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  یهست خالق بنام

 گلبــــــــــــــــــرگ

 ینظر ستهیشا: سندهینو

  shayesteh95:یکاربر نام

 یاوبر  رمان نیا که دارم تشکررو زکمالیعز خوانندگان زازشمایهرچ از قبل

 یعل یآقا عاشقان یرمانها ی برنامه ریمد واز... دیکرد انتخاب مطالعه

 هب رمانمو نیدوم که کرد فراهم من یگربراید یفرصت که ممنونم یغالم

 ... برسونم حضورتون

 [خالصـــــــــه]

 به کمش سن وفداکارباوجود دلسوز یدختر ما ی قصه گلبرگ

 که شهیم شب فتیش در خونه از رونیکارب به مجبور خاطرخانوادش

 به براش ینیریش مسائل یوگاه یتلخ... ومشکالت خطرات راه نیدرا

 وشیزندگ تیموقع نیبهتر خاطرخانوادش فداکاربه دختر نیا. ادیم وجود

 باماهمراه نکشن یوندار یسخت وخانوادش کارکنه  تابتونه زنهیم پس

 ...دیزاریم وقت که ممنـــــــــون دیباش

 

 ««کی فصل»»

 ولقب خداکنه...کنکور ی سرجلسه درفتمیباهزارام زحمت بعدازماهها امروز

 دمیامی همه پس.آزاد دانشگاه برم تونم ینم میمادار که ییمال باوضع شم

 زودترازهمسن سال کی بودم خونده یا حرفه یفن چون... یکنکورسراسر

 دمیسر  خونه به الیفکروخ نیباهم... بشم قبول خداکنه کنکوردادم وساالم

 یدعام برام ومامان بابا یوقت اعتقادداشتم.بود قرص دلم ته ییجورا هی.

 یول کیکوچ اطیح کردن خنک عصرمشغول... شمیم موفق توکارهام کنن

 که کیکوچ ی باغچه هی یونقل کیکوچ اطیح هی. شدم باصفاخونمون

 آبگلهارو وشستمو اطیح. بودم کاشته خودم رززردوقرمزکه یپربودازگلها

 یمتر51 ییرایوپز هال.بود پرازمحبت یول کیکوچ خونمون... دادم
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 بابا یبدبخت. باهزارزحمت که... کیکوچ ی آشپزخونه هیبا یمتر 51 دواتاق

 یبابابنا. میشد خونه صاحب که شهیم یسال سه... دشیخر باوام

 یول کارهیشتروقتهابیب زمستان یتابستان هاکاردارول نمیهم یبرا ساختمانه

 ابابلندب قامت دیدتودرچرخیکل... کنهیروجورم خونه وام قسط یباهرزحمت

 ... میداشتن ودوست مهربان یبابا.شد انیازدرنما

  نخسته ییبابا سالم ـ

 ؟ یامتحانتوچکارکرد ینباش خسته توام بابا گل سالم به ـ

 ... داشت لب لبخندبه شهیهم هاشیخستگ باتمام

 گونش کردم بغلش رفتم.وبستم آب. گذاشتم باغچه یآبوتو شلنگ

  دمیوبوس

 ... شم یم خدابخوادقبول اگه. دادم امتحان خوب یلیخ ـ

 .دیباباسرموبوس

 .. باباجان انشاال ـ

 واردخونه تابابا... شهیهم مثل مامان. میشد واردخونه بابا همراه

 تدس به ییچا ینیس.کرد یم آماده ییچا بابا یبرا عشقش باتمام.شدیم

  آمدتوحال

  آمادست ییچا...آقا دیبفرمائ ـ

  کردآمدنشست یم دستاشوخشک باحوله باباکه

 ... یدیکش زحمت خانومم درنکنه دستت ـ

 زد یلبخند مامان

 ...آقا یزحمت چه ـ

 احترام هم وبه داشتن واقعاهمودوست. بودم رفتارشون یا عاشق شهیهم

 دیشوسرکشییچا بابا. گذاشتن یم

 گلروکجان؟ رضاو ـ

 . بخره بردبراش روم گل گرفت یبستن رضابهانه مغازه رفتن:  مامان
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 رضاکه.بود دوساله رضاداداشم... دبستان پنجم کالس بود گلروخواهرم

 یم یزبون لبلب براش کودکانه زبان باباوبه دبغلیدو.بود دهیروند بابا ازصبح

 داد سالم.بعدازرضاواردشد گلروکه.کرد

 ... یبرهمگ سالم ـ

  میداد جواب هم به همه

  سالم ـ

 روبه انتابست... میبود خوشبخت میداشت یمتوسط یمال وضع نکهیباا کال

 لهرهدعاود یزودباکل صبح.دیکنکوررس جینتا اعالم ی ولحظه بودکه اتمام

 دلهره... نت یکاف میرفت. میمیصم دوست نیبانازن جهینت گرفتن یبرا

 زرو حال...زد یتندتندم قلبم... شدم تیواردسا لرزان بادستان میداشت

 .نبود بهترازمن نمینازن

 ...ادتودهنمیم داره قلبم گهید زودباش گلبرگ یوا ـ

 ...ادباالینم شلوغه تیسا منه دست مگه بابا یا ـ

 :مانندگفت غیج نینازن

 کن دایپ منو مال توروخدااول گاآمدباالین ـ

 ... که یزار ینم خودخواه... صبرکن خب لیخ ـ

 جستجو یبعدازکم

 ... مبارکه یشد قبول یناز یوا ـ

 البته... مابرگشتن طرف به همه که...دهوایزدوپر یغیج چنان نینازن

 یکارناز پس بودن آمده جهینت گرفتن یبرا.اونجابود که یهردخترپسر

 .دیکردلپموبوس بغلم محکم نینازن براشون.نبود بیعج یلیخ

 ... یکن یم میتف همش... کردم چه خودم نمیبزاربب... کن ولم یناز...یا ـ

 .. یقبول توام...شاایا... نیبب باشه باشه ـ

  هوا دمیپر دمیکش یبنفش غیهوجی... گشتم گشتم

 ... شدم قبول... شدم قبول ـ

 هر یماخ به بازهمه...هوا میدیپر یم. میبود کرده هموبغل یهردوازخوشحال

  وگرفتم یناز دست شدن
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 ... رونیب میبر نرفته تاآبرومون ایب یناز ـ

  کنن یم چطورنگامون نیبب یگیم راست آره ـ

 ... رونیب میزد شادوشنگول میکرد حساب نتو یکاف پول

 ... شنیم خوشحال یلیخ ومامان بابا یوا ـ:یناز

 .. میشدیم قبول تهران کاش یناز یول.. آره ـ

 ؟ زنجان یایب زارن ینم چرامگه ـ

  دوربشم ادازشونینم دلم یول زارن یچرام ـ

 .کرد نثارم یگردن پس هی یناز

 ...شو بزرگ یکم ننه بچه ـ

  توسرش زدم منم

 ... ستمین ننه بچه من... یمخموپکوند یریبگ کوفت ـ

 ونهبامادوخ نینازن ی خونه.میشناختیسرازپانم یازخوشحال تاخونه خالصه

  ونهتوح دمیدو ددروبازکردمیباکل... میکرد یخداحافظ باهم...داشت فاصله

 یم دورخودم اطیادزدموتوحیفر... قبول... شدم قبول مامان مامان ـ

 رنب ییقرارنبودجا... ستین خونه یامدانگارکسین ییصدا یول... دمیچرخ

 . دروبازکنم دمیدو یباخوشحال.دربلندشد زنگ یصدا... کجارفتن یعنی...

  مامان ـ

 ...دیماس تودهنم خنده

 ...اتوی؟بیتوا یناز..ا ـ

  یمرس نه ـ

 .بود کننده ناراحت زدنش حرف لحن

  راستش گلبرگ ـ

 ... نمیب ؟بنال یچ راستش بابا یا ـ

 انداخت نییسرشوپا

  ماست ی رضاخونه راستش ـ
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 ... یتوچراپکر... موبدمیخبرقبول مامان به میبر پس خوبه...ا ـ

 میترف باهم دروبستم.بود تنم رونیب هنوزلباس چون منم.نزد یحرف یناز

 . بدم مامان خبرخوبوزودتربه نیدایبا خونشون

 زنجان؟ یبر دنینم اجازه ؟نکنه مرگته چه ینگفت یناز یه ـ

 ... ستین نیا موضوع نه ـ

  یبود خوشحال حاال توکه هیچ پس ـ

 ... میواردشد دربازبودباهم میدیرس خونشون به.ندا یجواب

 یچ ینی کردم یاخم توبغلم خودشوانداخت کنان هیگر من دنیروباد گل

 ... جداکردم ازخودم اونو کردکالفه یم هیگر توبغلم. شده

 ؟؟؟/؟ شدهیچ هیروچ گل ـ

 خدامامان یوا....بود اطشدرضاتوبغلشیواردح خانوم هیمرض یناز مامان

 شیآت قلبم رهشدمیروخ گل سیخ یچهره شده؟به ضیمر کو؟؟؟نکنه

  هاشوگرفتم شونه. گرفت

  شده ضیمر رومامان گل ـ

 رفتمگ رضاروازبغل رفتم خانوم هیمرض طرف به...کردیم هیگر نزدفقط یحرف

  گفتم یبانگران

 منوبه؟ جواب یکی؟توروخدا شده یچ ـ

 گفت هیباگر.نشست نیزم یرورو گل

 ...بابا...بابا ـ

 . دمیچرخ خانم هیطرفمرض ؟بهیباباچ

 ؟ شده یچ ـ

 .داد جواب یباناراحت

 االنم... نییپا افتاده ازروداربست...بابات...بابات راستش... بگم یواالچ ـ

 ... مارستانهیب

 نشستم.بود رضاتوبغلم چون نشم نیبرزم نقش نکهیبرا رفت جیگ سرم یوا

 ... نیزم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
7 

 ..بود طبقه پنج ساختمان چندم ی طبقه خدا یوا  ـ

 .بودم ومنگ جیگ

  دستموگرفت عیسر یناز

 ...زندس یگل زنست ـ

  کردم نگاه خانم هیمرض به

 ؟..دزندسیراستشوبگ ـ

 . گرفت رضاروازم خانم هیمرض ـ

  ششیپ رفته مامانتم... دخترم اره ـ

 . وبلندشدم کردم روموجمعین

 دیدو رودنبالم گل رونیب ازدرزدم آدرس باگرفتن

  امیب بزارمنم یآبج ـ

  دمیچرخ طرفش به

 .. گردم یزودبرم من رضاباش توبرومواظب نه ـ

 تکان دست نیماش نیاول به دمیدو ابانیتاسرخ منم برگشت هیروباگر گل

 برام یزیازهرچ بابام. شدم یم یشخص نیبودسوارماش یبار نیاول دادم

 دوبارتاداخل کردم روحساب هیکرا دمیرس که مارستانیب به.تربود مهم

 داشت مامان... دمیرس عمل اتاق جوبه پرس یبعدازکم دمیدو مارستانیب

  طرفش دمیدو.کرد یم هیگر

 ... جون مامان... مامان مامان ـ

 .کرد بغل دترشدومنومحکمیشد شیگر من دنیباد مامان

 ... میشد چاره یب. میشد بدبخت دخترم یدید... یدید ـ

 : گفتم هیباگر

 عمل؟ اتاق چرابردنش بده حالش

 ... عمل اتاق بودنش برده دمیرس یوقت دونم ینم

  وگرفتم ربازوشیز جداشدم ازمامان
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  شهیم خوب بابام...شاالیا...نینجابشیاایب مامان باشه ـ

 داشتم که یزار باحال... نهیبش یصندل یرو کردم کمکش ـ

 همکارباباشدم میعموابراه متوجه تازه.... دادم یم یدمامانودلداریبا

 فرستادووو یم صلوات سبزش حیباتسب بودمدام نااحت یلیخ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..عمو سالم ـ

  دخترم سالم ـ

 چطورافتاد؟ عموبابام ـ

 .پاکرد پاواون نیا یکم

 مهندس. میبود سوم وارطبقهید دنیچ مشغول... بگم یواالچ ـ

 به پاش که داره چکارش مهندس نهیبب برگشت اونم.بابتوصداکرد

 ... نییرکردوافتادپایچندتااجرگ

 گرفت شدت میگر زدم یفیخف غیوج گذاشتم جلودهنم دستمو
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 ؟ دهید بیآس کجاش چارمیب یبابا ـ

 ...آخه بگمیچ...کمرش پاش، سرش،.. بگم یچ دونم ینم ـ

 نشستم کنارمامان رفتم هیباگر.داد تکان تاسف عالمت سرشوبه

 آوردنش بالخره... میمنتظربود عمل دراتاق ودعاپشت هیساعتهاباگر..

 کناردکتر رفتم...کنارتختش میدیوعمودو منومامان... رونیب

 شه؟یم خوب دکتر؟بابام یآقا سالم ـ

 داد دکترباتفکرسرششوتکان

 ...یول... یول زندس که کرده رحم خدابهش ـ

  گفتم یبانگران

 ؟؟؟یییچ یول ـ

 ... دهید یجد بیآس کمرش متاسفانه ـ

 . داشتم زورخودمونگهخ به رفت جیگ سرم نه یوا

 ؟ نخاشده قطع...یعنی...ی ـ

 ... میدوارباشیدامیبا.داد ینظر شهیفعالنم ـ

 سوندمر  بابا اتاق خودموبه سست یباپاها کردم دکترروتماش رفتن بابهت

 کنارش درفتمیرکشیت قلبم.بود یچیباندپ همه دستش پاش سرش.

 ... دمیدستشوبوس

 ... چشماتوبازکن خوبم یبابا.. ییبابا ـ

 مرشک یول یپرازدردناراحت دوهفته.بود یبستر مارستانیب دوهفته بابا

 ناراحت یلیخ دهید بیآس بیآس کمرش.دیفهم یوقت...نشد خوب

 شیپ طیتاباشرا میکن کمکش یجور هی میکرد یم یسع همه.شد وافسرده

 خوب وپاش سرودست کمکم... گذشت گمید ی چندهفته..ادیکنارب آمده

 گهید بابا که... رودستمون ختیر ویپاک دکترآب نهیمعا نیبعدازآخر...شد

 که میودب بابا یوکارا مارستانیربینقدردرگیا مدت نیا یتو... بره توراه ینم

 یم... شدم قبول نگفتم بهشون یحت...رفت ادمی رفتن دانشگاه یکل به

 شیپ که یطیباشرا دهیفا چه یول شنیم خوشحال بفهمن اگه دونستم

 میآورد شانس... دانشگاه برم تونستم ینم گهیبودد آمده

 رداختپ مهیوب مارستانیب وخرج...بود کرده مهیباباروب سرکارگرساختمان
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 چطور حال گفتیم باخودش مدام.شد یترم باباهرروزافسرده...کرد

 کرخرجدفیکاربا دنبال دبرمیبا.. کردم یم یدفکریبا.... میاریدرب خرجمونو

 ازدستش یکار.بود یا ساده زن مادرم. کردم یم خونه قسط ومخارج

 خوب یول.بود صبوروآرام شهیهم.نداشت میحساب آمدسواددرست یبرنم

 اتاقمون میرفت خواب یبرا روخ منوگل.دید وازتوچشماش یشدنگرانیم

 که.بود نشده هنوزچشمامگرم...دیخواب.زود چه رخ گل حال به خوش

  دمیشن باباومامانو یصدا

 ارمیرودرب خونه ؟چطورخرج چکارکنم ضعم و نیباا دونم ینم خانوم:بابا

  شدم سربارتون حالم نیباا... کارکنم تونم ینم گهید...

 :گفت یمهربان بالحن مامان

 یکار هی یبزاربهتربش خدابزرگه نباش نگران زمنیعز هیحرف چه نیا ـ

 ... شهیم درست یچ همه... میکنیم

 خودم تازه. کارکنم تونم یچطورم کمرداغون نیباا شهیم درست یچ ـ

 ولقب دانشگاه گلبرگ دونم ینم یفکرکرد چکارکنم توشدم گردن وبال

 . کنم تشیحما تونم ینم وضعمم نیباا دونه یم چون. شدونرفت

 امباب یبرا کردمیم یدکاریبا.. گرفت شیآت حرفاقلبم نیا دنیباشن

 مامان.. بده انجام خونه رونیکارب تونه ینم مامان دونم یم... وخوانوادم

 سپ تووجودشه ییدخترروستا هی ومعصومیت یهنوزپاک.روستابود ی بچه

 داکنمیتاکارپ دبگردمیبا دارم پلمید که حاال بکنم یکار دخودمیبا

 خواب به الیفکروخ یباکل....دیبا....دیبا... بشم بابام دست یدعصایبا...

 یمدرسشوم لباس روداشت گل. دارشدمیب خروخر یباصدا صبح... رفتم

 اون کردم نگاه وخمارش رنگ یلین یچشما به. نشستم توجام.دیپوش

  بخونه ددرسیبا راه اول هنوز

 کردم؟ دارتیب یآبج سالم ـ

 . کاردارم یلیخ شدم یدارمیدبیبا نه گلم سالم ـ

 مشغول مامان. روموشستم دست رونیب رفتم اتاق کردن بعدازمرتب

  بود.کرد درست صبحانه

  خوش صبح خانوم مامان سالم ـ

 . روکذاشت گل یجلو ییچا.لب لبخندبه شهیهم مثل مامان

 مادر؟ یدارشدینقدزودبیدخترچراا سالم ـ
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 ؟ باباهنوزخوابه دارشدمیب موقع به که ستیزودن ـ

 ؟ چطوره.... دردداشت یلیخ شبید آره ـ

  دهیخواب خوبه ـ

 افتاده رچشمشیز زیر چندچروک.بود خواب تواتاقش صدارفتم یب

 یمن گهید نکهیازا...آورد جوش به خونمو بستش نهیپ یدستا یبوددستا

 بودمپسر کاش... بارآرزوکردم نیاول یبرا گرفت قلبم سهیوا روپاش تونه

 ه.ه.اه.... ارمیخانوادمودرب خرج تونستم یم ینجوریا.

 یا گهیزدیشدچیم نیریباقندش که ییوچا بجزنان صبحانه سرسفره رفتم

 ازاشک یا حاله.شد رهیخ سفره به یباناراحت مامان...نبود توسفره

 :روگفت گل روبه.بود توچشماش

 وقطنشدبرم دارشدمیربید. رمیگیرمیپن فردابرات جان مامان یرو گل ـ

  مغازه

  یزد

 .برد دهان وبهیخال نان ی زدلقمه یبودلبخند یا دهیدخترفهم گلروهم ـ

  خوبه نمیهم ستین الزم جان مامان ـ

 غضب بارفتنش... مدرسه دورفتیمامانوبوس خوردمنو زودصبحانش یلیخ

 .کرد اشکشوپاک شیروسری باگوشه.دیترک مامان

 ... یازگشنگ شهیم تاظهرتلف مدرسه رفت یخال باشکم بچم چارهیب ـ

 . گرفت میگر منم مامان اشک دنیباد

  شهیم درست یچ همه خدابزرگه باش آرام جان مامان ـ

 ... میشد بدبخت...چطورمادر آخه ـ

 ... دمیبوس گرفتم دشویوکش فیظر یدستا نشستم کنارش

 دنبال رم یازامروزم من... نکن یقرار یب برم قربونت ـ

 . داکنمیدکارپیبا...کار

 .کرد نگاه من گشادبه یباچشما مامان

 گل دسته مثل جوان دختر که مردم من مگه... جان مامان ؟نهییییتوبر ـ

 ...سرکار بره
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 هامراقبت دازباباوبچهیبا تازه یندار یحساب توسواددرست جان مامان ـ

 بزن حرف ؟بابا یچ که بمونم کارتوخونهیب تازه شدم بزرگ من یکن

 .کن شیوراض

 .کرد پاک اشکاشو فکرفرورفت به یکم مامان

 ؟ یچ نشد یراض اگه ـ

  میندار گهید یا چاره تازه یکنیم شیتوراض مامان ـ

 کرد سرشوکج مامان

 جمع استدحویبا پرگرگه رونیب گلبرگم یول...برو باشه بگم تونم یم یچ ـ

 ... باشه

 .کرد قاب صورتمو بادستاش

 سخته ازخونه رونیکارب... سالته هنوزهفده... ییبایز هم جوان توهم ـ

 ... کنم یباباروراض کنمیم یسع...

