با صدا یم بغض

 شمـ. یوقت حاضر نم چیه گهیو اون موقع من د دیدار

 

 ذاره. که حرفم رو کامل کنم ! یبغض نم یعنیکنم  یرو نصفه رها م سخنم

برو بابا  ی، دستش رو به معن رهیگ یم یاون غم رو سـرد یبعد جا یول نهیش یم یبیغم عج هی ایآرـ یچشما تو

 شه ! یده و مشغول عوض کردن کانال ها م یتکون م

 

 شم یم یشم و سوار تاکس یاز خونه خارج م عیسر

 

[ ,29,05,17 00:05] 

 کنه! یضبط رو ، روشن م هیکه فرد جوون راننده

 

و  نیغمگ نقدریا یبه مشکل من نداره ول یکه ربط نیبندم!آهنگ با ا یآهنگ ناخودآگاه چشمام رو م یصدا با

 پرمعناست که من..

 

 تونم اشک یگم ، نم یتونم واقعا م ینم یول نختیواسه اشک ر یتحت فشار بودم و منتظر تلنگر یلیمدت خ نیا

خدا هم روش رو  دیهم محروم شدم شا ختنیهستم که از نعمت اشک ر یا چارهیب یلیکنم آدم خ یاحساس م زمیبر

 از من برگردونده !
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دم ،  یرو فشار م فمیگم و دسته ک یم یگم استغفار یفهمم که دارم کفر م یزنه  م یکه وجدانم بهم م یبینه با

 باهام برخورد خواهند کرد یکه بچه ها چجور نیاسترس داره از ا

 

 نه! ایکرده  یریینسبت به من تغ دشونید ایکه آ نیا

 

 زنن؟ یرو بهم م یکه اون ها هم مثل خانوادم انگ هرزگ نیا

 

 دم یدارم و به آهنگ گوش م یبر م یاز خودخور دست

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

 شمیپ یموند یم مویزندگ نیا یراحت گرفت چه

 

 مردینم نطوریا

 

 ستیدل ن گهیاز اون نگاهت دل دل د کندینم نطوریا

 

 باطل گهید شد
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 تو و نگاهت گمیدور از تو و نگاهت قلبمو م گهید شد

 

 جاده پرت شد نینگاهت آخر عوض شد آخرترم از ا طرز

 

 تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم آخرشب

 

 باز امویبه باد دن یبه باد داد یداد تو

 آ

 ازت خسته یکه وابسته شدم گفت یدیتو د خرشم

 

 دورم گهینباش د یگفت شدم

 

 

 تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم آخرشب

 

 باز امویبه باد دن یبه باد داد یداد تو

 

 ازت خسته یکه وابسته شدم گفت یدیتو د آخرشم
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 دورم گهینباش د یگفت شدم

 

 

 

 

 شب تو ب شمیپ یستین گهید ستیحالم خوش ن نه

 

 شبیتنهام مثله د شبیتنها مثله د الکن

 

 تموم شد گهید یهمون شد همه چ یتو خواست یچ هر

 

 اشتباه یقبول ندار یاون همه عشقو حال کرد یرفت

 یکرد

 

 که بهت یبر یتو آغوش ذارهیدلت م یچه جور تو

 

 نداره یحس
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 دهیعطرشو م یدستات بو هیچ یپس هرزگ ین نیا اگه

 

 تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم آخرشم

 

 باز امویبه باد دن یبه باد داد یداد تو

 

 

 دورم گهینباش د یازت خسته شدم گفت یکه وابسته شدم گفت یدیتو د آخرشم

 

 

 پاشو گهینه د دمیبر گهیاز من جدا شد د رتیراحت مس چه

 

 تا صبح کهیتا صبح تار کهیخونه با تو تار نیقلبم ا یرو از

 

 

 , کافط یدست به من بزن اینزد یبه من نزد دست

 

 نییپا ارمیفکتو ب بزنم
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 تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم آخرشم

 

 باز امویبه باد دن یبه باد داد یداد تو

 

 ازت خسته یکه وابسته شدم گفت یدیتو د آخرشم

 

 دورم گهینباش د یگفت شدم

 

 تا آخر شب من موندمو اون خاطرات آخرشم آخرشم

 

 باز امویبه باد دن یبه باد داد یداد تو

 

 ازت خسته یکه وابسته شدم گفت یدیتو د آخرشم

 

 «««««««دورم گهینباش د یگفت شدم

 

 

اه کنم وبه سمت دانشگ یرو جابجا م فمیبا استرس ک هیو بعد از پرداخت کرا امیم رونیراننده از فکر آهنگ ب یصدا با

 دارم ! یقدم بر م
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[ ,29,05,17 01:28] 

 نم.ک دایو بچه ها رو پ دایبتونم آ یشلوغ نیشم ، فکر نکنم تو ا یم اطیکنم و وارد ح یدر بزرگ دانشگاه عبور م از

 

 کنه ! ینفر از پشت من رو وادار به برگشتن م کی یشک زده  یصدا

 

 ، میکه از اول دبستان باهم دوست بود یکس میمیدوست صم خودشه

 و بگه بهم اعتماد داره ! رهیبغـلم در آغوشم بگ ادیب منتظرم

 بار هـه نیرفته که ا شیبه خواست من پ یزندگ یک یول

 

 کوبه تو صورتم ! یبره و محکم م یشه ، دستش رو باال م یم کیبهم نزد لدای

 

 کنم:آخــ..خه چرا؟ یبهت زده زمزمه م یوحالت یکنم به سخت یزده نگاهش م شک

 

 کاریچ نجایا یچرا؟ دختره احمق اومد یگ یگه:تازه م ینداره م ادیکه کم از فر ییبر افروخته و صدا یصورت با

برو از دانشگاه اخراجت  عی... الالـه.... برو سریبرس هه دختره تیبرو به خوش گذرون کاریچ نجایا یهـــان؟ اومد

 رونتیب ومدنیراهت ندن برو تا ن نجایا گهیکرد و گفت د فیرو تعر ایابات اومده بود دانشگاه ، قضاب یعنیکردن ،  

 کنن !

 

 شه ! یبلند  دور م یگردونه و با قدم ها یرو ازم بر م روش
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 یبدم مردن حت انیپا یزندگ نیبه ا دیگرفتم با یقطع میرو ندارم ، تصم ریهمه تحق نیتحمل ندارم ، تحمل ا گهید

 ارزه ! یخفت بار م یزندگ نیاگه خدا ازم ناراحت بشه به ا یباشه ، حت  رهیاگه گناه کب

 

ار رو ک نیدونم تو ا یبهم بگه م ستین یکس یعنیبه من اعتماد داشته باشه  ؟  ستیکس ن چیکس ، ه چیه یعنی

 ؟ ینکرد

 ! یگناه یدونم تو ب یم بگه

 کرمت رو شکر ایخدا ست؟ین یکس چیه

 گم ! یو مکان مورد نظرم رو به راننده م رمیگ یدربست م یتاکس کیعجله  با

 

............. 

 

و  ارمیرو درم مکارتمیواسه من س تیموقع نیخلوته بهتر یلیخ نجایشم االن وسط روزه و ا یده م ایپ نیماش از

باال  نیاندازم از ا ینگاه آخر رو به شهر م نییکنم پا یدانشگاهم از کوه پرت م لیو وسا یو همراه گوش شکنمیم

 شه هـه یم دهید کیتهران چه کوچ

دونم دختر  یکنم ، ببخش مامان م یو بهش نگاه م ارمیدر م فمیعکس مامان رو از تو ک ، ایبابا ، ببخش آر ببخش»

 بوسم و... یواست نبودم عکس رو م یخوب

 دارد ادامه

 

[ ,12,06,17 23:09] 
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 نام خدا به

 

 کنه ! یکشه و از کوه دورم  م یمردا نه دستم رو م یدست

 

خودم و همه رو راحت  خوامی! م نمیولم کن بب:»کشم  یم ادیشم و فر یم ینقشم ، نقش بر آب شده عصبان نکهیا از

 «؟یذار یکنم باز شما نم

 

 مکن یخال یکیرو سر  تمیعصبان خواستینداشتم فقط دلم م یبودم که اصال به حرفام توجه  یعصبان نقدریا

 

 گفتن برداشتم و با بهت به شخص رو به ذوم نگاه کردم ونیکه تو گوشم خورد دست از هذ یلیس با

 

 هـــان! ؟یشد ریس تیبشه؟ از زندگ یکه چ یخودت رو بکش یخوایم ؟یکن یکار م یچ ی:معلوم هست دارشخص

 

 ؟یثابت کن یخوا یرو م یاز تو بدبخت ترهم هست  مثال چ احمق

 ؟یخودت رو بکش یخوایکه م یفیضع نقدریاا

 رو همراه نداره ! یزینشون دادن خودم چ فیکار جز ضع نیکه ا دمیفهم یخواستم خودم رو بکشم ول یمنم م آره؟

 

دربرابرشون کم اوردم  نکهیا یعنینشون دادنم  فیضع یعنیکار من  نیگفت ا یبه حرفاش گوش دادم راست م یکم

 حرفاشون ، تهمتاشون همه راسته ! نکهیا یعنی
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 خورم ینم یتو فکرم و تکون دید یپسر وقت ونا

 که اونجا بود کرد ! ییمایو سوار ماکس دیرو کش دستم

 

 کردم؟ نانیپسر اطم نیافتاد من چطور به ا یکم کم داشت راه م مغزم

 «شما شدم؟ نیمن چطپر به شما اعتماد کنم ؟ اصال...اصال من چرا سوار ماش»رو حرکت بده که گفتم: نیماش خواست

 

 خوام باهات حرف بزنم یبرمت م ینم یبد یبهم انداخت و گفت :نترس جا یالیخیب گاهن

 «چرا؟»

 نمیرو بب یکس یخوام خودکش ینم گهیچون د-

 

[ ,13,06,17 00:13] 

 کجا برم؟ میتکرارش کنه بگذر یخوام کس یحماقت کردم نم کباری من

 

 کنم ! یم یاندازم و با گوشه شالم باز یم نییرو پا سرم

 

 کنم ! یدرختارو نگاه م عیدم و رد شذن سر یم هیتک  یصندل یرو به پشت سرم

 

************************ 
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به حرفام  نکهیکنم از ا یم یخوشحال شدم واقعا احساس سبک تییاز آشنا:»گه  یذاره و م یم ریم یرو رو شمارش

 «مشکلت حل بشه دوارمیام یول یکه مشکلت رو بهم نگفت نیهم ممنونم با ا یگوش داد

تا خونه برم پس از  ادهیدارم پ میشم امروز تصم یگم وبعد  ازبرداشتن شماره از رستوران خارج م یلب م ریز  یممنون

 منم مثل تو عاشق بودم»کنم یآروم آروم حر کت م ابونیکنار خ

 ستمینبودم و ن یاما من عاشق کس-

 ؟یکن یخودکش یخواست یپس چرا م-

 دم یبهش نم یجواب

 به حرفام گوش بده یبهم نگو ول یخب اگه دوست دار -

 «کنه  یدم که شروع به حرف زدن م یتکون م یسر آروم

 ریدست به دست هم داده تا د یهمه و میبـابا امروز که ما عجله دار یبرو کنار ا ابونیخانوم از وسط خ یآهــــا-

 میبرس

 

 رم یکنار م ابونیکنم و با دو از خ یم یخواه عذر

 کرد ولم کـ... کاریهـه اون چ یوار عاشقش بودم ول وانـــهیدوست داشتن کمه د یعنیدوستش داشتم  یلیخ»

 شم یم جیگ ؟دارمیکن فیشه از اول تعر ی! مهیچ هیدونم قض یمن اصال نم سایوا سایوا-

 باشه-

 

شه گفت تو پر قو  یم دیبزرگ شدم شا یمرفه  یلیتو خانواده خ ومدیم ادمی یو گفت :از وقت دیکش یقیعم نفس

 بودم واسه خودم یداشتم خالصه دختر یبودم ابرو بر م یسوسول یلیبزرگ شدم پسر خ
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به حرف پدر و  میشد ، شد شب و روزم شد زندگ میکه اون دختر وارد زندگ یکرد و ادامه داد:تا وقت یخنده ا تک

 ش کردم ! غهیخوره گوش نکردم و ص یگفتن به دردت نم یمادرم که م

بودم مثل تو احمق بودم عشق چشمم رو  یکینگاه نکن منم  یکردم* که گفت :اونجور ینگاهش م رتی*داشتم با ح

اون خونه خونه عشق من بودم هر وقت در خونه رو باز  دمیخونه هم واسش خر هیش کردم و  غهیکور کرده بود! :ص

 ..«نکهیزنده بودنم تا ا لیدل دآرامش من بو نیخورد وا یبه دماغم م یخورش قرمه سبز یکردم بو یم

 

 ! نمیب یمسجد م یکنم و خودم رو روبه رو یبه اطرافم م یاذان نگاه یصدا با

 

 برده بودم؟... ادیخدارو از  چرا

 گرفتم ؟.... یخوندم ، روزه نم ینماز نم شهیهم مگه

 تنبل شده بودم؟... نقدریها ا یتازگ چرا

 

 شم ! ..... یذارم و وارد وضو خانه م یرو داخل مسجد م پام

 

کنم ان  ینوکرتم ، از من بدترم هست بازم شکرت به خودت توکل م ایرم:خدا یدم و به سجده شکر م یم سالم

 شه یشاءاهلل درست م

 

 کشم ! یم م نهیاز اعماق س یآه
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کنم و با سرعت به سمت  یده م یرو نشون م20:30به ساعت که  یذارم نگاه یکنم و درون قفسه م یرو تا م چادر

 دوم یخونه م

 

[ ,14,06,17 00:35] 

 رسم ! یاگه برنده دو هم باشم به موقع نم یراهِ حت یلیتا خونه خ نجایا از

 

ه از ک یشتریثابت کنم مسجد بودم با ترس ب یدونم چطور ینم گهیبرسم خونه ،  خونم حالله به خدا د ریهم د اگه

ونه شم آدرس خ یو سوار م رمیگ یباال م  دهیکه پرا نیماش نیاول یدستم رو برا عیه ، سرشد قیبهم تزر میافکار منف

شه گفت اون ولم کرد  یاون ولم کرد البته نم یول»دم  یم هیتک نیدم و سرم رو به عقب ماش یرو به راننده جوون م

 یقیروز اون رو تو خونم با..با  نفس عم کی نکهیداد تا ا ینم تیاصال بهم اهم گهیاخالقش باهام سرد شده بود د

 «هــه دمیپسر د کیو گفت :با دیکش

 

 ؟یش ینم ادهیپ میدیبابا خواهرم رس یا

 مونم یزنم و منتظر م یشم !زنگ خونه رو م یم ادهیپ نیاز ماش هیگم و بعد از دادن کرا یم یمعذرت خواه رلبیز

 

من محکم تو  یشده  ختهیاحتماال ر یمالیوضع آشفته و ر دنیکنه با د یمرجان در رو باز م یاز گذشت مدت بعد

 شده؟ حالتون خوبه؟ یخانوم جان چ نیحس ایگه: یزنه و م یصورتش م

 کنم ! یگم خوبم بعد به سمت خونه حرکت م یزنم  و م یحوصله مرجان رو کنار م یب
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کنه:خانم  یکنه قدم هاش رو بامن هماهنگ کنه در همون حال شروع به صحبت م یم یبنده و سع یدر رو م مرجان

 الیخیکشنتون شما رو ارواح خاک مادرتون ب یاعصابشون خورده بخدا م یلیخ دیجان تو روخداسر به سرِ اقا نذار

 . دیبش

 و کالفه ستمیا یه بود مجون مادرم رو قسم خورد نکهیا نیو مهم تر انشیپا یب یها حتیاز حرف زدن ها و نص کالفه

 مترسک رو دارم ! نجاحکمینه؟ ا ایرو مشخص کنم  فمیتکل دیمن با گهیگم :مرجان لطفا بس کن ، تمومش کن د یم

 یپوسم به خدا م یکنم؟ م کاریتونم برم چ ینم گهیو از جام  تکون هم نخورم دانشگاهم که د نمیتو خونه بش دیبا

 پوسم مرجان .

 

 کردن ! یبودند و داشتن من و تماشا م ستادهیمن از خونه خارج شده بودن کنار در ا یها دادیکه با داد و ب ایو آر بابا

 

 برو تو ایب ؟مرجانیدار کاریگه:تموم شد؟ به اون بد بخت چ یم بابا

 ره داخل ! یگه و م یگوشم م ریز یزیچ مرجان

 

 ؟یبدون یخواست یرو م یگه :خب چ یدر ادامه حرفش م بابا

 برم دانشگاه ؟ نیذار ینم گهیچرا د نیحذف کرد تونیمن رو از زندگ-

 

که پول دانشگاه از در آمد باباست  نهیا شیداره اول لیچرا؟ خب دو تا دل یبدون یخوا یگه:م یدر جواب حرفم م ایآر

 .ـیبا پول خودت بر دیدانشگاه با یبر یخوا یو خب اگه م

 . یکنم  آزاد ش یرم صحبت م یگه:درسته تو پول از خودت بذار من م یم بابا

 دومش رو بفهمم ! لیکنم تا دل ینگاه م ایآر به
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 گه : یخونه که م یم یزیدونم از چشمام چه چ ینم

 ! میجنبه ما اصال بهت اعتماد ندار یکه اونجا پره پسره و توهم ب نهیدومشم ا لیخب دل و

 

 

 یصدا رو م نیکنم بابا و داداشم هم ا یصداش بلنده که احساس م نقدریشنوم ا یم رو مترک برداشتن قلب یصدا

 شنون !

 شه . یازش خارج نم ییصدا یکنم ول یدهنم رو باز م شوکه

 

 ! یکجا بود یاالنم نگفت یحت تو

 

 مسجد به خدا مسجد بودم .-

 

 زنن یم یقهقهه ا ایو ار بابا

 

 گه :اما بابا.... یم یبا لحن معترض گونه ا ایداخل آر رهیگه و م یم یزیچ ایبه آر بابا

 

 که جواب اعتراضش رو بده ستین یکس یول

 نیو ات گهیگه :بابا گفت د یو م رهیگ یخونه شو به سمتم م دیکل ادیاندازه و به سمتم م یبهم م ینگاه یدل سوز با

 من یفعال برو خونه  ایخونه ن
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 بوسم ! یشم و کفشش رو م یم خم

 

 ره ! یشه داخل خونه م یکه از گوشه چشمش خارج م یو با اشک رهیکنه جلوم رو بگ یم یسع

 

[ ,15,06,17 02:40] 

سرخاک مامان  یوقت شهیکه مامان هم وفتمیم یجمله ا ادیدم  یم هیتک واریو سرم رو به د نمیش یکوچه م وسط

 خوند: یرفت م یبزرگم م

کـه من  رینگ یرا جد میها یکردم ، بد اخالق ییاعتنا یب یحوصله بودم اگر روز یب یمرا ببخش اگر روز مادرم»

 .«ـــــــچمیتــــــو ه یبــ

 

 اگه بخوام به همه شون فکر کنم ... یفکر کردن هست ول یبرا یادیز یزهایچ

 

 ابونیخ نیتو اکنم ؛ شب  یحرکت م یاصل ابونیتکونم  وبه سمت خ یمانتوم رو م  یِشم خاک ها یجام بلند م از

 کارکنم؟یچ یخطرناکه ول یلیدختر تنها خ هیو خلوت واسه  کیتنگ ، تار یها

 گذشته . گهید یکیاز سرِ من  آب

جا  کیحواسم رو جمع کنم  که از  دیاتفاق بود با کیهم  هیگم : اون قض ی! به خودم م نهیش یابروهام م نیب یاخم

 نخورم . شیدوبار ن

 بگذر میساده از      خطا ها ایخدا»

 .«یگذشت میساده از آرزوها    گونه که همان
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 ! ندازمیم نییبندم و سرم رو پا یکنم ، چشمام رو م یم بمیرو داخل ج دستم

 

 . نهیرو به روم ترس به دلم بش کیکوچه تار دنیخواد با د ینم دلم

 

 دارم سر خودم رو گرم کنم و زمان رو بگذرونم  ! ادیکه  ییکنم با مرور شعر ها یم یسع

 

 ...یبود ول بایز یلیمن خ یمثل زندگ« مـانـد  یخوب نمــ شهیهم ــباستیآنچه ز هر»

 «ــبـاسـتیز شهیآنچه خوب است هم اما»

 

 ... شهیبتونم اونقدر خوب باشم و اونقدرخوب بمونم که هم دیبتونم ، با دیتونم من با یمن م درسته

 

 بمونم ! بایکنم  : زـ یم مهزمز

 

رو از دست بدم و حرف مامان رو  دمیشه ام ینم لیدل یول نمیدلشکسته و غمگ یلیخ ایکه از رفتار بابا و آر نیا با

 .... یاگر روز:»            فراموش کنم 

 .....منت  یب یکرد محبت

 گناه...... یب یکرد لذت

 بدون شرط یدیبخشـــ
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 !« یکرد یآن روز واقــــعـا زندگ بدون

 

 قدر از خونه دور شدم ؛ نیا یک دمی، چقدر غرق افکارم بودم که نفهم رمیگ یرو باال م سرم

 

 کنم ! یقدم تند م ستگاهیکه مقصدش جردن هست ، به سمت ا یبوس ینیم دنید با

 

 کارتم داره ! یشارژ یز ببوق ممتد نشان ا یکنم ، صدا یم کیشم و کارتم رو با دستگاه نزد یم سوار

 

 دم ! یوَن م یتو من به راننده 500کنم و مقدار  یم فمیتو ک دست

 زنم ! یزل م رونیو به ب رمیگ یمونده جا م یباق یتک صندل یرو

 

 . خبندانیزمستونه ؛ هواهم سرد و  اواسط

 

 ! ریکنم : چقدر دل گ یکشم و زمزمه م یم یبه خودش گرفته و ...آه ییبایز یمنظره  نیزم

 

رو  میرو ، خاطرات خوب زندگ میزندگ دیخوام فقط و فقط به مادرم فکر کنم با یخودم رو گرفتم امشب م میتصم

 مرور کنم !

 

 ! رمیبگ یاساس میتصم کی دیبا
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[ ,16,06,17 03:43] 

 ★★★وشیدار

 ذاره ! یچشماش م یکشه و آرنجش و رو یم یآه

 

 «جانم!:»ده  یره ، تلفنش و جواب م یم یصندل یو به سمت کتش رو ادیم نیی، از تخت پا شیگوش یباصدا

 

 .  نهیلبش بش یرو ییبایشه لبخن ز یدرآن طرف خط باعث م ونیکتا یصدا

 

 کنه: یخودش فکر م با

کند و باعث  یم یمهربان ونیشود ، در عوضش کتا یم تشیو عصبان ییآبرو یعقلش باعث ب یدختر ک ب هرچقدر

 شود . یآرامشش م

 

 گه: یآمده خسته شده و م انیسکوت به م نیکه از ا ونیکتا بالخره

 . ایکن ینگرانم م یدار ؟یشونیکنم پر یافتاده ؟ چرا احساس م ی! اتفاق وشیدار

 

 گه : یو م رهیگ یبه خود م ینیحالت غمگ لبخندش

 خسته م ! یشه . فقط..فقط کم ی، حل م یکه بخواد نگران بش ستین یزیچ
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 گه: یو با آرامش م رهیگ یم یقیدم عم ونیکتا

باعث  یکن چ فیپس لطفا تعر میخودمون بدون یرو محرم راز ها گهیهمد دیبا میما فراره ازدواج کن وشیدار

 ؟ یایتو ب ای امیمن ب یخوا یشده ؟ م تیشونیپر

 

 . یکن یم تیفقط خودت رو اذ ستیگه : نه.. نه الزم ن یشنوه هول زده م یحرف و م نیکه ا وشیدار

 

[ ,16,06,17 03:43] 
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 کنه . یشه  و سکوت م یدلخور م وشیبرخورد دار نیاز ا ونیکتا

 

 گه : یم یبره با شرمندگ یبه رفتاره اشتباهش م یکه پ وشیدار

 پارک ... میدنبالت بر امیخب ! م اریاعصابم خورده بس یلیخ ونیکتا متاسفم

 

 زنه : یطعنه م یبا دلخور ونیکتا

 وقت ! کینشه زحمتتون

 

 گه : یکه خنده در اون مشهوده م یو با لحن رهیگ یخندش م وشیدار

 ؟ میکن یمثل تازه عروس و داماد ها رفتار م یدقت کرد ونیکتا

★★★★★ 
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 :ونیکتا

 قراره ! نیاز ا هیقض پس

 تو بشه . ینداره که باعث نگران یچندان تیموضوع اهم نی، ا ینگران باش ستیبهت که گفتم الزم ن-

 

 یم تیکنه و با عصبان یزده دوباره داخل م رونیحرفم اخماش تو هم رفته ، موهاش و که از شالش ب نیکه با ا ونیکتا

 گه :

 

دخترِ طفل معصومت  ستی؟ االن معلوم ن تیاهم یب یگ یم یبزرگ نیموضوع به ا نیتو به ا وشینداره ؟ دار تیاهم

 پارک ؟ واقعا برات متاسفم ! یمن و آورد یکجاست بعد تو با خونسرد

 فراموشش کن . متاسفم ، باشه ؟ زمیخب عز اریبس-

 ! امیوجه کوتاه نم چیبه ه گهینه د-

 کنه : ینگاه م ونیکتا یقهوه ا یکشه و به چشما یخوش حالتش م یبه موها یکالفه دست وشیدار

 کار کنم ؟ ینظرت چ به

 تو خونت ! یاریب یریرو بگ انایدست آر یکه بر نهیا یبکن دیکه با یتنها کار -

 

 گه : یاعتراض م با

 ....اما

 نباشه یحرف میو اما و اگرم ندار -
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 خب فقط به خاطرِ تو ! یلیخ-

 کنم ! یرو با تو روشن م فمیمنم تکل یانجامش بد ستیاصال الزم ن ینق بزن یاگه قصد دار-

 

[ ,16,06,17 03:43] 
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 شه : یزده م وشیدر ذهن دار یجرقه ا ناگهان

 ؟.... هیگم که نظرت چ یم

 

 *****انای*******آر

 

 (نییخودش رو از کوه پرت کنه پا انایکه نذاشت آر یبهم داده)کس یبهرام یکه آقا یگرفتم به شماره ا میتصم

 بزنم و ازش تشکر کنم ! زنگ

 . یمن و از مرگ نجات داد هه چه کار ارزشمند شونیا بالخره

 

 ! رمیگ یرو کاغذ و م یدارم و شماره  یرو بر م ایخونه آر تلفن

 

 ذارم . یتلفن و سرجاش م عی، سر رهیگ یتمام وجودم و م دیترد لحظه

 

 با اون صحبت کنم ! دیمن با اما
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 مونم . یو منتظر م رمیگ یدفعه مصمم تر از قبل شماره رو م نیا

 

 گه : یاز پشت خط م یمردونه ا یبوق صدا6یال 5لحظه بعد با خوردن  چند

 ... الو

-..... 