 یا ومقنعه یشلوارل رهیت یمانتوآب دنیبعدازپوش بلندشدم. دمیگونشوبوس

 یب کس دتوکهیام به یاله....رونیب زدم ازمامان یباخداحافظ یا سورمه

 یمنداز ینی روزنامه رنیم دمیلمادیتوف ؟؟؟اهان... دبرمیحاالکجابا... یکسان

 مفیتوک گذاشتم دمیخر چندتاروزنامه ابونیسرخ ی دکه از... رنیگ یم

 یم هارونگاه شهیش پشت... بازار طرف رفتم. خونم یم ناروتوخونهیا...

 شگاههایآرا...هایاطیخ به... انهی خوان یم فروشنده نمیتابب کردم

 ظهرخسته. اضامنی خواستن یم یکاری اسابقهیجا همه... سرزدم...مطبها

  دمیود منتظرمامان نگاه. برگشتم خونه پابه بادرد وکفته

 ؟یداکردیکارپ شددخترم یچ ـ

 ... دبگردمیبا بازم کجاست مامانم نه ـ

 :گفت کنارگوشم دتوبغلشیمنوکش دستموگرفت

 ... افتاده بارمارودوشت کمت سن نیباا که ببخش دخترگلم ـ

 ... جداشدم بالبخندازش

 .... داکنمیپ کارخوب هیزودتر ؟دعاکن یزنیم یک هیحرف چه جان مامان ـ

 شیراض یول...شد ناراحت یلیدخیشن یوقت بابات یدون ینم... خداکنه ـ

 ... میندار نیجزا یا چاره دونهیم اونم. کردم
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 ... توخونه امیب یبزار شهیم مامان یوا... شدم خوشحال خوبه ـ

 ... داشته درنگه دم مدت منوتمام شده متوجه تازه مامان

 اتویب برام نمونده حواس دخترم یوا

 کردم پنهان صورتم نقاب هاموپشتیخستگ میشد هردوواردخونه

  دمیگونشوبوس بابام طرف بالبخندرفتم

 ؟ یامروزچطور... ییبابا سالم ـ

 ..دیکش سرم به یدست مهربان بانگاه

 ینباش خسته بابا گل سالم ـ

 ... نکردم یهنوزکار منکه وابابا ـ

 کار؟ دنبال یرفت گفت مامانت ـ

 . انداختم نییشرمسارسرموپا

  دانکردمیپ یهنوزکار یول بابا آره ـ

 ... بندازم باررمورودوشت... تنم ی پاره ستمین یخداراض به دخترم ـ

 . کردم ناراحتش ی نثارچهره یلبخند

 یدیکش زحمت وبرامون یدار چقدرمارودوست دونم یم خوب ییبابا ـ

 ... کنم اززحماتتوجبران یحاالبزارکم...

 کنه تالش هاش بچه شیآسا یبرا که یهرپدرومادر ی فهیوظ دخترم ـ

 .خواد ینم جبران...

 بلندشدم ازجام نمیباباروبب یعجزوناتوان نیشترازایب خواستم ینم

   برداشتم گنده چندتاماچ تپلش یازلپا.کردم رضاروبغل

 ؟یکرد یکار بازخراب طونیش یا ـ

  ترنشه ناراخت گهید تابابا ییدستشو تظاهربردمش به

 دمخو یرو به یول.بود زده تاول پاهام دنبالکارگشتم وعصر چندروزصبح

 داکننیپ برام یبودتاکارمناسب سپرده چندتاازدوستاش به بابا آوردم ینم

 هشب هام عموعمه چندروزاول بودفقط رشدهیگ نیزم بابا که یمدت نیتوا...

 ... پرسن ینم ازش یحال خواهربرادراش بودکه ناراحت بابا. سرزدن
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 به مامان دورازچشم. اتاقم رفتم شب نداشت دهیفا یدوندگ هفته سه

 یزیچ امامانی دباباینبا یول داشتم درد یلیخ زدم یپمادم پام یتاولها

 مامان خانم هیمرض دمیفهم یپرس بااحوال.بلندشد تلفن زنگ یصدا بدونن

 . رونیب رفتم هیناز

 :گفت یباخوشحال مامان

 تابگم یگوش...یخبرباش خوش شهیهم بده رتیخداخ... یگیم راست ـ

 ... سهیادآدرسوبنویب گلبرگ

 کاغذودستم ؟قلمو شده یچ کردم اشاره مامان باسربه.. کردم یاخم

 . گرفتم

  خاله الوسالم ـ

  یخوب دخترم ـسالم

  خوبه ید؟نازیشماخوب ممنون ـ

  داشدهیکارپ برات سیمادرآدرسوبنو میخوب ـ

 ...هوا دمیپر زدم یغیج یازخوشحال

 .. سمینو یم نیآدرسوبد...دیگیم راست ـ

 :گفت هیمرض خاله آدرس بعدازنوشتن

 .... یول.... کنه یکارم کارخانه یتوا داداشم ـ

 ؟ خاله یچ یول ـ

 ؟یبر یتون یم... خوانیرومین شب فتیش یبرا ـدخترم

  گفتم درنگ بدون خواستم یکارم فقط من

  خاله ممنون برم تونم یم بله ـ

  ردمک. کردن یم منتظرمنونگاه که وبابا مامان طرف به ازخاله یباخداحافظ

 ... داکردهیکارپ داداش توشرکت ؟گفت هیچ کارش ؟شددخترم یچ:  مامان

  نکنن مخالفت که بگم یجور هیدیبا نشستم کنارشون

 قطف تازه شمیم مهیوب خوبه حقوقش گفت دادششه توشرکت مامان آره ـ

  گفت بااخم بابا... کارکنم شب فتیدشیبا
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 شبابره دخترم کنهیم قبول رتمیچطورغ... شه ینم شب؟؟؟نه فتیش ـ

 ...سرکار

 دگلیبا یتاک فکرکردم باخودم داشتم ترس ازکارشبانه یکم خودمم نکهیباا

 بابا نیکن یبند لهیوج ینیبزمیوس دبرنجیبا یتاک بخوره خال نون روصبحانه

  بالبخندگفتم. نکردن کمک درخواست یازکس مدت نیتوا ومامان

 کن یکارم هابامن ازخانوم یلیخ ستمیتنهان رمنینگ سخت باباجون ـ

 ؟؟ خوبه چقدحقوقش یدون یم بزاربرم...

 .فکرکرد یباباکم

 . نمیبب آدرسوبده باشه ـ

 .ظ ترشدیغل دوباراخمش.دادم بابا آدرسوبه

 . یصنعت شهرک...شهر خارج نجاکهیا ـ

  گفتم یزود

 .  کنم یوآمدم رفت راحت... داره سیسرو بابا ـ

 :گفت نگران مامان

  دوره یول ـ

 دسهیدون یم کنم مراقبت خودم از تونم یم شدم بزرگ گهید من مامان

 یشیآرا بالوازم خوبه کارشم تازه... گردم یکارم دنبال دارم هفتس

  باشه یکارسخت کنم یفکرنم... وداروسرکاردارم یوبهداشت

 :گفتم ملتمسانه

 ... میازداریکارن نیا مابه دبرمیبزار ـ

 کرد نگاه مامان نگران ی چهره بابابه کردن نگاه هم به یکم باباومامان

 ... میندار یا چاره... خدابادخترمونه خانم نباش نگران ـ

  زدتوصورتش بادست مامان

 .سرکار شبابره دخترم گنیم یچ مردم برسرم خاک ـ

 . بلندشدم ازجام
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 کوشن ؟عموام کجان مردم نیا. میدار مردم حرف ماچکاربه مامان ا   ـ

 هانی میدار شب مانون نیتاحاالآمدبب.... روستان امیی؟حاالدا.کوش ؟عمه

 بدونرو گل ؟چندوقته ینافکرکردیا به... عقبه خونه وام قسط ماه سه ؟تازه

 . کنم استفاده فرصت نیدازایبزار. شدم بزرگ من.. مدرسه رهیم یخرج

 .کرد نگاه مامان به. درسته حرفام.دید که بابا آـ

 ... گهیم راست دخترم ـ

 یتو یدست توبغلش خودموانداختم یمعطل یب.زدودستاشوبازکرد یلبخند

 .دیکش سرشوکنارگوشم.دیتاکمربودکش که بلندوبازم یموها

 یورمجب... یکارکن سخت طیشرا نیباا یمجبور که منو ببخش...بابا گل ـ

 .یجورمنوبکش کم سن نیباا

  شدم وانهید نداشتم تحمل.دیچک چشمشی ازگوشه اشک

 رمیم فرداکه شم موفق توکارم که دعاکن برام.ونز حرف نیا بابا ـ

 . کنن اونجاقبولم

 یم اشک داشت مامانم. دمیهاشوبوس گونه. کردم باباموپاک اشک

  دمیبوس گونشو. ختیر

 خودم به وحواسم باشم یدخترخوب دم یم قول نباش من نگران مامانم ـ

 . باشه

 دمیکوب هم دستاموبه. کردم ییمصنو ی خنده... خوشحالم که وانمودکردم

. 

 گردم یم دارم ماه هی دیدون یم...جبهه برم خوام یانگارم... بابا یا ـ

 لب یرو یپرازنگران یلبخند.دیباش خوشحال داشدهیکارپ حاالکه...

 .. نشست باباومامان

 منبود ازخونه رونیب شب ومدتاحاالین چشممم به خواب تاصبح شب اون

 . داکردمیکارپ که بودم خوشحال یول....

 

 

 الهخ قراربودداداش رونیب زدم ازخونه باباومامان ی دبابدرقهیباهزارام صبح

 باهم میبود هیهمسا باهم سالها ازاونجاکه باشه منتظرم ابونیسرخ هیمرض
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 سرکوچمون خونشون.بود راحت بابا الیخ میداشت یوآمدخانوادگ رفت

  جلورفتم سبزه پوست. یجوگنده یبودموها سالش74..بود

  نکردم رکهید عمو سالم ـ

 یرنکردید نه..ریبخ صبح دخترم سالم به ـ

 داشتم دلشوره.کرد خداحرکت بانام... میشد رنگش یا دنقرهیسوارپرا

 زدم یدمیابانهارودیخ کنارم شهیازش.... نکن قبولم نکنه

 عموناصرسکوتوشکست.

 ؟ یتوآوردیشناسا مدارک دخترم ـ

 . دآوردمیگفت یهرچ بله ـ

 گها . گفتم بهش طتویشرا کردمو صحبت استخدام بامسئول من خوبه ـ

 . بودن یریبارگ مشغول:گفتم یآرام یباصدا شهیم درست.خدابخواد

 ... دوارمیام

 هنکیازا وبزرگ مختلف یشرکتها. میشد یصنعت وواردشهرک ازشهرخارج

 بیعج ینامها هام یبعض... امدمیوجدم به دمید یهاشونوم یبعض اسم

 کوچه میشد یفرع ی واردچندجاده یاصل ی ازجاده... داشتن بیغر

 یریبارگ مشغول یبار ینهایماش ازشکتها یبعض یجلو بودن هاخلوت

 بزرگ شرکت هیدر نیماش... کردم یم نگاه اطراف به ومبهوت مات بودن

 یبهداشت داروولوازم شرکت.بود سردش یبزرگ یتابلو.ستادیا

 .زد یعمولبخند.بماند....

 شو ادهیپ دخترم ـ

  عمو میدیرس ـ

  نجاستیا بله ـ

 هقیدق وپنج وچهل شش. انداختم ساعت به ینگاه.کرد اشاره شرکت به

 وهمراه شدم ادهیپ. میدیتارس دیکش طول ساعت کیبایتقر...

 منم.ابشوزدیحضورغ دادوکارت سالم عمو. میشد ینگهبان عموواردبخش

 .داد جواب ییرو رمردخوشیپ. دادم سالم

 ... دخترم سالم...ریبخ صبح یلیجل یآقا سالم ـ

 .کرد نگاه من عموناصربه.کرد اشاره من به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
18 

 ... نجاکارکنهیا قراره.خدابخواد اگه ازآشناهاهستن ـ

 .کرد نگاه من به رمردباتعجبیپ

 ... بچس یلیخ کنن قبول فکرنکنم ـ

 خارج یازنگهبان هم ندادهمراه یجواب عمو...دترشدیشد دلهورم...خدا یوا

 هی. کردم یم نگاه اطراف به رفتم یم سرعموراه پشت طورکه نیهم میشد

 شده یکش جدول اطیح.دانبودیپ سرش اون که یچندهزارمتر اطیح

 نیسنگ نیماش نیچند... بودن کاشته ودرخت گل جهاش یبعض.بود

 پارک گوشه هی بلدنبودم اسمشونم که باال مدل نیوچندتاماش

 واردساختمان بالخره... رنگ یآب بزرگ یبادرها بزرگی چندسوله.بود

 زمشغولیم پشت سال وپنجیس یس یجوان خانم. میشد یادار

 .داد عموسالم.بود چندپرونده روروکردنیز

 ..یمیعظ خانوم سالم ـ

 .زد یکردلبخند هارومرتب پرونده

 د؟یداشت یرکاریبخ صبح سالم ـ

  دادم سالم منم

  سالم ـ

  انداخت ینگاه من عموبه.دییبفرما گلم سالم ـ

 .. قرارداشتم یناظم یباآقا راستش ـ

  دنیدهنوزنرسیصبرکن بله ـ

 گفت عموآرام

 امیزودم کنم لباساموعوض برم من رسنیم یناظم یتاآقا دخترم ـ

  نینجابشیتوا...

 ... عمو باشه ـ

  گفتم نگران

 .ها یعموتوروخدازودبرگر  ـ

 . امیزودم دخترم نباش نگران ـ
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  یمیعظ خانوم زیم یجلو رفت

 صحبت قبال یناظم یباآقا. آمدن استخدام یبرا خانوم نیا یمیعظ خانم ـ

 . آوردم خانومو نیا دمنیبگ نبودم من دنیرس اگه. کردم

 .زد یلبخند یمیعظ خانم

 .دیبرس کارتون شمابه چشم ـ

 گرفتم ومحکمیصندل یچرم ی دسته.شد یخال تودلم عمو بارفتن

 به یمک... باش یقو گلبرگ...رمیمیم یازنگران دارم... بشه کم تاازاسترسم

 کم.شد کارش زدومشغول من به یلبخند یعظم خانم. دادم یدلدار خودم

 ی ربادستهیز سربه منم... شدن واردساختمان یادار بخش کارکنان کم

 یکس احترام به یمیعظ خانم شدم متوجه. کردم یم یباز فمیک

 خانم.شد ساختمان.وارد یپوش وخوش مردجوان سرموبلندکردم.بلندشد

 .داد سالم یمیعظ

 .ریبخ صبح یناظم یآقا سالم  ـ

  ستادمیا شدم هول منم

 ... سالم ـ

 زیم طرف زکردورفتیچشماشور.کرد من به ینگاه.وداد یمنش جواب

  یمنش

 خانومممم؟؟؟ ندیا ـ

 بالق گفتن. آوردن یبند بسته سرکارگربخش یلیجل یوآقا خانوم نیا ـ

 . کردن باشماصحبت درموردش

 دادم زورقورت به دهنمو آب کردازترسم من به ینگاه مردجوان

 .نجابودیعموا کاش انداختم نییسرموپا.

 ....یآمدول ادمی آهان ـ

 ....توفکر نزدانگاررفت یحرف گهید

 ومامان بابا خداجون...رورضا خاطرگل ابهیخدا... نکنه قبولم اخدانکنهی

  رونیکردب نفسشوفوت گرفت دندون لبشوبه....خدا...خدا

 .کرد اشاره یدر به ـ
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  دداخلییبفرما ـ

 مقلب یوا. شدم وارداتاق دنبالش کوتاه یباقدما منم درروبازکردوواردشد

 یزیهنوزچ یکارگشت دنبال کم باش یقو دختراحمق. رونیب زنهیم داره

 کارکنمچ دونستم ینم ستادمیدرا کینزد... گهیم یچ نیبب صبرکن که نشده

 هب بادست زنشستیم وپشت  زگذاشتیشورومیمشک چرم یدست فیک.

 .کرد زاشارهیکنارم یصندل یصندل نیتر کینزد

 .دینیبش دییبفرما دیچرااستاد ـ

 باصداش. کردم گره دستاموتوهم نشستم آرام لبموگازگرفتم

 . سرموبلندکردم

 التونهچندس...حد نیتاا کردم یفکرنم یول.دیهست جوان گفتن یلیجل یاقا ـ

... 

 . دادم جواب یآرام یباصدا

 سال 54 ـ

 .بازکرد لب. نییپا سرموانداختم.شد رهیخ من به یکم

 ؟.دیکن ینخواب شب دیتون یم اصال کمه سنتون یلیخ شما ـ

 یلیجل یآقا داد ادامه.بود شده قفل چرالبام دونم ینم

 یم مدت هی... گفته آمده شیپ تون خانواده یبرا که یدرموردشماومشکل

 وقتسر  یدار سمیسرو. میندار یوکمکار ینظم یب یول ینجاکارکنیا یتون

 نیرایدرغ یکنینجاکارمیوایشیم مهیب. میبود یراض ازت اگه... ینجاباشیدایبا

 وفرم بده یمنش وبه یمداررشناسا حاالم.ینجابریدازایبا. صورت

 .گشادشد رنگم یوخاکستر درشت یچشما. وپرکنیاستخدام

 سرکار؟ انمیب تونمیم یعنی...ی ـ

 داد جواب یعاد یلیخ

 اداره نیقوان طبق حقوقتون... یدشباکارکنیبا فعال.اسرکاریب ازامشب بله ـ

 ... محفوظه کارتونم اضافه کاره

 . کردم جاومکانموفرموش دمیگنج ینم توپوستم یازخوشحال

 .درآمد پدرم کارگشتم دنبال ازبس بده رتونیخداخ ـ

 .دیزخندیزریر حرفم نیباا
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 دمز  گداهاحرف مث که واقعا... گازگرفتم لبمو. زدم یگند چه دمیفهم تازه ـ

 گفت لبش یلبخندرو باهمون...

 یلیخ شرکت نیا تیریمد یسرکارباش دشبیبا کن برواستراحت خب ـ

 خشهب ینم کارواصال نیب چرت  ازحرفش یچیوسرپ ینظم یب رهیگ سخت

 حساسه یلیخ کارمون میکن یدمیتول یبهداشت نجاداروولوازمیماا...

 ؟یدیفهم یکن دقت دتوکارتیبا

  دمیآقافهم بله

  یبر یتون یم خب ـ

 . انداختم ام فموروشونهیک ی دسته بلندشدم ازجام

  خداحافظ.دیکرد قبول منو که ممنونم ـ

 . سالمت به ـ

 داکردمیخداروشکرکارپ بود ینیسنگ یفضا چه شیآخ. شدم ازدرخارج

 .بود درمنتظرمن کارپشت عموبالباس.

 .کرد قبولت شددخترم یچ ـ

  فشاردادم هم دستاموبه یباخوشحال

 .کرد قبول...آره... آره ـ

 .داد رونیب عمونفسش

 .خداروشکر خوبه ـ

 خانم.پرکردم استخدامو فرم دادم یمیعظ خانم روبه خونه وآدرس مدارک

 .زد یلبخند یمیعظ

 یدبرایبا توکوچس خونت چون... یماهست یروین نیتر توجوان ـ

 سروقت باشه ادتی ابونیسرخ یایب دیبا سیسرو به سوارشدن

 . رهیم ستیسرو یرکنید اگه یاونجاباش

 ... اونجاباشم سروقت کنم یم یسع چشم ـ

 ... باشه توکارخودت سرتم باش بانظم...فقط نمونده یحرف پس ـ

  برم دمنیندار یکار حتمااگه چشم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
22 

 ... یبر یتون یم زمیعز نه ـ

 حساب آژانسم وپول. گرفت آژانس م کردبرامیدرهمراه عموتادم

 باباو مامان. داکردمیکارپ بالخره پروازکنم داشتم دوست یازخوشحال.کرد

 ... میکار شب یبرا نگران داکردمویکارپ نکهیا یبرا خوشحال

 زرگب شبه هی. وکناربزارم یباز وبچه طنتیدشیبا.شد شروع کارم خالصه

 خواب روزا جغدشدم مث... شدم آورخونه نان شبه هی... شدم

 بزرگ یسالنها... رمیوکجاقراربگ چکارکنم دونستم ینم اول دارشبیشباب

 روژلب، نمیبب کنجکاوبودم بیوغر بیعج یدستگاهها.زیوتم

 تن هزبیتم یلباسها کارکنان.کنند یم چطوردرست وسرمو اآمپولیشامپو

 یریگ ازسخت همه.کرد یکارم رونظافتشون یکس انگارمدادم داشتن

 یندب بسته توقسمت تصورم برخالف.گفتند یم تیریمد بودن وعبوص

 :سرکارگرگفت یآقا کردن یم کار کنارمن گهید خانم سه. قرارگرفتم

 اول جلوآمدن خانوم هرسه.دیباش هواشوداشته دآمدهیجد یرویهان بچه ـ

 بود یسال انیم خانم

  نبمیز من یآمد خوش دخترم سالم ـ

  سارام منم یآمد خوش سالم:یدوم

 زدیم11/17سار.

  یسوم

  اعظمم منم یآمد خوش سالم ـ

 . کردم یپرس احوال سالمو باهرسه.زدیم باال به 03 اعظم

 . برگم گل منم ـ

  آمدم خودم به فتیسرکارگرش یباصدا

 مکک دتونیهمکارجد دبهیبرس کارتون به.شد تمام معارفه ی جلسه خب ـ

 . رهیادبگیدکارویکن

 .دیکش کنارخودش گرفت دستمو نبیز یحسن یآقا بارفتن

 . دم یم  حیتوض بهت اخودمیب گلم خوب ـ

 مامان. ادگرفتمیو یچ همه شب همن.اددادی کاروبهم یومهربون باحوصله

 راحت ومن بشه کیتار تاروزااتاق بوده کرده رهیت یا قهوه اتاقم ی پرده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
23 

 کردم عادت کم کم یول بودروزابخوابم سخت برام لیاوا.. بخوابم

 واقعا.کرد یم رضاروکنترل یطنتایش مامان داشت امکان که ییتاجا....

 روکه گل. کرد یم اعالم ینظام حکوت مامان بودم خونه من یوقت

 ... بگه یزیچ بهش یازنبودکسیبودن نقدرعاقلیا

 اوردمیدرم بال داشتم یازخوشحال حقوق گرفتن موقع. گذشت ماه کی

 خردم یا خامه ینیریش سرراه... نهیرنجشوبب دست آدم داره یلذت چه...

 ... شدم واردخونه پرازپول بیباج

 ریبخ صبح ییبابا سالم ـ

 .ینباش خسته بابا گل سالم ـ

  ستمین خسته بابا یمرس

 .آمد رونیب ازآشپزخونه ییچا ینیباس مامان

 مامان سالم

  دستت هیچ نیا... یرکردیچراد دخترم سالم ـ

 . وبازکردمینیریش ی جعبه یباخوشحال

 ... حقوقم نیاول ینیریش نمیا.دییبفرما ـ

 کردصورتموغرق بغلم محکم گذاشت نیوزم ینیس یباخوشحال مامان

 .کرد بوسه

 ... نیابشیب... گلکم ینباش خسته ـ

 دادم حقوقمو تمام کردم یفموخالیک. گذاشتم وبابا مامان نیروب جعبه

 . مامان

 .کرد بغلم دوباره ختیر شوق اشک یازخوشحال مامان

  یماشد دست یعصا که. بگردم دورت یاله. سالم تنت دخترم ـ

 ؟ یحرفازد نیبازازا مامان..ا ـ

 . دمشیبوس بغلش رفتم.بابابازآغوششوبازکرد

  شرمندتم دخترم ـ

  دادم تکان یدست کالفه
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 نمک یم خانوادم یبرا یادیکارز من مگه.دیکن یم چرامنوناراحت بابا یوا ـ

  ؟

 رضا دهن گذاشت یا خامه نون کهیت هی مامان

 ... میباش دخوشحالیامروزبا نکن ناراحتش گهیمردد ـ

 .باباکرد پوالکردروبه شمردن به شروع مامان

 ...خداروشکر... شترهیب ماهتوام هی ازحقوق نیخداروشکربب ـ

 .کرد نگاه منی خسته یچهرها به مامان.شد شروع هام ازهیخم

 ... بخوربعدبخواب یزیچ هی دخترم ـ

  دهنم یجلو دستموبردم دمیکش ازهیخم دوباره

 .... دم یم حیخوابوترج فعال مامان یوا ـ

 خوابم رخت شهیهم اتاقم رفتم... تودهنم چپوندم یا خامه نون دونه هی

 خوابم نیزم تاسرگذاشتم. توش زدم رژهیش یازخستگ.بود وآماده پهن

 .برد

«« 

 شهیهم.بود زمستان لیاوا. بودم کرده عادت طیشرا به گذشت ماه سه

 شال مدیموپوشیا سورمهی ومقنعهیپالتووشلوارل دمیپوش یم ساده لباس

 دمیررسید یدکترکم میروزباباروبرد اون... روسرم انداختم یرنگ یطوس.

 یوا کردم نگاه مچم یرو ساعت به سرکوچه رفتم شدم آماده باعجله.

 گاهن اطراف به...دنتیرس یبرا گلبرگ یریبم.. رفته سیسرو شده رمید

 رمب دباآژانسیبا ندارم یا احاالچکارکنم؟چارهیخدا.بود کیهواتار... کردم

 یبیعجی شددلشوره رمیخداد یوا. گرفتم نیماش هی سرکوچمون ازآژانس.

 :گفتم راننده به داشتم

 .شد رمیئ.دیتوروخداتندبر آقا ـ

 . شمیم مهیتندترجر نیازا خانوم باشه ـ

 زمان امام ای... تمومه کارم رکنمید اگه.دیجوش یم روسرکهیس مث دلم

 دنیباد.. فرستادمیم صلوات خوندمو یم یالکرس تیآ مدام. کن کمکم

 راننده پول... دمیرس سیباسرو همزمان دمیکش یراحت نفس سیسرو

 رونیزدب بخارازدهنم که رونیب کردم فوت نفسمو. شدم ادهیوپ رودادم
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 طرف هب روسرم دمیشالموکش نییپا سرموگرفتم دتوصورتمیچیبادسردپ...

 رعتباس یبلندمشک یشاس نیماش هی بودم دهیهنوزنرس. رفتم ینگهبان

 توسروصورتولباسم دیپاش ابونیخ یرو وگل آب تمام.ردشد ازکنارم

 .گرفت میگر...شدم نیبرزم نقش خوردم که یباتکان

 دنیرس من به سارواعظم... یکرد سمیخ ؟تمامیییکور مگه یاو ـ

 .کرد نگاه من یسرتاپا به یبانگران اعظم بلندشدم باکمکشون

 ددردنگرفت؟ی؟جا یخوب ـ

 .  دمیکش میوگل سیخ صورت به یدست

 .کرد چکارم یعوض اون نیاالن؟؟؟بب خوبم نظرت به ـ

 رفمشدوط ادهیپ یمردجوان ستادهیا من یدرچندقدم بودکه ینیماش به نگاه

 چشونه... ستادنیا ومرتب کردن جمع خودشونو عیسر سارا اعظمو.آمد

 . دادن سالم نا؟هردوباهمیا

 سالم ـ

 . جادادزدم خبرازهمهیب منم

 ... یکرد چکارم نی؟بب کجاس ؟حواستیکور مگه ـ

 گفتیوم.دیکش ینمومیآست ی گوشه لغمدام8سارا

 ...توروخداخفه... گهیشود خفه ـ

 دهیکش یابرها. یعسل باچشم مردجوان کردم بارش یسارکل به توجه یب

 ..کرد نگاه من به بااخم فرم خوش ینیوب ل

 ؟ روسرت یوصداتوانداخت یکن ینقدرهوارمیچراا نشده که تیزیچ هیچ

 تعجب بازبودباکمال درشرکت شدو نشیسوارماش یخواه معذرت بدون

 .. داخل رفت دمید

 رفت نکهیا...  ا.نکرد میوخال خشک یخواه معذرت هی...پرو چه ـ

 .توشرکت

 .داد تکان یسر اعظم

 ؟... یزن یم فک مدتم نز حرف میگیم یچراهرچ خوندس فاتحت ـ

 .داد تکان یسر تاسف یساراازرو ـ
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 . یشد چارهیب تمومه کارت ـ

 . کردم نگاشون مات

 تسساخ کارمن بعد نگفت دمیببخش هی یحت کرده یسوگلیمنوخ اون...ا ـ

 ؟.دیگیم یشمادوتاچ ؟اصن.

 عیرس نموندم منتظرشون. میواردشد کارت دنیبعدازکش میدررفت طرف به

 شستم ییدستشو ییتوروشو فمویکث یلباسها. دمیفرمموپوش لباس رفتم

 محاضرشد سردستگاه یوفت.... بشن تافرداخشک روشوفاژکه گذاشتم.

 .جلوآمد باعجله خانوم نبیز

 ؟. یدهنتونگرفت ی؟چراجلویدخترتوچکارکرد ـ

 ؟ شده یچ مگه سالم ـ

 .داد تکان یسر

 ... برسه دادت خدابه ـ

 نم یبرا دارن همه بودکه یک پسره اون مگه شدم یم نگران داشتم کهید

 ؟ خونن یم فاتحه

 ؟ شده یدچیبگ منم به آخه ـ

  گرفت دستمو خانم نبیز

  ؟ شده یچ یگیم بعد یزشدیگالو شرکت سیبارئ ـ

  دمیکش صورتم به یچنگ

 ؟.بود شرکت سیرئ اون یعنی؟.دیگ یم راست... نه ـ

 بداخالق رئس اون پس... توصورتم زدم یودودست شدم گوشه هی مات

 بانز نیباا... اچکارکنمیخدا.بود جون یلیخ نکهیا پسرس راونیگ وسخت

 گلبرگ آخه حاالگندزدم بشم مهیب فرداقراه خودم دست کاردادم

 غرق تمداش بودم زده که یتوفکرگند...یریزبونتوبگ یجلو یمردیشعورمیب

 .زد صدام یحسن یآقا که شدم یم

 ... ینادر خانم ـ

 بله ـ

 . هیعصبان ازدست سیرئ یآقا که یداد آب یگل دسته چه نیابروببیب ـ
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  صداگفتم بالرزش. شدم بدبخت یجد یجد یوا...شده پاره بنددلم

 ... نیزم کردوافتادم سیخ منو اون نکردم یکار من ـ

 ... داره کارت ابراتاقشیب باشه ـ

  گفتم باترس

 کجابرم؟ ـ

  اتاقش ـ

 کجاست اتاقش ـ

 .یکن یم داشیپ کن تابلوهارونگاه یادار بروبخش ـ

 آخه...یادار بخش رفتم لرزان یباپاها وآرام.دیچرخ همکارانم نیب نگاهم

 اکردمدیوپ اتاق.بود یچ تیدراز زبان نیا...نبود نبودنانت آبت دخترنفهم

 ... درزدم لرزان بادست.. ستادمیدرا پشت.

 ... دداخلییبفرما بله ـ

 . نییافتادپا سرم... ستادمیکناردرا واردشدم سست یباقدمها

 ... سالم...س ـ

 اجلویب سالم ـ

 یم ازترس قلبم.بود گرفته میگر وترسناکه خشک خداچه یوا

 نباشه معلوم تالرزش کردم گره دستاموتوهم. جلورفتم چندقدم.دیلرز

 .بود نشسته زشیم پشت...

 ؟ یکنینجاکارمیا یازک ؟ هیچ اسمت ـ

  دادم جواب تنبال بچه مث

 ...چهارماه...بایتقر... ینادر گلبرگ ـ

  یتواخراج ـ

 دمچکارکر  مگه آخه... کردم نگاش شوکه. خوردتوسرم پتک مثل کلمه نیا

 قلبم.افتاد ازچشمم اشک  ناخداگاه.کرد سیمنوخ کرداون اخراجم که

 دهش الل یول کردم یم دالتماسشیبا نبودم زدن حرف قادربه.دیرکشیت

 داد ادامه... بودم
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 ینم حاضرجواب کارمند من سالمت به یفردابروحسابدار بمون امشب ـ

 ...یآمد خوش.... ستین مهدکودک نجایا درضمن. خوام

 صورتم یجلو دستامو... شکست دلم زدکه حرف بامن رحمانه ینقدربیا

 نم به اون.بلندشد هام هیگر یارصدایاخت یب... رونیب زدم اتاق. گرفتم

 همه... سرکارم دبرگشتمیباناام.کرد اخراج منو حرف هیخاطر به بچه گهیم

 چراهمه دمیحاالفهم دینپرس یسوال یکس شدن متوجه من دنیباد

 تسین توکارش بخشش رئس یآقا چون کننیکارم وبانظم نقدرمرتبیا

 .بودجلوآمد یمردمهربان که یحسن یآقا....

 ؟ یشد اخراج ـ

  دادم باسرجواب

  اهم ـ

 ....واال بگم یچ ـ

 قهیچنددق... باشه حرام امشبم پول خواستم ینم شدم کارم مشغول ـ

 .کرد اعالم یحسن یبعدآقا

 ... ارنیم فیتشر دیبازد یبرا  یزمان یآقا دیباش آماده ها بچه ها بچه ـ

  شدن مرتب عیسر همه

 .دیادبازدیم شب وقت نیا گهید کهیک نیا مردشورتوببرن یا ـ

 :گفت آرام خانم نبیز

 سسسسیه ـ

 منواخراج که رحم یب سیرئ اهمونی زمان یآقا بله دکهینکش یطول

 تیجاروباجد همه ستادنیا احترامش به نهیس به دست همه.واردشد.کرد

 نیبن نحسشو ی افهیتاق نییپا سرموانداختم.دیمارس دکردتابهیبازد واخم

 هش له کمرت بابا شاالمثلیا یکرد منواخراج که یبش لیذل...شاالیا...

 دادم بهش داشتم دوست که یوفوش نیهرنفر تودلم.... یبر راه ینتون

 دمینشن بودم خودم توحال ازبس منم یپرس خانم نبیازز چندتاسوال.

 رفت کردو وگم وگورش انداخت خوندن روازنون خانواده هی راحت چه.

 یم راحت المونیخ داشت یکم تازه بدم بابا کارشدنموبه یچطورخبرب...

 احاالچکارکنمیخدا... گهیکارد یلیشدوخیم پرداخت موقع به وام قسط.شد

 شدم سیبارسوارسرو نیآخر یبرا یحسابدار رفتم  ی؟بعدازخداحافظ
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 کردم یسع.بود منتظرم شهیهم مثل مامان. شدم واردخونه پرازغم یبادل

 .بو قرمزشده چشمام آخه نهینب نگاهمو

  مامان سالم ـ

 مادری نباش خسته گلبرگم سالم ـ

  بخوابم رم یم خستم یلیخ یباش سالمت ـ

 ؟؟؟ صبحونه دخترم ـ

 عیسر... بشه تمام مامان حرف نکهیازا قبل. رفتم اتاقم طرف به

 یابعدباصد یکم یدرآمدول بازشدن یصدا...ربتویز رفتم لباسمودرآوردم

  دمیبودصداشوشن مامان دونم یم.شد بسته یآرام

 نه بگذرونه وخوش کنه یدجوانیبا االن خستس اون یلیخ بچم یطفل ـ

  سرکارباشه تاصبح شب

 خاطرما به گذشته ازخودش داره نگهش خدابرامون:بابا

 حاال خداجون.... نره رونیب میگر یصدا که دهنم به چسبوندم متکامو

 منم وادهخان نیدایتنهاام... بکنم یکار هی بفهمن نکهیازا دقبلیبا چکارکنم

 درآوردم فمیموازکیگوش بلندشدم.... دهیحتماتاحاالعموناصرفهم.

 .داد جواب بعدازچندبوق. شمارشوگرفتم.

 دیالوبفرما ـ

 . زدم حرف نره رونیب که آرام یباصدا

 الوعمو ـ

 ؟ یجانچکارکرد عمو ییتو گلبرگ یوا ـ

  سهیرئ اون دونستم ینم نکردم یدکاریباورکن ـ

 نهدفکرکیبا گفت... زدم حرف باهاش رفتم دمیفهم یوقت دخترم باشه ـ

 .. خداباشه به دتیام دخترم...

 . داکنمیپ یدتاکارینانگیباباا به یزیچ عموتوروخدافعال ـ

 .بخواد یتاخداچ... گم ینم یزیچ دخترم باشه ـ

  خداحافظ عمو ممنون ـ
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 ساعت... خوردم لیم ینهاروب.نبرد تاظهرخوابم کنارم کردم پرت یگوش

 :باباگفت.شد کینزد کارم

 .  یجانمون سیازسرو دخترم

 .باشم یعاد کردم یسع

 . روزبرم فتیدشیبا یچندروز هی رمینم امشب ـ

 ... بهتره یروزابر اگه خوبه ـ

 تا کردم یمصنوع ی خنده... شدن چقدرخوشحال باباومامان چارهیب

 ابرمدفردیبا... گذراندم یخواب یوب یسخت به شوبه. کنم الشونوراحتیخ

 هب بودهمه نبوداگرم کارنبودکه یول. درکارشدم دربه چندروز...کار دنبال

 چندتاروزنامه.ازعموناصرنشد میخبر. کردن یم نگاه من داربهیخر چشم

 شهرک دبرمیبا.. کردم آدرسارونگاه یباخوشحال داشت یچندآگه دمیخر

 شدم متوجه تازه... شرکت تادم گرفتم دربست نیماش هی  یصنعت

 منم انگارقسمت... داشت یفاصل کردم یقبالکارم که یباشرکت چندشرکت

 باچندتاصلوات....کنن قبولم حاالخداکنه... خورده رقم ابونیخ نیتوهم

  رخندهیدزدزیمنود یوقت یمنش... واردشدم

 ... متاسفم... نهینجاسنگیکارا... کمه یلیخ توسنت دخترجون نه ـ

 ... تونم یم من خانوم یول ـ

 ... شهینم که گفتم ـ

 خی شبید هواسردبودبرف... رونیب زدم شرکت از دبابغضیروناامیز سربه

 راماند تاازسوزسرما صورتم یجلو دمیکش شالمو پرازغم یبادل.بود بسته

 ادهیپ حاالمجبورم... آژانسوداشتم ی شماره حداقل کاش... باشم

 گهید. ردشدم سابقم ازکنارشرکت قیعم یباآه. برم یاصل ابانیتاسرخ

 مآرا آرام برف. سرگذاشتم روپشت هاخلوت کوچه... نگرفتم اشمو یجلو

 نیا یول برم تندراه کردم یسردبودسع یلیهواخ.کرد دنیبار به شروع

 ام دهخانوا من یبدبخت.کرد یدردم پام کاربودم دنبال ادهیپ ازبس چندروزه

 سرم بشه نشیجاگز گهید یتااشکا. کردم اشکاموپاک. نداشت یتمام

 شدن یم کینزد من به داشتن دمیچندمردوشن یازدورصدا بودکه نییپا

 یول... ابونیخ  سمت اون رفتم باشم برخوردنداشته باهاشون نکهیا یبرا.