 الو ؟ مزاحمه ؟-

 

 گم : یحرفش خندم گرفته بود آب دهنم رو قورت دادم و  آروم م نیکه با ا من

 الو !-

 شما ؟-

 هستم ! انیک-

 گه : یخنده و م یم یبلند یبا صدا مرد

 اسم پسره درسته ؟ انی، ک انیخوره اال ک یم یصداتون به هرکس یخانوم ول دیببخش

 خنده ! ریه ززن یم یپخ ودوباره

 

 گم : یآروم و پر حرص م ییصدا با

 ! یبهرام نیدرسته ؟ شرو گهید دیهست یبهرام یهستم . آقا انیک انایآر
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 شتافت . یباق اریکنم فکر کنم به د یم یزیر یشنومخنده  یاز پشت خط نم ییصدا گهید

 

 گه : یهمون مرد که م یو بعد دوباره صدا یجابه جا شدن گوش یصدا

 هنوز ؟ نی؟ زنده ا نیخودم هستم شرمنده صداتون رو نشناختم خوب هست بله

 

 گم : بله متاسفانه ! یکنم و م یم یا خنده

 

 گه : یشه و م یاعتراضش بلند م یصدا

 ؟ نیداشت یکار یراست

 

 خودم و آروم کنم ، قیدوتا نفس عم دنیکنم با کش یم یسع یول وفتمیمن و من م به

 گم : یلرزه م یآروم شدم و صدام نم ینم به اندازه کاف کیاحساس م یوقت

 

 خودم و... نیزنگ زدم ازتون تشکر کنم که...که نذاشت راستش

کرد . اما چرا تشکر  یکار رو م نیمن بود ا یهرکس جا دیمن بود شما مطمئن باش ی فهیوظ نی. ا دمیبله بله فهم-

 ؟ نیکن یم

 زد و ادامه داد : یخندها تک

 ریغافلگ نیکردم الّا ا یم ی، هرفکر رمیمن بم نیکه چرا نذاشت غیج غیج یو کل نیزن یدم االن زنگ مفکر کر من

 شدم .
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 که دمیرس جهینت نیکردنم ، به ا ریخب من اهل غافلگ-

 زدم و ادامه دادم : یپوزخند

 پدر و برادرم و ندارم یخوشختم و دور یلیخ

 

[ ,16,06,17 03:43] 

P25 

 : رمیگ یادامه حرفم رو م عیریپس  هیدور و اطرافش معلومه تو جمع شلوغ یسر و صدا  از

 که مزاحمتون نیکنم و بابت ا یشلوغه باز هم تشکر م یلیکه بد موقع مزاحم شدم ، سرتون خ نیمثل ا دیببخش

 …خوام شبـ یشدم عذر م

 ؟ نیفکر کرد ممیراجع به تصم دمیکالمتون پر نیب دیفقط ببخش هیچه حرف نیا اینه با-

 گم : یزده م هول

 کنم . یفکر کردم ؛ اومم من ...خب من ..قبول م یلیراستش من خ خب

 

 دم ! یم رونیرو سخت ب ونفسم

 

 ده : یم یدفعه خجالت صداش جاش رو به خوشحال کی

 

 ؟ مینیرو بب گهیهم د یتونم بپرسم ک یم دیرفتیمن و پذ یخوشحالم سرکار خانم پشنهاد دوست یلیخ یوا
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 نداره یمن فرق ی؟ برا نیگ یم یشما چ-

 

 گه : یخنده م با

 نفرم به خدا کیقدر جمع نبند من و  نی؟ دختر راحت باش ا نیگ یم یچ شما

★★★★ 

 جانم-!  مامان»

 دختر گلم من هر دوتون رو دوست دارم-رو ؟  ایآر ای یدوست دار شتریو ب من

 .«نکنه  تیدخترم و اذ گهیکشم تا د یخودم گوشش رو م-کنه ؟  یم تمیچقدر اذ ایآر ینیب ینم اما

 گم : یکنم و زمزمه وار م یرو پاک م اشکم

 یلیتنهام مامان خ یلیخ یو ازم دفاع کن یتا گوشش رو بکش ییمامان کجا ییکجا

 

 شه . یهق هق منه که تو خونه اکو م یصدا تنها

 ! « ستین یته از دوچرخه خبرهف کی؟ تا  دهیورپر یکرد تیتو اذ یباز ابج چرا»

 

 خواد .. یدلم م شتیپ امیخواد ب یدلم م ییدارم مامان کجا ازین تتیبه حما مامان

 

 : چهیپ یتو گوشم م ایآر یحرفا

 « یهرزه ا کی تو»

 !«دانشگاه  یپسرا یکجا معلوم با همه  از»
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 «رو ندارم  گهید ییابرو یب کی یمن حوصله  یر یم یدار کجا»

 «یبچه بغل برگرد یبا توأم نر یاو»

 

[ ,16,06,17 19:28] 

 ندازم ! یبه اطرافم م یکنم و نگاه یو بلند م سرم

 . ومدیم یخونه دل بکنه وکمتر به خونه پدر نیتونست از ا ینم ایفهمم چرا آر یم حاال

 

داره که اونجا  یفرو رفتگ کیسمت چپ  یش ی، از در که وارد م هیشکالت یخونه کرم و اندک ونیدکوراس رنگ

پنجره  کیسمت چپ مبال  -شده  دهیو ال مانند چ یدست مبل راحت کیرنگ ، روبه روش  یکرم ینفره 4زیم

بلند و  هیگلدون پا کیپنجره  اررو به وجود آورده ؛ کن یقشنگ یوجود داره که منظره  یکرم یباپرده  یسرتاسر

 مبل ها . یروبه رو هیپا کی یرو بایآباژور ز کی یفانتز

 داره . یقشنگ دمانیخونه چ کال

 

 رم ! یهست م یکه کنار فرورفتگ یسمت دواتاق به

 کنم ! یباز م یسوخته  یاتاق رو که قهوه ا نیدراول

 

 باشه . نیهم ایکنم اتاق آر فکر

 

 رم ! یزنه ، به سمتش م یدراور بهم چشمک م زیم یرو یزیچ

 . نمیش یتخت م یدارم و رو یمونه ، برش م یبچگ آلبوم
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 شه . یم یهر عکس انگار خاطرات تو ذهنم تداع دنیکنم باد یبه ورق زدن آلبوم م شروع

 

دور از چشم مامان  ایبود که آر یعکس زمان نیکه دور دهنش پراز شکالت شده ،  ا هیعکس ، عکس پسر بچه ا نیاول

ه ک یزمان ادمهیشده بود  اهیتمام دهنش س حمله ور شده بود اطیشکالت تلخ و برداشته بود و به سمت ح یبسته 

 بهش گفتم :

 ! یخورد ریانگار ق ایآر یوا-

 

و آرمان دعواشون شده بود ومشغول  ایرسم که آر یم یکنم تا به عکس یرو رد م یو بعد یو بعد یبعد عکس

 نیشم ا یو من خودم متوجه م نهیش یلبم م یرو ینیعکس لبخند دلنش دنیبودن .با د گهیهمد یموها دنیکش

 و از ته دله . یلبخند واقع

 

 داداش بزرگ تنگ شده ! یگفتم آرمان واقعا دلم برا یوا

 

 رفت ! رانیاز ا شهیکه مامان مرد و آرمان هم واسه هم یاز وقت دیشا دمشیوقته ند یلیخ

 

 ده . یبامداد و نشون م2:30ندازم  یبه ساعت م ینگاه

 

 . ادیمن اصال خوابم نم اما

 خارج ؟(ظهر باشه پس چرا بهش زنگ نزنم ؟ هیکجا نیدار کاریشما چ گهیکنم االن خارج )د فکر



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
55 

 

تمال و اح دمیرو که قبال د یتلفن دفترچه ا زیم یبرم از داخل کشو یبه سمت تلفن هجوم م عیحرف سر نیا باگفتن

 ! ارمیم رونیدم دفترچه تلفن باشه ب یم

 شم . یگشتن دنبال اسم آرمان م ومشغول

 

 . رمیگ یکردم باذوق شماره رو م داشیپ یوقت

 یاز من گرفت ی؟ چه عجب خبر یپسر خودت ایالو، بله ؟ آر-

 

 شاده نقدریکنم خوش به حالش ا یصداش بغض م دنیباشن

 گم: یپرم و م یحرفش م نیب

 سالم-

 

 گه : یم هیکنه بعد از گذشت چند ثان یدختر رو نداشته چون سکوت م یصدا دنیکه توقع شن انگار

 افتاده ؟ برادرم..برادرم حالش خوبه ؟ یشما ؟اتفاق-

 

 کنم : یو زمزمه م ادیم نییاشک از چشمم پا یا قطره

 خوبه یلیخ یلیخ -

 ! دینکرد یخانوم خودتون رو معرف -

 هست؟ ادتیهستم داداش من و  انایگم : آر یکنم و م یم یمکث

 شه : یصداش شاد م یناگهان یلیخ
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 ؟ خودش کجاست ؟ یکن یکار م یچ ایآر یصدات خوشحالم !خونه  دنیاز شن یلی؟ خ یخودت یآبج یواا-

 گم : یکنه م یسکوت م یمونم تا حرفش تموم بشه وقت یم

 تنهام . نجایپدره من ا یخونه  ایافتاده آر یادیز یاتفاقا نجایآرمان  ا-

 گه : یم باتعجب

 پرت تنها گذاشته ؟ یو اون جاتورو ت یاحمق واسه چ یپسره  نی؟ ا یی؟تنها یگ یم یجد

 

 خبر داشته ! ایآر یآرمان هم از محل خونه  پس

 

کنم و در آخر  یم فیتعر یو با حذف قسمت ریکنم و تمام اتفاقات اخ یشه با هق هق شروع م یم شتریم ب هیگر

 رو داره . رانیقصد اومدن به ا یکنم ک یاضافه م

 کنم : یزمزمه م نیغمگ ادیاز اون طرف خط نم ییصدا

 ...کیمن  یکن یدونم تو هم فکر م ی، م یدونم آرمان تو هم من و باور ندار یم

 ره . یم باالم هیگر یرسه دوباره صدا یحرفم که م ینجایا به

 

 شیاتفاقات پ نیمن باورت دارم ، باور کن . با ا یآروم باش ، آبج شیکنه با حرفاش من رو آروم کنه : ه یم یسع

 ! امیو ب رمیبگ طیفرصت بل نیدر اول دیاومده با

 گم : یم یخوشحال با

 ؟ یایواقعام-

 آره خانوم خوشگله حاال اشکات و پاک کن .-
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 کنم . یاشکام رو پاک م نمیآست یخندم و تند تند با لبه  یم

 یاج کیبرمت  یکدومشون بهت بخوره م چیذارم دست ه ینم امیب یدیکش یسخت نقدریداداش قربونت بره ا یاله-

 نکنه خوبه ؟ دامونیکس پ چیدور که ه

 اوهوم !-

 گم : یکه با حرفاش خوب دل گرم شدم م من

 استراحت کنم ؟ کمیمن  یشه حرف بزن یداداش ، م-

 کنم : یمظلومت اضافه م با

 ترسم یاخه م -

 دلم زیالبته عز-

 

آرمان که از تموم اتفاقات  یرفاکشم و به ح یرم ، رو تخت دراز م یم یدارم و به سمت اتاق یرو برم میس یب یگوش

 بره . یکنم تا بالخره خوابم م یاخم م یزنم گاه یم یلبخند یدم گاه یکنه گوش م یم فیاونجا تعر

★★★ 

 

 گه : یو م رهیگ یو به سمتم م میشاخه گل مر یلبخند با

 شه هنوز تو شُکَم ؟ ی، باورت م یو جواب مثبت داد یکه به درخواستم فکر کرد ممنون

 کنم : ی، اضافه م نمیش یم یصندل یگم و رو یم ی،ممنون رمیگ یو ازش م گل

 ! ادیچرا؟بهم نم -

 گه : یم دستپاچه
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 ! گهیشه د یباورم نم میخب ، بگذر ستین نینه...نه...منظورم ا-

 

 گم . ینم یچیخندم و ه یبحثش م رییتغ نیا به

 من نه . یول یدون یرو دربارم م زایچ یلیخوام دربارت بدونم تو خ یراستش م-

 

 خوره ! یپشتم سر م یعرق از رو یکنم قطره ا یم احساس

 

[ ,18,06,17 22:33] 

 :تسین میزندگ فیتعر یبرا یبا حرفام متقاعدش کنم که االن وقت مناسب کنمیم یکشم و سع یم یقیعم نفس

 ستیرم اما فعال صالح نناراحت کردنت رو ندا ای نیگم قصد توه یمن خودم هر وقت احساس کنم الزمه بهت م_

 ازت ممنونم یرو بهم گفت تیراز زندگ نیو مهم تر یکه بهم اعتماد کرد نیبهت بگم؛ بابت ا

 

 . ارهیخودش ن یبه رو کنهیم یسع یناراحت شده ول یحرفم کم نیکنم از ا یم احساس

 

 !میش یشاپ خارج م یکاف از

******* 

 . تگریو امروز قصد داره من و ببره پارک چ میر یم رونیب نیشه با شرو یم یبار چند
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از  دین کلو بعد از برداشت دمیپوش یکاربن یو کفش آب فی، ک دی،شلوار سف دیسف ی، روسر یکاربن یآب یمانتو کت کی

 شم  . یخونه خارج م

 

 گم : یگردم و م یشم ، به سمتش برم یم نیشرو دیسف یمایماکس سوار

 چه خبر ؟؟ یخوب نیسالم شرو-

 گه : یم طنتیش با

جواب کدومشون  یدیتند تند پرس نقدریاسالم و رحمة اهلل و برکاته ، خانوم عنق و بداخالق ما چطوره ؟ ا کیوعل-

 رو بدم حاال ؟

 

[ ,18,06,17 22:34] 

 گم : یزنم و م یم یکمرنگ لبخند

 به همش . _

 کنم : یرو عوض م بحث

 ؟ میبر میخواه یکجا م یگفت _

 تگریچ میکه قرار بود بر یبه به خانوم کم حافظه م شد-

 نه ای ادتهیتو  نمیخواستم بب یبود م ادمیگم : من  یم ییپررو با

 

[ ,18,06,17 22:35] 

 . یبل یبل-
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 نزد و با سرعت حرکت کرد . یحرف گهید

 

سبد بزرگ  کیانداز ،  ریدر و زد ز ی، وقت سادمیخارج شدم و پشت صندوق عقب وا نیاز ماش میدیپارک که رس به

 بست وقفل کرد . نویسبد  برداشت . در ماش کی نمیکه بود برداشتم و رفتم کنار شرو

 

 میخلوت بود یجا کیچون دنبال  میفاصله گرفته بود یلیخ یاز در ورود میچمن ها نشست یو رو میپارک شد دخل

. 

 

 یبهم داد که لحظه ا یخورده چنان آرامش سیخ یچمن ها یبو دمیکش یقیو نفس عم دمیچمن ها دراز کش یرو

 چشمام بسته شد !

 

 کنه ، یو بهم نگاه م دهیکه اونم مثل من دراز کش دمیو د نیکه چشمام و باز کردم شرو یا لحظه

 

 افشیقدر ق نیتخمه رو جلوم گذاشت و. شروع کرد به تخمه شکستن ا سهیباز ک شیکنم با ن ینگاهش م دید یوقت

 خنده . ریزدم ز یبلند یخنده دار بود نا خوداگاه با صدا

.... 

 

 بود . یخوب یلیشب خ نیممنون شرو -
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 و حرکت داد. نیتکون داد و ماش یسر اونم

 مردد بودم . دنشیو نپرس دنیپرس نیب یکنجکاو شده بودم ول یلیسوال خ کی درباره

 خودم رو خم کردم سمتش و گفتم : یکم بالخره

 ؟ نیشرو -

 جانم -

 سوال بپرسم ؟ کیشه  یم-

 اهوم. -

 

 من و من گفتم : با

 یمشکلم از تو کمتره افسردگ نکهیمن با ا یخب راستش رو بخوا یخونسرد نقدریشده ا انتیبهت خ یچطور وقت -

 گم ؟ یم یچ یفهم یتو..خب م یگرفتم ول

 

 که وارد کرده بود. یشده بود از فشار دیشد ، دستش که دور فرمون بود سف شتریب نیکردم سرعت ماش احساس

 

[ ,18,06,17 22:35] 

 بابا رو دادم . یو آدرس خونه  آژانس

 رفتم ! رونیب نیو دادم و از ماش نیماش هیکرا پول

 

 در و زدم ، زنگ
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 بله ؟ -

 در و باز کن . انامیآر_

 

 یکنم ، هعــ یبود عبور م نیریخ و شکه واسم پر از خاطرات تل یباز شد ، وارد خونه شدم از باغ یکیت یبا صدا در

 

 شم . یم الیو وارد

 

 بهی، واون زن غر ایتوجه به بابا، آر بدون

 شم . یکنم و تو بغلش گم م یسمت آرمان پرواز م هی

 

 :گهیکنه و م یمن و از بغلش جدا م هیگر یاز کل بعد

 چشمات گود افتاده ؟ ریچرا ز دورت بگردم یاله یالغر شد نقدریتو ؟ چرا ا یشد یداداش قربونت بره چ -

 

 یاحساس م یلحظه ا یبرا رهیگ یاندازه و من و دوباره تو بغلش م یو بابا م ایبه آر ینیحرف نگاه خشمگ نیزدن ا با

 لرزه یکنم شونه هاش م

 

کنم .  یاشکش و پاک م یبرم و با مهربون یدستم رو باال م نمیب یرو م ونشیگر یچشما یکنم وقت یبهت نگاهش م با

 کنم . یخودش بهش افتخار م یشده واسه  یبگردم داداشم مرد یاله
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 گه : یشه و م یجدام ازم

 کدومشون بهت برسه. چیذارم دست ه یکنم نم یخودم ازت مراقبت م شیبرمت پ یم

 

 نشونه ، یومنم کنارش م نهیش یره رو مبل م یم

 ! می، شکه و خفه خون گرفتکه با حرف بابا همه مون  میآرمان مشغول حرف زدن بود با

 دارد..... ادامه

 

[ ,24,06,17 02:15] 

 گه : یم ادیشه و با فر یاز جاش بلند م آرمان

 

ودش و تونه خ ینم یمراقبت کنه که...که حت یبه جدا بره از پبرزن نشیبره روستا ؟ ا انایآر دیگ یشما م یعنی...یعنی

 ؟ نیگ یو م نیا نینگه داره ؟ شما دار

 خودمـ... شیپ ادیده : مگه من مردم ؟ خودم نوکرشم م یکشه و ادامه م یبه موهاش م یدست کالفه

 

 گه : یپره و م یحرفش م نیب بابا

 

 یم ی؟ روز یکن ینگهدار انایاز آر یخوا یم ی، بعدشم تا ک رمیگ یمن بلند نکن ، من حرفم و پس نم یو برا صدات

 ! یریزن بگ یخوا یاحمق م یش یشه که تو هم عاشق م
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 کنه ؟ یم یبا خواهر شوهرش زندگ یزن کدوم

 

 ؟ هــان؟ یتا ک آخه

 

 ...... یروز هی...یروز هیکنه ؟ اونم  یخواد از من نگه دار یم یگه آرمان تا ک یکنم راست م یحرفش بغض م نیا با

 

 . ادیم نییشه که از چشمام پا یم یبه قطرات اشک لیتبد بغضم

 

 گرده ! یسمتم بر م آرمان

 گه : یبوسه و به پدر م یو  م میشونیکنه پ یرو پاک م اشکم

 خودم . شیبرم پ یرو م انایشده نه قصد ازدواج دارم پس آر دایمن پ یبرا یهنوز که نه زن-

 

 گه : یشه و م یاز رو مبل بلند م یبا خونسرد بابا

 شه . ینم داتونیخونه من پ کیباشه پس نزد-

 

 : ارهیخوام اعتراض کنم که دستش و باال م یم

 . میازدواج کن یقراره تا اخره ماه بعد ونیمن و کتا یکه گفتم و مطلب بعد نیهم -

 

 و که اونجا نشسته بود نشون داد ! یدستش همون زن با
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 کنم . یشه و به خانومه نگاه م یگرد م چشمام

 

 اندازه . یم نییسرش و پا نهیب ینگاهم رو متوجه خودش م یوقت

 

 یزنم احساس م یکنم و به صورتم آب م یو باز م ریدوم ، ش یم ییبه وجود اومده ، به سمت دسشو ینیسنگ جو

 کنه یکنم بغضم داره خفم م

 

[ ,25,06,17 20:01] 

 کنم ! یو پاک م اشکام

 . فهیکث نجاینداره که ا یتیواسم اهم گهید وفتمیم نیزم یتونم خودم و نگه دارم ، رو ینم

 گه : یکنه و م یو باز م آلبوم»

 ؟ میبگم چطور باهم آشنا شد یخوا یباباتونو دوست دارم م یلیمن خ انایآر یدون یم-

 اوهوم .-

 چند بار بگم نگو اهوم بگو بله ! زمیعز-

 «که  میخارج شد یاز بحث اصل یمامان -

 کنم ! ینگاه م ادیآب م ریکه از ش یقطرات به

 اول ! ی قطره
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چه ها که ب دمید یکرد ، م یکمک م یستیکه به بهز ییبودم اون وقتا دهیراستش من باباتو از قبل د میتو حرم بود »

 ذاشتم ! یم یرن ، بهش احترام خاص یچطور دوستش دارن و از سر و کولش باال م

 دوسش دارم ؟ دمیفهم یاز ک یدون یم

 

و  ستادمیا یم واریبودمش کنار د دهید انهیاز هزار بار مخف شتریب دیشا اهامیشده بود مرد رو دمشید یم یلیخ

 . نهیذاشتم اون من و بب ینم یکردم ول ینگاهش م

رم قم پابوس حضرت  ی، سکته کرده بود منم نذر کرده بودم اگه خوب بشه م امرزیروز که مادربزرگت خداب کی

 معصومه .

 

 قم شدم ! یوس و راهسوار اتوب عیخبر به هوش اومدنش رو بهم دادن سر یوقت

 

 

 یاصال نم یدادم ول یو دستم رو جلوش تکون م ختمیر یتو خاطراتش محو بود چون همش کرم م یلیکنم خ فکر

 دیفهم

 

 « دمیبابا دومتر از جا پر یصدا با

 

 شد . ادیدفعه سرعت آب ز کیدوم . ی قطره

 سوم و چهارم و ..... ی قطره
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 خارج شدم ییآب و محکم کردم و از دستشو ریاز جام بلند شدم ش تیعصبان با

 

[ ,25,06,17 20:01] 

 . نمیکنه تا برم و بش یبا دستش به کنارش اشاره م آرمان

 

 نبودن آروم به سمت آرمان خم شدم و گفتم : ییرایتو پذ ونیو کتا بابا

 کجان ؟ ونیبابا و کتا -

 ندونستن باال انداخت ! یبهم کرد و شونه شو به معن ینگاه

 

 بود که آرمان و خطاب قرار داده بود : ایپر تمسخر آر یبعد صدا یا حظهل

 ..ـینگهش دار یتون ی؟ از االن بهت بگم نم یکن یبا اون زندگ یتون یچطور م -

 

 ! یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن یینداره بهتره تو کارها یربط چیبــه تو ه-

 و ادامه داد : ایاشاره شو گرفت سمت آر انگشت

و گرنه جور  یریاون زبونت رو بگ یکنم جلو یم شنهادیشه گفت داداش ؟ هه واقعا که بهت پ یواقعا به توهم م -

 که . یدون یم رمیگ یجلوشو م یا گهید

 

 گل افتاده بود! ونیکتا یو بابا باهم از اتاق خارج شدن لپ ها ونیاز چند لحظه کتا بعد

 



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
68 

 

رم ب یبرم حرم خب ..اون قدرم با خودم پول نبرده بودم که بخوام با تاکس دیبا یدونستم چطور و با چه خط ینم من»

. 

 

جا شه بهم بگه ک یشدم و چشمام رو بستم .   و به خانوم کنارم گفتم که اگه م یپرس و جو سوار اتوبوس یاز کل بعد

 شم . ادهیپ دیبا

 

 ر حرم راه افتادم .کردم و به سمت د یتشکر یش ادهیپ دیبا نجایگفت ا یخانوم که م یباصدا

 

 افتادم نیزم یمحکم بهم تنه زد که رو یشدم مرد یقسمت مردانه رد م یاز جلو یوقت

 موقع پدرتون اون

 

 گفت : باخنده

 سرِ مرده هم داد زد و غرغر کرد . یسوپر من ظاهر شد و من و بلند کرد کل کیمثل -

 گوشه و گفت : هیمن و برد  بعدم

 دوست دارم ؟ یدون یچقدر نگران شدم ؟ نم یدون یم یستیبهز یایچند وقت نم نیچرا ا-

؟ دلم و  یچ دمیزد ، صورتم داغ شده بود  و هول کرده بودم فهم یکه قلبم محکم م ییدستم و گرفت از اونجا و

 باختم .

 

 از کنارم بلند شد و با هول رفت داخل حرم عیگفته سر یچ دیفهم یوقت
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 ش کرد و داخل اتاقشون بردش .به سمت مامان اومد ، بلند بابا

 

 نکن ، بابا قلقلکم نده چند بار بگم ؟ وشیگفت : دار یم یو داد مامان از خنده و صداش که ه غیبه ج یلبخند

 « زدم

 میکنم پاشو بر یساعته دارم صدات م کی؟  ییکجا انایآر-

 کجا؟-

 

[ ,26,06,17 21:00] 

............... 