 خلوت یادینجازیا دمیشورافتادترس به دلم. طرف نیا آمدن اونام دمید

 دنیپاش مرده صبحانگارخاک نه ساعت.بود جاساکت همه.بود

 ناماو دمید تعجب باکمل. جاده وسط رفتم ردادمیرمسییتغ دوباره...نجایا
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 هگید... دارن یمنظور دمیفهم مردم کلمه یواقع یمعن به... ردادنیرمسیتغ

 ودسرشب گذاشته یختیریب اهیس کاله که شونیکی. بودن شده کینزد بهم

 .ظاهرشد جلوم

 :گفت که ردشم کردم یسع لبموگازگرفتم ازترسم

 ؟؟؟... عجله نیکجاباا یخوشکل خانوم چه... به به ـ

 ردشدم ازکنارشون بااخم ننیدترسموببینبا شدم مسلط خودم به

 تهشوبسیطوس شال شونکهیکی گرفتم فاصله بلندازشون یباقدمها...

  زدم غیج. وگرفت مچم شیشونیبودپ

 شعوریب بکش دستتو ـ

  گفت باخنده

 گر؟یج یشد چراناراحت ـ

 . کن ولم کثافت گرعمتهیج ـ

 دهیفا زدم غیهرچقدرج... ورشدن حمله من ابهیوحش مث هردوشون

 کنه چسبوندبوسم من خودشوبه شونویکی... کنه نبودکمکم یکس. نداشت

 . نیزم کردونشست ناله.. پاش نیب زدم قدرتم باتمام

 بهم یدوم فرارکردم باسرعت... یفتین رمیگ مگه کنه چکارت خدابگم آخ ـ

 اکارشن فکرکنم.کرد یم ناله نیبودوروزم پاش نیب دستش یاول یول.دیرس

 یم آبرو یب داشتم بودم چقدربدبخت رافتادمیگ بازم.شد خوبش کردم

 دادزد... شونیکی صورت زدم چنگ. شدم

 زدن چنگ لباسم به.دیرس من به زوددوباره یلیخ یول..خدا یوا چشم آخ ـ

 کیارب ی توکوچه بکشن منو داشتن یسع.جرخورد قهیاز افتادپالتوم شالم

 توصورتم ام مقنعه. رونیزدب شدوخون پاره زانوم نیزم خوردم... وخلوت

 یوپام دست مدام.کرد دفاع شرفم ازخودمو تونستم یتام.بود شده کج

  صدازدم دلم خداروازته. بودم شده نیزم پخش زدم

 ....خــــــــــــــــــــــــــــــدا ـ

 آمدم خودم ستادبهیا کنارسرم درست که ینیترمزماش یباصدا

 یکنارتام کردن وپرت.بود افتاده روم که شونیکی... شدن ادهیدونفرپ...

 کردم هواسموجمع... فرارگذاشتن پابه مزاحم هرسه... زدنشون خوردن

 سهیرئ یوآقا یناظم یآقا نکهیا یوا...بود آشنا صداشو. نمیهاموبب یتاناج
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 ودمب توبرفانشسته.دیلرزیآشکارام بدنم نداشتم حرکت قدرت ازترس...

 ... کردم یم هق هق.

 ... رفتن.دیپاش خوبه حالتون خانوم ـ

 دهیبودر گرفته دموید یجلو ازاشک یا حاله. برداشتم دستاموازروصورتم

  دادم جواب دهیبر

  ستمین.... ستمین خب..نه...نه....خوبم...خو...خوب ـ

 ازترس.کرد دوازجابلندمیچیپ دوربازوهام یدست کردم احساس لحظه هی

 نیمز  خوردم شدت بودبه لز نیزم یول فرارگزاشتم وپابه زدم یبلند غیج

 منو یک گهید یوا... دنیدو ؟هردودنبالم ینیب یزارمونم حال...خدا...

 ... رفتم عقبعقب نشسته... دهیم نجات کلیدوتاه نیا ازدست

 ... زنمیم غیدجیایب...یجلوب اگه... اگه ـ

 ستادیکمرا به دست.زد یپوزخند سیرئ

 .دیصداتوشن یکس یزد غیهرچقدج تاحاال نکهیا نه ـ

 کنم یم التماس...دیباش نداشته بامن یکار... دبرمیتوروخدابزار...تو...تو ـ

... 

  باباموصداکردم عاجزانه

 .... ییبابا.... کن کمکم باباجونم... بابا ت

 یلیخ.داد دستاشوتکون.زانوزد پام یجلو یناظم یآقا....دیامانموبر هیگر

 :گفت وشمرده آرام

 اشب آروم... باشه... میکن کمکت میخوا یم فقط... میندار تیکار نترس ـ

 ...حاالپاشو...

 زبسا. بلندشدم ازجام یسخت به.کرد آرامم باحرفاش دمیکش یراحت نفس

 یودردم کوفته بدنم فراکنم وانیتاح سه اون ازدست بودم تقالکرده

 یدبنبو شالم کردم امودرست مقنعه. کردم پاک دست باپشت اشکمو.کرد

 بودن شده رهیخ من هردوبه. کردم جمع پارمو ی قهی. شدم الشیخ

 ... کردن یم نگام انگارباتاسف

  ونتونمیدتاآخرعمرمدیداد منونجات که ممنون ـ

  وراافتادم اونانموندم ازجانب یمنتظرحرف
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 .دیصبرکن ینادر خانوم ـ

 کارکردهیب صدامنو نیا صاحب نییپا ختیر یهور زدقلب خشکم سرجام

 نم وضع نیحاالا.کرد ینم اخراجم اگه کنه خدالعنتش ستادمیا سرجام.بود

 .نبود

 .شد رهیخ من به بااخم ستادموشکافانهیا روم روبه

 د؟یکرد ینجاچکارمیا ـ

 . دهنموبازکردم ننبودپس سمیرئ گهید شدم رهیخ شیعسل یچشمها به

 . امدمیشمان د؟مسلماشرکتیشماچکاردار ـ

 زد یپوزخند

 . خوام ینم کارمندحاضرجواب من یایب یتون ینم که معلومه ـ

 رکتش فقط یفکرکرد...شما یبغل شرکت بودم آمده یکش امدمنتین منم ـ

 ؟ شهرکه نیشماتوا ی شده خراب

 . بدم ادامه راهم به خواستم یم

 ؟یداکردیکارپ پس ـ

 جواب بابغض. دمیچرخ طرفش به بااخم. نشست اروقلبمیدن یغما یتما

  دادم

  کمه سنت گفتن. خواستن یم باتجربه آدم... نه ـ

 پوزخندزد دوباره

 ... گفتن راست ـ

 گهید یاج هینجانشدیا. کارکنم مجبورم کارکنم تونم یم ستمین ربچهینخ ـ

 ختمابدب ین مهم پره ردستتونیز شهیدوهمیندار یغم چیه شماکه یبرا...

 ....ها چاره یب

 یصدا.دیلرزیم یازسرماوناراحت شترشدبدنمیب هام هیگر شدت

 .دیکش سویرئ یبازو.بود ساکت تاحاال که یناظم یآقا دمیشنیدندوناموم

 ؟ داره یحال چه ینیبینم گهید بسه ـ

 .کرد نگاه من به
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 .. یبندیم لیازسرماقند یاسوارشوداریحاالب خب لیخ ـ

 . رمیم خودم خوبم نه ـ

 :گفت یمهربان بالحن

 ؟یبر یخوا یکجام پاره یلباسا نیباا ستین خوب توحالت ـ

  کردم خودم به ینگاه

 .روش ندازمیم امو مقنعه شده پاره قمی ـ

 زد یلخند

 ؟یچ ؟پشتت یدیشلوارتود ـ

 یخون بودوتمام شده اززانوپاره که شلوارم به. شدم رهیخ بهش باتعجب

 ارهپ من یخدا یوا... پشت بردم دست نمیبب تونستم یپشتمونم.بود

 لبمو ازخجالت.بود لخت ازپشتم یشدوکم پاره لباسمم یحت شده

 ودرآوردانداخت کتش سیرئ یآقا... نییپا انداختم سرمو. گازگرفتم

 دمیچیپ خودم به عطرشو خوش پالت.شد نیسوارماش رفت... رودوشم

 ... بودم وخنک تلخ یبو کردعاشق یم خوب حالمو عطرش یبو.

 .وبازکرد درعقب یناظم یآقا نداشتم یا انگارچاره

 ... میبکن حالتون به یتافکر.دیسوارش ـ

 یب که سمیر.بود وآرام مهربان معاونش سیرئ زدبرخالف ینیلبخنددلنش

 گفت سوارشه یناظم یآقا نکهیازا بودقبل کرده صدافرمانوبغل

 ... عقبه هیاول یکمکها جعبه ـ

 کرد نگاهش یناظم یآقا

 ...آها ـ

 برگشت یدیسف وباجعبه رفت یناظم یآقا... هیچ منظورشون دمینفهم

 راه سیرئ یآقا. کردم خودموجمع... نشست وبازکردکنارمن درعقب...

 .افتاد

 .زد یلبخند یبامهربون یناظم

 .ادیم خون داره نیبب پاتوبانداژکنم خوام یم نترس ـ
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 یچیاقب آروم نکردم یحرکت... افتادچقدردرداره ادمی تازه کردم نگاه زانوم به

 یم عفض زددلم یم زخمم به که دست.زکردیتم نیبابتاد.کرد پاره شلوارمو

 . رفت

 ... آخ ـ

 سرموانداختم ازخجالت.کرد بالبخندنگاهم یناظم.بلندشد آخم یصدا

 . گفت سیرئ روبه...کرد لوجمعیوسا...کرد یچیباندپ زخمموم... نییپا

 ...جلو امیکنارب بزن بعدشم.... سردشه ادکنیوزیبخار ماکان ـ

 عهشجا اسمش مثل یعنی نباشه اسم نیا فیح ماکانه اسمش پس... ماکان

 سیرئ جناب یبو خوش گرمو بهترکردتوپالتو حالم یبخار یگرما...

 یم ؟نکنه رنیکجام ایخدا رناآشنارفتیمس هی به میرست شهرکه به. فرورفتم

 ومن که اون رهیبگ روزوازم اون یحرفا خوادانتقام یم نکه... بدوزدنم خوان

 . گفتم هیباگر نشستم خیس سرجام... گرفت میگر دوباره...کرد اخراج

 رمنمنتظ بابام مامان دیباش نداشته یکار د؟توروخدابامنیریدمیکجادار ـ

 جاکردم یب... زدم حرف بهتون کردم توروخداغلط سیرئ یآقا...

 . دبرمیتوروخدابزار

 عقب سرچرخوندن گشادوخوشکلشون یهردوباچشما.ستادیا نیماش

 : دوگفتیخند سیرئ.

 سیخاطرخ به یاونروزداشت به نه میندار تیکار ماکه دخترخوب نترس

 یم نترس... یکن یم هیگر مدام االن به نه یداد یم قورت منو شدنت

 ؟ ونهخ یبر یخوا ینم لباساکه نیباا بخرم لباس برات ییجا ببرمت خوام

 : فکرگفتم بدون. افته یم پس نهیمنوبب مامان اگه گهیم راست

 ... ندارم پول منکه ـ

 یبلندخند یناظم

 ...یبش بیج به ددستینبا توکه دوتاآقاباهاتن یوقت ـ

 همش خنگ ی دختره آخه. شدم شرمنده بودم زده که یازحرف

 ردمک بوگم خودموتوپالتوخوش. کردم ؟بازسکوت یکن عیدخودتوضایبا

 یناظم. شدن ادهیهردوپ پوشاک بزرگ فروشگاه هی به میدیتارس...

 .بازکرد دروبرام

 .ادیفشارن پات به شوکه ادهیپ آرام ـ
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 کنارم تفاوت یبی باچهره ماکان... پسرمهربونه نیخداچقدرا یوا

 یمن. شدم واردمغازه همراهشون ستادنیا گارددوطرفمیدوتاباد نیا.ستادیا

 روبه انماک... نیخوب یپسرا بابا نه... نهیبب وضع بااون منو یکس خواستن

 .کرد فروشنده

 ... کن نجاروخلوتیا ـ

 که چندتاخانوم عیسر پسره بودکه ومحکم یجد زدنش حرف نقدرلحنیا

 خبره نجاچهیا زمان اامامی....کرد رونیب بودن دآمدهیخر یبرا

 .بالبخندجلوآمد فروشنده... زنهیدلمشورم...

 .شد عرض دکترسالم ونیآقا به به ـ

 .داد دست باماکان اول

 ؟ ماکان یچطور ـ

 خبرا؟ چه میستیبدن یا سالم

 . کرد اشاره من به باچشم فروشنده

 ... یآمد خوش اجانیارش....شماس شیخبراپ ـ

 فروشنده... داشتن یقشنگ یاسما هردوشون داد دست اهمیباارشا

 هی یمشک یوابرو چشم بود گاردمنیدوتاباد نیهم یها هیتوما یپسرجوان

 کرده درست یا خامه موهاشو داشت شیا قولوه رلبیز ششیر کهیت

 .بود

 ؟ هینجوریا افشیچراق هیدخترک نیا خبره دچهیبگ خب ـ

 گفت لکسیر یلیخ ماکان

 داره الزم یهرچ وپالتوشلواروشال لباس دست هی فقط ستین یزیچ

 ... باشه خوب وجنسشم اررنگیب

 تونستم ینم دردداشت ازبس زانوم. کردورفت من به ینگاه فروشنده

 یندلص.شد حالم متوجه یناظم گرفتم باال یموکمیزخم یپا. ستمیا روپاب

 . گذاشت کنارم

  کنه یدردم پات فکرکنم یشیم سرپاخسته نیبش ـ
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 شیآخ نشستم. کردم ینم یبیغر احساس زدکهیم حرف نقدرراحتیا

 گرون جنساش فکرکنم داشت یچ همه شدم رهیخ مغازه به شدم راحت

 برگشت خندان دفروشندهینکش یطول... باشه

 ...پرو داتاقیبر... سفارشتون نمیا دییبفرما ـ

  ممنونم ـ

 ولا لباسامودرآوردم.. کردم دروقفل اول پروشدم وارداتاق لباساروگرفتم

 سورمهوپالتو روشن یآب نیبعدشلوارج. دمیوپوش یدارصورت نیآست کیتن

  شدوکمربندداشت یازکمرگشادم دارکه برش یا

 هم یرنگ یخاکستر شال دوتکه یسینگلیا ی قهیبا سهیک چشم به یا ـ

 حاالماه... کردم کموجمعیکوچ ینیوب کیکوچ یلبا. دمیپوش چشام رنگ

 یلیخ.... کنم پرداخت بعدا که کردم حفظ متشونویق ییلباسا چه... شدم

 کیش کت. کردم جمع پورمو پاره یلباسها... هیچ چاره یول شدیم گرون

 یمعمول نگاه هیبا... رونیب رفتم... برداشتم سمیرئ یعطرآقا وخوش

  هردوگفتن

 ... مبارکه ـ

 .گفت فروشنده روبه سیرئ

 .. توش لباساشوبزاره بده سهیک هی

 شدم کینزد ماکان به ناخواسته کردکه نگام یجور هی فروشنده

 .خورد بازوش به شونم که کینقدرنزدیا

 .... دم یم بهتون ام

 .کرد یاخم ماکان

 یم ازشون شیپ قهیچنددق من جالب چه.... کن شیدرو بدوچشاتم ـ

 یازکارب منو شعورکهیمردب نیا به پسره اون خاطرنگاه حاالبه دمیترس

 رفتمگ فاصله ازش. گرفت بغضم میکاریب یادآوریبا... دمیچسب کارکرده

  طرفش گرفتم کتش

 ارمیعدبب بشورم خونه ببرم نداره یاشکال اگه شده فیکث دکتتونیببخش ـ

 شرکت

  گرفت کتوازم
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 ... ستین الزم نه ـ

 موقع... کردن حساب لباسامو پول یک دونم ینم...درک به گفتم تودلم

 :گفت فروشنده... ازمغازه خروج

 د؟یکار به مشغول ییشماجا دخانومیببخش

  فشاردادم هم به لبامو

  کارمیب نه ـ

 .دیکوب هم دستاشوبه

 که گردم یدمیجد همانکنی دنبال ماه هیشترازیب راستش خوب اچه ـ

 یطراح که یدیجد یلباسها یمعرف یبرا شماباشه مث اتشیخوصوص

 ... کردم

 بدم مثبت جواب تاخواستم... ستیبدن یداکردم؟مانکنیخداکارپ یوا

 . گفت ابااخمیعرش.

 دست یدیدخترد هیربازیام....کارنداره نیا به یا عالقه خانم نینها ـ

 ؟ یکرد وپاتوگم

 یم دنبالش دارم مدتهاست که هیموردهمون نیا... خودم جون به نه ـ

 ... گردم

 .زد یپوزخند رفت نشیماش طرف به ماکان

 انداخت؟ من به ینگاه... یکن یم داشیپ شاالیبگردا بازم ـ

 ...اسوارشویب ـ

 رفتم حرف یب بودم متعجب دوتاشون شدن یرتیوغ ازحرکت که من

 زارن ینم هم کنیم کارمیب هم...ها شهیم شونیزیچ هی... نیکنارماش

 هردشون. کنم خفشون فمیظر یدستا نیباهم دوستدارم. داکنمیکارپ

 .وبازکرد ادرعقبیارش.. که ستنین آدم هرکولن

 .دیسوارش ینادر خانم ـ

 اباخدافظی ازدوستشونیوارش ماکان.... سوارشدم کنم نگاش نکهیا بدون

  سوارشدن
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 یم دپوشینوسفیزم آرام برف کردم یم نگاه رونیب به شهیکنارش از

 یبرا یچ واقعاهمه... یکیش یها خونه چه... یدلباز یابونایخ چه.کرد

 میزدارایکارگرن هی به.بود نوشته رستوران هی ی شهیش پشت  پولداراس

 ... اردادزدمیاخت یب میبود ردشده یکم

  دیصبرکن. یدار نگه ـ

 پشت جلواگه شدم پرت. که پاشوروترمزگذاشت نیهمچ سیرئ چاره یب

 . بودم شهیحاالتوش بودم ننشسته

 سرشوخرخوند ایارش

 ؟ شده یچ هیچ ـ

  دروبازکردم. رستوران طرف دمیدو... نییپا دمیپر جواب بدون دروبازکردم

 . آمدم شهیش پشت یآگه یآقابرا سالم ـ

 .کرد من به یمردنگاه

  یخوا یکارم مادرت یبرا... سالم

 .. خودم یبرا نه ـ

 ؟یبلد یتوآشپز میخوا یماآشپزم ـ

  انداختم نییسرموپا

  ستمیبلدن نه ـ

 . سالمت به پس ـ

 دهش ادهیپ اوماکانیارش... رونیب زدم ازرستوران  لنگان یوپا یدیباناام

 بازکردسوارشدم ابازدروبرامیارش یول.سوارشد من دنیباد ماکان. بودن

 .  دروبست

 ؟ عجله نیباا یکجارفت.:ایارش

 . کردم گره دستامودرهم یدیباناام

 دست هیبا سیرئ.نشد یول رفتم خواست یکارگرم رستوران اون ـ

 وبهر  صورتش یجلو وگرفت هردودستش.داد سرشوتکون شیشونیزدتوپ

 اکردیارش
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 . کن ولش یگ یم کنه یم ونهیآدمود کاراش... بچس گمیم یوقت...ایب ـ

 ونگاهمن نهیآ یبعدازتو یکم. گفت یم راست فکرکردم یکم گرفت بغضم

 .کرد

 ... برسونمت خونتونوبده آدرس ـ

 . شدم ناراحت شیسردوعصب ازلحن

  رمیم خودم شمینم مزاحم گهید ممنون نه ـ

 ...زدکنار یسر خواسته یانگارخدا اونم

 .دیهرجورراحت باشه

 . درگذاشتم ی رهیدستگ یدستمورو

 لباساروبراتون پول گهید چندوقت ممنونم امروزتون خاطرکمک به بازم  ـ

 . خداحافظ شرکت ارمیم

 گفت یجد یلیاخیارش شدم ادهیپ

 ... متیادبزاربرسونیم برف داره ـ

 . خداحافظ. شدم مزاحم یلیخ گهید ممنون نه ـ

 یزجلوا برق مث یمشک نیماش... گرفتم فاصله نیازماش. نوبستمیماش در

 ؟برف تهرانم یکجا االن خدامن یوا. کردم نگاه اطراف به.شد رد چشمم

 هیشعوریب کهیمردت... برم طرف ازکدام دیخدابا. کردم یم صورتمونوازش

 که نمیا... کردم نگاه آسمون به. زمیبر سرم به یخاک نکردحاالچه تعارفم

 متوصورت تابف نییپا سرموانداختم... باره یم بدبخت روسرمن یامروزه

 پول یمقدارکم... کردم نگاه پولم فیک به یخلوت لبانیخ چه.... نخوره

 من میبدبخت خداچه... سمیوا روپام تونستم ینم.کرد یدرم زانوم... داشتم

 اون هک یاتوبوس ستگاهیا طرف به واشی واشی سارشم شهینم میتاکس...

 کنارم ینیماش که بودم شترنرفتهیب چندقدم. بودرفتم یکینزد

 دمید ینومیماش بزرگ یچرخا فقط رفتم تندتندراه ازترسم.ستادیا

  شدم کوب خیم آشناسرجام ییباصدا

 ؟ ینادر خانوم..؟ینادر خانوم ـ

 یبرا.بود آورده رونیب شهیازش سرشو.ابودیارش.... دمیصداچرخ طرف به

 .زد یک پل مدام نخوره چشمش به برف نکهیا
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 ...دشدهیشد دبرفیسوارش ـ

 . کنم دغرورموحفظیبا

 ... رمیم خودم ممنون نه ـ

 .دروبازکرد عقب ی رهیدستشوبردستگ هی

 . بدشده یلیهواخ گهیسوارشود ـ

  دادم سالم آرام یباصدا... ناچارسوارشدم به. پاکردم پاواون نیا یکم

  سالم ـ

 :گفت سالمم جواب یجا به ماکان یول.سالموداد اجوابیارش

 ؟؟ یچراتاحاالنرفت ـ

 .... بعدش... بعدشم... برف نیادتوایرنمیگ نیماش ـ

 ؟ یچ بعدش ـ

 .. برم طرف دکدومیوبا نجاکجاستیا دونم ینم راستش ـ

 ؟ یدبریکجابا یدون یواقعا؟نم: ایعرش

 ... برم طرف کدوم دونستم ینم یول... بلدم وکه خونمون چراآدرس ـ

 ؟یشد ادهیچراپ یبلدنبود توکه:  ماکان

 ... باشم مزاحمتون خواستم ینم آخه... آخه ـ

  گفت یباکالفگ

 ... خوبه نشم یروان دختره نیا خداامروزازدست یوا ـ

 ... داشته یروزسخت چارهیب نیا یرینگ سخت ماکان بابا یا: ایارش

 .شد آرام ماکان یصدا

 ....شرفا یب اون یگیم راست ـ

 یصدا یروزسخت بودعجب من شدن عیواقعاامروزروزضا.نداد ادامه گهید

  شدم بودخوشحال یناز ی شماه. درآوردم فمیازک عیسر.بلندشد میگوش

 ...ناناز م سال ـ
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 ؟ یخوب برگ گل سالم ـ

 چه. شنوم یصداتوم شدم چقدخوشحال یدون ینم یناز یوا ممنون ـ

 ... دانشگاه خبراز

 ... دهینم حال یستین توکه یول خوبه ـ

 ... گهید داکنیپ من مث دوست هی بابا یا ـ

  شهیتونم یچکیه ـآخه

  بخون درس خوب پس ستمین من حالکه ـ

 نایخبرازبابا چه جونم یگل باشه ـ

  شده چقدرراحت یدونینم دمینچرخریو بابا یبرا شیپ ماه... خوبن ـ

 ؟ کنه ینم تتیاذ کارشب یراست... یهست یتودخترخوب نیآفر واقعا ـ

  کنم قطع یندار یکار اگه.ادشدیز مکالمت زمیعز... کردم عادت نه ـ

  یباب جونم یگل نه ـ

  یبا ـ

 دوباره...داد حال بهم صداش چه دمیخند باخودم. کردم وقطع یگوش

 .خورد زنگ میگوش

  بله ـ

  ینادر خانم ـ

 .دییبفرما خودمم بله ـ

 ؟.دیداشت یحسابدار سانسیشمال خانم ـ

 ... دارم یحسابدار پلمید من نه ـ

  میخواست یم سانسیمال پس آهان ـ

 زونیآو ولوچم لب... توروحت یا.کرد وقطعیگوش بزنم حرف تاخواستم

 یرمکا من نوشتم روش.. کردم نگاه بخارگرفته شهیش به یدیباناام.شد

 زدن یم حرف آرام یباصدا اوماکانیآرش. کردم هیصداگر یوب آروم... خوام

 . آدرسوبپرسه عقب ابرگشتیارش... کنجکاونبودم منم
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 ؟ یکن یم هیگر یدار.. ا....آدرستون ـ

 . کردم پاک یاشکاموتند ـ

 فتگ.کرد یم ینطوررانندگیهم طرفم گرفت یکاغذ دستمال ماکان...نه نه ـ

  یباش یفیاددخترضعینم بهت کن راشکاتوپاکیبگ ـ

 . کردم صورتموپاک دستمالوگرفتم

 ؟ یدار یحسابدار پلمید ـ

 .شد تموم درسم امسال بله ـ

  ینرفت چرادانشگاه ـ

 . دمیکش یجگرسوز آه

 ... برم نشودکه ـ

 ؟یدینش قبول هه ـ

  گفتم بالج.بود مسخره لحنش

  نرفتم آمدکه شیپ یزیچ هی یول.. شدم چرااتفاقاقبول ـ

 ؟ یچرانرفت اونوقت ـ

 ...یبرا.. نکهیا یبرا ـ

 . کنه رمیتحق نیازا شیب نداشتم دوست نگفتم ادامش

 ؟ رهیونم شهیم قبول دانشگاه عاقل آدم آخه ـ

 . دررفتم ازکوره...یعوض... بودم بدجوررومخم پسره نیا

 ... رهیادمین سرش بتیمص هی چرااگه ـ

  عقب برگشت ارشاباتعجب

 ؟ شده یچ ؟مگه بتیمص ـ

 باهام بااحترم شهیاهمیارش چون دادم ینم دجوابیپرس یم ماکان اگه

 . دادم زدجواب یم حرف
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 اختمانس یبنا که بابا... کنکوروگرفتم ی جهینت یباخوشحال من که یروز ـ

 منم.رشدیگ نیزم شهیهم یوبرا نییشدپا پرت سوم ی بودازطبقه

 . کردم یم خانوادم یبرا یدکاریبا

 :گفت دمید نهیماکانوازتوآ اخم

 . کنه یکارنم چرامادرت ؟خب یگرد یکارم دنبال نیهم یبرا ـ

 ... کنه مراقبت دازباباوخواهروبرادرمیبا تونه ینم مامان ـ

 .داد تکان تاسف عالمت به یاسریارش

 نبود؟ مهیب بابات متاسفم ـ

 .کرد پرداخت ودرمانشو عمل خرج کارش صاحب خوشبختانه یول... نه ـ

 حرف یکس خونه یکیتانزد...شد حاکم نمونیب سکوت آدرسودادم

 ... شمیم ادهینجاپیهم ممنون.نزد

 .کرد نگاه عقب به ماکان

 ؟ نجاخونتونهیا ـ

  کوچس داخل نه ـ

 ...در دم رسونمت یم خوب ـ

 ینما انگشت...زن یم حرف سرم پشت نینهابب هیهمسا اگه نه یوا ـ

 ... یراحت هرجورکه باشه... شمیم همه

 هب اونم کردم نگاهش شدم متوقف سیرئ یباصدا دروبازکنم بردم دست

 .شد رهیخ من

 ؟ینادر خانم ـ

 ... بله ـ

 .... اسرکارتیب ازفرداشب یول یکن داستراحتیبا یچیه که امروز ـ

 .... دمیشن ؟درست االن گفت یچ.کرد هنگ مغزم

 شما؟؟؟؟... شرکت...؟تو...سرکار امیب یعنی....یهاااا؟ ـ

  اسرکارتیب بله ـ
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 : گفتم لرزان یباصدا....گرفت میگر یازخوشحال که کردم نقدرذوقیا

 ... داره نگه خدابچتوبرات... سیرئ یآقا ممنونم... اشکرتیخدا یوا ـ

  دنیخند باهم سیاورئیارش

 .. میدار گفتمابچه یحاالک بابا یا ـ

 .بود محکم یول آرام لحنش

 . یکن ینم میحاضرجواب یریم ویایم کارمندخوب هی بعدمث به نیازا ـ

 .خداحافظ... بده رتونیخداخ... دم یم قول چشم ـ

 دمیپر یازخوشحال شدم واردکوچه شدم ادهیپ... دادن جواب هردوباهم ـ

 دوست خداجون... اشکرتیخدا... دمیشدموتوهواکوب مشت هواودست

 ادمیاز درپام... شدم واردخونه یباخوشحال یول لنگان لنگ... دارم

 باشدهیز برام یچ همه شدم اطیواردح دوتودرچرخوندمیکل.رفت

 گوشم آشنابه یصداها.بود یدرورود یجلو کفش چندجفت...بود

 ادشونی  گرام یعموها عجب چه زدم یپوزخند.هه هه..هه..دیرس

  دادم سالم واردشدم...دارن میضیمر افتادداداش

  سالم ـ

 یم ازچهرش ینگران بلندشدآمدجلوم عیسر مامان... کردن نگاه من به همه

 . دیبار

 . دارم کارت اتواشپزخونهی؟ب یامروززودآمد ینباش خسته دخترم سالم ـ

 .کرد نگام باالخم فقط یعموعل

 .داد. بلندجواب بابا

 ... ینباش خسته بابا گل سالم ـ

 باسرجواب برم زنموقربونش.داد جواب یرلبیز که نمیعموحس

 یلپا. آشپزخونه رفتم مامان ؟دنبال دنید سیبارئ منو نا؟نکهیا چشونه.داد

 وگرفتم دستش دمید تودستش یکم لرزش.بود قرمزترشده شیگل

 ؟ی؟چراناراحت یمامان شده یچ ـ

 . بابابات دعوا آمدن یکن یشباکارم دنیفهم عموات دخترم یوا ـ

 . نشست میشونیپ به یاخم
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 . من ی اوناچکاره خودکردن یب ـ

 ؟ میچکارکن دخترم یوا ـ

 . کنم یم درستش خودم نباش نگران ـ

 ها ینکن یاحترام یب یوقت هی دخترم ـ

 ... نباش نگران مامان نه ـ

 .دیرس گوشم بزرگتربودوبه ازبابا عموکه یصدا

 ؟ یکار شب رهیم دخترجونت نمونده برات رتیغ گهید داداش یچ یعنی ـ

 .تربود کیازباباکوچ نیعموحس

 بره نداره حق گهید.... رهیدخترشباکجام نیا گن ی؟نم گنیم یچ مردم ـ

 ...سرکار

 من یول. نشست کناراپن مامان رونیب میرفت ازآشپزخونه منومامان

 رآوردهیگ زبون یباباموب یطفل. داد یم گوش فقط بابا. گربودم سرپانزاره

 زنعمو... کنه ناراحت کشمو زحمت یبابام یکس خواست ینم دلم... بودن

 .کرد من به یبد نگاه.بود توپ مثل چاق که یعل

 . کنم یکارم شباتوشرکت گهیبعدم.. کنهیشباچکارم ستین معلوم ـ

 نیا که شدم شوکه که منم.زد چنگ صورتش به مامان حرف نیا دنیباشن

 .شد یباباعصبان... سوزونه یم نداشتشو مانیوا نید راحت چه زن

 من پاک دختر دبهیدیم اجازه خودتون چطوربه فهمم ینم چه یعنی ـ

 کنهیکجاکارم دونم یم. کردم قیتحق کارش درباره خودم ؟من.دیبزن تحمت

. 

 منزن حرف دکهیدستموکش مامان. جلورفتم قدم هی. اوردمین طاقت گهید

  گفتم بلند یبصدا.بود کرده داغ مخم من یم

  سرجاش همتون احترام نکهیا اول ـ

  عموکردم زن روبه

  فرارنکنم پسرم دخترشمابادوست مثل که دارم نقدرشرفیا دومامن ـ

 .شد کردوالل نگام بابهت کردم عمو رونثارزنیت نیاول
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 یچ ضتونیمر دداداشینیدببیآمد چندماه نیازشماتوا یکی کدوم...سوما ـ

 هست؟کدومتون یزیچ ؟سرسفرشون... غذادارن ها بچه... داره کم

 ماه هیدیدون یم چیه....دیریبرادرتونوبگ یداروها.بار هی فقط...بار هی.دیآمد

 چیه منوباباومامان... میدیکش یسخت ماچه... داکنمیکارپ نکهیازا قبل میون

 ...دیدون ینم..دیدون ینم نه/؟؟. گذشت یگلروورضاچ به...

 سکوت حقه دحرفامید که بابام حرفاموزدمی همه هق وهق هیباگر

  دادم ادامه.کرد

 بابام خودمو ازشرف بلدم من... خاکه به شیمنت چه پاکه که ییطال ـ

 یازین البته... مشخصه کنم یکارم من که یکاروشرکت ساعت کنم مراقبت

 قیقدتحیدبریتون یم دیدار دوست اگه یول... بدم حیشماتوض به ستین

 راه یب حرف ابابامی سرمن بعدپشت به نیازا اگه درضمن...دیکن

 کردم یادب یب اگه بازم...باالسر یخدا به کنم یم دواگزارتونیبگ

 ... بااجازه کنم روشنتون خواستم یفقطم.دیببخش

 سیرئ بده رتیخداخ... کردم یخال خودمو شیآخ... اتاقم رفتم عیسر

 خونه یبعدباخداحافظ یکم... یداد پس بهم امروزکارمو که بداخالق

 عادت کردم لباساموعوض. کنم یخواه معذرت ازبابا دبرمیبا.شد خلوت

 رفتم... کردم یرهام پشتم توخونه مواژوبلندمو یموها شهیهم داشتم

 بایز ی چهره.زد یلبخند بابا. دمیبوس لپش... نشستم کناربابا رونیب

 . نمیباباروب خواددردوغمینم دلم دوخت من وآرومشوبه

  بابا گل... بابا جان ـ

 بزنم حرف باهاشون ینجوریا خواستم ینم...دیببخش منو ییبابا ـ

 ....زنعمو یوقت راستش... راستش...