 

 آرمـــان !-

 خب ؟ من از اون مانتو خوشم اومده ! هیچ -

 گم : یحرص م با

ه خوشت اومده؟ من ک یِب یب یبقچه  هیکه پارچش شب غیبلند قرمز ج یگلگل یمانتو کیآرمان تو..تو ، آرمان تو از -

 بده به زنت . یصال هر وقت ازدواج کرد یمن و حرص بد یخوا یدونم م یم

 

 در پنهانش داشت ! یسع یول نییشد و سرش و انداخت پا نیآرمان غمگ یکه چهره  دمید ومن

 

 : رمیگ یو م دستش
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 زدم ؟ یآرمان من...من حرف بد -

 دم : یادامه م محزون

 نداشتـ... یباور کن منظور -

 

 گه: یو م ارهیم یدستم فشار به

 دونم . یم زمیدونم عز یم-

 باره زده نشد. نیدر ا یحرف گهید و

 

 . میبخور یزیچ هی میبر یریمانتو رو بگ نی:قسمت که نشد اآرمان

ناراحت تر  نیتا از ا اوردمیخودم ن یو منم به رو دمیداشت جو و عوض کنه خند یسع نکهیبارش و ا طنتیلحن ش به

 نشه

 

[ ,26,06,17 21:12] 

 . میسفارش داد تزایو پ میطور که گفته بود به رستوران پاساژ رفت همون

 

 کردم گفتم : یم یکه با گوشه ناخونم باز یدرحال

 آرمان ؟-

 جونم!-
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وقتا خاطرات  یگاه یدون یدل تنگ شونم م یلیکنم ؟ خ یو بابا زندگ ایکار کنم ؟ چطور بدون آر یبه نظرت چ-

 شه . یمامان تو ذهنم مرور م

 مامان از عالقه ش به بابا برامون گفت ؟ یوقت ادتهی

 

 گه : یکنم اشک تو چشماش جمع شده م یکه احساس م یدرحال

 . ادیب ادمینه تو بگو ، بگو تا -

 

 کنم ! یم فیو همونطور تعر وفتمیبه جون ناخونام م یحالت استرس به

 کنه ! یاز قبل بغض م شتریگم و آرمان ب یم من

 ! زهیر یاشکش م یقطره  نیگم و آرمان اول یم من

 گه: یگم تا اونجا که آرمان م یگم و م یم

 لرزه . یذاره و شونه هاش م یم زیم یکنم بس کن ، سرش و رو یبسه خواهش م-

 کنم پا به پاش . یم هیباهاش گر منم

 کنه ! یبلند م زیم یسرش و از رو یاز گذشت مدت بعد

 یبهم م یکنه ، چشم غره ا یشده با حرص دستام و جدا م یکه گوشه ناخونام خون وفتهیچشمش به دستم م یوقت

 پرسه یم یزیارسون چره و از گ

 

[ ,26,06,17 21:20] 

 بره . یهست م  سیروستوران که فکر کنم سرو ی، به گوشه  رهیگ یدستم و محکم م ادیسمتم م به
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 زنانه ست تو کجا ؟ یِبهداشت سیسرو نجایآرمان ا-

 بره ! یم ریش ریده ، دو دستم و ز یو نم جوابم

 ده تا دستم و خشک کنم . یبهم م یشوره و دستمال یم

 . میش یخارج م سیسرو از

 ! رهیرو بگ تزایره پ یکنن و آرمان م یمون و صدا م شماره

 

 ره . یخوره دلم ضعف م یو بوش به مشامم م تزایچشمم به پ یوقت

 

 ذارم دهنم : یو م تزایتکه پ نیآخر

 . یخوشمزه بود مرس یلیآرمان خ یوا-

 کنم قوربونت برم یخواهش م-

 

 کنم . یو جمع م دامیخر یکایشه بره حساب کنه ! منم پالست یاز جاش بلند م آرمان

 

 ؟ میبر-

 خوام بخرم ! ینم یزیچ گهید میبر-

 

 ره . یم دهیگه و به سمت سمندش که تازه خر یم ییلب پررو ریز

 گم : یبندم و م یشم کمربندم رو م یم نیماش سوار
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 خارج ؟ یگرد یبر نم گهیآرمان؟ تو که پ-

 برم یکنسل کردن قراردادم برم که تو رو هم باخودم م یبار برا کی دیشا یخارج ؟نه ول-

 باشه -

 

[ ,28,06,17 21:36] 

 شه . یو هوا کم کم داره سرد م زِییفصل پا اواسط

 داغ بخورم . یقهوه  کیکنم تا زود تر به خونه برسم و  یشم ، قدم هام و تند م یتو خودم جمع م شتریب

 

شه  یم یبه آه لیلبخندم تبد شیپ یساعات یآور ادیاما با  نهیش یلبم م یرو یداغ لبخند یفکر کردن به قهوه  با

 . ادیم رونیم ب نهیکه از اعماق س

 

 کنم : یفکر م شیپ یساعات به

 گردم ، یم ییو دنبال اسم آشنا رمیگ یسرم و باال م »

 کنم ! یو رد م یاسام عیسر

 شم ! یم یدم و وارد دفتر وکالت یتکون م یخوره ، سر یچشمم به اسم مورد نظر م یوقت

 

 دم . یرم و دکمه رو فشار م یسمت آسانسور م به

 گردم ! یآسانسور م واریبه د دهیچسب یفرد مورد نظرم تو برگه  یشم و دوباره دنبال طبقه  یآسانسور م داخل
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 دم ! یم فشار رو پنج ٔ  طبقه ی دکمه

 کنم ! یکنم و باز م یاسترس دست هام رو در هم قفل م با

 

 گه : یکه م یخانوم فیظر یباصدا

 دیپنجم خوش آمد یطبقه  -

 

 شم ! یآسانسور خارج م از

 رم . یم 405به سمت اتاق  و

 

 ۓدادگستر کی هیپا لیوک یهانیک انایکنم : ک یکنار دفتر نگاه م یتابلو به

............ 

 

 کنم . یبهم زل زده نگاه م یکه با کنجکاو یو به منش رمیگ یدفتر م یبایز نیزایز دنگام و ا یسخت به

 

 رم . یمحکم به سمتش م یکنم و با قدم ها یسرفه صدام و صاف م با

 گم: یذارم و م یم زشیم یراستم و رو دست

 دارن؟ فیتشر یهانیخانوم ک -

 بله هستن-

 . دیلطفا باهاشون هماهنگ کن-
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 د؟یدار یوقت قبل -

 نه . -

 پس ..-

 

 گم: یم باتحکم

 . نیکه گفتم و انجام بد یلطفا کار -

 

 ! رهیگ یو م یداره و شماره ا یو برم تلفن

 خانوم خانوم باشما هستم ! -

 بل..بله ؟-

 ؟ لتونیگفتم فام -

 انایهستم ، آر انیک -

 

 خوان . یاجازه مالقات م انیک انایبه نام آر یخانوم یهانیبله خانوم ک -

 

 نیریاه اه اه  خودش ارمیکنم و اداش و در م یو بهش م پشتم

 

[ ,29,06,17 12:17] 

 . ادیبدم م نیریخودش یقدر از آدما نیا
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 داخل خانوم . دییگفت بفرما یکه م یمنش یباصدا

 به در وارد اتاق شدم ! یلب گفتم   و بعد از زدن تقه ا ری، ز یسمتش برگشتم ، ممنون به

 

 

 کنم ! ینشسته و سرش تو دفتر کارشه نگاه م زیکه پشت م یدختر به

 اس قهیچه داداشم خوش سل نهیا انایک پس

خ سر ییشه  ، در آخر لبا نِیدلنش یبخش چهره  نتیکه ز یدرشت مشک ی، چشما نهییو صاف مثل آ دیسف پوست

 دختره نیا ییبایکننده ز لیکه تکم یقلم یِنیو ب

 

 به دلم نشسته ؟ یلیخ

 

 گه : یو م ادیشه به سمتم م یبلند م ستادمیدر ا یمن هنوز جلو نهیب یم یوقت ارهیباال مو  سرش

 د؟یستادیچرا ا دینیبش توروخدا

 

 ! یده سمت صندل یزنه با دستش من و هل م یطور که حرف م نیهم

 

 شه: یبلند م نشیدلنش یو صدا نهیش یمن م یو اون هم روبه رو نمیش یم یصندل یرو

 ؟ ارنیبگم ب یخور یم یچ
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 شم ! یمتعجب م شیدفعه ا کی تیمیهمه صم نیا از

 

 و.. نیا زمیحضانت بچه بگم عز دیشا ای یریطالق بگ یخوا ی؟ م یاومد نجایا یچ یبرا -

 : شیاز پر حرف خسته

 

 ومدمیکدوم ن چیه ینه برا -

 پس.. -

 گم : یپرم و م یحرفش م نیب دوباره

 صحبت کنم ایآر یاومدم درباره  -

 

[ ,30,06,17 19:45] 

 مونده؟ ی: حرفانایک

 حرف ها مونده ! یلیخ _

 :  سرتا پاگوشم .انایک

 ، نه االن وقته جر و بحثه ، نه من توان شو دارم ! هیا یخوبه آدم منطق چقدر

 شه ! یکنه و داخل م یاتاقه حرکت م یکه گوشه  یسمت در به

 . میصحبت کن نجای: بهتره ا انایک

 . ادیمونم ب یو منتظر م نمیش یم یصندل یرو
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 ! رهیگ یدو دستش م نیو سرش و ب نهیش یمن م یروبه رو یصندل یرو انایبعد ک قهیدق چند

 پس لطفا آروم باش . میکنم ، قراره فقط صحبت کن تتیاذ ومدمین _

 کنه ! یمثل باشه رو زمزمه م یده و کلمه ا یتکون م یسر

 شه . یبرم بابام نگران م دی؟ با دیشه حرفاتون و بگ ی: من آرومم م انایک

 

 : ارمیبه زبون م دهیو که به ذهنم رس یدونم چطور شروع کنم ناگهان فکر ینم

 شه. یداداشم داره آب م _

 تونم بکنم ؟ خودش خواست . یکار م ی:چ انایک

 . یفهم یگم ، نم یم یچ یفهم ینم ید لعنت _

 کنه . یدرک نم نمیو که از داداشم رونده شدم اما چشم ندارم اب شدنش و بب یکس من چیکنه ه ینم درک

 

 و برد باال و گفت: صداش

 کنم. یدرکت م یپس بهتر از هر کس نمیب یمنم داداش دارم ، آب شدن داداشم و م یگ یم یفهمم چ یم خوب

 

 گم : یعجز م با

 ؟ی؟ مگه دوستش ندار هیچ یبرا ییجدا نی؟ ا هیمشکل چ گهید یکن یپس اگه درک م _

 : نه انایک
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 کنم زمان متوقف شده ! یم احساس

 .رهیم یداداشم م یکنم وا یم یدرموندگ احساس

 

 کنم : یو مبهوت نگاهش م مات

 ؟یچ..چ _

 

 گه : یبه سکسکه افتاده م ادیز ی هیکه از گر انایک

 پس...پسر خاله م از خا...ارج اومد . یوقت ی...ول یکردم ...دو...سش دارم ول ی...فکر مفک

 

 من تا آخرش رفتم یده ول یشو ادامه نم حرف

 

 کنم: یناخودآگاه زمزمه م یلیخ

 انا؟یک یداداش من چ یجواب دل شکسته  _

 

 کنم یشو حس م یدزده ! شرمندگ یو ازم م نگاهش

 

 گم : یمذارم و  یشونش م یرم دستم و رو یشم و به سمتش م یاز جام بلند م یباسست

 من حساب کن . یرو یاگه کمک الزم داشت _
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 ! رمیگ یشه و من درآغوشش م یم بلند

 شه ! یتوچارچوب در ظاهر م یشه و قامت مرد یموقع در باز م همون

 

 کنم! یبهت به شخص نگاه م با

 

[ ,01,07,17 15:28] 

 کنم یبهت به شخص روبه روم نگاه م با

 ش ...شهاب ! _

 

 و جمع کرد و موشکافانه نگاهم کرد! لباش

 ادینم ادتینگو من و  _

 کنه ! یرسونه و بغلم م یکنه و با دوقدم بلند ، خودش و بهم م یبابهت بهم نگاه م قهیاز چند دق بعد

 یمن وا هی، موش کوچولو نجاستیا یک نیبب ی: واشهاب

 انداخت : یو از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه من

 چقدر دنبالت بودم ؟ یدون یم   ؟یودکجا ب انایآر

 

 گم: یدم و م یبهش فشار م شتریو ب خودم

 که همون موقع بود یدون یبودم خوب م ریببخش داداش درگ _

 دم: یلرزون ادامه م یشه و با صدا یم نیغنگ لحنم
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 که مامان فوت کرد . _

 گه : یم متاسف

 امرزتشی،  خدا ب یگ ی، آره راست م آه

 

 ممنون _

 

 گم : یم طنتیکنم و با ش یو عوض م بحث

 ! یگشت یدنبالم م دیبا یکرد یتوهم نامرد یول _

 اون بحث ندارم: یبه ادامه  یعالقه ا گهیکنه د یخوب حس م انگار

 چقدر کوچولـ.. انایآر یکردم .وا یمعرفت یب

 ادیم یسرفه ا یصدا

 گم: یم یبلند یرو فراموش کرده بودم با صدا انایکه کال حضور ک من

 جون حضورت و فراموش کردم ! انایک دیاوه ، ببخش _

 . امیم رونیزور از چنگ شهاب که من و محکم گرفته ب به

 گه : بله متوجهم . یم هیبا کنا انایک

 

 پرسم : یتوجه به لحنش از شهاب م یب

 ؟ یطالقش بد یاومد ی؟ نکنه زن گرفت یکن یکار م یچ نجایا _

 : نه اومدم به نامزدم سر بزنم شهاب
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 کنه ! یاشاره م انایسرش به ک با

 زمیدوم عشق برادرم ، نامزد دوست عز شوک

کال جون اش انایکنم بهم زنگ بزن البته اگه از نظر ک ویگم باشه شماره تو بگو س یدم و م یسر تکون م یناراحت ب

 نداره

 

[ ,01,07,17 15:29] 

 «شم  یدم و از اون جا خارج م یدست م انایکنم ، به ک یم ویره شو س شما

 ! امیم رونیاز فکر گذشته ب میزنگ گوش یباصدا

 الو _

 ؟ یی:سالم کجا آرمان

 خونه ام در و باز کن . کیاز دوستام نزد یکی دنیسالم اومدم د _

 ی: منتظرم با آرمان

 ارمیدر ب دیدر و بزن حوصله ندارم کل دمیآ..آ رمان  رس _

 از گرما یدر و باز کرد و من رفتم تو انبوه آرمان

 

 گم: یمالم م یکه دستام و بهم م یشم در حال یخونه م وارد

 ومدهیچه سرده خوبه هنوز زمستون ن رونیب یوا _

 

 شه: یآرمان از تو آشپز خونه بلند م یصدا
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 ! یگرم ش ارمیداغ ب یچا هیواست  یکناربخار نی؟ بش رونیب یسرما بر نیتو ا یخواهر من مگه مجبور خب

 

 خوبه . نمیشدم هم مونیپش یول ارهیبار لب از لب باز کردم بگم قهوه ب چند

 هم ممنون . یرم بابت چا ینم رونیب گهید یبود ول یظرور نیا  _

 

 پوشم ! یم میلباس ضخ گیرم و  یاتاق م داخل

 

 گم : یکنم و م یمبل پرت م یو رو خودم

 شه برم ؟ یم یعنیآرمان واسه دانشگاه نگرانم  _

 شه نفود بد نزن . یبعدشم ان شاءاهلل م دمیرو مبل نپر تازه خر یکه اون جور نی: اول ا آرمان

*** 

 

[ ,01,07,17 15:29] 

 ! نیاز ما کرد یادی نیچه عجب آقا شرو _

 ؟ یزنگ بزن دیتو هم نبا رمیگ ینم یگه : من خبر یم شیشگیهمون لحن مهربون هم با

 کنم : یاشاره م وندارمید نیآخر به

 واسه همون یمحترمانه رفتار کرد یلینه که دفعه قبل خ _

 

 مکث کرد و : یا لحظه
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 کار کنم ؟ یچ یکه ببخش نیا واسه

 

 ! میشد یمیصم یلیگذره خ یمون م یدوماه که  از دوست نیا تو

 شامه هیخرجش فقط  _

 

 نمیترسم وا یکه بهش دارم م یاز حس یول ردادییمو تغ هیروح نمیشرو ونیکنم همه رو مد یم تیشاداب احساس

 واسش باشم هه یتونم زن خوب یدونم که نم یخوب م

 . امیشه به خودم ب یاز پشت خط باعث م نیشرو یالو، الو یصدا

 ؟ میگفت یم یحواسم پرت شد خب چ دیالو ببخش _

 خانوم ؟ یکرد یم ری: کجا س نیشرو

 ؟یبر یکردم امروز من و کجا م یداشتم فکر م _

 و زد به اون راه : خودش

 ببرم؟ ییقراره جا مگه

 ؟یبر ینم نیشرو _

 گفت: یبا لحن خاص نیشرو

 من بگم نه ؟هوم؟ یدرخواست کن یزیو چ یحرف بزن یجور نیشه شما ا یم مگه

 

 . زشیلحن اغراق آم نیاز ا دمیکش یبودم و خجالت م یتا حس داشتم غرق خوشحال دو
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 ندارم . ینظر می: خب بگو کجا برنیشرو

 پارک ارم خوبه ؟ _

 ده . یم یبهم انرژ ایدن کیاندازه  نمیب یبچه گانه تو م ی هیروح یوقت یدون ی: م نیشرو

 رمیگ یشه ، لبم و به دندون م یهام گلگون م گونه

 ؟ میبر میبگذر _

 من یچشمات آماده شو بانو یخوش یفدا ای: تمام دن نیشرو

 ؟ یکن یم نیچرا همچ نیشرو یوا _

 کنم . یو قطع م یوگوش

 

[ ,01,07,17 15:31] 

 : نهیا امیو مضمون پ نهیشه ، شرو یروشن م میگوش صفحه

 شه ! یشب م می، تا برس16گرم بپوش ساعت  لباس

 

 ! نمیش یتخت م یکار کنم ؟ رو یچ دیشم ، من با یم جیگ دارم

پدر آدم در برار  کیطور مغروره مثل  نی، به موقعش مهربونه و شوخه و هم افستیخوش ق پهیخوش ت نیشرو

 م؟یکنه و من چ یاشتباهاتش سرزنش م

 زن کیدختر نه..نه  کی

 کیکوچ یلبا دیپوست سف یآب یمتوسطه چشما افممیمرده ، بابام من و طرد کرده ، درسم نصفه ول شده ق مادرم

 یدماغ قلم
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 کی یکنم ول یق احساس نجس بودن مبعد اون اتفا ستیدست خودم ن یکنم ول یم یدونم دارم نامرد یم خب

 من هوام و داره یگناهم و خدا یکه من ب نیکنه ا یم دواریهست من و ام یزیچ

 مو ! یگم تمام زندگ یم نیو به شرو تیروز حتما ، تمام واقع کی

 

 ادیب نیو برداشتم و منتظر موندم تا شرو فمی، ک ملیبعد از زدن رژ لب کم رنگ و ر دمویپوش  یبافت قهوه ا کی

 

ن نباش رم نگرا یم رونیاز دوستام ب یکیآرمان نوشتم با  یکاغذ برداشتم و برا کیافتاد  میکه رو گوش یکال سیم با

 مراقب خودت باش هستم

 

 گفت . یو م نیگفتم مرقب خودت باش هستم اونم هم یبه آرمان م شهیکالممون بود هم کهیت

 دمینرس یا جهیبه نت ینرفته باشه وقت ادمی یزیرو برنداز کردم که چ باال رفته کل خونه ی، با ابرو دمیو پوش کفشام

 از خونه خارج شدم .

 

*** 

 کنم یش نگاه م غیت شیصورت ش به

 ! یخوشگل شد _

 

 : طونشیره تو جلد ش یم

 . بــــودم

 . نمیب یصد البته ، دارم م _
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 گه : یخوش فرمشه م یلب ها یکه رو یبا لبخند کمرنگ نیشرو

 ؟ یکن یم مسخره

 

 دم ! یگم و در سکوت به آهنگ در حال پخش گوش م ینم یزیاندازم و چ یباال م یا شونه

 

 شه یآهنگ گذاشته م نیا یاز هر دستگاه پخش طیشرا نیدر بدتر شهیهم ادمهیشده خوب  نیآهنگ نفر نیا

 

 کنم . یو رو م ریرم و کانال متن هام و ز یتلگرام م تو

 کنه ، یم فیال امروز من و توصخوره که ح یم یبه متن چشمم

 نام مرا گذاشتند : دمیبلند خند یکه شدم با صدا یــریمن به هر تـــحـق »

 بـــــاجــنـبــه

 «شـــکــســتــه شــدن قلبم را نشنود  یصدا یتا کس دمیآن که بدانند خند یب

 یبعد ی جمله

 بخــــت مـــرا ســــرنوشـــت»

 «خــــط نوشت  بــد

 

 . میدیبلند شد : رس نیشرو یقدر خوندم که صدا نیا

 

[ ,02,07,17 21:42] 
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 ! میدیزود رس چه

 گرد کرد و گفت : یو با حالت بامزه ا چشماش

 بود . ی، شما سرت تو گوش می؟ خانوم و باش دو ساعته تو راه میدیرس زود

 

ه شون و از شون گرفت یباز لهیکه وس شده بود یشرور یپسر بچه  هیبود و شب ختهیر شیشونیاز موهاش رو پ یا تره

 . یباش

 

 واسه تو هم بخونم ؟ یخوا یخوندم م یقشنگ م ی، داشتم متن ها گهیو گرفتم و گفتم : قهر نکن د دستش

 

 نه باال انداخت ! یو به معنا سرش

 کار کنم جــونــم قهر نکنه ؟ یخوب تو بگو چ _

 با عجله به سمتم برگشت : نیشرو

 بگو . گهیبار د هی؟  یچ

 

 سمتش خم شدم ؛ زمزمه مانند دم گوشش گفتم : به

 کار کنم جونم قهر نکنه هوم؟ یچ _

 

 لبش بود ! کیکه سمتش خم شده بودم نزد نی؛ گونه م به خاطر ا دینگام کرد و گونه م رو بوس یحالت خاص با

 ، باعث شد اونم هول کنه و دور خودش بگرده سادمیوا صاف
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 ندمم گرفته بود !خ تیوضع نیتو ا حاال

 عوض کردم . یزود برگردم خونه جو رو تا حدود دینشه من با رمونیگفتن د با

 

 ! میپارک حرکت کرد یبه سمت ورود نیکردم و همراه شرو بمیو تو ج دستام

 

 .... نیدرونم به وجود اومده بود اما شرو نیشرو یکه از بوسه  ی، من تو فکر احساس خاص میدومون تو فکر بود هر

*** 

 ترسم  و مضلومانه نگاهش کردم ! یشو آقا جان من م ییترن هوا الیخ ی، جون من ب نیشرو

 

 یخور یآخرت باشه جون خودت و قسم م یخوب گوش کن دفعه  انایآخرت باشه ، آر یدفعه  ی: باشه ول نیشرو

 خب ؟

 

 دم یگم : باشه قول م یبندم و م یلذت چشمام و م با

 

 ! میآخر نشست یصندل میرفت یصف نسبتا طوالن کیگرفت ، بعد  نهیفس طیرفت بل نیشرو

 

 نیشرو ی! نگاه همه دخترا رو ، رو دیخند یم نیزدم و شرو یم غیزد منم ج یم غیج یبا حال بود هر دختر یلیخ

 حالم و گرفت . یلیخ نیکردم و هم یحس م
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 زدم : یو گرفته بودم و قهقهه م دلم

 دلم درد گرفت گهیبس کن د نیشرو یوا  _

 

 ؟ یدون یم رمیگ ی، با خنده هات آرامش م ــــمهی: بـــخند که خنــده هـــات زندگ نیشرو

 

 ی، گاه دیخند یم یگذاشتم ، براش از دانشگاه گفتم ! گاه نیشرو یشونه  ینشستم و سرم و رو یصندل یو ر

 ته شده بودم .گرف یلیدانشگاه خ یو بچه ها دایخورد  .  از فکر کردن به آ یحرص م

 کرد من و شاد کنه ، بالخره هم موفق شد . یم یبود و سع دهیو فهم نیا

 

کرد و  یگفت ، دست تو موهاش م یشد و نم یم مونیپش یخواست حرف بزده ول یم یکالفه بود ه یلیاول راه خ از

 ! دشونیکش یم

 من... نیباهات صحبت کنم بب یزیچ یخوام درباره  یم انای: آر نیشرو

 نبود جز..... یبا ترس به سمتش برگشتم اون کس نیکن یکار م یجا چ نیخانوم ا انایبه به آر _..

 دارد ..... ادامه

 

[ ,03,07,17 23:36] 

 . یخوام دوباره دربارم اشتباه فکر کن ینم ایآر _بلند شدم  :   مکتیو از رو ن دمیو گذاشتم رو صورت رنگ پر دستم
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 ؟ نهیب ی، نکنه چشمامم اشتباه م نمیب یکنم که دارم م یرو باور م یزی: از شواهد معلومه ، من چ ایآر

 

 کنم ! یبود نگاه م سادهیکه کنارش وا یدختر ناز به

 . رمیگ یقرار م نیشرو یشه و روبه رو یم دهیبه عقب کش بازوم

 

 هستن؟ یک نای، ا انای: آر نیشرو

 

 گم : یبندم و م یرو با درد م چشمام

 دونم . یداداشم و اون خانوم و نم _

 

 . رمیگ یشنوم و لبم و به دندون م یگه م یرو که م یزیر یوا یصدا

 

 گه :  خب منتظرم . یکوبه و رو به ما دوتا م یدستاش و به هم م ایآر

 گه : خب خب من دوستشم . یبا من و من م نیشرو

 

 گند زد . شتریه بک نیکنم ا یگرد شده نگاهش م یچشما با

تونم بپرسم با  ی؟ م یکس و کار یگه :  مگه شما ب یدونم به خاطر گرفتن مچ منه م یکه م یبا لبخند مرموز ایآر

 ؟ یک یاجازه 
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 . ارهیلبم م یرو یلبخند محو ادیکه از پشت سرمون م یمن یصدا

م کن یکنم و با آرامش چشمام و باز و بسته م یو آرمان در گردشه نگاه م ایآر نیکه نگاه مظلومانه ش ب نیشرو به

 منم راحته ! الیحاال که آرمان هست خ

 

شد . من  یگه : من ، من بهش اجازه دادم دوست بشه چون داشت افسرده م یو م رهیگ یقرار م ایآر یرو به رو آرمان

 چرا ؟ یدون یبه خواستش احترام گذاشتم م

 بود کرد ادهسیوا ایکه کنار آر یبه دختر یسرسر نگاه

 داد: چون اول ازم اجازه گرفت ، من و مورد احترام قرار داد ادامه

 کرد . لب زدم : داداشمه . ینگام م یکه سوال نیخورد به شرو نگاهم

 با دستش زد تو سرش که من و به خنده وا داشت . یشینما

 

 نیروزا کی یبود انایروز با ک کیتو که  ایبهتره  انایآرمان : هوم ؟ به نظرت آر یو دادم به حرف ها حواسم

 دستش به دختره اشاره کرد . با

 پر از خشم به من نگاه کرد . ــانایبعد از آوردن اسم ک ایآر

 هستن ؟ یخانوم ک نیتونم بپرسم ا ی: م آرمان

 خب خب... _

از مو به مو  مستیطور ن نیمن ا یول ستیکه حواسش به شما ن رتیغ یب یدونم اون بابا یخودم م یخواد بگ ینم _

 کار هاتون با خبرم .