 . بگم حرفممو ی ندادادامه اجازه بابا

 بوداوناحق تودرست یحرفا ی همه. ستمین ناراحت دخترم دونم یم ـ

 بزنن تحمت من دخترپاک به نداشتن

 .زد یلبخند

 ... شمارودارم فقط من یبزرگ نیا ابهیدن نیتوا ـ

 .کرد یصدادار ی خنده

 .... گلکم ییبابا مهمترگل ازهمه... خونه نیآورا نان یا خونه نیتومردا ـ
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 دمنمیکردسرموبوس نوازش مویا بلندقهوه یدموهایکش منوتوبغلش

 مهموناآمده ی ازبدرقه تازه که مامان... کردم حلقه دوکرش دستمو

 :گفت یباخوشحال بودتوخونه

 یدید... میدیمانفهم یشد نقدربزرگیا یک حاالت رمیش دخترم یوا ـ

 ...زد حرف قشنگ آقاچه

 ستادیا سرپاکنارم

 لباسا نیتوا ینازشد چه مبارک لباسات مامان برگ گل یراست ـ

 . یدینوخر لباس یکرد خوب... نمیارببیبروب

 دیخند بابام ازباباجداشدم

 ... نمیاببیب بروبپوش بابا گهیم راست ـ

 دیچرخ دورم مامان دمیپوش رفتم دوباره

  تیعروس رخت شاالیا مامان مبارکه ینازشد چه دخترم... یوا ـ

 ... میکوتاعروس مامان...اووو ـ

  باباگفت

 فکرخودتم به خوبه یماکرد خرج یداشت یهرچ مدت نیتوا بابا مبارکه ـ

  یباش

  میدار یغذاچ گشنمه یمامان... کردم مامان روبه

  کشم یغذاروم... رسهیروم گل االن میدار مهیق دخترم ـ

  دمیبوکش درقابلمروبازکردم رفتم

 چندتاماچ کردم رضاروبغل... درقابلمروگذاشتم... داره مییبو چه به به ـ

 یکم درآوردم لباسهامو... اتاقم بردم باخودم کردم ازش صدادار

 اون به شونه نیازا تاصبح شب اون....تاغذاحاضرشد کردم یبارضاباز

 شویمشک یموها یا قهوه درشت یاباچشمایارش به مدام دمیچرخ شونه

 یعسل چشم کانم ما...رو گندم وصورت فرم خوش لب ینیب بود زده باال

 یمو موهاشومدل برنزه پوست وجذاب یگوشت لب دهیکش یوابروها

 چرابه یشد وانهید مگه گلبرگ یوا.... توسرم زدم.... بودباال زده ایارش

 قهیدق پنج فقط اگه... شهینم آخه... گهید ربخوابیبگ یکن یاونافکرم

 عمو یجلو وباغرورازآبروم... بودم شده بدبخت االن من دنیرس یرترمید
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 اروزدنیعوض اون چطورهردوشن یوا...گرفت خندم.... زدم ینم حرف نایا

 ینم ینجوریا بابا اگه آه... خودم مثل... هه... بودتکواندوکارن معلوم

 تسین نامهمیا یول... امتحان رفتم یم سه دان یدبرایبا گهید ماه هیشد

 سروقت که خونس وام قسط مهم ستین یخال که مونه سفره مهم

 نمکیم یسع یول ترن باارزش ابرامیتودن یزیناازهرچیا... شهیم پرداخت

  باشگاه برم نیتمر یبرا بارو هی ی هقته

 یباصدا...برد خوابم بعدازنمازصبح درست باخودم زدن حرف یبعدازکل

 رخت... کهی ساعت یوا... کردم نگاه رومچم ساعت به دارشدمیرضاب هیگر

 رونیب رفتم ختمیر هم به یموها کردن بعدازشونه کردم خوابموجمع

  بودن ل.بلدمآانکرد

 ... رضاچشه سالم ـ

 ... رهیگیومیبستن ی بهونه جان مامان ـ

 یاشک شیخاکستر یچشما دمیتپولشوبوس یلپا کردم رضاروبغل

 بود رفته مامان به چشممون رنگ مون هرسه... کردم بوداشکشوپاک

  برات خرمیم رمیم نکن هیحاالگر یداداش باشه ـ

 کرد روپهن سفره مامان ـ

  خره یسرمام هواسرده دخترم ـ

 ... داره گناه گرمه که توخونه جان مامان نه  ـ

  دمیبعدلباساموپوش شستم وصورتمو یدستشو رفتم گذاشتم نیرضاروزم

  گفت کجادخترم بابا

  بستم پالتومو ی دکمه

  داره گناه بچه بخرم یرضابستن یبرا رمیم ـ

  بده رتیخداخ برودخترم

 کیک میکل دمیتاخر ده  یبستن دونه هی یجا به... سرکوچه ی مغازه رفتم

  دمیگلرود سرراه کردم اضافه. تیسکویوب

  یکجابود یآبج سال ـ

  گرفتم براش کردآمدم یبستن ی رضابهونه... یخواهر سالم ـ
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 کرد دستم ی سهیک به ینگاه

 ؟یدیرضاخر یبرا فقط ـ

  دمیلپشوکش

 دمیخر تیسکویوب کیک یکل تازه... دمیخر هممون یبرا زمیعز نه ـ

  فرداببرمدرسه

  جونم یآبج یمرس جون آخ ـ

 دیبوس گونمو

 شد؟یم یچ میتورونداشت اگه یآبج ـ

  روشونش شدزدم نیغمگ نگاهش

  بگذره سخت بهتون زارمینم نباش نگران دپسیدار منو حاالکه ـ

  یآبج یخوب یلیتوخ ـ

 یاهنگ بابا... دادم یبستن همه به میدیرس که خونه به... لبخندزدم فقط

 کرد من پرمهربه

  ماداده خدابه که یا فرشته هیتو... باشه یراض خداازت دخترم ـ

 ؟ یحرفازد نیبازازا جان بابا... بابا یا ـ

 دبرمیبا امشب دمیخواب گهید غذادوساعت بعدازخوردن

 دخوشحالیرس یوقت شدم سیمنتظرسرو شهیزودترازهم...سرکار

 راننده یآقا شدن بعدخوشحال یول کردن همکاراتعجب ی همه سوارشدم

  گفت

 

  دنبالت امیزدب زنگ خودش سیرئ ـ

  شمادردنکنه دست..واقعا؟ ـ

  کنم یم خواهش ـ

 :گفت پشت ازاون ونیازآقا یکی

  دهبرگردون کرده رونیب که یکس سیرئ که هیبار نیاول نیا یآورد شانس
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 یمن توپوستم یازخوشحال نشستم ودوستام باهمکاران کردن بش باخوش

 دمیگنج

 

«« 

 هارم بابچه یشوخ ویگوش یباز کردم یکارم بعدمرتب به شب ازاون

 یچ ونمد ینم.. برگشتم حاالکه بدونم تویموقع نیدقدرایبا... کنارگذاشتم

 به همه.دیرس سرماه... ممنونم ازش درهرصورت شد عوض سیرئ شدنظر

 یم چراخجالت دونم ینم نرفتم من یول رفتن یم حقوق گرفتن یبرا نوبت

 یول داشت حضور دادن حقوق موقعه شهیهم ایعرش.. ازشون دمیکش

 تسرحسابدارخلو یوقت گفتم شدم الیخ یب نبودخالصه وقت چیه سیرئ

 .زد صدام یحسن یآقا... خونه برم که دمیلباساموپوش... رمیشدم

  رمدخت یتونرفت فقط برومنتظرتن... یحسابدار یچرانرفت ینادر خانم ـ

  انداختم فموروشونمیک

  رمیم االن چشم ـ

  رواردشدمیز سربه درزدم... انباشهیارش دعاکردم تودلم ناچاررفتم به

  سالم ـ

 سمیبودرئ اکمیخداارش یوا سرموبلندکردم دادن سالم چندنفرباهم

  دادم سالم دوباره ختیر یهور دلم... نجاسیا

  سالم...س ـ

 .زد یلبخند سیرئ

 تاحاال؟ یکجابود... ینباش خسته ینادر خانم سالم ـ

  رکردمیددیببخش..ب ـ

 دیکش رونیکاغذب اسرشوازتوچندبرگهیارش

 ؟ چطوره رحالتونیخ به صبح ینادر خانوم به ـ

  دنیم جواب من به باخنده چه ناچشونهیواخداا

 داد کنارخودشونشون یصندل ماکان
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 جبع بودم یجور هی نشستم کنارش کوتاه یدباقدمهاینیدبشییبفرما ـ

  ترسه یم ازش آدم داره یا جذبه

 گذاشت وروسرش نکشیدبودعیسف یباموها یرمردیپ حسابدارکه یآقا

 پول چنددسته انداختن چرتکه یکردبعدازکم حساب مویکار ساعت

 دیجلوکش ویدفتربزرگ زگذاشتیروم

  کردم کم ازحقوقتون دکهینبود هفته هیدیدامضاکنییبفرما ـ

  زدم یلبخند کردم امضا بلندشدم

  ممنونم دونم یم بله ـ

 :گفت یمحکم یکردباصدا یاخم سیرئ

  بده حقوقشوکامل نه ـ

 نشست حسابدارصاف شدم شیجد صورت مات

  قربان یول ـ

 بره گفتم مدت هی خودم دمنیکن حقوقشوکم ستین الزم گفتم که نیهم ـ

 بده حقوقشوکامل پس

 فحر  رمردروحرفشیپ بودکه یجد نقدرتوکالمشیا کردم نگاش باتعجب

  کنم اعتراض نزدخواستم

 شونیا سیرئ یآقا یول ـ

  فرمش خوش رولب گذاشت سوابشو انگشت کنم ندادحرفموکامل اجازه

 ششیه ـ

 تنداش رمردجراتیپ اون.. نییپا انداختم سرمو  لبموگازگرفتم ی گوشه

 یزمیزریر اافتادکهیارش به نگاهم من به برسه چه بزنه حرف روحرفش

 ییهالباس ول زبرداشتمیکردپوالروازروم پولمواضافه هیدحسابداربقیخند

 یآقا بودم دهیمتشونودیق ازقبل جداکردم بودن دهیخر برام که

 نییپا سرمو سیرئ یآقا طرف پوالروگرفتم سرکمدش حسابداررفت

  انداختم

 رشدیددیلباساببخش پول نیا...سیرئ یآقا ـ

 .کرد نگاه من به کردباتعجب یاخم
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 ؟ خواست ازتوپول یک ـ

 . کنم دپرداختیبا یدولینخواست دونم یم.. یم

 :گفت رلبیازیارش

  بوده چقدرپولش مگه بابا کن ول ـ

 سرموانداختم... عقب رفتم قدم هی دمیشدترس کردازجاکنده یاخم سیرئ

 رشعط یبو کرد یم ذوبم داشت نگاهش ینیشدسنگ کینزد من به نییپا

 ... کنهیم آدمومست

 کارپس هادنبال توکوچه یافتاد ینم تنهاراه کردم ینم اخراجت اگه ـ

 پوالتوبرداروبرو نکردم اخراجت تادوباره لباساتوبدم دخسارتیبا خودم

  ختیر قلبم حرف نیا دنیباشن

 خداحافظ رم یم کردم غلط....توروخدا نه ـ

 ازپشت هاشون قه قه یصدا رونیب زدم ازاتاق فشردمو پوالروتودستم

 ... دنیخند من نابهیبازا... کردم عیبازضا دمیدرشن

 بودم کرده عادت هم داشتم عالقه کارم به هم شدومن یم یروزهاسپر

 تر راحت بابا حاال کردم مهیوب باباومانم یحت بودم یراض ازحقوقم ازکارم

 شده وراحت آرام مونیزندگ...دکتر بره یدرمان ی بادفترچه تونست یم

 بودم یراض بدم خونه به وآرامش کنم کمک خانوادم به تونستم نکهیبودازا

 یم ونهخ تابه بردویم خوابم سیتوسرو یخستگ وقتاازشدت یبعض درسته

 خانواده یاعضا همه... انداختمیم آماده خواب تورخت خودمو دمیرس

 کردن یم درست وبرامیآرام طیمح شهیهم بودن من استراحت مراقب

 به مودل موضوع نیوا... کنه یابازی بزنه حرف بودآرام ادگرفتهیرضا یحت...

 کارمون توشرکتم خوردم یبد یدبودسرمایع کینزد کرد یترم کارگرم

 نکنم یکار وخراب نبره سرکارخوابم نکهیا یبودبرا ادشدهیز یلیخ

 نهک عفونت گلوم هرروزبدتربشه بودحالم شده باعث نیهم دارونخوردم...

 مد بودبرام نگرانم مامان افتادم تواتاقم افتادم هوشیب  خونه  دمیتارس

 .کرد درست کرده

 یداروم یکم کاش بده حالت یلیخ رهیبم مامانت یاله مامان اگلیب ـ

  یخورد

  ندارگفتم وحال گرفته یباصدا
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 یم داره سرم... خوبه کرده دم نیهم... رهیگیم سرکارخوابم مامان دارونه ـ

  گرنمهیم کنم فک ترکه

 درست موبرامیل وآب عسل شربت یکم مامان دمکردروخوردم

 به یلیم....برد ماساژدادتاخوابم مویشونیپ آرام کردبعدازخوردن

 نکردم قبول رمیبگ یمرخص اصرارکردن هرچقدرباباومامان نهارنداشتم

 داشتم سردرد ازبس رفتم یحال یباب خوردم سوپ یزورکم به نهارم...

 خانوم نبیساراوز شدم کارم شدمشغولیزوربلندم به سرکارچشمام

  هواموداشتن

  یامدینقدربدبودنمیا دخترخوحالت: سارا ـ

 ؟ یچ بروخونه شهیهم یبرا بعدبگن رمیبگ یمرخص برم سارااگه یوا ـ

  خانوم نبیز

  ستین امینجوریا دخترم نه ـ

  ترسم یم حاالم شدم اخراج یخود یبارب هی منکه دونم یم چه ـ

  میشد ساکت یحسن یآقا یباصدا

 یجا به دهمهیبازد انیم دارن ومعاونشون سیرئ یدآقایباش هاآماده بچه ـ

  ومنظم خودمرتب

 ؟همهیچ کنم خراب جلوشون بود؟اگه وقتش االن شانس یخشک به

 ابلوزمردانهیارش دهردوواردشدندینکش یطول قرارگرفتن سرجاشون

 دهیپوش اسپرت باکفش یمشک نیوشلوارج یمشک چرم دوکاپشنیسف

 ینفت یآب نیشلوارج و اسپرت وکت جذب یمداد نوک ژاکت ماکان...بود

  گفت واشیسارا.. بودن پیت بودواقعاخوش دهیپوش داسیآد وکفش

 کرد یمام شدخداقسمتیم یچ... گرنیج چه نگاشون ـ

 زد یپوزخند اعظم

  الیخ خوش ارنیرنمیازمابهترگ نامیا آره ـ

 کرد خودشومشغول خانم نبیز

 ؟.دیبش اخراج نیخوا یم شیه ـ

 ونیآقا قسمت اول... زدم یزارم داشتم خودم خراب توحال که منم

 جیگ سرم بودم داشته زوربازنگه چشماموبه... کارگرفتن وگزارش دنیود
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 یبودوا تارشده دمیانگارد کردم چشماموبازوبسته محکم رفت یم

 نجاسیا سیرئ حاالکه گندمن شانس.. شدم یم ینجوریخداچراا

 دنیمارس قسمت ؟به یچ بشم اخراج دوباره بشم؟اگه ینجوریدایبایز

 ایارش یول ماروداد سالم جواب یجد یلیخ ماکان... میداد سالم همه...

 یادیز هام روشونه سرم شدن کینزد من به زنان دادقدم بالبخندجواب

 هچشماموتندتندبازوبست بودم جیگ.دیپرس ازم یچ ماکان دونم یکردنم یم

 یدست که... شدم یم نیبرزم نقش داشتم رفت چشمام لحظه هی کردم

 یلو نبودم هوش یب داشتم بازنگه چشمامو یسخت شدبه حلقه دورکمرم

 جمع روسرمون کردهمه یم خوب حالمو تلخ یبو نیا نداشتم میحال

 .کرد همه روبه ایارش... شدن

 دیبرس کارتون به ددورشویکن خلوت ـ

 کرد من به یکنارمازانوزدنگاه ـ

 ؟ هویشد چش ماکان ـ

 رهیم ازحال داره شدم متوجه دمیپرس یم سوال ازش داشتم دونم ینم ـ

... 

  زدتوصورتش خانوم نبیز

 ازپاافتاد خرش خداآ یوا ـ

 دمانعبو حلقه دورکمرم که یدست یول رونیب امیب ماکان ازبغل کردم یسع

 شدم یم آب داشتم شدازخجالت

  باشه آروم ـ

 :گفت خانم نبیز ابهیارش

 بود؟ ضیمر مگه ـ

 نداد شرگویبگ یامرخصیداروبخر میهرچقدرگفت ضهیمر هفتس هیآقا بله ـ

 دارگفتم خش فویضع یباصدا بودم کرده جاخوش توبغلش

  دبلندشمیبزار خوبم ـ

 که بلندشم بازکردخواستم دستاشو کردآرام چشمام به ینگاه ماکان

 رپاهاموبلندمیبردز دست یمعطل بدون نبارماکانیا... نیزم خوردم دوباره

 کرد
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 .کر حرکت سرعت به ـ

 .... گهیادیب یستادیچراوا ایارش ـ

 شرکت سیرئ کارگررتوبغل همه نیا چشم یافتادجلو ماراه ادنبالیارش

  ازخجالت مردم یوا...

 رفت آبروم نیزم دمیبزار شهیم ـ

 .شد خیس تنم موبه چکهیپ توگوشم صداش

 ؟یبش نیزم نقش دوباره نیزم بزارمت نباشه حرف شششیه ـ

 ترف یم اکنارماراهیارش روبردم استفاده کمال عطرش یکردوازبو سکوت 

 حاال چشه ؟ماکانیبدبودچراآمد نقدرحالتیا دخترتوکه آخه ـ

  گهید انفالنزا همون خورده دیشد یسرما گهید معلومه ـ

 منو میواردشد یوقت ازودتردروبازکردیارش رفت خودش اتاق طرف به

 یم خجالت هم... زشیم پشت رفت حرف یدازکردب نفره سه ی روکاناپه

  ستنش اکنارمیارش نشستم سرجام یحال یباب... دمیترس یم هم دمیکش

  یشیم زودخوب ستین یزیچ درازبکش ـ

 انکردماک نگاه من کمربه به بلندشدسرپادست ماکان زدباآمدن یلبخند

 کنه نگاه من به نکهیا بدون آورد رونیب ازجلدش وفشارسنجو یکنارمگوش

 به روعش قلبم گذاشت نمیوروسیبعدگوش گرفت نموباالزدفشارمویآست

 . کرد مصورت به ینگاه... لبموگازگرفتم... گرفتم کرداسترس تندتندزدن

  بازدم دم بکش نفس راحت باش آروم ـ

 کرد هنیمعا.... گذاشت وتوپشتم یگوش باتوبغلشیتغر جلو دیکش منو

 . لباشوبرددهنش...دید حقمو وته بعدگوش

 وگلوشم گوش دهیشد شمیسرماخوردگ نییپا یلیخ فشارش... ایارش ـ

  براش یاریب یچ یدون یم ارخودتیب چندتاآمپول سرمو هیبرو... رده چرک

 داد تکان یسر ایارش

  میا چکاره حاال یول... باشه ـ

  اوردنیدرن کارگراحرف ادتایب صداکن میصادق خانم یداروهاروآورد یچیه ـ
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 نمویآست بلندشم خواستم یم اوردمیسردرن ازحرفاشون یزیچ کال که منم

 وصل بهم هزاروات خداانگاربرق یوا... گرفت هامو شونه دمیکش نییپا

 .شد

 ... یکن داستراحتیبا بلندنشو ـ

 تمداش یحس هی دیلرز دلم یول نشستمو مقاوت یب بدبودکه نقدرحالمیا

 من به پشتش کنارپنجره بلندشدرفت ازکنارم... دونمی؟نم یچ

 یاباصد...بود لیاست وخوش کردچهارشانه گره توهم بوددستاشوازپشت

 : گفت یآرام

 ؟یضیمر چندوقته  ـ

 ... نشتم صاف

  بدترشدم یلیخ امروز یول چهاررزوزه سه  ـ

 .دیچرخ طرفم به روپاشنه

 ؟ یکرد مصرف ییداروها چه ـ

 . کردم امودرست مقنعه

 ... دکترنرفتم یعنی... یچیه راستش ـ

 کرد یدردم گوشام... کردم خودموجمع دمیترس که بردباال صداشو چنان

 . ماساژدادم اراده یب روگوشمو دستاموگذاشتم

 هبهتربش حالت یانتظاردار ؟اونوقت ینرفت ؟دکترم ی؟دارونخوردیییچ ـ

 ؟ یچرادارونخورد.

 نجابودیا ایارش کاش دیلرز یم دلم کردم یم بغض داشتم گهید

 .برداشتم دستاموازروگوشم...