 

[ ,04,07,17 22:24] 
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 بهم انداخت و از اون جا دور شد ! یا نهینداد ، نگاه پر ک یبه آرمان عصبان یجواب گهید ایآر

 : نیشرو ی، با دستش  چند بار زد رو شونه  ستادیا نیشرو یرو به رو آرمان

 ؟یدوست بش انایچرا اجازه دادم با آر یدون یم

 : نه نیشرو

 خواهرمه .. هیکناره توعه شاده ، منم تنها آرزوم شاد یوقت دهیکش یادیزجر ز انای: آر آرمان

 بذارم . ونیبا شما هم در م دیبذار دیهست نجایخواستم به خودش بگم اما حاال که شما ا ی: من..من م نیشرو

اخالق بد دارن که منم از  یسر کیافراد کنه : من عاشق خواهر شمام ، همه  یکشه و به من نگاه م یم یقیعم نفس

 خودم و ثابت کنم . دیاجازه بد یول ستمین یاون ها مستـثـن

 کن . یکه شرط اوله ، اول اون و راض اناستیاول خودت و ثابت کن ، نظر آر _

 

 رم خونه تا ساعت ده خونه باش ی: من م دیسمتم چرخ به

 

 !کردم  یطور خشک شده به روبه روم نگاه م همون

 . نیبش ای..ب ای؟ ب یخوب انای: آر نیشرو

م واس ایدن نمیب یخوره رو م یکه تکون م نیشرو یفقط لبا وفتهیداره م یفهمم چه اتفاق یمات و مبهوتم و نم هنوز

 شده . رهیت

 

 شم : یم رهیخندون خ نیکشم و به شرو یم سمیبه صورت خ یدست

 ! یبود وا یچه کار نیا یکرد سمیخ ــنیشــرو _



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
94 

 

 مخم خوب کار نکرد . دمیترس یتو فکر بود یلیخ دی: خب ببخش نیشرو

 کنم . یچپ نگاهش م چپ

 

 منم با تو صحبت کنم . میبخور یزیچ کی میگه : خب بر یکشه و م یو م دستم

 

 شم . یم دهیاندازم و دنبالش کش یم نییخجالت سرم و پا با

*** 

 ؟ هیمشکل چ گهی.. دوست داره د_

 یمنم کم وابستش نشدم ول میاالن شش ماهه باهم دوست هیمشکل من چ دونهیاون که نم یدرسته دوستم داره ول _

 مونه ؟ یبه نظر تو با من م

 واست افتاده ؟ یچه اتفاق یگ ی... چرا بهش نم

 ؟ یکن یکنه درک م یگم : ولم م یشه و م یتو چشمام جمع م اشک

 ستین ی... اگه ولت کنه پس عاشق واقع

 اعصـ... یلیشهاب تو از عشق و دوست داشتن حرف نزن که خ _

 مشکل و ؟ نیتو سرم ا یبکوب یخوا یم یتا ک انایآر گهی: بس کن د شهاب

 

 

،  نترس  هیدونم دردت چ ی، بعدشم من که م یگم : ادال درست حرف بزن مهد کودک یخندم و م یم شیجمله بند به

 رازت جاش محفوضه محفوضه !
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 . میکن فیو تعر مینی: بب شهاب

 کن . فیو تعر نیبب _

 

 کنم یداده نگاه م هیکنم و به آرمان که به چهار چوب در تک یو قطع م یگوش

 

 ؟ ی؟  مگه دوستش ندار یسرگردون باش یخوا یم یتا ک گهیگه د ی: خب راست م آرمان

 دارم . _

 : مگه دوست نداره ؟ آرمان

 داره . _

 عشق هست ؟ یه ؟ وقتمون یم یچ گهی: د آرمان

 

 مونه . یمن م یمن ، دخترانگ یدخترانگ _

 ؟ یازدواج کن هیقض نیبه خاطر ا یخوا یتا آخر عمر نم یعنیگه :  یکنه و م یو مشت م دتش

 : رهیگ یو سرم و تو بغلش م نهیش یرو تخت م ادیکنم . م یبغص نگاهش م با

 . زمینکن عز تیقدر خودت و اذ نیدورت بگرده ا داداش

 

 .یبهش بگ دیطور شد فردا با نیگه : حاال که ا یکنه و م یم ینیریش اخم

 

 کنم. ینگاه م شیترس به صورت شوخ و لحن جد یایبا دن ومن
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[ ,05,07,17 22:43] 

 : نیشرو

 رما! یم ایاز دن دهی؟ از آخر عروسم و ند یازدواج کن یخوا یم ی: بچه  جون ، پس ک مامان

دوما دستتون درد نکنه بچه هم  نینیهاتون رو بب جهیو نوه نت نیکه خدا نکنه ان شاء... صد سال عمر کن نیاوال ا _

 ! نیکنم ؛ منتظر اومدن عروستون باش یازدواج م ی؟ سوما به زود میشد

 

 کنم . یرو مجسم م انایآر یبندم وبا لبخند چهره  یلذت چشمام و م با

 

 دوه سمتم یکنه و مثل فشنگ م یمنگاه به لبخندم  کیبا بهت  مامان

 ؟ هی: چه شکل

 ؟ یچ _

 . گهی: عروسم د مامان

 خوشگل یلیپره : خ یدهنم م از

 خوره ینگام به صورت مشتاق مامان م یوقت

 حالت بمونم : نیتونم تو هم ینم ادیز یزنم ول یکنم ، به مامان زل م یو جمع م لبخندم

 خوشگله عکسش و دارم نشونت بدم ؟ یلیخ _

 

 ! گهی؟ برو د یهست یگه : منتظر چ یکوبه و م یبازوم مشت م به
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 . امیم نییپا یرم و با گوش یزده از پله ها باال م ذوق

 پسرت واسه مون عروس آورده . نییپا ایب نیزنه : شاه یتو همون حالت نشسته داد م مامان

 چه طرزِ گفتنه ! نیگم : مامان ا یاعتراض م با

 

 : کو ؟ ادیبابا از پشت سرم م یصدا

 اشاره کرد میبا چشم و ابرو به گوش مامان

 ؟ یگ یم ی: خانوم چ بابا

 پسرته ! هیگم تو گوش یمن و بهت م ی: کشت مامان

 کنه ! ینگام م دهیباال پر یبا ابرو بابا

 

 دم . یرو بهشون نشون م انایکنم عکس آر یو باز م میگوش قفل

 

 ؟ یکرد دایفرشته رو از کجا پ نیگه : ا یم ریه و مامان متحش یدوتاشون گرد م یچشما

 از تو کوچه .  _

 شم : یم یدم و جد یمامان خندم و قورت م یچشم غره  با

 جلوش رو گرفتم نییخواست خودش و ازکوه پرت کنه پا یم _

 

 : چرا ؟ رهیگ یدهنش و م یکشه با دستش جلو یم یبلند نیه مامان
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 دونم وقت نشده ازش بپرسم یاندازم : نم یباال م یا شونه

 

 هوم ؟ یانداخت یعکسو ک نی، ا نیگه : جدا از ا یم طنتیبا ش بابا

*** 

عروسم و بشنوم بابا هم با هاش هم دست  یخوام صدا یکرده که م لهیشم دو شبه مامان پ یم وونهیدارم د گهید

 شده .

 

 رمیگ یرو م انایشم و شماره آر یم میخره تسل بال

 . رمیگ یرو م انایآر یدارم شماره  نیایمامان ، بابا ب  _

 

 : باشه باشه اومدم مامان

 تا ساکت باشن  ! رمیگ یم مینیب یو جلو انگشتم

 

 . زهیر یم هویشه و قلب منم  یبلند م انایآر نیدلنش یاز سه ، چهار بوق صدا بعد

 

 . امیزنه تا از هپروت در ب یبا پاش به پام م مامان

 اا...الو _

 : سالم . انایآر

 ؟ یخوب زمیسالم عز _
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 شم. یسرخ م وفتهیاونا م ی رهینگاهم به نگاه خ یوقت

 رسونه . یخوبم آرمانم سالم م ی: مرس  انایآر

 سالمش برسون _

 رم . یو بدون توجه به اعتراض مامان و بابا از پله ها باال م ارمیدرم فونیو از حالت آ یگوش

 

 ؟ ی: خودت چطور انایآر

 شنوم بهترم . یخوبم قربونت برم حاال که صدات رو م _

 

 ! یقرار شد من و خجالت ند نیگه : شرو یم یفیضع یبا صدا انایآر

 

 کنم . یصحبت م یجور نیمن با تو هم میازدواج کن می، بخوا یعادت کن دیخانومم با _

 ؟ نمتیه ببش یم یجان ک انایدم : آر یادامه م نمیب یو که م سکوتش

 ی: هروقت تو بگ انایآر

........... 

 

[ ,06,07,17 17:59] 

 ؟ یوقت آزاد دار یک  _

 دانشگام پس فردا وقت آزاد دارم . یخوام برم دنبال کارا ی:فردا م انایآر

 نمتیب یباشه پس م _
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 .  میکدوم قصد قطع کردن تلفن و ندار چیدم  ، ه ینا منظمش ، گوش م ینفس ها به

 

 کنم نفسات آشفته ست ؟ یچرا احساس م _

 

 ! یچی: ه ستیشباهت به آه ن یکشه که ب یم  یقی. نفس عم وفتهیشه و به لکنت م یم هول

 . یبهم اعتماد کن یتون یحتما ؟ م _

 

 دم  : یادامه م ینیلحن غمگ با

 ؟ یغم هات بدون کیشه که من و شر یم ی؟ ک یبهم اعتماد کن یتون یم یک _

 

 ! ینبود ، اشتباه برداشت کرد نی: اما منظور من ا انایآر

 

 فرستم! یم رونیو محکم به ب نفسم

 ؟ یو کرد داتیخر دهیع گهید یکنم  : هفته  یبحث رو عوض م و

خون دماغ شدم رفتم  روزمیبرم ، د رونیتونم از خونه ب یقدر گرمه نم نینگو که دلم خونه هوا ا نیشرو ی: وا انایآر

 سرم . ریز

 

 ؟ یچقدر حرص خوردم ؟ االن چطور یدون یکارات، م ی؟ از دست تو و بعض یداد یبود جواب من و نم نیهم یبرا _
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 ذاره از جام بلند شم یآرمان نم ی: خوبم ول انایآر

 

 گم از پشت خط بلند شد . یخون ازت رفته واسه خودت م تریل کیگفت : حدودا  یاعتراض آرمان که م یصدا

 

 ؟ یزنده ا انای؟ آر تریل کیم : گ یم ادیفر با

 . ستین یشدم . بحث مهم هوشیخون رفت بعدم ب کمیکنه  ی: آره بابا خوبم داره اغراق م  انایآر

 

 و قطع کردم . یهم با اون صحبت کردم و گوش یرو بده به آرمان کم یگفتم گوش انایآر به

 ی، شلوار مشک یگری، کت ج یمشک راهنیپ کی

 که به کل اتاق کردم خارج شدم . ییمو برداشتم و بعد نگاه گذرا یو گوش چیسوء

 

 کردن . یبحث م دایکه داشتن با ش دمیاومدم مامان و بابا رو د نییپله ها که پا از

 من که حاضر و آماده ام گفتن : دنید با

 ؟ یبه کجا به سالمت به

 یقدر خصمانه نگام م نیچرا ا نیترسم من و بخور یدر هم مامان انداختم و با خنده گفتم : م یبه ابرو ها ینگاه

 ؟ نیکن

 

 عروسم و بشنوم هان ؟ یصدا یگفت : چرا ؟ هه آقا رو باش چرا نذاشت غیبا ج مامان
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 زد اشاره زدم یم جیبود و گ سادهیکه اون وسط وا دایش هیچشم و ابرو  با

 تا من در برم  . رهیو بگ مامان

 

 زدم . میاز خونه ج عیمامان و گرفت سر یوقت

 

[ ,08,07,17 19:33] 

 شدم ، استارت زدم و حرکت کردم ! دمیسف یمایماکس سوار

 درباز شد . یسوال چیدر خونه شون و زدم چند لحظه بعد بدون ه زنگ

 

 کردم ! یآپارتمانشون و ط اطیانداختم ح یطور که شونه باال م همون

 کردم . یشوت م ها رو زهیو سنگ ر نییرو انداخته بودم پا سرم

 

 «آسانسور خراب است:» آسانسور نگاه کردم  یجمله رو به

 کنم . یفرستم و نفسم رو محکم فوت م یبه شانس بدم م یلعنت

 

 خدا جونم هالک شدم. یخورم چقد پله داشت ، وا یدم سر م  هینفس نفس به در آسانسور تک با

 ذارم . یزنگ شون م یونم و دستم و روتک یکنم ، خاک کتم و م یصدام و صاف م یتک سرفه ا  با

 

 ...ـیبابا آدم حساب ی...: ا
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 ؟یکن یکار م یجا چ نی! ا نیگفت: شرو رتیباز شد و حرفش نصفه مون با ح در

 ؟ یمنم که در و باز کرد یدیمگه ند-

 خرابه فونمونی: نه آآرمان

 تو؟ امیب یکن یدعوت نم-

 تو خونه . می؟ ما دختر دار نجایا یاومد یچ ی:نه ! براآرمان

 

 باال رفته گل و از پشت سرم در آوردم و جلوش گرفتم: یابرو با

 . ضیمر ادتیاومدم ع -

 

 از سرعت عملت تعجب کردم . یول یایتو حدس زدم ب ایدستش و به سمتم دراز کرد: ب یبا لبخند تصنع آرمان

 دست دادم و ، وارد شدم ! بهش

 

 داد . یرو م انایعطر آر یخونه بو دمیکش یقیعم دم

 اومد . رونیب ییحال از دستشو یو زرد ، ب دهیبا رنگ پر انایکه همون موقع آر دمیکاو یخونه شون و م داشتم

 متعجب شد از حضور من ! شتریب دیشا ایمثل آرمان  اونم

 

[ ,10,07,17 20:56] 

 و به سمتم نشونه گرفت : انگشتش

 ؟یکن یکار م یچ نجایا
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 بود ! دهیسوال رو آرمانم پرس نیگرفته بود ا خندم

 بانو ادتیگم : اومدم ع یزنم و م یم ییدندون نما لبخند

 

 . نییچشم و ابرو به آرمان اشاره کرد ، لبش و گاز گرفت و سرش رو انداخت پا با

 

 کرد ! یم ینیرومون سنگ ینگاه آرمان بدجور یبغلش کنم ول امیاالن ب نیخواد هم یجونم خانومم دلم م یا

 

 هوا سرده . ارمیب یتا من برم چا نیشمام بش انایآر نی: برو بشآرمان

 مبل . یدسته  یاپن گذاشتم ، نشستم ، کتمم انداختم رو یرو ، رو گل

 

 االن پاشم بغلش کنم و... نیخواست هم یشدم ، البته ذوب شدن نبود دلم م یداشتم ذوب م انایآر ینگاها ریز

 . دمیافکارم خجالت کش از

 

 طاقت سرم و بلند کردم نگاهش رو شکار کردم ! نگاه اونم پر از گرما بود . یب

 

 شیگرمم بود انگار گذاشته باشنم تو کوره آت تینها یو برداشتم و شروع کردم به باد زدن خودم . ب زیم یرو ی مجله

. 
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 رو جواب داد ! شیو گوش رونیبلند شد و بعدش آرمان بود که با دو از آشپزخونه اومد ب یگوش یصدا

 

 از دوستام افتاده یکیواسه  یگفت : من برم اتفاق رونیبه دست اومد ب چیسوئ عیسر

 هست تا من برگردم . شتیپ نیشرو رونیرم ب ی. دستش رو گرفت و گفت: من م دیرو بوس انایآر گونه

 

 شیکه به گوش یکردم انگشت اشاره شو گرفت سمتم اما با تک زنگ یسمت من که با دهن باز نگاهش م برگشت

 رفت ! رونیخورد از خونه ب

 

 من . یچرخوند جز چشما یکه نگاهش رو همه جا م انایبرگشتم سمت آر دیپل

 

 کنارش رو مبل نشستم و جعبه گردنبند رو گرفتم سمتش: قابل شما رو نداره بانو . رفتم

به کار  یاحساس ینبودم با محبت صحبت کنم و حرف ها یکس کنیمغرور نبودم ولاز حرفم متعجب شدم ،  خودمم

 ببرم .

 

 : دمیبه موهام کش یآهو مظلوم نگاهم کرد که صابم خورد شد. بلند شدم و دست مثل

 ؟ یبه ما شام بد یخوا یخانوم شما نم انایآر خب

 به ساعت نگاه کرد و زل زد به من . متعجب

 

 و دستام و تو هم قفل کردم نییو انداختم پا سرم
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 : عجبانایآر

 بکنم یصحبت جد کیخوام باهات  یآرانا م -

 شد و سر تکون داد یجد

و ، ت یفقط واسه  نایمن تمام رفتار خوب من ، ناز کردنام تمام ا یفقط واسه  ستمیطور ن نیهمه ا یمن واسه  نیبب -

 تو . یواسه 

 

[ ,12,07,17 00:18] 

 خارق العاده شده بود ! نگاهش

 . هییدختر استثنا نیا زیچرخونم ، همه چ یصورتش م یو تو تک تک اجزا نگاهم

 شیقلوه ا ی، دماغش ، لبا چشماش

 شه ! فکر کنم قندم افتاده . یچوب خشک م کهیت هیمثل   زبونم

 

 دختر رو ندارم . نیبه ا یکیقدر نزد نیتحمل ا من

 منه ! هیندگدختر بته منه ، ماهه منه ز نیا

 رو خوندم : یمتن کی لمیف کی یتو ادمهی

 شم؟ ینم یبه نظرت من واست تکرار - »

 ! نهیش یلبم م یرو یلبخند خاص«فکر نکنم تا حاال خسته شده باشه یول نهیب یرو م نیاز دور زم شهی...: ماه هم

 کنه . یاولم رو باز م یبرم و دکمه  یم راهنمیرو به سمت پ دستم
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 کنم ! ینگاه م انایآر یدخترانه  یذارم وبه چهره  یدستم م ریمبلشون رو ز یرو بالشتک

 من . هیجونم موش موش یا

 

 . گهید میگشنته ؟ بر یمگه نگفت نی: شرو انایآر

 

 ! یکن ی، اسمم رو چه قشنگ تلفظ م یجان موش موش یپره : ا یاز دهنم م ناخودآگاه

 

 انذازه ! یم نییصورت سرخ سرش رو پا با

 شام حاضر کردم . می...ب...بر ای: امم..خ..خ..خب برهیگ یم نتلک

 

 ! میش یدم و باهم وارد آشپزخونه م یتکون م یسر

 

 زنم . یو به ظرف غذام زل م نمیش یم یصندل یرو

 خوام باهات صحبت کنم. ی: مانایآر

 شنوم . یبگو م -

 شده بود . یطوفان یچشماش کم یایدر

 تو چشماش بود. یبیغم عج و

 ....گهی:من دانایآر
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[ ,14,07,17 15:53] 

 : من چطور بگم . انایآر

بکش ،  قیگم: دوتا نفس عم یزنم و م یذارم ، تو چشماش زل م یم انایمچ آر یکشم و دستم و رو یم یکالفه ا پوف

 بعد حرفت و بگو .

 کنه . یکشه و به دستش که تو دست منه نگاه م یم یقیعم نفس

 

 ی، از زندگ زهیر یکه من و بهم م یزیاز گذشته ش از مرگ مامانش ، و از چ شییگه از تنها یکنه و م یو باز م دهنش

 کنه .. یکنه ، از هم جنسام متنفرم م یم رمیس

 

 . وفتهیبه عقب م یکه صندل یشم طور یضرب از جام بلند م با

 دارم . یقدم بر م یحال یب با

 

 کرد . یمحس شده بود و گزگز  یپام ب یانگشتا سر

 

لبخندش ازش جدا  یکرد ول یم یزد و از جاش بلند شد غذا ها رو با حرص تو سطل آشغال خال یرمق یلبخند ب انایآر

 . وفتادهیافتاده ن یشد انگار قصد داشت بگه اصال اتفاق ینم

 دادم . هیپس تو آشپزخونه موندم و به چهار چوب در تک دمیاز حالتش ترس واقعا

 ؟ رهیزن و بگ کی ادیم یکنه ؟ ک یقبول نم تیوضع نیمن و با ا یدونستم کس ی: من که مانایآر

 ست . گهینفره د کی یِکه دستمال یکس
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 کردم . یزد و من دستم رو مشت م یحرف م اون

 دستم متورم شده بود . یقدر فشار آورده بودم رگ ها نیا

 

 برداشتم . یسمتش قدم بلند به

 یش دادم . پلکام و رو هم  فشار دادم و از پشت دندونا هیتک ییدستم قفل کردم و به لباسشو کیتا دستش و با  دو

 قفل شده م گفتم:

خوام بعدشم واسه  یگفتم، هان ؟ من گفتم تو رو نم یزی، من چ یگ ینه؟ چرا چرت و پرت م ای یساکت ش یتون یم

 تو که بهتره .

 پس به نفع... ؟ومدیداد ادامه دادم: مگه تو از من بدت نم با

 فکم و قفل کرد . شیبعد حرف

 ذارم . یاصال نم یمن بسوز یذارم پا ینه ، نم گهید ی: دوست دارم ، بخدا دارم ولانایآر

 رم . یم

 نگفتم یجلوش تکون دادم: خفه شو فکر نکن من تا حاال هبچ دیتهد یو به نشونه  دستم

 

[ ,14,07,17 16:13] 

هم نسبت به حرفات ساکت  گهید ستمیاحمقم ، نه جونم ، من احمق ن کیکردم  یساکت به حرفات گوش م شهیهم و

 کن . یباز ؟یکن یباز یخوا یپپه بودن بسه ، م گهیمونم . د ینم

 ؟یخودت و بهم بنداز یخوا یم یگ یچرا دروغ م یول
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 گفتم .بود من  یچ نینه ا اینالم ، خدا یذارم و از اعماق وجودم م یدهنم م یرو رتیو با ح دستم

 

ا بشه ، ت یبهم اعتماد کرد ، گفت تا خال انایآر یگفتم وقت رمنطقانهیکه غ یشده بودم از حرف مونیپش یچ نیع

 باورش کنم !

 من یکار کردم؟ خدا یمن ..من چ یول یبهش بگم ، آره تو پاک من

 

م  نهیبود . دستش از رو س دهیاز قبل پر شتریرمق گذشته و رنگ پوستش که ب یبا همون لبخند ب یعاد یلیخ انایآر

 تا گوشم امتداد داد .

 چشمام زل زد و لب باز کرد: به

 . بهیغر کینداشتم و ندارم ، مخصوصا از تو ،  یتوقع چیکس ه چیاز ه من

 

 . رفت . منم کم خوردش نکرده بودم یازش اتظار م یترک بر داشت ول یکم قلبم

 

 بودم که.. یغرق در خوشحال و من دیلغز یبودم که تو موهام م یهنگ دست تو

 

[ ,14,07,17 20:30] 

 داد که دو قدم به عقب پرت شدم . یفشار محکم نمیس به

 کرد . یگذاشتم که ذوق ذوق م نمیو رو س دستم

 داد و با عجله از آشپزخونه خارج شد . لمیتحو یتلخند
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 زنم ، یکنم با حرص اشکام و پس م یشم رو ظبط و روشن م یم نمیماش سوار

 . وفتمیم راه

 خوره . یم نیماش ی شهیشه با قطرات بارون که مثل شالق به ش یم یاشکم مساو یقطره  هر

 **انای**آر

 کنم . یسرو زانوم م نیو حائل ب دستم

زنم کتش روهم جا  یم یکنم ، لبخند محو یرفته نگاه م یکیکنم و به خونه که در سکوت و تار یدر و باز م قفل

 گذاشت .

 

 کنم. یم کمینزد مینیرم . کتش و به ب یل مسمت مب به

 میکه شده همه زندگ یزیده چ یادکلن تلخ کابتان بلک ن یبو هووم

 

[ ,14,07,17 22:20] 

 چرخم یندازم و دور خودم م یشونه م م یو رو لباس

 ده . یمزه م یلیخ

 کنه . یرو بهم القا م یخاک نم خورده حس خوب یبو

 کنم . یرو که مادرم از مکه واسم آورده سرم م اهمیچادر س عیسر
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 کنم . یو حس م نیخورم . کامال بچه شدم ا یرم و قل م یدارم به سمت چمن ها م یپارک قدم بر م یتو

دور  هی! حاال اون چ ییچرا تنها میباهم قل بخور ایب یشه : خب خانوم یمزاحم بلند م کی یحس خوبم که صدا تو

 ؟یدیچیخودت پ

 اندازم . یبهش م یزجرمن نگاه

 

 انداره . یو به حساب خودش جذاب ابرو هاش و باال م رهیگ یبه خودش م یتخس افهیق

 

 . رمیگ یم شیرو پ یدم و ره صندل یبه عنوان تاسف تکون م یسر

 کنم مغزم خنک شده یاحساس م نمیش یم سیخ یِصندل رو

 

[ ,14,07,17 22:59] 

 خرم . یم گاریبسته س کیرم و  یسمت دکه سر پارک م به

 شه ! یبرام لذت بخش م یاز اون به بعد کم یول رهیگ یسرفم م  تینها یتا پنجم ب دیاول ، دوم و شا دود

 دم . یم رونیو به صورت حلقه ب رمیگ یم یقیعم پک

 کنم . یدفن م گهیزنم و تک تک خاطرات رو پشت انبوه خاطرات د یقدم م ابونیخ تو

 

 رسم . یخلوت م ابونیخ کی به

 ...ـیاگه شرو یعنی
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نت اگه با خشو یکنم تن من توسط دستش لمس شد حت یلمس دستش فکر م یکشم و به لحظه  یم یتر قیعم پک

 من که لذت بخش بود . یبود . برا

 

 شخص بد بختم چرا؟ کیاز تنم از دستام از مغزم اصال از خودم متنفرم من ..من  میعصبان یهمه چ از

 ...ـیشرو

 

 کنم یدستم خاموش م یو رو گارمیس

 کشم . یاز درد م یحاک یبلند ادیفر

بد تر  دیدم شا یکار و انجام م نی، هم یبه خاط اسمش ، ضربان بزن رهیبگ تیگم : اگه دوباره باز یتحکم به قلبم م با

 . نیکن یتو و مغزم که ازش دفاع م یبرا هیتنب هی نیا

 

[ ,16,07,17 14:05] 

 9 پارت

 

گه!                                                                  یم یفهمم  چ یکنه که نم یرو زمزمه م یزی. چ نهیش یم وتریکامپ یصندل یبنده و رو یرو پشت سرش م در

 یبره و م یصداش رو باال م                                                                                               ن؟یگفت یزیگم :چ یم

                                             ؟یپس کجاااا بود یتو اونجا نبود یعنیهم زنگ زد نگرانت شده بود  لدای ؟یکــــجــا بود رووووزیگه:د

و شکاکش   یاز لحن عصب                                                     .                                                                            

نکنم                                                            یاحترام یدم تا صدام باال نره و ب یهم فشار م یشم و دندونام رو رو یم یعصبان

بابا:جــــــــوابت رو                                                                                .                                            

                                                                                                                          ؟یزنه کـــــجا بود یم ادیبازم فر            دمینـــــــــشن

رسم   یجوش م ی.به نقطه           .                                                                                                                            
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نگه داشته  میکس یخودم ب ایو   امان، م ایرو که تا حاال به خاطر آر یتونم تحمل کنم حرمت پدر و دختر ینم گهید

شهههه پدر  یگم:شماااا کههه ادعات م یلحن ممکن م نیکشه پس با آروم تر یتحملم نم گهیشکنم نه د یبودم م

که  یدیچطور نفهم ؟یبعد از ظهر نشد روزیمن از د بتیپس چطور متوجه غ ی، روم تعصب دار یو نگرانم  یمن

                                                                                                                             اان؟روهم جا گذاشته بودم هاا  میگوش

                                             ههه..........                                                   یکه فکر من باش نیا یبعد از مرگ مامان به جا ؟یهست یتو چه جور پدر

من  یاز حرفا افشیبابا ق              .                                                                                                                            

 شیکه حرف مرگ مامان رو پ نیاز ا ستیناراحت ن منرفتن  مارستانیدونم از ب یشد م یتر م نیو غمگ نیغمگ

 شم یبزنه از اتاق خارج م یکه حرف نیناراحته هه  من چقدر بد بختم  بدون ا دمیکش

 

[ ,16,07,17 22:16] 

 رو به سمت خونه راه افتادم . ادِیبه خودم زدم و از کنارِ پ یپوزخند

 

 راه اومدم ، واقعا خسته شدم ! چقدر

 ها . نیشروع کردم به شمردن ماش یحوصلگ یکم از ب کم

 و تموم کرده بودم ! گاریپاک س کیکنم  فکر

 

 خوب بود . یلیخ رمیباشه ، دوباره بگ ادمی

 

 گرمه ! یلیمن هوا خ یو کنار زدمشون خدا دمیکش رونیموهام که ب ٔ  کهیبه ت یدست

 ، خونه  باشم . دهیتند از پله ها باال رفتم ، تا آرمان نرس دمیزدم به خونه که رس یخودم رو باد م باشالم
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 سرم پرت کردم رو مبل ! ی، شالم و از رو دمیکش یبلند پوف

 بودم ، تو کمد . دهیکه تو دانشگاه کش یرو برداشتم و گذاشتم کنار طرح نیشرو کت

 

 . دمیکنار زدم و رو تخت دراز کشرو ، میگلبافت صورت یپتو

 

 توجه به زمان خوابم برد. بدون

 

کنم ، از همه  شیا شهیخوام کل ینم ای نیشرو یگم از دور یشکسته شدم نم یلیگذره خ یم هیهفته از اون قض کی

 ، ایاز پدر و آر یخسته شدم ، خودم دور زیچ

 . نیشرو دمی...شا دمیشا

 

 شد . یم دایهم پ دیموهام تار سف یبچه بودم ، تو یاز وقت ادمهی

 باشه یهستش که موروث نیدکتر ، گفت احتمال  اول ا میفتر یوقت

 

[ ,16,07,17 22:35] 

 هستش که از حرص و جوش باشه نیاحتمال دومم ا و

 یدیتارِ سف چیسال قبل از مرگش رنگ نکرده بود و ه کیاحتمال اول اصال ممکن نبود چون مامان مو هاش رو تا  اما

 تو موهاش نبود .

 . هیادیمن ، به خاطر حرص و جوش ز یموها هیدیسف میریگ یم جهینت پس
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 رو وللش . ایدن

 

 آهنگ قر دار گذاشتم ! هیزدم ،  کریو به اسپ فلش

 خوبه هیروح رییتغ واسه

 

 

 

 ونیحامد هما ییدایآهنگ ش متن

 

 جان یدلداده مرجان ا یجان قلب منه آشفته  یا

 

 جان یبگردان ا ریبزنو گردش تقد یدست

 

 حسودان کیتار یبفرستم تا کور شود چشمه  یکیپ یخبر یرد

 

 جان جان جان جان جان دلبَرا

 

 یوا یوا یوا یوا یوا مُطربا
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 یه یه یه یه یمن ه حال

 

 یها یها یها یها یمن ها یهو

 

 دهیروانه کن صبرم به سر رس ارمیرب به سمت من  ای

 

 دهیمن بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پر با

 

 نباشد نیسحر شود هرگز چن ادشی یکه ب یاز شب یوا

 

 دهیبه وسعتم بر قامتم تن یدام شیسویتار گ با

 

 جان جان جان جان جان دلبَرا

 

 یوا یوا یوا یوا یوا مُطربا

 

 یه یه یه یه یمن ه حال

 

 یها یها یها یها یمن ها یهو
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 جان یدلداده مرجان ا یجان قلب منه آشفته  یا

 

 جان یبگردان ا ریبزنو گردش تقد یدست

 

 حسودان کیتار یبفرستم تا کور شود چشمه  یکیپ یخبر یرد

 

 جان جان جان جان جان دلبَرا

 

 یوا یوا یوا یوا یوا مُطربا

 

 یه یه یه یه یمن ه حال

 

 یها یها یها یها یمن ها یهو

 

 جان جان جان جان جان دلبَرا

 

 یوا یوا یوا یوا یوا مُطربا
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 یه یه یه یه یمن ه حال

 

 یها یها یها یها یمن ها یهو

 

[ ,18,07,17 20:19] 

 بهم خوردن در اومد . یآهنگ کمرم و تکون دادن دادن ، که صدا تمیکردم با ر شروع

 . میبد هیروح رییتغ قهید هی ذارنیبابا  نم یا -

 آرمان باشه. دیبا ادیبه احتمال ز هیک نمیهال بب یتو رم یکنم و  م یرو قطع م اهنگ

 گم  آرمان بود . یم نیدرسته آفر شهیخودم که هم اتیبه حدس ییرایپذ یذارم تو یکه م پامو

 سالم داداش جونم .-

... حالت خوبه؟ ی... خوبزهیچ یعنیطرفا  نیاز ا اناخانومیچند وقت من :به سالم آر نیا یها یبا بهت از کم محل آرمان

 ؟یهمه خوشحال نیا هیخبر

 که امروز همه قصد دارن احوال من و بد کنن . نیگم نه مثل ا یخودم م با

 ارمیو به زبون م فکرم

 ! ی. خـواهر گهید دی:خب .. ببخشآرمان

 و تو ذهنم گفتم نیبگذرد البته ا زین نی، ا ستی+وللش مهم ن

 انداختم . زیآو یو از دستش گرفتم و رو فشیک
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 ییچا هی یبهش گفتم که جوابش شد مرس یدیدم کنم خسته نباش ییرفتم تا چا یکه به سمت آشپزخونه م یدرحال

 ؟ید یبه مانم

 خوام همون کارو بکنم . یچرا م -

 

 دوشش . رو یکشه مخصوصا حاال که منم شدم ، بار یزحمت م یلیداداشم خ چارهیب

 

 !زمیر یظهر واسش م ییدم کنم از چا ییدونم صبر نداره ، چا یکه م ییاون جا از

و  کیکوچ ینیس هی یتو ذارمیتوش ،قندون رو م زمیر یم ییدارم و چا یبرم وانیل هیشم  و  یونه مآشپزخ داخل

 کنار آرمان زیم یذارم  رو یکنارش و م ذارمیرو هم م وانیل

 مخصوص من ییِچا نمیا دییبفرما-

 هات خوردن داره یی:دستت دردنکنه چاآرمان

 

 تلفن بلند شد ! یکه ، صدا  میمن ، داخل خونه بود یکار یحرف زدن  درباره ب مشغول

 شد . زیخ مین آرمان

 دارم یمن بر م-

 سرِجاش نشست  دوباره

 رو برداشتم . یسمت تلفن رفتم ، گوش به

 الو-

 !ونیکتا یخواستگارمیامشب قراره بر دی:الو آماده شبابا
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 دوباره به دلم برگشت ایدن هیناراحت تمام

 و نداره . نیبارِ سنگ نیتاب ا فمیظر یشونه ها نیت گهیخدا چقد من بدبختم . د آخ

 . ارهیبرات ب نیگزیخواد جا یراحت فراموشت کرده و ... و م یلیزت،خیبابا،شوهرعز ینیکه بب ییکجا مامان

 گفته باشم؟ امیجا  نم چی+بابا من ه

 .امیوقت نم چیوقت ... ه چیزن بابام ه ی، من خواستگار نیبدون من بر خب

 یقبول کن یازدواج کنم تو هم مجبور ونیگرفتم که با کتا میتصم انا،منی:بس کن آربابا

 برم ! ییکذا ِیخواستگار نی، به ا دیمن با یعنی نیو ا دیچیگوشم پ یبوق تلفن مثل ناقوس مرگ تو یصدا

 زل زده بود . به آرمان انداختم که بهم یاجبار از جام بلند شدم ، نگاه یازرو

 جانمون ندمونیمامان  آ یخواستگار میقرار بر میحاضر ش میبلند شو بر-

 سمت اتاقم رفتم ! به

تنگ  نیبرداشتم و شلوار ج یچرم مشک فیو ک یساتن مشک یروسر هی دمیپوش یمشک یساده  یمانتو هی

 دمیهم پوش مویمشک

 رونیاز حنجره م ، ب ینیآه سنگ دیپوش یمشک دیبا شهیفراموش م شهیهم یمن برا ی چارهیامروز مامان ب یمشک اره

 ! ادیم

 . میحرکت کرد ونیکتا یآرمان به سمت خونه  با

 

 شد ، سکوت آرمان بود یکه باعث تعجب من م یزیچ
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[ ,18,07,17 20:25] 

 که نشونه محبت ما باشه به سمت داخل حرکت کردم . یحرکت یحرف و حت چیبدون ه میدیدر بابا رو د یجلو

 وارد سالن شدم ماتم برد . یوقت

 ! کنهیم کاریچ نجایاون ا نیشرو-

 بود دهیپوش ینگاه کردم اونم مث من مشک نیشرو به

 رو لبم نشست ! یزیتمسخر آم پوزخند

 ! هی، عذا دار چ گهید اون

 به سمت اومد و منو بغل کرد ونیکه کتا میبه هم زل زده بود نیگیجور غم نیهم

 زمیعز ی:خوش اومدونیکتا

 یمرس-

 با بابا و آرمان یکرد به حال و احوال پرس شروع

 یشروع کرد به معرف ونیکه ..  کتا ینیزل زده بودم به شرو نجوریمن هم و

 ما هستند . یخانوادگ یجان  از دوستا نیشرو شونی:اونیکتا

 شروع کرد به تعارف کردن. بعدهم

 شه . یدونم چزا دلم باهاش صاف نم یدونم مهربونه اما نم یکه م نیزن زرنگ ، با ا هه

 نیشرو-

 ماتم برد دمیکه د یزیباز شد و باچ درخونه

 کنهیم کاریچ نجایا اون

 خانومه ونیدخترخواستگار کتا انایآر دمیو اون جا بود که فهم یخانوم شروع کرد به معرف ونیکتا
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 رفتم تو فکر دمیرو د انایآر یوقت

 . شهیبمونم نم انایتونم با آر یکه نمرسم یم نی، تهش به ا کنمیفکر م یهرچ

دو  ریت کیبا  یجور نیازدواج با دخترعمومه که مامانم دوس داره باهاش ازدواج کنم . ا انایراه فراموش کردن آر تنها

 زنم . ینشون م

 رو مبل . نمیش یاندازم و عنق م یبه غبغب م یاعتماد به نفس باد با

 رو ، شروع کنم دوبارهیزندگ هیفراموش کنم و  انارویآر دیبا آره

 زل زدم . انایبلند کردم و به آر سرمو

 شنوه . یکس رو نم چیدوخته بود و مشخص بود که حرف ه نیرو به زم نشیغمگ نگاه

 

 بزرگتر ها . یالک یحت یگرفتم گوش بدم به حرف ها میتصم منم

 

[ ,21,07,17 21:46] 

 ال گذشته بود !از تموم شدن مجلس که واسه من انگار چند س بعد

 بد من ، دیدونم شا ینم ایبه سمت آشپزخونه حرکت کردم ، از شانس خوب  دیبلند شدم و با گفتن ببخش جاماز

 ! دمیرو د انایآر

 ! دیکش یم قیداده بود و نفس عم هیتک ییظرف شو نکیس به

 ؟یشدم . به سمتش رفتم : خوب نگرانش

 .آب خورد و صورتش از درد جمع شد  ریکه کمرش به ش دیجاش پر از

 اون واقعا دردم گرفته بود. یبه جا منم
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 ؟یگفت یزیبهم نگاه کرد: چ یعاص یچشما با

 ؟یکردو صدامن یداشت ی: گفتم کار انایآر

 نداشتم فقط نگرانت شده بودم ! یهان؟...آهان...نه کار -

 

 وضوح پوزخند زد ! به

 لبم ناخودآگاه کج شد ! منم

 . ادیدونه به شدت از پوزخند بدم م یم خوب

 ؟ ی، خوب ینگفت -

 

طور که ظاهرش نشون  نیشد ! ... جواب سوالم و گرفتم . ...ازمن داغون تر بود ، ا رهیمظلومش بهم خ یآب یچشما با

 داد . یم

  

 مورده ! یمن ب یکنن پس ، نگران یو فراموش مجا خوندم زن ها زودتر از مردها ، عشق شون کی

 

 فتاده .ا نییتو بهت فرو برم ، بدنم به لرزه افتاد ، مطمئن بودم فشارم پا یفقط لحظه ا یباعث شد لحظه ا انایآر حرف

 

 «آب بخور نیاز ا یکم»گفت  یکه م انایآر یاومد و بعدش صدا ریش یصدا
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و من ت دیبا انایآر به نام یبهش توجه نکنم دختر گهیداشتم د میو ازش گرفتم ، تصم وانیو ل یلب گفتم مرس ریز

 شد . یکشته م

 خودم بهتر بود . یبرا نیا

 

 یقدر ب نی، ا یباش لشیدنبال دل دی، با   یرو درک کن انایحال آر دی، با ی، تو مرد نیزد شرو یم بیبهم نه وجدانم

 ! یکن یتو حروم م یرحم نباش . زندگ

 . یش یم مونیمطمئنم پش من

 

  

 ستیاو ک یدانیکه احتماال نم ییو تو شودیفردا اعدام م یجبار حانهیر

 

 او با مادرش : یصحبت ها نیاز اخر یبخش

 

 به زدم زنگ بهت میبینی اینکه. حکم اجرای برای ببرن منو تا منتظره در دم ماشینی و زدند دستبند من به االن

 میبرن دارن منو.  خداحافظ جان مامان. ببره منو تو از خداحافظی بدون نیومد دلش همراهم مامور که اینه خاطر

که متجاوز خود را کشت..!!!دم از قانون  ی...دخترمیشه تموم من برای دردا همه زود صبح فردا. شهر رجایی زندان

که زنده است رنگ افتاب  یکند تا زمان جادیاجازه فقط مزاحمت برا زن ا یمرد ب هیاگه  کایکه در امر یدر حال زننیم

 نهیبیرو نم

 

 اسالم شریعت طبق بر میکنن هم تجاوز# بهش کنن اعدام#رو جباری ریحانه اینکه از قبل امشب یدمیدونست آیا

 شود اعدام نباید باکره# زنی هیچ
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 اعدام بعدش و جون ریحانه میگیرن عروسی# خون و گریه با واست امشب

 

 

ساله 19, دختر  یجبار حانهیکه از خود دفاع کرد تا عفتش را از دست ندهد اکنون منتظر طناب دار است . ر یدختر

 حانهیو کارمند سابق وزارت اطالعات ( .ر ی) پزشک عموم یعبدالعل یبه منزل مرتض ونیدکوراس یطراح یکه برا

 است؟ نیعصمت شدن ا یدفاع در مقابل ب یسزا ایفقط از خود دفاع کرد , آ

 

 !! نیاشتراک بزار خواهشا

 

 7حکم اعدام بردن اونم بعد از  یاجرا یشهر برا ییرو امروز از زندون قرچک به سمت زندون رجا یجبار حانهیر

 سال حبس...

 

شرکت که قصد ...  به  سییشرکت، ر هیساله بود واسه استخدام رفت تو  19 یوقت یعنی شیدختر هفت سال پ نیا

 ...کشهیحرومزاده رو م یاروی نیدفاع از خودش ا یبرا حانهیه ردختر رو داشت نیا

 

 تیتا بتونن رضا شهیهفته اعدام نم نیافتاده گفتن احتماال تو ا قیبه تعو یجبار حانهیکه اعدام ر دهیرس خبر

سان از جمله اح یبزرگ یکه کارمند سابق وزارت اطالعات بوده، خالصه آدما ی، مقتول رنیمقتول و بگ یخوانواده 

هم  حانهیمادر ر د،یکن یکه پست ر و کپ نردداژگه پست  گذاشتن و خواهش ک ان،اشکانیمحمد ،عرفانیخانیعل

 .دیتا به گوش همه برسه فقط تا آخر هفته فرصت دار دیکن یپست و کپ دیتونیگفتش تا م
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 تا همه خبر دار بشن... دیخبرو پخش کن نیک شما ام ا نیفقط ا فقط چیزینه  میخوام الیک نه من

 

 

 

 

 

 

مه تو ه امویپ نیشو ا الیخیلحظه به عشق ناموست تلگرام رو ب کیانجامش بده   ',,',,'دمیب ناموست قسمت م تورو

عشق مادر... فقط به عشق  ی. تورو جــــــــــــون تک ستاره شبهادیمنتشرکن امویپ نیا   دیگروهاتون بفرست

پستو  نیا ی... هرکنیوال دار ی... دمتون گرم امیامو پخش کن یپ نیا قهیدق2واسه فقطمادرش که عاجزانه از ماها خ

فقط ناموس پرست بودنتو وعشق به  شهینم شیچیه ویچینه ه فتهیبراش م ینه اتفاق بد رهیمیپخش نکنه نه م

 اهلل ــای... یدیمادرتو  نشون م

 

[ ,22,07,17 20:23] 

 . شمینم مونیتحکم به درونم فهموندم ، هرگز پش با

 

 . شمی، از آشپزخونه خارج م دهیپوس یفقط از رو ظاهرِ و درونم ؛ مثل پارچه ا دونستمیکه م یاستوار یقدم ها با

 

 ! خورهیم نیچ یالبم ، ذره ی گوشه

 کم کنه . یِاز درد بازوم که عصب ی! تا کم شهیباز و بسته م دستام
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 ! پرهیم پلکم

 . شهیجمله ؛ گذرا از ذهنم ، رد م کی فقط

 ها که گذشت . زیچ یلی، مانندِ خبگذرد  زین نیا

 

 . شمیم رهیخ ونیزیخاموش تلو یصفحه  به

 !هی؛ چ یلعنت یِخواستگار نیاز ا ییدونم راه رها ینم

 رو نرومِ . یلیو تاک ساعت خ کیت یدارم ، صدا یسرم بر م ریو از ز دستم

 . ومدهین رونیاز آشپزخونه ب انای. دوساعته و هنوز آر شمیاندازم ، درجا خشک م یگذرا به ساعت م ینگاه

 خوام بلند شم که.. یم

 «شده آخه ؟ یخانوم خدامرگم بده چ یوا»  یخانم ؛ جمله هیسم غِیج یو بعدش صدا آدیم یخشک یسرفه  یِصدا

 برن ! یچند نفر که به آشپزخونه هجوم م یپا یصدا

 

 . وفتهیافتادِ و داره م یدونم چه اتفاق ی؛ نمهنوز تو بهتم ؛ انگار خشکم زدِ  من

 

[ ,22,07,17 20:36] 

 که.. شهیم ییاز به اصطالح ، خواستگارا یخال خونه

 خونه ، فقط منم و من . نی. االن تو ا میبگذر

 

 که تمام تنش خسته ست . یمن
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 داره . اجیکه به خواب ، احت یمن

 داره . ازیکه به آغوش مادرش ن یمن

 و آرامش . آرامش

 

 . یسکوت آرامش بخش چه

 . نمیش یکنم ! دوزانو م یسقوط م نیزم ی، به رومبل یرو از

 خسته ست ! ذهنم

 

 کنم : یلب زمزمه م ریز

 شده ام..! ےاشڪخورده  ڪتر ےمثل گل ها-

 نه...! هڪ ریتو پ بعد

 ...! ام شده ےمتالش من

 دم . یو با بهت ، تکون م سرم

 خوندم ؟ یک یشعر و برا نیا من

 ، نه ؟ انایآر مسلما

 . رمیمیم ریکه مالک روح و جسمم شده ؛ بگه بم ییانای، آر درسته

 

 که دفنش کردم . ی، از قبرستون شهیوجدانم بلند م دوباره

 زد . یکه م ییخاطرِ حرف ها به
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 که همش راست بود . ییها حرف

 

 گفته نشده . یم ؛ از قبرستون حرف ها نهیاز قبرستون تو س کنهیسر بلند م،  وجدانم

 

[ ,23,07,17 20:20] 

 ! سوزونهیکه جگرم و م ییبه گفتن حرف ها کنهیم شروع

 ! ارهیم رونیکه توشم ب یومن رو عالوه بر سوزوندن از خواب غفلت شهیم دِیکه روم پاش یِدیاس انگار

 !«خوام  یمن تو رو نم یکه بهش گفت نی. از ا یش یم مونیپش یبهت که گفتم ، روز »

 . ارمیغلط کردم ، رو م یمن اون لحظه به کلمه و

 

 کردم ، به فکر خودت بودم . ی: غلط کردم ، به خدا خام گمیبلند با خودم م بلند

 

 روبه روم ؟ یِالیخ یانایگم ؟ به آر یدارم م یحرف ها رو به ک نیا یول

 

 چشمم . یجلو ادیتفاوت اون روزش ، م یوزوند . هر لحظه لبخند بجگرم و س آهش

 

 ! دمی، تلخ بودنش رو فهم شیتفاوت یب ریکه من از پشت تصو یلبخند

 بردم ! نیاز ب هودهیحرف ب کیو با  میزندگ
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 . دیرو فهم گارشیعطر و س یمخلوط شده  یمن بود که بو مشام

 . دید یمن بود که دست تاول زده ش رو از سوختگ چشم

 

 . دینفهم یچیانگار عقل من ه یول

 ! دینفهم یچیبه جدال با عقلم افتاد ، اما اون هچقدر قلبم هر

 . مارستانمیخبر از اتفاقات تو ب یجا نشستم و ب نیمن ، االن که ا مثل

 زنم . یدم حرف مکنم و با خو ینگاه م واری، به در و د یلیل یمجنون ب مثل

 

 شدم . بهیبا لبخند غر شبی. از د رهیگ یمثل لبخند به خودش م ی، شکل لبم

 کنه . یکز گز م انایآر یلمس دستا ی، دستم از دور شبید از

 ده . تلخ تلخ ، زهرمار از طعم دهنم فکر کنم بهتر باشه . یدرصد م 80، دهنم طعم شکالت تلخ  شبید از

 

 یده رو محو م یمن گوش م یبه حرف ها یمنِ و با صبور الِیکه تو خ ی، فرد مهربون نهیش یشونم م یکه رو یدست

 کنه !

 

 آورده . مانیمن ا یِوانگیکه تو خونه بوده ، به د یهرکس

 

[ ,23,07,17 20:21] 

 ! گردونهیذهنم ، من و به سمت خودش بر م یمجهول تو شخص
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 . رهیگیآغوشم م در

 

 . ادیم نییاول پا ی، قطره  زنهیپشتم م به

 

 . شهی، باز م رونیبه ب گمید یبره و راه خروج اشکا یم نیاشکم ، سد رو از ب یقطره نیاول

 

 زنم به حال خودم . یرم ، زار م یتو آغوشش فرو م شتریب

 . نهیطور بب نیمن و ا یهر کس دیشا

 شه . یکس ، از درون من با خبر نم چیبزنه و انگشت نمام کنه اما ه یزیتمسخر آم پوزخند

 

 کنم . یکنم و به آرمان نگاه م یو بلند م سرم

 کنه ! یقابل انکاره ، تنها رنگ چشماشون باهم فرق م ریغ انایبه آر شباهتشون

 پرسم : یخش دار م یصدا با

 حالش خوبه ؟ چش شد آخه ؟ انایآر  -

 

 ! دهیمردونه تر نشون م روافشیکه ق شهیم یجد

 بده ! یلی؟ حال هردوتون خ یبهش گفت یشده ؟ چ ی: آز تو حالش بهتره ؛ چ مانآر

 .. یکه االن ، از کلمه یبهش گفت یچ
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 ؟ یکردی: غلط کردم استفاده م دهیکنه و ادامه م یمکث م یکم

 

 کنم ! یزده نگاهش م بهت

 ؟ دهیو شن من یهاقدر از حرف، چه نجاستیا یک از

 ارمیو به زبون م فکرم

 

 ! یکرد یخراب کار کی دونمیکه م دمیشن یقدرزنه : تو فکر کن اولش . اون یم لب

 

[ ,24,07,17 21:32] 

 کردم ! فیبراش تعر یکم و کاست چیاومده رو ، بدون ه شیاتفاقات پ تمام

 

 ! کردینگاهم م شکه

 دادم . ی. خشم ، بهت و من به شخصِ بهش حق م دیرو د یادیز یحس ها شدیچشم هاش م تو

 

 جاش بلند شد که به پاش بلند شدم . از

 ؟ یکرد کاریچ یفهم یکه تو صداش بود گفت:احمق م یمشهود تیانداخت و با عصبان قمیبه  یچنگ

ه ، ندار یبیگفت ع یزد و م یبهم لبخند م دی، اون به خاطر تو بود که با ام یکرد دشی. نا ام یکرد رشیس یزندگ از

 ده . یکارشون رو بهشون نشون م یخدا سزا

 من شخص....ال اهلل.... یخوامت !  گفت ینم ی؟ گفت یگفت یتو بهش چ بعد
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 بهش انداختم ! یمونیپش نگاهِ

 جدا کرد . قمیبرد و دستش و از  میبه شرمندگ یپ

 زد و به عقب فرستادشون . یموهاش چنگ به

 ؟ یمونیخب ، االن پش یلی: خ آرمان

 ؟ یاز چ -

 ! شیخوا ینم یکه بهش گفت نی: از ا آرمان

 نه. -

 ؟یگفت ی: چ آرمان

که  ییموضوع نه . با اون عکسا نیاز ا یول مونمیخوامش . درسته از طرز حرف زدنم پش ینم ستمین مونیگفتم پش -

 نشونم داد . نظرم نسبت بهش عوض شد . ایآر

 

 کنه . یازش . بغض داره خفم م یینه رد پا دمیرو د انایمن بعد اون روز نه آر و

 . مونمیپش یاز همه چ مونمیبشه گفت پش دیشا

 

[ ,26,07,17 18:34] 

 انایآر

 

 . دمیفهم یازشون نم یچیبه کتاب ها رو به روم کردم ، ه ی، نگاه کالفه ا دوباره

 طور بود ! نیهم ، مامانم ستیکردم دست من ن یخوردم ، قش م یحرص م یلیخ یعادت داشتم وقت» تو فکر :  رفتم
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ندارم ؛ پس چته ؟  یکه خوبم و مشکل ینیب یبهش آوردم : بس کن آرمان م یکیآرمان و گرفتم و فشار کوچ دست

 ! یکالفه ا یلیخ

 

 

 فقط ... ستین یزی: نه چ دیلبش کش یبه گوشه  یو جدا کرد ، رفت کنار پنجره ؛ کالفه ، دست دستش

 فقط؟... –

 . دمیرو د نی... شرو نجایا امیکه ب نی: قبل از ا آرمان

 

از  ینک ی، کمکم م میکن ایحذفش کنم  دیخوام بشنوم ؛ با یجلوش گرفتم ؛ گفتم:  نم ستادنیوا یرو به نشونه دستم

 کنم؟ رونشیذهنم و.... قلبم ، هوم  ب

 

 به بعد..... نیاز ا میکن یم یکار کیزد و گفت : قبولِ  یتکون داد ، بشکن یسر متفکرانه

 

[ ,26,07,17 18:47] 

P69 

 

[ ,26,07,17 18:49] 

 ، یتو اسمش و آورد اگه

 . یبخور یحق ندار گهیشه و د یجمع م تیدوست داشتن یبهم انداخت و ادامه داد : تمام شکالت ها یثیخب نگاه

 ، تو شک بودم . قهیدو دق حداقل
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 اما شکالتام رو نــه ! رنیجونم و بگ حاضرم

 ، پس بدون اعتراض . شهیناهارتم نصف م یتکون داد و اضافه کرد : حرف بزن یبزنم که سر یحرف اومدم

 

 . ارمیاسمش رو ن ؟یدادم و گفتم: اگه نگم چ نییدهنم رو به زور پا آب

 

شده به زور ،  یکنم حت یهم دانشگاه ثبت نامت م یشکالت بخور یتون یزد و دهن باز کرد : هم م ینینمک لبخند

 . یتو خونه بخون رمایشده کتاب هاش رو م

 

 کنم ، هوم؟ دایتونستم پ یبرادر رو ، کجا و نیبهش نگاه کردم . من نمونه ا یقدر دان با

 «، پدر دوباره بدون من رفت و االن تو عقدن  یاز بهم خوردن خواستگار بعد

 

[ ,28,07,17 00:05] 

 . نهیش یشونه م م یآرمان رو دست

 گم : یپرم و م یجام م از

 شد ؟ یچ -

 

 گه : یره و م یبهم م یغره ا چشم

 نشده ! یچیه -
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 نگفتم . یزیباال انداختم و چ یشونه ا ونم

 

 سکوت و شکستم : نیبه سکوت گذشت که من ا یکم

 خوره . یتو اتاقم وگرنه چشمم ازت آب نم یکه اومد یداشت یشده ؟ حتما کارِ مهم یآرمان ، چ -

 

 دستاش گرفت. نیتخت نشست ؛ سرش رو ب یبه روم رو رو

 شدم . نگران

 بلند شدم و سمتش رفتم : ازجام

 نه؟ ایشده  یچ یگ ی! م یکن ینگرانم م یآرمان دار-

 

 انداخت : نییسرش رو پا یشرمندگ با

 مدت...برم..خارج... هی دی..بادیبا -

 گفتم : رتیح با

 ؟یوا..واسه چ -

 شد : نیغمگ صداش

 رم . ینم ی. اگ..اگه تو بگ یداداشت عاشق شده ، مثل خودت که عاشق شد -

 

 هم مثل من بشه ... گهینفر د کیذارم  ی؛ تم دمینرس نیخودم افتادم ، من به شرو ادی
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 زدم و گفتم : یمحو لبخند

 مثل من بشه . یکه دوست ندارم کس یدون ی. م یبر دینه ، تو با -

 بخوره . یعشق شکست

 

 . دیگونه م رو بوسو  دیرو باال آورد ؛ محکم من رو نو بغلش کش سرش

 

[ ,29,07,17 01:16] 

 هی یباشه ، اون برادرمه و من دوست نداره حت یخوشحال بودم هرچ یلیخ یلیخ دمشید یکه خوشحال م نیا از

 خار بره تو پاش .