 .دیلرز یم بودهم گرفته هم صدام

  کنم یکار وخراب رهیبگ سرکارخوابم دمیترس... آخه... آخه ـ

 .بود تفاوت یب صداش

 ؟ ینگرفت یچرامرخص ـ

  اخراج...یمرخص یجا...   دمیترس ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
58 

 .ادزدیبودفر نشده تمام هنوزحرفم

 ؟یکن یم یباز خودت باجون احمق ی دختره آخه ـ

 بابا یحت یکس تاحاال دیلرز لبام.... دمیلرز یاشکارام داشتم گهید 

 تمام آروم...بود دهیدادنکش اسرمیبود نزده حرف بامن ینجوریا

 شیشونیپ به یاخم دید منو یوقت... بمونم تونستم ینم  کردم قواموجمع

 .کرد وآرام صداش لحن... نشست

 ... رهیم جیگ بازسرت نی؟بش... یریم یکجادار ـ

  سرکارم برم خوام یم خوبم نه ـ

 .دیرس من به ومحکم عیسر باچندقدم

 مارتاخوبیب نه خوام یم کارمندسالم من نیبش قهرنکن حاال خب لیخ

 نگبچ سرمو دوباره نشتم نییپا سرموانداختم یندار کارکردنم حق ینش

 دستش وسرم آمپول عالمه هی شد وارد خانم نبیباز ایارش... گرفتم

 ی گرفت دستمو نشست دادجلوآمدکنارم سالم نگران خانم نبیز...بود

  کیچ چشمم ی گوشه از اشک بود روسرم دستم

  نگرانتن هاهمه ؟خداروشکربچه یخوب دخترم ـ

 دینباش نگران خوبم ـ

 رچوبیگ به کردو آماده سرمو ایارش... افتادم افتادپس سرم به چشم

 بهو آمپولوشکست چندتا عیسر  یلیخ گذاشت کردوکنارم وصل یلباس

 وتاد نیازا یکی نکهیا برس چه ترسم یم ازمپول خدامن ی دوایکش سرنگ

 نبیز کنارگوش آرام... کشم یم خجالت چیه ترسم بزنن برام بخوان

 .. گفتم خانوم

  کن یکار هی کشم یم خجالت تازه ترسم یم ازآمپول خدامن تورو ـ

 من به رهیخ هردوشون یچشما که داد بلندجوابمو نیهمچ خانوم نبیز

 شد

   گهید آمپول هی... نداره خجالتم نداره که ترس وادخترم ـ

 .. خانووم نبیز  یبرد آبرومو ششیه ـ

 هک ماکانم...ستادیا روسرم گنده بادوتاامپول لب البخندبهیخداارش یوا

 ... نداره احساس بودانگاراصال داده لم دارش چرخ یروصندل
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 روگلوم گذاشتم کرددست یدردم گلوم دادم قورت یسخت گلموبه آب

  کردم نگاش عاجزانه

 ... نه ـ

 ترشجاعدخ تازه نییپا یلیخ فشارتم بده چقدرحالت  نیبب... گهید نترس ـ

  بترسه کیکوچ سوزن هی دازینبا توکه مث یکش وزحمت

 تادهسیا سرم لب ارلخندبهیارش... دمیدرازکش کردم خانم نبیز به ینگاه

  نشستم بوددوباره

  شدم خوب نه ـ

 . کنه عیضا یه منو آمده خانومم نبیخداز یوا

 ... وقت هی ینکن سکته... گهید امپول هی...وا یلرز یچرام دخترم ـ

 ببلند یشدباقدمها بلند شیروصندل از شیشونیزدروپ بادست ماکان

 ی گوشه هیزدو باال مانتم حرف بدون خوابوند منو حرکت هیبا آمد طرفم

 .فشارداد توکمرم دسشو. دیکش نییپا ازشلوارمو یکم

 ... گهید بزن ایب یستادیچراوا ایارش..ا ـ

 ... باشه آهان ـ

 کرده خراب روزگارمو توکمرم ماکان دست دیلرز یم پام بدبختم من

 درداره خوچکارکنم کردم هیوگر زدم غیج آمپول نیبودبااول

 کردم جون نوش آمپولم نیدوم... مامان یا... خوام ینم داره درد آخ آخ ـ

 برسرم خاک واقعا هابودم دوساله بچه  مث...کردم پاک تندتنداشکامو...

 منو رودست دست خانوم معصومه... کمروشکست داره میزور چه...

 چهب هیانگاربا ایبودارش یعاد یلیخ انگاربراشون دوتام نیا کرد ینگام

 زد یم حرف

  رهیم نیازب دردش گهید قهیچنددق گهید نکن هیگر ـ

 زدشروع زانو کنارپام  ایارش.. احساس یب بودماکان مهربون ایهرچقدرارش

  داکنهیپ رگمو خواست یم بود رودستم گشتن به

  داکنمیپ تونم ینم رگشو ماکان ـ

 اروکنارزدیارش بااخم یجد یلیخ.. یعصبان یبازآقا یوا یا
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 ... نمیپاشوبب ـ

 زدبعدباچسب سرمو گرفت ماهربودتادستمو عجب اکناررفتیارش ـ

 .. انداخت من به ینگاه...مهارکرد

  ربخوابیبگ حاالم نداشت ترس انقدرام یدید ـ

 یوار یارش.. بود درآورده یباز عیضا یحساب امشب که برسرمن خاک یعنی

 خشک لحن باهمون...ستادیا خانوم نبیز یجلو ماکانم نشت روبروم مبل

 :گفت گونش سیورئ

 امه بچه بروبه بدبوده حالش واقعا ینادر خانوم دیتابدون کردم صداتون

 نجایتافرداهم ارنیدرب دخترمردم پشت یثیحد یفرداحرف نمینب بده اطالع

  کنه داستراحتیبا تاسروزم مونه یم

 .کرد نگاه نیزم به خانم نبیز

 دیشمابگ یهرچ آقا چشم ـ

 شد خم روسرم آمدکنارم

  سرکارم دبرمیبا من یندار یکار دخترم ـ

  انداختم زحمت به دشمامیببخش ممنون نه ـ

 زد یلبخند

  گهید برم من یشیم زودخوب شاالیا گلم یزحمت چه ـ

 زشیم پشت ماکان خانم نبیز رفتن با... زدم یجون یلبخندب فقط ـ

 یروبرو بود داده لم امیکردارش سرگرم خودشو پرونده باچندتا نشست

 دمیچقدرخواب دونم یبردنم زودخوابم یلیبودخ شیتوگوش سرش من

 اهمنگ... بازکردم چشمامو باترس گرفت دستمو یکس کردم احساس که...

...  کنم جمع خودمو کردم یسع خورد گره یعسل چشم دوتا نگاه به

 . گرفت لبش یجلو شو اشاره انگشت

  شده تمام ارمیدرب سرمتو خوام یم ششیه ـ

 ازدستم سرنگو آروم یلیبودخ شده تموم... کردم سرم به ینگاه

  گذاشت دوپنبهیکش

 بود آرام یلیخ لحنش
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  ربخوابیبگ حاال ـ

 زوسطیپاهاشوروم داده لم یجور نیهم گشتم ایارش دنبال باچشم

 .فشارداد هامو شونه که... بلندشم بودخواستم وخواب درازکرده

  رهیم جیگ سرت یبلندش شده تمام تازه سرُمت... بخواب نه ـ

 :گفتم آرام یلیخ یباصدا

 نمک یردم یمرخص برات یبر حالت نیباا ستین الزم سرکار؟نه نرم آخه ـ

 یم اگه... یخور یوداروهاتوم یکن یم استراحت خوب روزتوخونه سه

 خونه برسونمت االن نیهم یخوا

 ... کردم نگاه رومچم بزرگ ی باصفحه یچرم  دسته ساعت به

  رم یفردام دیبد اجاره اگه..شهیم نگران مامانم ؟نه صبح1 ساعت یوا ـ

  خونه برمت یفردام خودم بخواب االن پس باشه ـ

 برق بودچشماش شده عوض لحنش دادچه لم نفره ی ی روکاناپه رفت

 وخشنه؟تازه خشک چراباکارگراش پس مهربونه همه نیا که نیزدا یم

 بودوکت روتنم ماکان کت شده دهیکش روم یزگرمیچ که شدم متوجه

 یوب نیا یول... دکترن واقعا دمیتازفهم شدم چقدرشرمنده... روپاهام ایارش

 نیا به اصن... توکتش فروکردم خودمو گذشت ازش شهینم عطرتلخ

 یلیخ حالم چون.... نجاباشنیا تاصبح خوان یم دوتا نیا که.. فکرنکردم

 رجامس نشستم زود دارشدمیب یصندل یباصدا صبح...برد بدبودزودخوابم

 چیه دمکر  نگاه اطراف بودبه بهترشده حاالم کنارگزاشتم کردم تا هردوکتو

 یبخندکج.ازدرواردشد ماکان که بلندشم ازجام خواستم یم... نبودن کدام

 .زد

 ؟ ماچطوره ضیمر حال به به ـ

  نییپا انداختم سرمو کردم مرتب روپام مانتومو

 ونخوابت یوب دادم زحمت شما به شبید دیببخش... بهترم یلیخ ممنون ـ

 .. کردم

 کردو شلوارش بیتوج دستش هی جلوآمد یکم

 رفته ایارش مارمونهیب حال به یدگیرس فمونیوظ مویمادکتر یزحمت چه نه  ـ

  رسونمت یم خودم برولباساتوبپوش توام کنه استراحت خونه
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  ستادمیسرپاا

  رم یم سیباسرو ممنون نه ـ

  برداشت شیمشک چرم یدست فیک همراه پرونده چندتا زشیسرم رفت

 بدوآماده یضیمر که توام کشهیم طول سیسرو رسونمت یم خودم نه ـ

 شو

  کنم مخالفت کردم یم جرات مگه دررفتم طرف ناچاربه به

  چرخوندم طرفش به سرمو ستادمیا سرجام باصداش ـ

 بعدبرو بزن یدار آمپول هی کجا؟؟اول ـ

 ... دمیچرخ طرفش به کامل شد گشادشد چشام

  شدم خوب نه آمپول نه ـ

 زد یکردپوزخند وآماده آمپول

  بشه لیتکم درمانت ی ددورهیبا یول یشد خوب دونم یم ـ

  توچشام ختمیر بلدبودم که یالتماس تمام

  شهینم حاال ـ

  نداد بهم ادامه ی اجازه

  بخواب زودباش شه ینم نه ـ

 کردم وخودموآماده دمیدرازکش باهزاردلهوره چکارکنم خداحاال یا ـ

 گازگرفتم دستمو چنان شد زده که آمپول... دهنم یجلو گذاشتم دستمو

 معج ازدردصورتم یول سرجام شتربودزودنشستمیب ازدردآمپول دردش که

 .شد رهیخ چشمام به گرفت گازگرفتمو که یبوددست شده

 شتربود؟یب یگرفت خودت که یازگاز سوزنم نیدردا یعنی ـ

 .... نییپا سرموانداختم... دمیکش دستمو

  نه ـ

 نییپا امیم شومنم بروآماده حاال یکرد اعتراف خوبه
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 رونیب رفتم حرف یب دررفتم طرف به آمپولوماساژدادم یجا یکم بلندشدم

 شدن جمع دورم همه دادم سالم همه به کن رخت به باواردشدن...

 ستادیا کنارم مهربونش بالحن خانوم نبیز

  یبهتر دخترم ـ

  ممنون بله ـ

 .دیکش روشونم یزددست یپوزخند سارا

  سیرئ توبغل یانداخت خودتو دخترخوب ـ

 کرد من به یدار حرص کردنگاه یم وعوض مانتوش اعظم ـ

 ؟ دادنه حال بغلش یولوشد... یداشت یجرات چه

 شالشوسرکرد سارا

  حالت به خوش ـ

 :  هاگفت ازبچه گهید یکی

 قاپ کلک وبگو راستش... براش شدن هول چه هردوشازده نیدید ـ

 ؟ یدیدزد کدومشونو

 همه به نگاهم درآوردم مانتوکارمو بدم حرفاشونو نیا جواب دیبا

 :دبلندگفتمیچرخ

 ددرضمنید خانومم نبیبودز بد حالم ؟من دیاریدرم برام حرف چرا ـ

  بزنه حرف سرم پشت یکس کنم ینم تحمل اصال باشه ادتونی

 .برد باال یکردصداشوکم دفاع ازمن خانوم نبیز

 سیرئ اگه مربوطه خودشون به موضوع نیا نباشه حرف گهیددیکن بس ـ

 دهایاخراج ازدم دیزن یم حرف درموردش بفهمه

 هخالص باحسادت یکیکرد یم  نگاهم تفاوت یب یکی شدن الل انگارهمه

 .دیکش شونمو سارا رونیب زدم کردم عوض زودلباسمو

  میسوارش میبر اباهمیب قهرنکن حاال ـ

  انداختم روسرم شالمو

 رمیم سیرئ یباآقا توبرمن قهرکنم بچم مگه ـ
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 شد رهیخ من ب درآمده ازهدقه یبازباچشا دهن

 !!؟یریم سیبارئ دمیشن درست نمیب صبرکن ـ

  یتابرس کشهیم طول سیباسرو ستین خوب حالت گه یم آره ـ

  یبرد خدادختردلشو به ـ

  رفتم بهش یا غره چش

  یزد زر بازکه مرض ـ

  دهیم شواهدنشون خوچگارکنم ـ

  کردم جمع صورتمو  میرفت یم یدرخروج طرف به طورکه نیهم

  شواهدومرض ـ

 .درجلوبازکرد ستادیا جلوپام سیرئ نیماش میشد که اطیواردح

 سوارشو ـ

  کردم یخداحافظ ازسارا

 ...خداحافظ ـ

 شدم یم آب داشتم ازخجالت ومردسوارشدم زن متعجب یچشما یجلو

 باد ثم سیرئ نیماش آبرومموببرن بخوان ای ارنیدرب حرف برام واقعا نکنه

 التهازخج نه هیبخار ازبادگرم بودفکرکنم شده داغ لپام رونیزدب ازشرکت

 شهیدهمیچیپ توگوشم... کالم یب یموسق دمیترس یم یلیخ مردم ازحرف

 یلیخ سیرئ... شدم رهیخ رونیب به شهیکنارش از بودم انویپ یصدا عاشق

 اشهب یبودهرچ آشوب تودلم بودم کنارش نکهیازا  کرد یم یرانندگ مسلط

 ارک شب کارگر ینادر گلبرگ ومنم رهیگ وسخت بداخالق سیرئ همون نیا

 شیر ته داشت ییبایز  رخ مین کردم نگاش یچشم ریز بودم شرکتش

 شدم رهیخ رونیب بودبازبه ادکردهیجذبشوز یلیخ که داشت یکم

 . سکوتوشکست

 ؟ یکن یفکرم یچ به یدار ـ

 بود دارشده خش بودصدام جاده به دنگاهشیچرخ طرفش به نگاهم ـ

  دادم جواب آرام یباصدا

  یچیه ـ
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  بدونم خوام یم بگو یچیه شهیم مگه ـ

  دادم جواب یول...تو به گفتم تودلم

 حرف خوادبرام ینم دلم ترسم یم شرکت یها بچه ازحرف راستش ـ

  ارنیدرب

  انداخت من به یکوتاه نگاه بااخم

  گفتن بهت یزیچ شده یچ مگه ـ

  کردن یم نگام یجور هی راستش نه ـ

 نشستم خیس محکمش یباصدا دادم پس ییچقدربازجو نگفتم گهید

  سرجام

  باش تونگران طرفه باخودم بزنه حرف یهرک کردن غلط ـ

 .کرد ازمن کوتاه یبازنگاه کردم نگاش باترس

  نیبش راحت یدیهاتوچراترس ـ

 بعد یکم شهر داخل میدیزودرس چه نشستم راحت دمیکش یراحت نفس

 کردکمربندشوبازکرد پارک نویماش

 شو ادهیپ ـ

 ازکردب دروبرام ناآشنابود برام کردم اطراف به یشدنگاه ادهیپ عیسر یلیخ

 ؟ یشینم ادهیچراپ پس ـ

  کردم زونیآو گندش نیپاموازماش هی

 نجا؟؟؟یا...دیببخش ـ

 زد یلبخند

  میبخور صبحانه میخوا یم نباش نگران ـ

 کرد اشاره روبروش کیش رستوران به

 میدش ؟تاداخل یچ نهیبب منو یکی اگه خدا برداشتم قدم کنارش حرف یب

 یزوصندلیم یا نقره یبالوسترها... رستوران داخل بود شده حبس نفسم

 هی یجلو...بود بنفش هم تابلوها قاب یحت هابنفش پرده بنفش

 :فتگ یعاد یلیدخیکش هاروعقبیازصندل یکی ستادیا یزبادوتاصندلیم
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  نیبش ـ

 امدهین یینجورجایا تاحاال کردم نگاه اطراف به. نشست روبروم خودشم

 یول... بودم امده ایعروس یچرابرا بودم امدهین رستوران تاحاال اصن بودم

 دمیگز لبمو.. دختر خانوادته ماکان مکه واگلبرگ.... نه باخانواده

 ... برسم ؟؟؟خاک... امه جزخانواده ماکان چرافکرکردم

 .کرد ماکان بالخندروبه ستادیا روسرمون گارسون

 .کرد اشاره من به ماکان.دیدار لیم یرچیبخ صبح دکتر یآقا سالم ـ

  خانوم دبهیبد ـ

  باادب چه.کرد من به ینگاه گارسون

 ...شما خدمت دخانومییبفرما ـ

  کردم نگاه ماکان به نگرفتم منو ـ

 .دیبد سفارش خودتون شهیم اگه ـ

 کرد گارسون روبه.زد یلبخند ماکان ـ

 .نک اضافه بهش چهیماه سوپ کاسه هی البته یشگیهم همون پس باشه ـ

 .زد یلخند باز گارسون

  االن نیهم چشم ـ

 هادشدیز بازسردردم...ها داره یعالم میدار پول ادینجامیا شهیهم فکرکنم

 چشمامو گرفتم سرموباهردودست زیروم زگذاشتمویروم آرنجمو...بود

  بستم

 ؟ کنهیدردم سرت هیچ ـ

  نشستم صاف بلندکردم سرمو باصداش

 ... سوزهیم یلیخ گلومم آره راستش ـ

 .زد یلبخندکج

 لتحا یکم یبخور ارنیب سوپ برات گفتم نمیهم خاطر به نداره اشکال ـ

 ... کن استراحت یحساب ادبعدبروخونهیجام
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 زهسو یم برام دلش نکنه گفتم باخودم شدم یجور هی یمهربون همه نیازا

 که رفتم یکلنجارم داشتم باخودم... ومحتاج رمیفق من کنه یفکرم نکنه

 فقط مادرماه که یزیهرچ وخالصه وخامه وکره مربا زجلوپرشدازانواعیم

 خوردم سوپ زورچندقاشق به... میخورد ینم دمیشا میخورد یچندبارم

 مک من فکرنکنه خودش شیپ بزنم حرص خواستم یم نه داشتم لیم نه

 کیآراموش.خورد یبااشتهاغذام یلیخ...داد یم فکربدآزارم نیا... دستم

 . انداخت وباال ابروش هی. گذاشت دهانش به یا لقمه...