 شد . یم دهید یاظطراب و نگران یمشکل وجود داشت مطئنم ، تو چشماش رگه ها کی اما

 حرف بزنم که صداش مانعم شد : خواستم

 هست . یمشکل کیحله فقط  زیهمه چ -

 . شینگران یِاصل لیخواستم دل یکه من م یزیکش اومد .  همون چ یکم لبم

 آرامش گفتم : با

 ؟ اصال نترس بگو . هیخب اون مشکل چ -

 نگاهم کرد که چشمام رو باز و بسته کردم . دیترد با

 گفت : عیربازشون نکرده بودم که س هنوز

 بابا. یخونه  ی...مدت..برهی.. دیکه دوستش دارم خارجِ تو ...تو با یکس -
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خونسرد باش  ای؟ آر وفتهیتو اون خونه واسم م یقدر باال رفته ؟ مگه چه اتفاق نیزد . تپش قلبم چرا ا خشکم

 خونسرد . پلکام و بهم فشرد آب تو چشمام جمع شده بود .

 :نگران آرمان بلند شد  یصدا

 . ایگفتم خدا یبهت م دیاصال غلط کردم نبا ؟یخوب -

 خوبم . ستین یزینه..نه چ -

 دی؟ شا دیلرز یم صدام

 

[ ,29,07,17 18:38] 

 ، شروع به راه رفتن کرد . دیکش یکالفه ا پوف

 گرفتم . یم جهیکم کن داشتم سرگ گهید

 گفتم: یخشن یباصدا

 طرف اون طرف . نیره ا یم یرفت . ه جی، سرم گ گهیسرِ جات د نیبش -

 کرد . دستم و گرفتم جلوش و گفتم : یدهن باز نگام م با

 . یکن یم میعصبان گهیخودته د ری؟ خب تقص هیچ -

 

 از اتاق خارج شد . دمیرو تو حدقه چرخوند و با گفتن من که نترس چشماش

 . میکرد یبحث م ییزهایچه چ یدرباره  تیموقع نیگرفت ، تو ا خندم

 اومد تو وجودم. یمحو و به جاش نگران کباریبه  لبخندم

 . دمی، گوشه ناخونم رو به دندون کش شهیعادت هم به
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 کردم و حاال سرِ خودم اومد . یکار مسخره م نیرو به خاطرِ ا هیقدر بق چه

 ایاز آر یلی. فوقش چند تا س وفتهیم یقدر استرس گرفتم ؟ مگه چه اتفاق نیلبم نشست . چرا ا یرو یسرد شخندین

 خورم . یو بابا ، م

 کنم . یرو هم تحمل م ونینحس کتا ی افهیق

 ! دمیزد . انگار بهم برق وصل کرده باشن ازجام پر بیبهم نه وجدانم

 .نباشه  یمادر بد دمی، شا ستین یزن بد ونیدونم کتا یدونم م یم

 شه . یکس مثل اون نم چی. نه نه مادر فقط مادر خودم . ه دمیو توهم کش اخمام

 آرمان سرم رو باال آوردم . یباصدا

 کرد... یم یداده بود... وبهم نگاه تاسف بار هیچهار چوب در..تک به

 تچ دستش...اشاره کرد..و گفت : یِشده؟.. به گوش یچ دمیپرس باسر

 خورد . برات آوردم . یزنگ م تیگوش -

 .... تخت بلند شدم یبدن کوفته مو تکون دادم...از...رو یسخت به

 

 .. دمی... دکمه سبز رو کشمیمیبود... همون دوست قد شهاب

 الو . -

 اومد: یاز پشت گوش یزنونه ا یصدا

 به به آقا شهاب ، پس دختره هان ! -

 رو جدا کردم و به صفحه نگاه کردم . یگوش جیگ

 زنونه دوباره بلند شد: یصدا
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 شد زبونت رو ..موش..خورد ؟ یچ -

 با سر گفتم .... دستم مشت ...شده بود : یستین یزیکرد چ یآرمان که نگران من رو نگاه م...به  دمیو توهم کش اخمام

 ن؟یهست یدرست صحبت کن . اصال..اصال شما ک یچ یعنی -

 

[ ,29,07,17 18:48] 

 بده : حیزن توض یداشت برا یاومد که سع یمردونه ا یصدا

 خب ! هیبذار بگم ک شیشناس یجان ! آشناست م انایک -

 و با آرامش گفتم : دمیکش یقیدوستم... نفس عم نیبود ... عشق برادرم...نامزد بهتر انایک پس

 همون که اون روز اومدم مطبت . انامیجان ! آر انایک -

 پوزخند اومد : یصدا

اد اعتم دیکس نبا چیگفته بود به ه میشناسمش ، آبج ی. من که نم هیک انایاحمق ؟ اصال آر هی؟  میمن چ یفکر کرد -

 نامزدت . یکرد حت

 شه . یبلند م شیاز گور آبج ایگرفت ، پس اتمام قضا شخندیطرح ن لبم

...داخل مطب...چند بارِ  هی. بعد از اون قض ومدیاز رفتارش خوشم نم یخوب...ول یلیخ یلیجلف بود ...دختر خ یکم

 بودمش...رفتارش لوس بود . دهید گهی...د

 

 رو قطع کردم و انداختم رو تخت.. ی....بچه اعصابم خورد شد ....گوشکیبه دو کردن ...با  کِی از

 اه اعصابم  خورد شد . اه

 ... به صورتم آب زدم . ییداخل دستشو رفتم
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شو از  بایرفت...رنگ ز نیکه...شرو یاز وقت یخوش رنگ تر بود...ول یلی...پر رنگ شده بود ...قبال خمیآب یچشما

 دست داد...

 دهیکردم ... کم کم آرمان ترس یم یعصب یداشتم .... همه ش خنده ها یتیم اون موقع چه وضعخوام فکر کن ینم

االن که  نی... مثال هم نمیب یوقت ها هنوزم اثراتش رو م ی...بعض ارمیم رو به دست ب هیشد ....کمک م کرد ...روح

 تا به خودم مسلط بشم دمیکش یقی... نفس عم دیلرز یدادم و دستم م ینشون م دهی... رنگ پر ختیاعصابم به هم ر

 

[ ,30,07,17 20:37] 

 خارج شدم . ییخودم ...تکون دادم و از دست شو یاز تاسف...برا یسر

 

 : دمیبلند پرس یرو برداشتم و با دو...از اتاق خارج شدم . باصدا یزنگ خورد . گوش میگوش دوباره

 . ایب قهیدق هی.. ییآرمان کجا-

 

 آشپزخونه اومد :از تو  صداش

 جام . نیا -

 

 رو به سمتش گرفتم . یتو آشپزخونه ... گوش رفتم

 به من ... شید یم ی... واسه چ دیپرس باسر

 گفتم : یآروم یباصدا

 ... نیبوده ...گفته شما زنگ زد میدست آبج می...گوش ستش؟یجواب بده اگه دختر بود...بگو شهاب ن عیسر -
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 فتم :و دادم بهش... گ یگوش عیسر

 شه ها ... یزود باش داداش االن قطع م -

 

 جواب داد : یقیشک نگاهم کرد...بانفس عم با

 الو . -

 ے...

 دست خواهرم بود . میگوش ییمنِ رفتم بودم جا یِبله بله . گوش-

 

 . رونیاز حدقه زد ب چشماش

 چه طرز حرف زدنه ... نیخانوم ا یکجا بود یچ یعنی -

 گفت : یتند م یکالفگ با

 بودم ... ییبابا ....خب ...دستشو یخب ... ا لِیخ -

 

چشمش به من افتاد که از خنده سرخ شدم ...با  دیچرخ یخنده سرخ شدم... آرمان که کالفه دور خودش م از

 ... دیکش یچشماش واسم خط و نشون م

 

... احتماال با آرمان کار دارن ...  جا با من کار نداره نیکه ا یاز اون جا دور شدم که تلفن خونه زنگ خورد ... کس عیسر

کار  یچ ییبره حتما ؟ خب... من تنها دیبا یعنیمبل نشستم ... دوباره رفتم تو فکر ...  یباال انداختم و رو یشونه ا

رو انداخته بود رو پام و خودش داشت با  میاومدم ... آرمان گوش رونیرو پام از فکر ب یزیکنم ؟ ... با پرت شدن چ
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... کنارش نشستم و گفتم بذاره زدیبا نرمش و قربون صدقه حرف م یلیعشقش بود چون خ ایزد... گو یم تلفن حرف

 انداز شد : نیتو گوشم طن یدختر یبایز ی... صدا کریرو اسپ

 مرا به زور هدخویآرمان...پدر م -

 ادامه داد : هیتسلط نداره . با گر یبه فارس ادیگفت... معلوم بود ز یسیکلمه انگل کمی

 خواهش کنم ... ایبا اون پسرک احمق ازدواج دهد ... زودتر ب -

 

 به من نگاه کرد ... چشمام و باز و بسته کردم ... یبا کالفگ ارمان

 

 آرمــان

 

و ردست انداخت  انایزنه ... آر یشور م یلی... دلم خ نایرو تنها بذارم و برم دنبال کاتر انایآر دیکه ... با هیروز امروز

 آورد . نییشونه م و سرم رو پا

 زد و آروم گفت : میشونیبه پ یا بوسه

دوست دارم  یلی... بدون خ دارمونهید نیگه ....آخر یزنه ... احساسم م یحالل کن ... دلم شور م یدیمن و ند -

 . یلی....خ

 

[ ,30,07,17 21:06] 

... موهاش و پشت گوش  دمیرو بوس شیشونیرفتم .. پ یزنم ... اگه مجبور نبودم... نم یبه موهام م یچنگ کالفه

... توچشمم بود.. فکر کردم  انایآر نیغمگ یبه سمت فرودگاه حرکت کردم ... چمشا حتینص یفرستادم و بعد کم

 یچاره خواهرم و دلش ... چشمام م یوقت ... ب چیچشماش شاد بوده ؟ ... ه یخواستم بدونم ک ی...فکر کردم ...م

ترِ  زیکدوم واسم عز نمیفکر کرد بب یافتاده بودم ... کم ریگ نایو کاتر انایآر نیا دست شفارشون دادم ... بسوخت ... ب
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تو فکر   رفتمخوام باهاش ازدواج کنم ...  یرو دوست ندارم ... به خاطر مادرش ... م نای... من اصال کاترانای... مطمئنم آر

 »روز : 

 ما عالقه ندارم ...خانم ، من اصال به دخترِ ش دینیبب

 اون پاش انداخت و گفت : یپاش رو ، رو مغرورانه

 ینتون گهیکنم ... د یتونم کار یدارم م یادیز یلی...من نفوذ خیکه مجبور یدون یاما م یندار یادونم عالقه یم -

 ..« یبا اون ازدواج کن دیکرد ... پس توبا ی... دختر من به خاطر تو خودکش یکن یزندگ نجایا

 ... من مجبورم به ازدواج ... دمیکش یاکالفه پوف

*** 

 گفتم : یسیو از گردنم جدا کردم ... به انگل دستاش

 ... ادیبهت گفتم به من نچسب بدم م نایکاتر -

 گفتم: دمیشلوارم کردم ... ساکم رو دنبال خودم کش بیبغض نگاهم کرد ...دستام و تو ج با

 میبهتره بر -

 که گفت: مینشسته بود نایکاتر یِشخص نیماش تو

 ؟یدونست یم یخوشگل یلیآرمان تو خ -

 

... دماغ خوش  ی... پوست گندم رهیت یِنداشتم ،،، چشمام آب یکننده ا رهیخ ییبایبه خودم نگاه کردم ... ز نهیآ از

 رو فرم بود ... یلیبود که خ کلمیه دیبود ... شا دهیتراش و لبمم نازک و کش

 لبم نشست یرو یشخندین

 

[ ,01,08,17 01:09] 
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 از دخترا....دنبالمن....هه یلیکه خ نهیبه خاطرِ...هم دونمیکه م من

 

 یفحر نیشد کوچک تر یبود نم یمجبور بودم ... شخص مهم یسخت بود ول یلی....تحملش خ دمیکش یکالفه ا پوف

دوست  دنی...بار ها موقع بوسشمیشه منزجر م یم کیبهم نزد یبهشون بزنم که ناراحت بشن... به شدت وقت

 بودمش... دهیپسراش د

 

از  یلیداشت ...خ دیسنگ سف یدوبلکس بزرگ ... نما یالیو کیکنم . یم میکه روبه روش بود یبه ساختمون ینگاه

 دور بود ... ابونیخ

 

 رو داخل بردم ... نیوار باز شد و من ماش کیاتومات یبه آروم در

 بشه که مچش و گرفتم ... گفتم : ادهیپ نی... از ماشخواست

جا  نی... ا یاگهید زیهر چ ای... و یبوسیدوست پسرات رو م یکه دار نمتیبب گهیفقط بک بار د گهیبار د کیاگه  -

 تنهاست ... رانیکه خواهرم ا یدون ی...م مونمینم

 

 نیچشماش زدم و از ماش به بهت تو یباشمش... پوزخند دهیکرد که من د یخشکش زده بود ...فکرشم نم درجا

 حرکت کردم ... الیاومدم ... به سمت و رونیب

 

[ ,01,08,17 23:15] 

خونسرد سرتکون دادم و...  یلیها سرشون رو واسم خم کردن ... فکر کنم منظورشون سالم بود... منم خ گاردیباد

 ینشسته بود و مغرورانه به خدمت کارها م یکه اسمش ساترا بود ... رو تک مبل سلطنت نایوارد شدم... مادر کاتر

 ایرو با مبل حمل کنن ...  وونهیزن د نیشدن ... ا یم جبورگوشه ... و اون بد بخت ها همرم دیمبل و بذار نیگفت ... ا
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توهم گره خورد ...  شتریزد.. اخمام ب یو قهقهه م زیرو جابه جا کنن پاش رو گذاشته بود...رو م زیخواستن م یم یوقت

 تکون دادم از تاسف و به سمت طبقه باال که اتاقم درش حضور داشت رفتم ... یرس

 ساترا همراه با قهقهه بلند شد : یصدا

 ؟ یر ی.. حاال کجا م میکرد ارتتونیبه به... آقا آرمان بالخره...ز-

کرد... از کنار نرده ها  یم تیزد اون بنده خداها رو هم اذ یکه با من حرف م ینیبود ... در ح وانهید کیزن  نیا

 وبلند گفتم: دمیکش یسرک

 . امیم -

 بدم ..هه حیبود که بخوام واسش از کارام توض ینه کمتر ... اون ک شتریکلمه ب کی... نه  نیهم

 

شده  ترمشیاصال کم نشده بود... بلکه ب انای... دلشوره م نسبت به آرنمیش یتخت م یکشم و رو یبه صورتم م یدست

 شه ... یپسر بلند م نیها از گور ا شیدونم تمام آت یکنه ... من که م تشیاذ ایترسم آر یبود . م

 

[ ,03,08,17 22:24] 

 دم : یرم و جواب م یبا عجله به سمتش م یزنگ گوش یصدا با

 الو .. سالم -

 

 :شهیم دهیاز پشت خط شن یفیضع یصدا

 ؟ یسالم داداش ... خوب -

 اد؟یم فیقدر صدات ضع نیچرا ا ؟یخوبم ... تو چطور -

 : ادیخشکش م یسرفه یصدا
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 طور شد . نیکردم ا یرو ادهیز کمی!  ستین یچینه ... ه -

 گم : یم یمحکم یشم و با صدا یم نگران

 شده ؟ ی... قشنگ بگو چ چونی... بحث رو نپ انایآر -

 گه : یکنه و م یم یو من من

 عالمه ! کیآره ... لواشک خوردم ... اونم نه کم  نِیهم یخوردم برا یلیراستش ... خ -

 گم : یزنم و م یم یپوزخند

 ؟  مـــن بـچـمــ؟ انایمن بچم ؟ آره آر-

 سکوت کرد و با بغض گفت: یآخر و با داد گفتم ... کم کهیت نیا

نامردم که ... ولش  نیازم دفاع کنِ ... اون شرو ستیکس ن چیجا ه نیجا ... ا نی؟ ا یایم یتنهام ک یلیآرمان ... خ -

! قلبم ترک برداشته ... دلم از همه گرفته ... من فقط تو رو  دنمی... اومد د شیکن ... کال بحثش جداست چند وقت پ

تونم  یمن نم یجا بود ... ول یبود ! تهمت ب یالک زیها ... همه چ رمان نیشد مثل ا یم یکنم چ یفکر م یدارم ... گاه

 یواقعا اتفاق افتاده!م ستین ی.. تهمتخودم و ثابت کنم چون .

 تخت نشستم و گفتم: یدوزانو رو یخواد بحث و جلوم باز کنه ... با کنجکاو یکه نم دمیفهم

 گردم ! یبر م ی... مطمئن باش به زود یسبک شد دیکرده ؟ شا نتیقدر غمگ نیا یچ یبگ یخواینم -

 نگفت! یچیه یپوزخندش اومد ول یصدا

 

 چرخونم : یکشم و چشمام رو تو حدقه م یم یکالفه ا پوف

 ؟یپوزخند زد یبه چ یبگ شهیم -

 جا؟ نیا ارمیدوسال ؟ به نظرت من دووم م ایست  گهیسال د کیزود  یلیخوام بدونم خ یواسم جالب بود خب ... م -

 گم چون حرفش حقه ینم یزیچ یکشم ول یاندازم و آه م یم نییخجالت نگام و پا با
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[ ,05,08,17 17:48] 

سپردم حواسش بهت باشه  یاز دورم دارم... به کس یمطمئن باش هوات رو حت یول امیب یک ستیدرسته ... معلوم ن -

 اصال ناراحت نباش .

 گم : یو م رمیگ یانگشت اشاره م رو به دندون م یکنجکاو با

 نیشه اما نه به ا یم مونی؟ من مطمئن بودم پش دنتیاونده بود د یبهت گفت ؟ اصال واسه چ یچ نی! شروینگفت -

 ...! یزود

 

 کلمه : کی! فقط  ومدین ییصدا

 تو ! یدار یچه دل خوش -

 کلمه با بغض و خش دار گفته شد ... نیا

 چرا... انایآر -

به شخص  یگفتم و ازجام بلند شدم ... چشم غره ا یلحظه گوش کیکه به در خورد نصفه موند ...  یبا تقه ا حرفم

لبخندم فکر کرد با اونم و لبخند  دنیبا د نای... در و باز کردم ... کاتر دید یپشت در رفتم ... خندم گرفت انگار من و م

 ! ومدینم خوشمدختر  نیدونم چرا اصال از ا یزد ... نم یگشاد

 : گفتم

 قدره ؟ نیکنم ؟ ادبت هم یدارم با تلفن صحبت م یدیشده ؟ نفهم یچ _

 

 . میشد دل سوز شتریب یداد... کم ی... عذاب وجدان گرفتم ... آب دهنش و تند تند قورت م کرد بغض

 گفت : یآروم یصدا با



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
150 

 

 ؟یالزم داشته باش یزیچ دی... شا شتیپ امیمامان گفت ب ستیمن ن ریمن ... تقص -

 

 گفتم : متیتکون دادم ... با مال یسر

 ! یبر یتون یالزم ندارم حاال م یزینه چ -

تفاوت شونه باال  ی... ب دمینرس جهیبه نت ینگاهش و به داخل اتاق انداخت ... رد نگاهش و دنبال کردم ول مردد

 انداختم و دروبستم   به من چه !

 

[ ,05,08,17 18:14] 

 : یرفتم سر گوش دوباره

 ! یگفت یخب م -

 

 کرد و گفت: یآروم ی خنده

 خانوم والده بودن؟ -

 و دارم . یجا حکم زندان نیدونست ا یدلم ... به تصوارت قشنگش نم یزدم ... تو یپوزخند

 ! یگفت یآره خودش بود ... م -

 

 : دیکش یقیعم نفس

 گنده ش نکن ... ادی... آرمان ز دی.. آخ ببخشیشرو گهید الشیخیب -
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 دوارمیبرسه... به عشقش ... ام دوارمیزدم خواهرم عاشق شده بود... فقط ام یلبخند

 

*** 

 ـــانـــایآر

 

نداشتم  گهیبه آرمان عادت کرده بودم ... د یلیدادم ... خ دنیدور شد ... به اشکام اجازه بار دمیاز محدوده د یوقت

 شو ! یطاقت دور

 پشتم بود ! شهیکرد هم یبود که ازم دفاع م یتنها کس دیشا

 

 و داخل خونه شدم ... ختمیو ر آب

 نجایتنگ شده بود ... من ا نجاهمیر تا دور خونه چرخوندم دلم واسه او پرت کردم رو مبل ... نگاهم و دو خودم

 گم : یداشتم بلند تر م یخوب یلیخاطرات خ

 خوب یلیخ -

 

 کنه برگردم : یاز پشت سرم من رو ... وادار م ایآر یصدا

 ... یزن یبا خودت حرف م ؟یشد وونهید -

 ... نهیش یلبش م یرو یپوزخند مسخره ا و

 گنن یو بدم , مگه نم شعوریآدم ب نیجواب ا دیزنم , من اصال نبا یکنم ...به دستام زل م یم یفیظر اخم

 ست؟یابلهان خاموش جواب
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 ست؟ی! نگهیکه با خواهر خودش دشمنه ابله د یجوابش و بدم کس دینبا نیبنابرا پس

 

[ ,05,08,17 20:34] 

 کنه یکار م یچ نمیجون! بب ونیکتا شیرم تو آشپزخونه پ یدم و م یکالفه تکون م یسر

 مامانِ! نیگزیکه جا نِی... تنها مشکلش ا ستیاصال بد ن اون

 

دستش گذاشتم و  یبود . دستم و رو دهیخورد کردن دستش بر ازیکه گفت ... جلو رفتم . موقع پ یآخ آروم یصدا با

 آروم گفتم :

 ... ارمیرم چسب ب یتکون نخور ! م -

 . ارهیدستمالم بهش دادم تا خونش و بند ب هیدنبال حرفم  به

 

که  دمیچسب زخم برداشتم , به سمت آشپزخونه رفتم ... بابا رو د کی یمو به اضافه  یاتاقم شدم ... گوش داخل

 کبوندم : نیکردم . پام و محکم به زم یفیره ! اخم ظر یش مو گرفته و قربون صدقه ونیدست کتا

 چسب . نیا -

 ت .گفت و گرف یممنون

 ه :گفته بش هیها  اصال تحمل نداشتم بهم کنا یکرد ! تازگ جادیخراش رو مغزم ا کیبابا  یکه صدا رونیب امیب اومدم

 گم ؟ یم یکه چ یفهم ی... م یزن و شوهر وارد نش یخصوص میتو حر ریبگ ادیبه بعد  نیاز ا -

 بود. هیآخرش کنا یجمله نیا

 بود . تمسخر بود . زخم
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 کردم و تنهاشون گذاشتم . کینزد شتریو ب ابروهام

 

 افکارم راهم و به طرف اتاق کج کردم . نیبندازه؟ بر فرض ا کهیبهم ت ای؟ باز آر یکه چ نمیمبل بش یرو

رو قلبم کم  منهیخندوند ... از غم رو س یمن و م ی... کم دیباحال بود . شا یلیکرده بودم خ دایگروه پ کیها  یتازگ

 کرد ... یم

 ش دادم ... خوبه هنوز بلد بودم بخندمو ک لبم

 

[ ,05,08,17 20:49] 

 جواب داد : عی... به قول خودش دل باخته من ... سر اوشیگروه شدم و سالم دادم ... س داخل

 به به به سالم ساغر خانم عشق من ! -

 برام بهتر بود! نیدونست ... ا یمن و نم یِکس اسم واقع چیه

 : و گفتم دمیکش یکالفه ا پوف

 اعصابش و دارم؟ یلیرو من ؟ خ یکرد دیهمه دختر چرا کل نیا -

 تا جواب داد: دیطول کش قهیدق

 بگو ولت کنم ! یقانع کننده دار لی... دل یمن و خرد کن ستیجا خوب ن نیا یویپ ایب -

 

 خنده گذاشت ! یموجیا کیوسط بحث مون و  دیپر سامان

 

 کرده بود : یپلیر امشیرو پ اوشیس
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 اعصاب دارم ؟ یلی؟ خ یگ یم یتو چ -

 کش اومد ! شتریب لبم

 گفت : سامان

 رسه ی... دستم بهش م میکرد بگو بزنمش ... هم شهر تتیاگه اذ یساغر آج ؟یزن یحاال چرا م هیچ -

 کرد بگو ... من که دوستش داشتم ... تتیهم گفته بود اگه اذ یبا محبت بود ... بار ها تو شخص یلیپسر خ نیا

 

 بودن . یدرحال مخ زن شهیپسرا مثل هم نیو بخونم ! هه ا یقبل یامایتا پ برگشتم

 

 طور بود ؟ نیا نیزد :نامرد مگه شرو بیپسرا ؟ آره همه شون ! وجدانم نه همه

 

 قلب کند تپش و سرد . هی... مخم و زد قلبمم گرفت . االنم رفت ... من موندم و  گهیبود د یدنبال مخ زن نبود؟

 

 ی... طعنه ها نیعادت کردم ... مثل نبود آرمان ... نبود شرو نمیکشم ... به ا یدست م میموش گوشخا یصفحه به

 ونیکامران برادر کتا زی... نگاه ه ونی... بابا ... نگاه پر ترحم کتا ایآر

 

خوام بهت دل بستم  یکس جرئت نداشت بگه من تورو م چی... االن ه میخواستگار ومدیبود م یم نیاگه شرو دیشا

اگه بهم   دیبار منت ... شا ریخونه ز نیتو ا ومدمیرفت من نم یاگه آرمان نم دیدنبالم نبود... شا ینگاه چیه

پاش و از  میکه اون هم کالس یاون موقع مثل...  دیکش یت*ج*ا*و*ز  نشده بود ... بابا دست محبت به سرم م

هنوز باهام دوست بود . االن تو بازار  دایآ دیبابا شد ... شا یز دستاا یلیس هیدراز تر کرده بود و مهمون  مشیگل

 ؟یبد چیپ یخوا یو چقدر م میزندگ ای... خدا میداداشم بود یعروس دیدنبال خر



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
155 

 

 

[ ,05,08,17 21:54] 

*** 

 ... از نبود آرمان . دارمونید نیاز آخر نیگذره ... از نبود شرو یم دوماه

 

 ثیهمش لبخند خب ایتحت فشار قرار دادن ... رفتارسون افتضاحه ... امروزم که آر یلیمن و خ نایچند وقت بابا ا نیا

 زنه . یم

 ده . یدارن دلم گواه بد م یبد میترسم ... مطمئنم تصم یگرفتم . از لبخنداش م استرس

 ایکنم .آر یبه لباسام م ینگاه یچشم ری. نگاه همه روم بود . ز نییرم پا یکنه ... م ینهار صدام م یجون برا ونیکتا

 خنده . ینم یزنه... ول یپق م

 

 خاصه . یجور کی ایرم باال . نگاه آر ینهار و کمک تو جمع و جور کردن سفره م بعد

چشمام گود افتاده  ریده . لبم خشک و ترک خورده . ز ینشون م دهیکنم پوستم رنگ پر یبه خودم نگاه م نهیآ تو

 زنم . یکنار ممو از صورتم  یمشک ی.تار مو

 

 ی افهی... قارمیب ادیو به  نیشرو یکنم چهره یم یذارم . سع یچشمام م یکشم و دستم و رو یتخت دراز م یرو

... دماغ و لبِ مردونه .  یشد یغرق م شیاهیکه تو س یو پر ... چشم مشک یمشک یداشت ... ابروها یبایمردونه و ز

 در کل جذاب بود .

 

 نییو حرکت کردم به سمت پا دمیبه لباسام کش یاز جام بلند شدم . دست ومدیم نییکه از پا یادیداد و فر یصدا با

 چه خبره؟ یعنی
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 ! یلیترسم ... خ یزنه م یشم قلبم مثل گنجشک م یمواجه م ایبابا و خونسرد آر تیسرخ از عصبان یچهره  با

 در آروم مردن بابا داره : یاتگار سع ایآر

 داره؟ ینداره نگفتم؟ نگفتم دست از کاراش بر نم یزیچ ییآبرو یآروم باش ... من که گفتم آوردنش جز ب -

 کنم ... یرحم کن اشکم و پاک م اینکردم خدا ی؟ نکنه منظورشون با منِ امامن که کار نیک با

 

 گه: یو م رهیگ یم و پشت گردنم و ادیقابل وصف به سمتم م ریغ یخوره ... با خشم یبابا به من م چشم

 

 دارد ادامه

 

[ ,06,08,17 22:38] 

 ؟یکن یکه م یهر کار ستیجا جاش ن نیمن؟ بهت نگفتم ا یتو خونه  یاری*ا*ت*و میه*ر*ز*گ* -

 

 نکردم . یمنکه کار ؟یگفت؟ هرزگ یچ بابا

 : ارمیو به ربون م فکرم

 کار کردم آخه؟ من که همش تو خونه بودم ... یمن...من چ -

 

 کوبه : یرو تو صورتم م یا برگه

 ... یکار کرد یو نیده بب یجواب همه شو بهت م نیو ا نیا نیبب -
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 فهمم : ینم یچیه یکنم ول یم بازش

 ه؟یچ یا -

 هه یبدون شوهر , بچه دار شد یعنی ؟یچ یعنی یدون یمثبته م هیحاملگ شیآزما -

 گم: یره و م یتوهم م اخمام

 ایو بهت داد ؟ من... آخه من خدا نیا یبابا ک -

 

خواست به خاطرِ بچه ببرتت . زن و بچش  یاومده بود م تی... شوهر شرع ستمیواسه من بابا بابا نکن من بابات ن -

؟ افتاد به جونم  یفهم یو گفت؟ من خورد شدم خورد م نیا یبا چه پوزخند و مسخرگ یدون یندارن م شیآسا نجایا

 یخواستم ... ب یداد و من مامان و م ی... فحش م دمز یزد و من خدارو صدا م یلگد م ختمیر یزد و من اشک م یم

 من هه یبود زندگ نیحال شده بودم اطرافم پر از خون بود ... ا

 

 گفتم: کهیت کهیآروم ... ت یصدا با

 بار... کیاما ...بابا ... مگه با  -

 نشد ادامه بدم حرفم و روم

 

 : دیخشم خند با

 ... دمیازش پرس نمیا مدیپرس -

 زل زدم بهش که پاسخ داد: کنجکاو

 بار چند بار ... کینه  یآرمان رفاه باهاس ر*ا*ب*ط*ه داشت یاز وقت یگفت چند بار -

 زد و زد ! دوباره
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 کرد ... یحرف هارو باز م نیکه بابا ا نیشدم از ا نیشرمگ

 یازب یبرا یجون گهیکرد؟ من د یم یبود با من باز یک نیتو خونه بودم ا شهیمتعجب بودم من که هم گهید یطرف از

 چشماش و گرفته بود. یندارم کاش بدونه ...        باباخون جلو

مانتو و شال ... واسم  هیو  فیکرد منصرفش کنِ ک یم یهم سع ایآر یحت رونیو گرفت و از خونه پرتم کرد ب گوشم

 که: نیمون اکاغذ بود به مض هیو درو بست رو شالم  رونیانداخت ب

 نه ... هه گهید یواسه آرمان بود ول میاگه تا االنم تحملت کرد نمتینب گهید

 

[ ,06,08,17 23:46] 

بازهم سرِ  شیو من شروع به هق هق کردم ... چند وقت پ دیشد ... به اوج رس یتو گلوم هر لحظه بزرگ تر م بیس

در خونه سرم و رو زانو هام گذاشته بودم و  یجا جلو نیماتفاق افتاد . من ه نیخانوادم نسبت به من هم یاعتماد یب

 زدم ... یاز ته دل ضجه م

 کنه! یبدنم درد م یشم . همه یبلند م یکشم و ازجام به سخت یم یآه

 

ه کجا برم ؟ برام واقعا خطرناک دیبا یکیتار نیکنم ... شب شده و من تو ا ینگاه م رهیپوشم ... به آسمون ت یرو م مانتو

 خوره .به دردم ب تیموقع نیدارم که توا یچ نمیکنم تا بب یرو باز م فمیکِشم . درِ ک یخودم و م ابونیتو خ ی. به سخت

 . ستین میگوش ی... لعنت گاریبسته س هیعابر بانکم .  یپول . کارت ها فی. ک نهیآ

 کنم . یم داشیتومن پول بود .پ 300گشتم که توش  یم یکارت هام دنبال اون کارت نیب

 کرد . دنینم نم شروع به بار بارون

 یم یقیزنه . پک عم یوقته ... مگسم پر نم رید کمیکنم . چون  یدود م یگاریو س نمیش یتو پارک م یصندل یرو

 دنمیاومده بود د نیکه شرو یرم تو فکر زمان یشم . م یم رهیکشم و به دودش خ
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[ ,08,08,17 22:13] 

 سوار شو . اینکن ب یقدر لجباز نیا

 یکنه و بگه برگرد ول یخواد ازم عذر خواه یکردم م یبهش کردم و با چشم غره سوار شدم . فکر م یاخم

 

 . ینی، بدِ ، شب تو پارک تنها بش یبپر باال خانوم -

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 کولت؟رو  امیتو پارک کجا بپرم باال؟ ب -

 زد و گفت: یهیکر لبخند

 . نجایا کینزد ارمیب نیرم ماش ی، من م سایجا وا نی، شما ا زمیچشم عز -

 

 توبه . ایو از پارک خارج شدم ! خدا دمیرفت منم دو تا

و  کیتار یفضا کیو االنم تو  ومدمیجور داشتم م نیجا کجاست من و اومدم؟ چون حواسم نبود هم نیا یوا

 یجا خوب م نیخونه مخروبه نشستم ... ا هی یپله  ی. رو دی، در واقع کل بدنم لرز دیلرز کمیترسناک بودم . چونم 

 چشمم . یاون روز اومد جلو ی.  دوباره خاطره ستین ی، کس ستین ییشه فکر کرد . صدا

 

 خوامـ.. ی؟ بهت نگغتم نم نیشده شرو یچ-

 زد که حرف تو دهنم موند: یادیفر

 مون باهات حرف بزنم . یکارت دارم . اومدم درباره خودمون و دوست یچ نیساکت باش بب قهیدق کی -
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 گفتم: یقیو بعد نفس عم تمینش صاف

 تر بگو . عیشنوم ، فقط سر یم -

 تکون داد و مثل من صاف نشست : یسر کالفه

، تمام  یکه زد یتو با حرف یت بودم ، ول وونهیدوست داشتن که نه ، عاشق که نه ، د یدون یخوب م انایآر نیبب -

 گرفتم . یمیتصم کی. من  یبرد نیمن و از ب اتیذهن

 داشت . دی. انگار ترد دیموهاش برد و کش ی، دستش و ال دیحرفش که رس یجا نیا به

 کردم . یبا نشاط و ذوق داشتم نگاهش م منم

 

[ ,08,08,17 22:13] 

 داد: ادامه

 دهیگم . فهم یم یکه چ یفهم یکنه که قبلش خب...م یزندگ یتونه با کس یتونه...نم یکس نم چیاصوال ه نیبب -

خواستم مثبت گرا  یداشتم ، م دیخواست بزنه ام یکه م یانگار هنوز ته دلم به حرف یبودم ول دهیبودم . خوبم فهم

 باشم !

 . یخوش...خوشبخت بش دوارمی، ام نمتیخوام بب ینم گهیو بهم بزنم ، د یگرفتم دوست میتصم -

 از اطرافم ندارم ، یدرک چیزد . انگاره یپودر شد ، نفسام به شمار افتاد ، ضربان قلبم تند م دمیزد ،ام خشکم

 :دمیسرم و آوردم باال باعجز نال یاز مکث بعد

 ؟ی! مطمئن نیشرو -

 رحم زل زد تو چشمام و جواب مثبتش و اعالم کرد . بدون
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 ی، فضا یچشمم ، شهرباز یبلند شد ، تموم خاطرات اومد جلو کیالست غیج یدم و صداش ادهیپ نیاز ماش یوقت

 شد .همه ش . یچشمم رد م یاز جلو یلمیکه رفته بود همه و همه ش مثل ف ییسبز ها

 

 . وندهیبه قبرستون آرزوهام بپ دیبا نمیو کنار زدم ا خاطرات

 شه یطور نم نیخواب باشم ا یدنبال جا دیشم . با یاز جام بلند م یاعلی با

 

[ ,09,08,17 21:46] 

 در حال قدم زدن بودم که حرف زدن دو تا خانوم توجه م و جلب کرد : ابونیخ تو

 خواد بره؟ یحاال کجا م -

 تو حرم امام رضا )ع( . یذارن شب بخواب یگن اون جا م یبره مشهد م ایبره هتل  دیبا ایجا نداره که  -

م به گرفت یتاکس کیاز جام بلند شدم و  عیشد . سر یکلمه تو ذهنم اکو م نی. فقط هم دمینحرفاشون و نش ی هیبق

که سمت چپ قرار داشت و همه دورش جمع  طیشدم . به سمت دفتر فروش بل نالیوارد تر م ی..وقت نالیمقصد ترم

 : دیشد و نوبت به من رس یشده بودن رفتم . بالخره صف خال

 ه؟یمشهد کِ یبرا طتونیبل نیتر کی... نزد دیسالم... خسته نباش -

 دادم . یجلوش . از استرس انگشتام و بهم فشار م وتریگفت و سرش و برد سمت کامپ یدیکن صبر

 بلند شد: صداش

 ست ازدهیساعت  نیتر کیبله نزد -

 شب؟ -

 بله -

 . نیبد طیو بل دیکه گفت ینیماش نی... هم دیلطف کن -
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 فتون؟یمتم اسم شرگرفت س یگفت و برگه ا یچشم

 . انی، ساغر ک انیک -

 گفتم و دور شدم . یخوش یتکون داد و توبرگه نوشت داد دستم .روز یسر

 ها رفتم . یکه تو وجودم پخش شده بود به سمت صندل یریوصف نا پذ یشکرت . با خوشحال ای، خدا پوف

 

[ ,11,08,17 21:43] 

 کردم ؟ یکار م یچ دیوقت بود تا اتوبوس حرکت کنِ . با میساعت و ن کی!  میاالن ساعت چند بود ؟ نه و ن خب

 مو بده ؟ یتونست کفاف زندگ یجام بلند شدم و به سمت عابر بانک حرکت کردم . چقدر تو حسابم پول بود؟م از

 انای، آربا دست به سرم فشار آوردم  یرو وارد دستگاه کردم . رمزم چند بود؟ اه حواسم به کل پرت شده . کم کارت

 . ادیب ادتیکن  یسع

کار کنم؟ افکارم و  یخورد ! من قراره برم مشهد چ یسوال تو ذهنم چرخ م نیذاشت تمرکز کنم ! همش ا ینم افکارم

تومن تو  50رو زدم .  همش  یفکر رمز کارت و به خاطر آوردم ! وارد کردم . دکمه اعالم موجود یکنار زدم . با کم

 از عابر بانک فاصله گرفتم ! یکارت بود . با سر خوردگ

 

تو  اانیآر نیبب!» شد  یجمله تو گوشم اکو م کیتونستم حس کنم . فقط  یتو ذهنم جرقه زد . برق چشمام و م یزیچ

تو از خونه  یگذره ول یسال م کیکه من عاشق آرام بودم اما اون رفت و تنهامون گذاشت ، االن  یدون یهم خوب م

به  یتر حرفت و بگو ! کارت عیسر یعنینگاهش کردم  یخی.  یاوردیتو درن یمشک یهنوز لباسا ی، حت ینرفت رونیب

 سمتم گرفت و گفت:

 «برو  یخودت .هر جاهم دوست دار یبرا ریبگ یخوا یم یدو تومن توشه برو هرچ ایب -

 داشته باشه ؟ یممکن کارت هنوز موجود یعنیاز کارت نگرفتم ،  یچیمن ه اما
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کردم ، مقدار پول و کارت به کارت کردم  دایتند و نفس نفس زنون به سمت عابر برگشتم . کارت پدر رو پ یقدم ها با

ل دور شدم  ناینداشتم . از ترم یچاره ا یره ول یدونستم اس ام اسش واسش م ی. م یلیخوش حال بودم خ یلی. خ

 شکرت ای. خدا دمیکش یقیانداختم . نفس عم ونیایکارت و شکستم و تو ب

 

[ ,11,08,17 22:57] 

*** 

 یم دهیکه هم مقصدم بودن کش یتیبود .   جمع قهیشدم ساعت ده و پنجاه و نه دق یسوار اتوبوس م دیاالن با قایدق

 برم ! دیدونم کجا با ینم قیشدم . بهتر ، من که دق

 بلند اتوبوس باال رفتم . یشونه جابه جا کردم و از پله  یرو رو فمیک

 رو به شاگرد راننده نشون دادم و گفتم: طیبل

 ؟ نمیکجا بش -

 . نییدوتا مونده به وسط اشاره کرد و رفت پا بایتقر یدستش به صندل با

 یا گهیهدف د ایبهم نرسه ؟  گهیدست بابا د ؟یرفتم مشهد که چ ینشستم و رفتم تو فکر من م یصندل یرو

جا واسه خواب  نیخواب داشتم . کجا بهتر از ا یبه کم ازین ومدینم ادمیداشتم؟ فعال که مغزم قفل بود ، اسم خودمم 

 کردم بخوابم . یدادم و سع هیتک یصندل ی؟سرم و به پشت

 

. خوابم از من دور شده بود .  دمیبدنم و کشبه مشهد . دنیساعت مونده تا رس میاصال خوابم نبرد و االنم ن شبید

 کار کنم ! یبه مشهد چ دنیکردم موقع رس یزیتوذهنم برنامه ر

 

 مایبا هواپ شهیکه هم یمخصوصا واسِ من ادِیز یلیو دو ساعت تو راه بودم . خ ستیاتوبوس خارج شدم حدودا ب از

 پول دارم . کمیبه فرش . بازم شُکر که  دمیچرخِ ، از عرش رس یکردم . بالخره چرخ و فلک م یسفر م
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 م و بلند گفتم:شدن رفت یسمت دوتا خانوم که داشتن رد م به

 هست که مخصوص چادر باشه ؟ یهست که ارزون فروش باشه ؟ اصال بازار یجا بازار نیمسافرم ، ا دیببخش -

 فکر کرد و گفت: یکم خانومِ

 یتون ی. چادر مورد نظرت و م زاستیجور چ نی... اون جا معدن چادر و ایدونم اما اگه بر یمنظورت و از ارزون نم -

 ! یکن دایپ

 هستم ینیبهش زدم که جوابم و داد و دور شد ! خب من االن عدل خم یلبخند

 

[ ,13,08,17 18:23] 

با  الونیلبم نشست . از خ یرو یبند میاتوبوس افتاد . لبخند ن ی انهیکردم که چشمم به پا یبه اطراف نگاه م داشتم

 : دمیرسوندم ، با نفس نفس پرس یاتلوس یرد شدم و خودم و به راننده  اطیاحت

 کدوم واحد سوارشم ؟! دیخوام برم ... با یآقا م دیببخش -

 از سر تاپام کرد و گفت: ینگاه

 ؟ی. مسافر یسوار خط ... بش دیبا -

 

 و گفت: دیتکون دادم . دستاش رو به هم مال دییبه نشونِ تا یسر

 کنه . ادتیاننده بگو کجا پو شارژش کن بعد برو خط ... سوار شو و به ر ریجا من کارت بگ نیشما اول برو از ا -

 اشاره کرد . کیاتاقک کوچ کیبه  و

 گفتم و دور شدم . یممنون
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 ! ستادمیا ستگاهیمن کارت تموم شد ، تو ا دیخر یکارا یوقت

آخر  یصندل یاومدن اتوبوس همه به سمتش هجوم بردن منم همراهشون رفتم کارت زدم و سوار شدم . رو با

 نشستم .

 دی. با رمیغم بغل بگ یتونم زانو یاما نم رهیتقص یاز آرمان هر چند ب ی! حت یپره از همه کس و همه چ یلیخ دلم

 دیبا گهیغصه خوردنم . من د یبرا یکردم ، حت یم یزیبرنامه ر دیمو بچرخونم ! با یو زندگ ستمیبتونم سرپا وا

پوزخند زدم . برگشتم سمت  و نه برادرام . مادرم نهکس نه پدرم  چیرو شروع کنم ، بدون کمک ه یمستقل یِزندگ

 و گفتم : میخانوم کنار

 نشون یعکس و العمل چیه دمید یشـ... وقت یشم م ادهیدونم کجا پ ینم یخوام برم ... ول یخانوم من م دیببخش -

 شیقدر آرا نیجمع شد ، چرا ا افمیبه چهرش کردم ، ق ینگاه میتو گوشش بود . ن یده حرفم و خوردم . هندزفر ینم

 نیباال سرشون بهشون بگه ا ستین یکس نایا مدهاو شیسوال واسم پ کیشه ؟ اصال  یکرده . پوستش داغون. نم

کنن . من که مادر  یکارا رو م نیواسِ جلب توجه ا گهید ستیدعواشون کنِ ، البد ن ای ؟یکه چ نیکن یم شیقدر آرا

 اختم ، به من چه .باال اند ینشدم . شونه ا نایباال سرم نبود مثل ا

 جواب داد: یی. با خوش رو دمیبرگشتم و سواالم و دوباره پرس یسمت دختر جوون به

 شو . ادهیپ یبعد ستگاهینه ، ا ستگاهیا نیا نیبب -

 به روش زدم که گفت: یلبخند

 ن؟یمسافر -

 جا بمونم . نیآره مسافرم ، اگه خدا بخواد قرار ا -

 نقشه در آورد گرفت سمتم : هی فشیزد و از تو ک ینینمک لبخند

 مشهدِ . یالزمت بشه ، نقشه  دیشا زمیعز ایب -

شده  دهیاون  صورت تپلش که با چادر پوش یکه خوشگل نبود ، جذابم نبود ول نیبه دلم نشست با ا یلیدختر خ نیا

 نشست . یکرده بود ، به دل م باشیز یلیبود خ

 



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
166 

 

 هیمغازه که نسبت به بق کیبود ، داخل  یشدم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم پر ِ چادر فروشاتوبوس خارج از

 تر بود رفتم : کیکوچ

 سالم -

 امرتون! دییسالم خانوم ، بفرما -

 خوام . یمناسب م متیچادر ساده با ق کی -

 

[ ,13,08,17 20:11] 

 مت؟یمثال تو چه ق -

 قدر ! نیمثال ... ا -

 تعجب نگاهم کرد و گفت : با

 . دیشه ! چند لحظه صبر کن ینم دایکه پ متیق نیا اما

 

 خوبه . نمی. ا رمیکشم . از آخرم مجبور شدم دست دوم بگ یشم و به چادرم دست م یمغازه خارج م از

 

کردم قدمام محکم  یاحساس م ابهت داره . یلیجا خ نیمن ا یکنم ! خدا ینگاه م ییشم و به گنبد طال یحرم م وارد

 : وفتمیم امیاز هم کالس یکیحرف  ادیشده .

به مامان گفتم گفت حرم  یرم . وقت یکردم با اقتدار راه م یداشتم احساس م یقدم که بر م یدون ینم انایآر یوا -

 . گهیامام رضا )ع(ست د
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شه . امام رضا  یپر اشک م زنم ، چشمام یم یجا فوق العاده ست . لبخند نیگفت ا یفهمم که راست م یم حاال

 خانوادم . اون شیخواد دوباره بتونم برگردم پ یکار کنم دلم م یدونم چ یشدم نم جیکنم کمکم کن ، گ یخواهش م

اونا  یهر چقدر من و گناهکار بدونن ول هباش یبهم خوش گذشته بود . هرچ یلیبودم خ ششونیکه پ میچند وقت

 خانوادمن .

پر ، شدم پر از  کیرو دلم مونده بود و گفتم . گفتم و گفتم تا سبک شدم مثل  یصحبتم باز شده بود . هرچ سر

، از هر  یزدم از هردر ی، با امام رضا حرف م دمیچرخ بایاحساس خوب . شروع به راه رفتن کردم کل حرم و تقر

راحت باهاش درد و  یتونست یبود که م یکس انه، ت یحرف چیداد بدون ه ی، به حرفم گوش م ی، از هر غصه ا یدرد

 یلی. خ دمی. منم رفتم مثل اونا پراز کش دنیهمه گوشه حرم دراز کش دمیصحن که شدم ، د کی. وارد  یدل کن

 تا فردا برم دنبال کار . دمیخواب یخوب م دیسوخت ، با ی، چشمام م ومدیخوابم م

 

فتاد هم ا گهیاتفاق د کیهفته ست در به در دنبال کارم ، و کی.  دمینرس یا جهیبه نت یکار گشتم ول یجا رو برا همه

ترسم . از اون روز چادرم و در  یم بمیشهر غر نیترسم تو ا یم هیبه ثان هیهر روز هفته دنبالمه ثان یپسر کی. 

 مونده .خواست . به ماه رمضونم کم  یشم که مامان م یم یگرفتم عوض بشم . همون میسرمِ تصم شهی. هم اوردمین

 کنم دلم روشنه . یم دایپ یکار کیشبِ و من توراه برگشت به حرم فردا حتما  االن

کنِ . با ترس نگاهش کردم . چونم از  یدنبالم م شهیکه هم یِ. همون ستادیجلوم ا یشدم که پسر یکیکوچه بار وارد

 . دهیتونم بگم رنگ پر یو به جرأت م دیلرز یترس م

 . ادیکه رو لبشه به سمتم م یهیلبخند کر با

 مثل من . ییوقته تو نختم کوچولو ، تو هم تنها یلیخ -

ترسم مامان ، امام رضا کمکم کن ، با دوقدم بلند  یمن م ستیتو پاهام ن یرم . حس یقدم به عقب م هیترس  با

 کشم . یم غی. ج رهیگ یرسونه و بازوم و م یخودش و به من م

به  یکنم . کمکم کن . با پا لگد یمن خواهش م یکنم . نه خدا ی. شروع به تقال م رهیگ یدهنم م یو جلو دستش

 زنم . یشکمش م
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[ ,15,08,17 20:08] 

 زور من کجا و زور اون کجا ! یول

 شه . یم کی. دوباره قدم به قدم به سمتم نزد وفتمیم نیزم یده که رو یم هلم

 یذاره . چادر آروم آروم از سرم سر م یچادرم م یبرسم . پاش رو رو یاصل ابونیکشم تا به خ یخودم و عقب م منم

 خوره .

 نیوقت ا چی.حاضرم قسم بخورم ه ارهیزرد رنگ در م عیما یِحاو یسرنگ کیو  نهیش ی. دوزانو م دیروم که رس روبه

چشما ،  نیزنه . ا یم جا چه خبره . تو مغزم جرقه نیکنم .ا یو بهش نگاه م ارمیبودم . سرم و باال م دهیقدر نترس

کنه و  یزنه . مرد از غفلتم استفاده م یخشکم م ،که من بخوام فراموشش کنم  ستین یزیسبز براق چ یچشما

 کنه: یو نجوا م ارهیکنه . سرش و کنار گوشم م یسرنگ و وارد رگم م

 . نهیش یلبش م یرو یثیمن ، خداحافظ . ولبخند خب یعروسک چشم آب -

 کنه . یبه لرزش م خودکار شروع بدنم

 

 شخص * سوم

 . یاحمق تو چرا جلوش رو نگرفت یای! آر ایخدا ی؟ وا یکار کرد یپدر من تو چ ؟یچـــ -

 رسد . یکارش م یاندازد و به ادامه  یباال م یشانه ا یبا خونسرد ایآر

 

با چشمان نگران اما مغرور  وشیخون دارد . دار یِبه قرمز یدهد . صورتش رنگ یفکش را فشار م تیاز عصبان آرمان

 کند . یبه اون نگاه م

 

کجا ممکن است رفته  انایکند آر یپدر ، از خود سوال م یها یفکر یکند . امان از ب یمشت م شتریرا ب شیها دست

 باشد ؟
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 شیبه لبها ی، اما پدر که انگار قفل دیشن یخبر رام ونیاز کتا دیبا ریآمده بود اما با دوروز تاخ رانیبه ا شیروز پ دو

آشفته ، فوتبال نگاه  یخونسرد اما باطن یبا ظاهر ایخواهرکش کجا رفته است؟آر یعنیزد .  ینم یحرف چیزده و ه

 نداشتند ؟ او هم خون آن ها بود ، هم خون . برخ انایکدام از آر چیکند . چند وقت است که ه یم

 کجا ممکن است رفته باشد ؟ انایکند که آر یکشد ، فکر م ینفس م یکه به سخت ی، بغض کرده در حال آرمان

 . دایآ یحت ردیگ یتماس م انایدوستان آر یدارد و به تمام یاش را برم یگوش

 

 نیبرد ، اما در قلب آرمان ا یاسم اورا نم گریکس د چیگذشت ! ه یم انایخبر از آر یسال ها ، ب یها  و ماه و حت روز

 اسم حک شده بود .

 

 * انایآر

، دوسال انتظار و انتظار و انتظار . هر  یخبر یند سالِ از خانواده دور شدم؟ فکر کنم دوسال ، دوسال ببه چ کینزد

 برو خانواده ت اومدن دنبالت . ایو بگن ب انیروز منتظرم ب

 ذارم . یزانو م یکنم و سرم و رو یم جمع م نهیو تو س پاهام

اون مرد، سرنگ و وارد رگم کرد . من رو تو کوچه ول کرد. داخل اون سرنگ مواد مخدر بود و من  یوقت شیپ دوسال

 یدنبالش بودم ، وقت ابونیکرد . تو کوچه و خ یشد و درد م یم دهیبدنم کش یهمه  دمیو فهم نیبعد گذشت دو روز ا

 از گرگَ بهتره هه . که پر رونیب ازجا  نیکردم ، من و تحول کمپ داد و رفت . البته ا داشیپ

 

[ ,17,08,17 22:46] 

P94 

 

[ ,17,08,17 22:46] 
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ترانه دخ یها رستانیدب ادیما بود ،  یروبه رو قایدق انیقدم بزنم ، کمپ آقا کمیکوفته از جام بلند شدم تا  یبدن با

 کمپ رفتم ! یکه از افکارم خنده م گرفته بود به سمت در ورود ی. درحال وفتادمیپسرانه م

ت ، داش یجذاب یزد صورت الغر ول یکمپ تنش بود ، لباس تو تنش زار م یبود و لباس آب ستادهیدر ا یپسر جلو کی

به خودم رفتم و برگشتم داخل ! مهسا اومد کنارم  یبود ، چشم غره ا رهیگود افتاده بود ، پوستش ت رچشماشیز

 و بهش چشم غره رفتم ! تم، دستش و دور کمرم حلقه کرد ، با حرص دستش رو برداش ستادیا

 

 نگفت .! یزیمظلوم نگاهم کرد و چ ی اقهیق با

 مثل من . قاینداشت . دق ینرم شد . تنها بود ، دوست یکم دلم

 بهش زدم و دستم رو گرفتم جلوش : یلبخند

 ساغرم ! خوش بختم . -

 نگام کرد و گفت: موشکافانه

 . دمیو گفت که نشن یزیساغر؟هوم! بعد آروم چ -

 ، بهم دست داد و گفت : یکثم بعد

 . اسمم مهساست یشناس یتوهم که من و م -

 

[ ,20,08,17 21:07] 

 کنم ! یبه تکون دادن سر اکتفا م تنها

الن ا یکنجکاو نشده بودم . ول انینسبت به قسمت آقا ادی. من تا حاال ز دمیکمپ د یکه جلو یرم تو فکر شخص یم

 حس رو دارم . نیا



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
171 

 

 زیر کیکشم ، تا االن  یم یشم . نفس آسوده ا یکنم و داخل سالن م یم یشدن هوا از مهسا خداحافظ کیتار با

 رفته بود . گهیزد ! سرم د یداشت حرف م

 

 گه: یدم . م ی! بهش دست م ادیبه سمتم م بهار

 کارت داشت . یخانوم بهزاد-

 کار؟ یچ یدون ینم -

 گه : یاندازه و م یباال م یا شونه

 .نه

خواد بپرسه  یکارم داره ؟ البد م یچ یعنیکنم .  یحرکت م یکنم و به سمت دفتر خانم بهزاد یم یخداحافظ ازش

 جا برم . نیخوام از ا یم یک

 شم . یکنم و داخل م یده ، در و باز م یزنم ، اجازه ورود که م یاسترس در م با

 پرسم : یبندم و م یمهربونه ! در و م میلیجاست خ نیمعاون و همه کارِ ا یشه گفت خانم بهزاد یم بایتقر

 ! دی؟ بهار گفت کارم دار دیبا من داشت یامر -

 گه: یم یمهربون به

 . نیسالم دخترم ! بش -

 گم: یم شرمزده

 شرمنده ، سالم . -

 . نمیش یم یصندل یرو

 گه : یلبخند م با
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و ما با  انیم دیکه افراد جد یدون یخودت م ی، پل ستمیناراحت ن یبمون یدخترم ، من از ابن که تو بخوا نیبب -

 ؟ یبر یخوا یم یپرسم ، ک یرک م دی. ببخش میش یمواجه م لهیکمبود تخت و وس

 رم؟ یکجا م رونیب امیجا ب نیخوام برم؟ اگه از ا یشه . من کجا م یحبس م نهیتو س نفسم

 گم: یم آروم

 جا بمونم ؟ نی، ا گهیماه د کیتونم ، تا  یم -

 گه: یکنه و م یو تو هم قفل م دستاش

 ؟یر یجا م نیکه از ا یقول بد یتون یم -

 دم . یتکون م سر

 

*** 

 نیکشه ؟ اصال ا یچطور داره مواد م نیا ست؟پسیجا کمپ ترک ن نیمگه ا ؟یچ یعنیشم .  یسمت در خم م شتریب

 ست؟ین هیروزیهمون پسر د

 خودشه . چرا

 کنم . یرو چپ م لشیدارم و با پام تمام وسا یبه سمتش قدم بر م آروم

 

[ ,27,08,17 20:01] 

، قبل و  ارهیشه و به سمتم هجوم م یگردونه . صورتش سرخِ سرخه . با ضرب از جاش بلند م یو به سمتم بر م سرش

 کوبونتم . یپشت سر م واریبزنم محکم بقه د یکه حرف نیاز ا

 : امیلکنت به حرف م با

 کنم . یکنم ولم کن . خواهش م یاهش مخب...خب ... خو -
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 ! ادینم رونیخوش فرمش ب یاز لبا یکلمه ا یول رهیگ یطرح پوزخند م لبش

 

 اندازم : یم نییپرِ پرسشه ! سرم و پا نگاهش

 . دمید تیمعصوم دمتید روزید ی. تو نگاهت وقت یکن یکار نیتونم بذارم همچ ینم یمن متاسفم ، ول _

 

 ییکنه ، تار مو یکج م ی.  سرش و کم ادینم رونیب یکلمه ا چیقفل شده ش ، ه ی. از لبا دایکش م شتریب پوزخندش

 . وفتهیصورتش م یرو

 

 نشیدم و نفر یدارم . بازوم رو ماساژ م یکنه . همون طور که به سمت کمپ قدم بر م یو ولم م ارهیبه بازوم م یفشار

 کنم . یم

 

 

 رفتنم گذشتم . اه رونیب ریخ از

 

 

 

 . امیم رونیب ادیداد و فر یصدا با

. چشماش  ادیدوه . قلبم به درد م یچشمم م یزنن . از اون صحنه اشک به کاسه  یپسر رو گرفتن و کتکش م همون

 ؟ دمیپسر و کجا د نیپر از غمه ! من ا
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 گم : یدوم و م یسمت پرسنل کمپ م به

 . ومدیداشتم باال نم که ی! نفس هام از سرعت نیکنم ...  ولش کن یمن کمک تون م _

 کنه . یکارو م نیا نیهفتمه که داره خارج از قوان یدفعه چندمه ؟ دفعه  نیا یدون یم _

 بکشه . گهیذارم د یدم . نم یقول م _

 کنه : ی. مشکوک نگاهم م نهیب یلحن پر از عجزم رو م یوقت

 چرا ؟ _

 رو گفت و من تا فرحزادش رفتم ! ف

 با انگشتام شدم : یباز مشغول

 آشنا، چه قدر من و.. من ... کی دنیکه د دیدرکم کن بمیغر یلیجا خ نیآشناست واسم آشناست . من ا _

 

 گم یروزا... دروغ م نی. وچقدر من ا ادیم رونیاز چشمام ب اشک

 

[ ,27,08,17 20:01] 

 منِ تنها، پدرونه ست . یزنه و چقدر محبتاش برا یبه شونم م یدست

 

 نشونمش ! یرخت مد یپا

 ؟ یخوب _

 ؟ نهیغمگ دیقدر مغرور و شا نیمرد ا نیکنه . و چرا ا یاکتفا م یپوزخند به

 ندارم . یریمن تقص _
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_... 

 من به ... _

 شه : یبم و کالفه ش بلند م یصدا

 ؟ یقدر حرف نزن نیشه ا یم _

 گم : یذوق م با

 ! یپس باهام دوست شد _

 گه : یهمون پوزخند معروفش م با

 مجبورم تحملت کنم . یدوست نه ! ول _

 گم : یتوجه به حرفش م یداره ! ب یقشنگ یصدا چه

 کار کنم ؟ یحاال من چ _

 . ادی؟ گفتن کنجکاوش م یچ یصدا

 گم : یم یتلخند با

 دنبال خونه باشم . دیجا بمونم با نیتونم ا ینم گهیهمه خانوادم تهرانن من د _

 

 شم : یکنارش بلند م از

 . نمتیب یفردا م _

 زنه یم پوزخند

 

[ ,27,08,17 20:02] 
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 ! مید یخونه به دختر تنها نم _

 فکر به زبون آوردم : به

 . ستمیاما من که تنها ن _

 شه نرم تر شدنش رو : یحس م یکه به راحت ییکشه و با چشما یبه چونش م یدست

 ؟ یکن یم یزندگ یحرف حساب.با ک هیشد  نیخب ، ا _

ه احمقم ن یلی! خ ومدیحرف به زبونم ن نیا نیشرو یِدوست داشتن یآوردن چهره  ادیبا به  یبگم شوهرم ول خواستم

 و عاشقانه دوست دارم ! نی؟ بازم شرو

 با برادرم . _

 و به چپ و راست چرخوند و گفت : سرش

 کنم ! یم یفکر هیجا براتون  نیا نیایفردا با شناسنامه ب _

 کنم  . یشد . گنک به صاحب امالک نگاه م یکلمه اکو وار تو ذهنم گفته م نی، شناسنامه ا شناسنامه

 نه ! ای میخواد بفهمه ما واقعا خواهر و برادر یشناسنامه حتما م یوا

 

 جا . نیا دمیرس یکنم من ک یتعجب به سر در کمپ نگاه م با

 

 ! ادیدونم به سمتم م یاسمشم نم یدوست که من حت پسرک

 ؟ یکجا بود _

 گم : یم یلبخند کم رنگ با

 اخمو! یسالم آقا یرفته بودم دنبال خونه خونه . راست _
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 از گره ابرو هاشو باز کرد و گفت : یحرفم کم نیا با

 . یدار یبرو ، مالقات ایسالم ، ب _

 گرد شده نگاهش کردم . یچشم ها با

 ..آخه یمن... مالقات _

 و گرفت و گفت : دستم

 پشتت هستم . استرس نداشته باش ، من _

 مورد ؟ نیفقط توا _

 نداد و به سمت دفتر هولم داد . جوابمو

 خورم . یسر م نیزم یکنم . کم کم رو ینگاه م میگرد شده به عامل بدبخت یچشم ها با

 جا ؟ نیت...تو ا _

 

 یپسر خطاکار ! به سخت نیا یداد که فشارم افتاده ؟ بازم برا ینشون نم ایداشتن ، لمس شدن دست و پا آ جهیسرگ

 منحوسش کردم . به شدت ازش متنفرم . یبه قول معروف آب دار . نثار چهره  دهیکش کیبلند شدم و 

 

[ ,30,08,17 18:18] 

 سبز براقش نگاهم کرد . المصب صداشم قشنگ بود : یو باال آورد و با چشم ها سرش

 ی، اومدم ببرمت . م یش یمن محسوب م یِاالن زن شرع خودم و داشتم و تو لیکارم دال ی، من برا انایآر نیبب -

کارت و  یکارت گذاشت کف دستم و رفت . اسم رو هیبهت بگم .  لممیدل دیو شا ستمیکه کردم وا یکار یخوام پا

 کردم . یو حس م نیبود ا کرفتم تو فکر چشماش ، هنوزم ناپا« آرسام روشن پژوه :» خوندم 
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 ؟یمطمئن -

 چشماش رو بازو بسته کرد و گفت: نانیاطم با

 . یاز هر وقت شتریب -

 ... امیت نیبب -

 

ه کنه ب یکردم و اون گفت کمکم م فیتعر امیت یو برا میکه بذاره جمله مو کامل کنم رفت . تمام زندگ نیا بدون

ر ت یمیبهم قول کمک داد . باهم صم امیاون اتفاق افتاد ! ت شیماه پ کی یکه کمکش کنم ترک کنه ! وقت یشرط

 نیداشت طردش کردن ، اونم اومد ا ادین که اعتیدونم ، مادر پدرش به خاطر ا یشپ م یکل زندگ ییجورا هی میشد

 جا ترک کنه .

 

 

 گفتم : یباال و رو به خانوم بهزاد دمیذوق پر با

 تونم ببرمش ؟ یحاال م ن؟یمطمئن -

 

 داد . نگاهم کرد و سر تکون موشکافانه

 

هم تموم شد ،  نجایمحلت موندنم ا روزیتونم ببرمش د یترک کرده و من م امیزنون از دفتر خارج شدم ت بشکن

 . ستمیکه قبال رفته بودم بنگاه و گفته بودم تنها ن یاون خونه ا میبر امیقراره با ت
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 . امیت یشه ، وا یباورم نم یوا -

 . شه یذوق بغلم کرد و گفت منم باورم نم با

 که از محبت برادرانه ش گرفته بودم ، ازش جدا شدم و گفتم : یآرامش با

 م؟یخب بر -

 من شمال ؟ یالیو میبر یخوا یم م؟یبکن یکار هی میتون یم ی، فقط مطمئن میبر -

 

 ، نگاه کردم .لوچ شده یچشما با

 

[ ,30,08,17 20:02] 

 ! هیفکر خوب نمیا

 گم: یدم و م یهوا تکون م یرو تو دستم

 . می، بزن بر ولیا -

 و گفت: دیمتفکرانه به چونش کش یدست

 م؟یحاال چه طور بر -

 

 نگاهش کردم . یحرص که خشکم زده بود ، یحال در

 

 ترس دستاش و باال برد و گفت : با

 که من عادت دارم بدون فکر حرف بزنم . یدون ی! خودتم خوب م دی، ببخش دیببخش -
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 ساخت برام ! ی، م یمن نبود و اون رو برادر نمونه ا یغرورش برا یبود ، ول یمرد مغرور امیت

 هم خون باشه ، نه ؟ دیکه حتما نبا برادر

 

 «شخــص سوم»

 

را از گرما  ی. از ترس به نفس نفس افتاده بود . سر خوردن عرقدیکش یبلند ادیبود . فر ستادهیا یبرهوت ابانیب در

 :زد  ادیحس کرد . بلند تر فر

 من کجام ؟ -

 پخش شد .اکو وار ،  شیصدا

 

 از تپه  باال رفت و همه جا را نظاره کرد . یسخت به

 گفت . یممکن ریلب غ ریباعث برگشتنش شد . ز یزن یآشنا یصدا

 

 گفت: نیخشمگ یبا صدا زن

 ی، راض ستمین یت راضبودم . ازت انتظار نداشتم . از دهی؟ من براش زحمت کش یکار کرد یبا دخترم چ یدون یم -

 . ستمین

بال دن دیاز فردا با دیگو یکند و با خود م یفکر م بشیشود و به خواب عج ینفس نفس زنان از خواب بلند م وشیدار

 باشم . انایآر

 



 )نسترن( یانیک هیهد -چشمانت یبایطرح ز

 
181 

 

 «انـایآر»

 

 

 کشم : یم یقیکنم و نفس عم ینگاه م رونیب یلبخند به منظره  با

 مال خودته ؟ الیو ی! مطمئن یامیگم ت یم -

 

 گه . ینم یزیکنه و چ ینگاهم م هانهیاندر سف عاقل

 تی. مارو به داخل هدا زهیر یاشکاش م امیت دنی! با د رونیب ادیم  ییده خانوم نسبتا سن باال یدرو که فشار م زنگ

 کنه یم

 

[ ,03,11,17 21:12] 

 طرد کنن؟ امویشه که ت یچه طور م اد،یمهربون به نظر م یلیخ نه؟یا امیکنم که مادر ت یفکر م نیا به

 کنه. یو به ما نگاه م ستادهیکه با غرور وا نمیب یرو م یانسالیعقب تر مرد م یکم

تم، شکس یبادمم گردو م یشد .به عبارت یم یپوئن مثبت تلق کیبرام  نیکردم نگاهش با من گرمه . و ا یم احساس

 گفت: یبه آروم امی. ت مینشست یمبل یو رو میرفت

شدم و...  دختر بود... و من کم کم ... من کم کم . عاشقش نیکه کمکم کرد من ترک کنم ، خب... ا یدر، مادر. کسپ -

 خب

 »زدم به قرارمون فکر کردم به اون روز  یحرفاشو نم ی هیبق گهیزد. د خشکم

و بهشون  یکن یخانواده ت با اونا آشت شیپ یکه بر یبه شرط یول ،یتونم بهت فرصت بدم عاشقم کن یم امیت نیبب

 .«نی! همیبگ
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 درش وجود داشت گفت: یکه تمسخر کم یبا لحن پدرش

 پس پدر و مادرش کجان هان؟ -

 

 و چشم غره رفت . دیلبشو گز امیت مادر

م اکَس . دست یدختر ب هیدادم . پدر بود و منم  یگفت، حقو بهش م ی. خب راست م نییمحزون سرمو انداختم پا منم

 لعنت . وشیمشت شد، خدالعنتت کنِ دار

 کرد. فیالبته تا حد الزم، واسشون تعر مویزندگ یتمام ماجرا لکسیر امیت

 تموم شدن حرفش بالفاصله پدرش بلند شد و رفت. بعد

*** 

 گفتم: امیدنبال سوگند و گرفتمش، با چشم غره، به ت دمیدو

 . ارهیامو از کاسه درمشون چشم یکن وگرنه مامان دایبرو بگرد سوگل و پ -

 . میپارک رفت لیگفت و رفت دنبال اون وروجک .منم دست سوگندرو گرفتم و به سمت قسمت وسا یچشم

و ناخونامو تو مشتم فرو کردم .  دمیکش ینیکنه . نفس خشمگ یم ینیریوداره خودش هیبغل مرد یکه تو دمشید

 حرف نزن . بهیخنگ صد دفعه بهش گفتم با غر یدختره

 سوگل . -

 کردم . یبرگشتن مرد ، ناباورانه نگاهش م با

 . یبود اون لعنت نیبود، شرو خودش

 زدم و رفتم سمتشون . دست سوگل رو با حرص گرفتمو آوردمش سمتم یکج لبخند

 .یخانوم تر شد یلی، خ نمتیجا بب نیکردم ا یفکر نم -
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 گفتم: سرد

 . خدانگهدار . میممنون . خب سوگل بر -

 کجا؟ -

 . گهیکجا؟ برم خونم د یچ یعنی د؟یببخش -

 

 گفت : نیغمگ یشد و با لحن نیغمگ

 ؟یازدواج کرد -

 کردم؟ یم دینبا -

-... 

 روز خوش. -

 سمت خونه. میرفت

 

[ ,07,12,17 00:17] 

حس  یرگام خشک شد. خودم به خوب یبا ورودش خون تو »نایا امیکه آرسام اومده بود خونه ت یتو فکر روز رفتم

 ترسم... یازش م تینها یکردم ب یم

با  از ترسم کم بشه. یشد کم یپشت سرم باعث م امیوجود ت ی. ولدمیبلع شتریچنگ زدم و هوا رو ب قمیبه  یآروم به

م پوزخند زد . واقعا حالم پوزخند داشت. از خودم بدم  دهیمحکم وارد خونه شد و به پوست مطمئنن رنگ پر یقدما

 نفره! کیاون  یدارم ول ممی؟ اونم مثل من تازه من دو نفرو تو ت فمیضعقدر جلوش  نیکه ا ومدیم

 ! نهیتکون دادم و به مبل اشاره کردم تا بش یداد . سر یافکار بهم آرامش و قدرت م نیا

 .«ترسوند  یمنو م نیزد و ا یسبز و مکارش نگاه کردم . برق م یچشما به
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 از من تونسته فکر خانوممو مغشوش کنه؟ ریغ ی! چ یتو فکر یخانوم -

 و موهامو زدم عقب . دمیخند یطناز با

 فکرم به تو مشغول باشه . شهیشه که هم یخب بالخره نم یاون که بله. ول -

لبش،   قند آب شد تو دل عاشقم . هجوم آورد  ینشست رو ثیابروهاش رفت باال، دلم غنج رفت . لبخند خب جفت

 .دیسمتم ،قلبم محکم کوب

 نگاهم کرد و گفت: فتهیش ی. با چشمادمیزدم و دوباره مثل قبل خند غیج فقط

 هیدم جلو بچه ها؟ نظرت چ یکار دستت م یگ ینم ،یخند یطور م نی. ازمیکارو با قلب عاشق من نکن عز نیا -

 سمت اتاقمون، هوم؟ میبر

 زدم و گفتم: لبخند

 .امینه، خستم ت -

 :چپ لبش رفت باال و گفت یگوشه

 ؟ ازهیناز کردن ن نیبه ا یداغون هستم مطمئن یکاف یشما جا پات تو قلبم محکم هست، االن اندازه -

 

[ ,18,01,18 22:22] 

 بله تکون دادم . یِغنچه کردم و تند تند سرمو به معن لبمو

 کرد و محکم به خودش فشارم داد. عاشقش بودم عاشقم بود بغلم

 یم یخوره؛ عصب یبودم که اون مرد اومد، ابروهاش تو هم گره م ی. گفتم: تو فکر روز نهیبش کمیتا نزد دمیکش کنار

 گه:

ون تلخ نره ا یکنم که تو فکرت به روز ها یتالش م مونیهمه واسه زندگ نی. من دارم ا یبهش فکر نکن گهیبهتره د_

 ؟یکن یفکر م کهیمرت نیوقت تو به ا
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 . ستیدست خودم ن زایچ یاوقات بعض ی! گاهنییاندازم پا یمو م... سررمیگ یلبمو دندون م یگوشه  مونیپش

 مرد بود. نیمادر ا ونیکنم کتا یفکر م نیکه همش به ا ستیخودم ن دست

ر اون مرد ماد ونیبود که... کتا نیبدبخت بودنم ا لیبودنم، دل مارستانیهمه سال ت نیا لی، دل میرفتن دخترانگ لیدل

 جالب . یلیخ هیجالب یایداشت، دن یسادگ نیبه ا لیمن  دل ی. بدبخت یسادگ نیبود ... و حاال زن پدر من . به هم

*** 

 گم: یم غیج با

 !امیت _

 جونم! _

 ؟یپس من چ یقبول ول یاز من بلد شتریمن بذار من ببرم... خب تو ب یبارم واسه دلخوش کیبابا  _

 بغلم کرد :سمتم و محکم  اومد

 یم ،یمنچ چقدر ارزش داره ؟ باشه اصال تو برد کی... عمر من مگه  یچیتو جون بخواه عمرم، برنده شدنت که ه _

 بدم؟ یبهت بستن رونیببرمت ب یخوا

 سر به بچه ها اشاره کردم . با

 زد و لپمو گاز گرفت . یچشمک

 کرد و از جاش بلند شد، به سمت بچه ها رفت : رهام

 ه؟یبابا وقت چ یخب خب فنچا _

 جواب دادن: یدینا ام با

 خواب؟ _

 دم فردا ببرمتون... یقول م نیبخواب نیاگه بر نییمن بدو یگرایبله ج _
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 . یهم گفتن: شهر باز با

 بغل کردنشون دستاشو باز کرد و گفت : یبرا امیت

 . یحله، شهر باز _

 گفتن رفتن تو اتاقشون . ریبخ و بعد از شب دنیاومدن و محکم گونه شو بوس اونام

 : دیکنارم نشست و شرورانه خند امیت

 خانوم، بپر حاضر شو انایخب آر _

 مو با شلوار هم رنگش و شال ساتنم سرم کردم . یمشک یاز تاسف تکون دادمو رفتم سمت اتاق ، مانتو یسر

 رفتم و آروم گفتم: یسمت در ورود به

 منتظرم . ایزود ب امیت _

 از کنارم اومد : صداش

 رفته؟ ادتی یزیچ یکن یخانوم فکر نم _

 سمتش که چادرم و گرفت سمتم و چشمک زد . برگشتم

 رو گونه ش زدم و چادرمو از دستش گرفتم . عیسر یبوسه  کیپا بلند شدم ،  یپنجه  یرو

 آسانسور مرتب کردم . ٔ  نهیتو آ مویروسر ی لبه

 و زد . نگیدکمه پارک امیت

 . دیانگشتشو بوس یکه حلقه داشتو ، رو یچادرم رو گرفت دستش و بعد دست ی گوشه

 نگاه کردم و بهش چشم غره رفتم . نیبرگشتم و به دورب عیسر

 کرد و ولم کرد . یخنده ا تک
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 یشگیاخالق هم نیسمت در شاگرد رفتو واسم بازش کرد، ا عی، سر میصنوق دارش رفت شیو ش ستیسمت دو به

 دور زد و سوار شد : نویخودشم ماش شو دوست داشتم .

 م؟یخب کجا بر _

 فکر کردم و آدرس دادم . یکم

 شد . یبلند و مردونه ش سپر یراه با نوازش دستم توسط انگشتا تموم

 . یفروش یشد، رفت سمت بستن ادهیپ قهیاز چند دق بعد

 یم تمیبودنش اذ یرتیغ یادیموردش نسبت به گذشته م و ز یب یحسادتا ینقص فقط گاه یبود و ب یعال مونیزندگ

 کرد .

م ، دوستش داشت تینها یرنگ نگاه کردم . ب یقشنگش تو اون کت سورمه ا کلیدر برگشتم سمتش و به ه یصدا با

 بود . میزندگ

 پارک کرد : کیتار یجا کیرو داد بهم و  یبستن

 بخور . یجا هر جور دوست دار نیحاال ا _

 آبروش بره . دیترس یقدر جلوش بد خورده بودم م نیگرفت . ام  خنده

 کردم به خوردن . شروع

 . دیچرخ یلبام م یرو یلیخ نگاهش

 هامون تموم شد . یبستن یوقت

 دستمال در آورد و گرفت سمتم . کی

 عقب . دشیسمتش دراز کردم که کش دستمو

 شد روم و دستمال و گرفت کنار لبم . خم

 . دیگذاشتم رو لبم و آروم بوس لبشو
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 کردم . شیهمراه من

به لبش زد و  ی.زبون میستبرش و هلش دادم عقب . هر دو به نفس نفس افتاده بود ی نهیس یگذاشتم رو دستامو

 . شیصندل ینشست رو

 و روشن کرد و راه افتاد سمت خونه . نیماش

 ، می. لباسامونو عوض کردمیدیرس یوقت

تخت نشوندمش و خودمم نشستم کنارش... دوتا دستاشو گرفتم تو دستام و  یکشوندم . روبه سمت اتاق  دستشو

 گفتم :

چرا روز اول، چشمات واسم آشنا بود؟ دستاشو ول کردمو از جام بلند شدم  یدون یم دم؟یمن تو رو کجا د یدون یم_

 رونیبابا آورده بودم ب یکه از خونه  تابلو رو سادی. به سمت کمد رفتم و درشو باز کردم .اونم بلند شد و پشتم وا

 گفت: تگرفتش با به ام،یزدم و گرفتم سمت ت ی، لبخند دمیکش

 تابلو رو...حرفشو ادامه نداد . نیا یوقت کرد یتو ک _

 خودم ادامه دادم : دمیفهم منظورشو

نداشت . منم دست و قلممو به  یقبل یزیکه برنامه ر میرو بکش یبود، قرار بود طرح چشمها مییزمان دانشجو _

 زدم و ادامه دادم: یدوست پسرمه . تک خنده ا ایکردن عشق  یشد طرح ذهنم . همه فکر م نیذهنم سپردم و ا

 دونستم... متعجب شده بودم . یاما خودم که م _

 و گفتم: دمیرو گونه و لبخندش کش دستمو

 . دمیتو رو قبل از عاشق شدنم کش یچشما یبایمن طرح ز _

 بند انگشتم زد و گفت : یرو یا بوسه

 دوستت دارم . _

 زد : مهیتخت خوابوندم و روم خ یرو
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 برات . رمیمیم ،یامی. دن زمیتوام عز یچشما یبایمنم عاشق طرح ز _

 

 انیپا

 

 ماه یشب د مهین

28/10/1396 

 )نسترن( یانیک هیهد

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 
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