 پسو کناربشقاب قاشقمو... یکن یم یباز باغذات  یچرادار گهیا بخورد ـ

 .... نییپا سرموانداختم... نکنم بودنگاش نیا میسع تمام... گذاشتم

 ...دیدیکش زحمت ممنون... ندارم لیم ـ

 .خورد گره درهم ابروهاش

  یضیتومر گم یم بخوربهت ـ

 خورم ینم یزیدچید ینخورموقت باز بود یجد یلیخ صحبتش لحن نکهیباا

 زد شوعقبیبلندشدصندل

 میپاشوبر خوب ـ

 ... ماکان بعدبه کردم نخورده زدستیم به ینگاه

 .دینکرد صبحونتونوتمام ـ

 افتاد کردراه وپاک دوردهنش یبادستمال

  خورم ینم می؟بر یکرد توتمام مگه ـ

 من ه...ب زنه یم حرف بامن انهیآم نقدریچراا کرداصن ینجوریچراا نیا ا ه

 مبرس بهش تامن افتادم راه دنبالش شدم بلند زیم ازپشت...تو گهیم

 د ستایکردکنارا رستورانوباز کرددر صبحانروحساب پول ییرو باخوش

 دییبفرما ـ

  کردم شیجد ی چهره به یکوتاه نگاه

 نویبازشدماش یکیت یباصدا نیآمدماش سرم پشت شدم خارج

 یم مشامم بهاربه یبو بود خوب یلیهواخ سوارشدم منم دورزدسوارشد

 هشکوف بودن دارشدهیب یزمستان خواب زودتراز درختها از یبعض دیرس

 نگاهمو نیماش شدن باروشن...کرد یم ییخودنما بایز زویر یها
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 یحرف که من.فرمابود حکم سکوت دوختم روبروچشم به ازدرختاگرفتمو

 رکوچهس.. بگه باکارگرش تونه یم یچ سهیرئ که اونم نداشتم گفتن یبرا

  دوختم بهش نگرانمو شورافتادنگاه دلم..شد واردکوچه میدیرس که

 . شدم یم ادهیپ سرکوچه ممنون ـ

 فرمانوچرخوند  کنه نگهام نکهیا بدون.ب

 ؟ ومهکد خونتون... کنه مراقبت تاازت بدم لیتحو مامانت دتوروبهیبا نه ـ

  جلورفت یکم

 یآقا دادم زحمتتون یلیوامروزخ شبید دیببخش ممنون جاست نیهم ـ

  سیرئ

 .زد یلبخندمحو

 اشهب کارکنانم به حواسم دیبا من ستیتشکرن ازبهین کنم یم خواهش ـ

 هب اونم که گذرمینم اشتباه نیرموازکوچکتریگ سرکارسخت درسته

 میکن یدمیماتول که هییداروها به آدما از یلیخ جون خاطرکارحساسمونه

 هب رپابزارمویز مویانسان ی فهیوظ که شهینم لیدل  یول.. داره یبستگ

 ... نکنم توجه کشن یم زحمت شرکت تواون که یکسان یسالمت

 یلبخندب...  حساسه چقدرکارمون بودم فکرنکرده تاحاال گفتیم راست

  ستادمیدرا نیشدموب ادهیپ نوبازکردمیدرماش زدم یجون

  سیرئ یآقا منونم بازم ـ

  چشماشوبست حرف زدوبدن یلبخند

 .زد یلبخند من دنیآمدباد رونیب لچرشیو شدبابا باز درخونه

 .. یرکردید یلیخ... بابا گل یآمد ـ

  سالم ییبابا یوا

 بابا که ماکان شد رهیخ صورتم به بابا ستادمیا دمشیبوس شدم خم

 .شد ادهیپ دزودیرود

  ؟ دهیپر چرارنگت دخترم ـ

  کردم موجمعینیلبوب

  ستین یزیچ ییبابا خوبم  ـ
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 یقاآ  یوا یا... دمیباباروبوس دوباره بودم ادبردهیاز سویرئ یآقا یکل به

 نهیوببصدار  دتاصاحبیکش سرشوازکنارمن بابا سیرئ جناب باسالم سیرئ

 دلردوب ماکان منو نیب نگاهش.بود شده نشیماش ماکانو متوجه انگارتازه

 .ماکانوداد سالم بودجواب پرازسوال بابا ی شدچهره

  سالم ـ

 بگه یزیچ بابا نکهیا قبالاز دادن دست دوباهمیرس بابا به باچندقدم ماکان

  گفتم

 زحمت نبود خوب حالم چون هستند شرکتمون سیرئ شونیا باباجون ـ

  خونه آوردن منو دنیکش

 انزدوباماک یلبخند.وجورکرد جمع زودخودشو یلیخ دباالیپر بابا یابروها

 .شد کالم هم

 . دیدیکش زحمت شما حال جناب سالم ـ

 .بود فهیوظ کنم یم زدخواهش یلبخند ماکان

 آمد رونیسرازدرب چادربه مامان که بودن یپرس احوال هردومشغول

 ومد؟ین شدگلبرگ یچ ـ

 .افتاد من به نگاهش تازه

 .  رفت هزارراه دلم یدخترآمد یا ـ

 انازمام قبل ماکان.کرد مرتب روسرش شدچادرشو رهیخ ماکان به باتعجب

 .داد سالم

  نرویب میزد رازشرکتید بود رمنیتقص  دیببخش ینادر خانوم سالم ـ

  وداد ؟جوابش هیک نیا یعنیداد کردسرشوتکان نگاه من به بااخم مامان

  دداخلیآقابفرمائ سالم

 شود نهیس به ودست نییپا سرشوانداخت ماکان

 توشرکت شبید ینادر خانم... بشم دمرخصیبد اجازه اگه ممنون ـ

 . بدشد حالشون

  زدتوصورتش بادست مامان بودکه نشده تمام هنوزحرفش
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  نمتیبب برسم خاک یوا ـ

 کرد وصورتم دست یوارس به شروع

 کمک ازماکان باچشم... داشتم جهیسرگ یکم خوبم مامان بابا یا ـ

 :گفت... بشه راحت الشیخ نکهیا یبرا گرفت زود یلیخ خواستم

  شهیم خوب کنه چندروزاستراحت...نبود یمهم زیدچینباش نگران ـ

  گرفت طرفم به بود داروهادستش ی سهیک

  یبش زودخوب بخورکه مرتب داروهاتون ـ

 . داروهاروگرفتم

 ... خورم یم وقت به چشم ممنون ـ

 آقا که دیهنوزنفهم. کرد نگاه ماکان نییپا به ازباال.بود ینیدید مامان نگاه

 وخونهت کنم تعارفش نداشتم دوست...بود ساکت فعال یول شرکته سیرئ

 وندم بابا یول توخونه میآمد ازش یفظ باخداحا منومامان.ادینم اونم البته

 .دیپرس مامان میشد اطیتاواردح... کنه تابدرقش

 بودگلبرگ؟ ییییک نیا ـ

  توخونه رفتم درآوردم کفشامو

 ...بود شرکتم سیرئ ـ

  نمیبب مامانو برگشتم عقب به

 ؟ بازمونده چرادهنت مامان وا ـ

 .داد سرشوتکون

 ... رباشهیپ کردم یفکرم...بود جون یلیخ نکهیا...هاااا ـ

  درآردم مانتومو ـ

 داشص سیرئ همه که هینقدرمقرراتیا یول رشهیمد فقط اون باباشه شرکت

 قبل زدامروز سرم برام خودش شبید... هست دکترم تازه.کنند یم

 زد آمپولم ازآمدن

 ...بود زده بهت مامان ی افهیهنوزق

 !؟ یگ یم راست ـ
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 زد یگشاد بعدلبخندگل

  ییقدوباال بودچه چهره وخوش پیخوشت چه ماشاال ـ

 ؟ مامااااان ا ـ

  کنم یم فیتعر ازش دارم خوب هیچ ـ

 .شد واردخونه بابا... رونیب آمدم یوقت یدستشو رفتم نزدم یحرف

 یتیباشخص و پسرخوب چه داره نگهش پدرومادرش یخدابرا ماشاال ـ

 ... باشه ساله 13/03 ستیرئ کردم یفکرم.. داره یخوب ی خانواده معلومه

 نم نهیهم شرکت ی کاره بازهمه یول خارجه.. پدرشه مال شرکت بابا نه ـ

  دکتره دمیفهم تازه

 ...داد تکان یسر بابا

 تونست یم... شده تیترب خوب معلومه... خانوادش یبرا داره خدانگهش

 .کارونکرد نیا یول رهیبگ آژانس برات

 . زودبرگشت یلیخ اتاقم رفت مامان

 ... بخواب بخور صبحانه کردم جاتوپهن دخترم ـ

  دمیکش صورتم به یدست 

 . خوردم صبحانه رستوران میرفت راه نیب مامان نه ـ

 ... بربخواب پس... جان نوش ـ

 مادرانه ی دبابوسهیکش باال پتوتاگردنم مامان. ولوکردم خودمو اتاقم رفتم

  گرفت آرام دلم  اش

 . شمیپ ادینزاررضاب بده یلیخ شیسرماخوردگ مامان ـ

 .دیکش سرم به یدست مامان

 . بخواب توراحت دخترم نباش نگران ـ

 یبدهوا دلم خونم چندروزکه یتوا  دمیشدوخواب نیسنگ چشمام

 چهره لحظه هی... کنم یم سهیمقا اوماکانوباهمیارش مدام... سرکارموکرده

 به ومهربان خندان شهیاهمیارش... رهینم چشمم یازجلو ماکان ی
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 کنم ینافکرمیا به خداچرامن یوا... هیجد اخموو ماکان یول رسهینظرم

 . بکنم ذهنم شیتشو نیا یبرا یکار هیدیبا...

 آقاروبروشدم وچه خانم چه همکارام بااستقبال سرکار روزبعدرفتم سه

 ازکارکردنمو چندساعت... شدن نیسرسنگ سارابامن چرااعظمو دونم ینم

  ساراکردم روبه نکردم تحمل... گذشت

 .دیزن ینم حرف بامن تواعظم که کردم یکار من ساراچته ـ

 کرد نگام.زد یپوزخند

 ؟. گَذشت خوش سیرئ یباآقا روز اون ـ

 لیحاالدل... تودهنش بزنم داشتم دوست:  دارگفت گذشتشوکش نیهمچ

  دمیفهم اشونویبداخالق

 ؟ یاریدرم چراحرف. منورسوندخونه فقط سیرئ ه؟یچ منظورت ـ

 :بودگفت کارش مشغول... کنه نگاهم نکهیا بدون اعظم

 تانگاردوس توبغلش یافتاد یوقت خه آ دهیم حال یلیخ فکرکنم بغلش ـ

 زدمیم یمردگ موش خودموبه توبودم یجا منم البته... رونیب یایب ینداشت

... 

 بشدعق پرت صورتش زدم بهش یمحکم یلیس چنان اوردمین تحمل گهید

... 

 .شد بلند صدام

  بودم رفته ازحال من یگ یم یدار یچ ـ

  شد واسطه خانم نبیز

 مگه...دختر یزن یم چراتهمت د؟؟اعظمیکش ینم خجاالت چتونه ها بچه ـ

  حالشو یدیند

 وروصورتش دستش باخشم اعظم... بودن ما یدعوا نظارگر  باتعجب همه

 هولم چنان. رسوند من خودشوبه جهش هیبعدبا. شد رهیخ من گزاشوبه

 گازگرفتم لبمو درد ازشدت دردگرفت کمرم نیزم خردم ازپشت که داد

 که ستادمنمیا سرجاش هرکس شدن ساکت سالن همه... یبلند یباصدا

 .دیچیدوربازوپ یدست نیولوزم

 ؟ خبراه نجاچهیا ـ
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 شدمنو حلقه بوددوربازوم ایارش ودست ابودیادارشیوفر نعره نیا

 ... جداشدم ازش ستادمیا.زدیتندتندم قلبم... بلندکرد

 ... سالم

 رهزه آدمو که یبااخم ماکان.ستادیرایز سربه اعظمم نییپا انداختم سرمو

 .کمرشد به دست ستایا کردکنارم یم ترک

  اتاقم ادیب هردوتون... جنگه دانیم نجایا مگه ـ

 دیکش ادیفر

 ... االن نیهم ـ

 قورت بغضمو  دمیکش کمرم به یدست رفت شدم اخراج سرم به خاک

 زدن سالن از دیبازد بدون ایوارش ماکان... اعظم کنه خدالعنتت... دادم

 منو شانس... کردن یم هماهنگ دیازبازد قبل شهیهم ناکهیا... رونیب

 . دنبالش افتادمن زدوراه من به یا قره چشم اعظم...

 هم هب ینگاه... میستادیا سیرئ دراتاق بودپشت حبس نهیتوس نفسم

 دهیچسب نیزم به من یپاها یول. درزدوواردشد اعظم... میانداخت

 تمهش اامامی... دمیجاپر از سیرئ پرازخشم یباصدا... چکارکنم ایخدا...بود

... 

 ؟؟؟؟ داخل یایچرانم پس ـ

 دمواردش سست یبعدباپاها یکم کرد خی دستام که بودم دهینقدرترسیا

  گازگرفتم لبامو

 ... سالم...س ـ

 ایارش... نیعصبان ناروچهیا اخدای دمینشن خودمم بودکه آرام نقدرصدامیا

 داشت ماکانم زد یم ضربه چونش به آرام بود کرده قفل هم دستاشوبه

 مثل قلبم  ستادمیا اعظم کنار شدم وارد یوقت. داد یقشوماساژمیشق

 .ردک شروع ماکان  کردم گره هم به دستامو دیتپ یم  نمیتوس گنجشک

 یودجلیدینکش خجالت...دیخانوم ؟مثال.دیشماداشت که یرفتار چه نیا ـ

 ... مرد یهمکارا

 بود نییپا سرم چون کنم یم لبمو پوست بادندون  فقط من خدا یوا

 . زیدرومیکوب محکم هوی... داره یحال چه اعظم دمیند
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 ؟ نمیدببیبزن دحرف ـ

 هناخواست رفتم عقب قدم هی باترس من یخوردول یکم تکون  ازترس اعظم

 ... صورتم یجلو. گذاشتم دستامو. هیرگریز زدم

 .ستادیا روبرومون بلندشدآمد ایارش

 .ها تونیدومتر زبان اون شد یچ... دیبود بلبل تاحاال هیچ ـ

 .کرد شروع که بزنه یحرف اعظم حداقل کاش بگم یچ دونستم ینم

 ... برداشته خانوم نیا دمیفهم...بود شده گم پولم فیک من... راستش ـ

 رهیخ بهش گشادشده یبازوچشما بادهن اشموکنارزدم... دستاموبرداشتم

 مهم بشم اخراجم اگه... بودن شده رهیخ من به اهمیارش ماکانو شدم

 تبادس ادبردمیاز وزمانو...ایوارش ماکان...دزد گهیم من به داره نیا ستین

  روشونش دمیکوب

 ... نبودکه نیا موضوع اصالن....دزد یگ یم من به ؟تو یگ یم چرادروغ ـ

 ستادیا توروم

 ... گمیم بازم آره ـ

 . کردم نثارش گمید محکم یلیس هی..بود حقش.شد یپروم داشت گهید

 ...  یزد تهمت من به یجاکردیب تو ـ

 .. ماکان به روکردم

 نیسرکارا آمدم که امشب... نبود نیا اصال موضوع گهیم دروغ بخدا ـ

 یهوشیب به خودمو دروغ به گن یم کردن بارم متلک مدام وسارا خانوم

 ... که... که زدم

  نییپا رفت صدام ولم.کرد یاخم ماکان

 ؟یچ که ـ

 .... بهش بگم یخداچ یا

 که االنم... توگوشش زدم منم....شما بغل..   بغل بندازم خودمو... که ـ

 ... زنه یم تهمت من به داره

 ... ستادیا کنارماکان رفت منفجرشدازخنده بمب مثل ایارش
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 ... دخترارو حسادت..ریبگ لیتحو ایب ـ

 ...ستادیا اعظم یروبرو دورزد زشویبلندشدم ازجاش بااخم ماکان

 بد حالش خانم نیا... نکهیا دوم امدهیتون به ایفضول نیا نکهیا اول ـ

 ... یزد تهمت همکارت به یجاکرد یب نکهیا سوم...بود

  گفت هیباگر... بود روصورتش دستش من یلیهنوزازس که اعظم

  بوده یچ موضوع بگم دمیترس آخه... خوام یم معذرت... دیببخش ـ

 .داد ادامه اعظم روبه ماکان

 ؟ یکن ینجاکارمیا چندساله ـ

  داد جواب هیباگر

 ... سال0 ـ

  نشست زشیم وپشت برگشت

 یادرن دازخانمیبا قبلش یول بخشمت یبارم نیا تیکار ی خاطرسابقه به ـ

 یلیس بهتون درهردوصورت بودم شونیا یجا منم البته که یبخوا معذرت

 ... برسرکارت حاال. زدم یم زدمیم

 .کرد اشکاشوپاک یباخوشحال اعظم

 .دیشمابگ یهرچ سیرئ یآقا چشم ـ

 . من روکردبه

 ... ببخش منو گلبرگ ـ

 من به که نشدم نقدرناراحتیا.زد سیورئ خودمو هیدربار که یازحرف ـ

 .زد یدزد تهمت

 ... بخشممت ینم نه ـ

 ... کردن نگاه من به زده بهت شون هرسه که کردم انیب نقدرمحکمیا

 اگه من. یزد یدزد تهمت بهم نکهیخاطرا به بلکه اول بخاطرموضوع نه ـ

 ... کنم ینم یدزد رمیبم میازگشنگ

 به روکردم... وازکجاآوردم جرات همه نیا دونم ینم شدم یجد یلیخ

  ماکان
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 ... سرکارم برم ستمین اخراج اگه ـ

 . دمیشن که یتنهاجواب

 ....برو ـ

 ...  رونیب زدم ازاتاق عیسر یلیخ

 ماعظ با گهید شب ازاون... بودم شده عیضا بد گرفتم یم شیآت داشتم

 دنموندهیع به یزیچ... زدم یم حرف یدرحدسالموخداحافظ وسارا

 یم داشت دوست هرکس البته. میاسفندسرکارباش 14بودقراربودتا

 دونم ینم...  کاردادم اضافه یتقاضا منم.برسرکار کار اضافه یبرا تونست

 بکنم یهرکار... آشوبه تودلم سرکارباشم مدام دارم دوست شده چم

 دارم من که یحس چه نیا..اااایخدا... ماکان طرف شهیم دهیکش ذهنم

 دست  نمشیب یم یوقت... بشه واردسالن دیبازد یبرا منتظرم همش.

 ی لقمه نیا دختر گم یم  خودم به همش... خرابه حالم... لرزه یم ودلم

 ی هیبق مثل هیعاد یلیخ بامن رفتارش. کنم یفکرم میوقت....  ستیتون

 باخوش شهیهم هم ایارش... داکردمیپ من که یحس چه نیا پس... همکارام

 ... کنه یم یپرس احوال بامن یحت زنهیم حرف بامن ییرو

.. هخون آوردم پول یکل وپاداش یدیوع باحقوق بود دموندهیع به هفته کی

 بازم یول شهیم ختهیر توش میادار حقوق دارم بانک عابر کارت دنایجد

 ییخوش باچه خالصه.. رمیگ یم لیتحو یدست وپاداشو یکار اضافه

 یاصرابرا به رضارونوکردم و گلرو ازدم دبردمیع دیخر یروبرا خانواده

 خودمم یبرا... کنن آمدخرج ینم دلشون ایطفل... دکردمیخر باباومامان

 یول مینداشت ییبده چیه خونه قسط خداروشکربجز کردم دیخر یحساب

 دمیع ینیریوش لیآج... اندازکنم پس یکم ندهیآ یبرا اصرارداشت بابا

 زمنیچ همه آدما نیا خانوادموشادکردم دل که بودم خوشحال میدیخر

 .ماآمد قسمت به یحسن یآقا سرکار یروزآخر... بودن

 دارن مهمون ازخارج چون دیع امیا یبرا سیرئ یآقا.دیکن توجه خانوما ـ

 ... هرسال مثل... ازدارهین درمنزل کمک یدونفروبرا

 : ساراگفت

 یلیخ که پارسال... دهیم یحال چه میتوبر بازمنو اگه اعظم جون آخ ـ

 . گذشت خوش

 . کارکرد یکس ی توخونه داره یخوش مگه: گفتم باخودم

 .داد جواب باخنده اعظم
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 پول میکل مینداشت میادیکارز تازه... خوب یغذا خوب یجا واقعا آره ـ

  حقوقمون دوبرابر... میگرفت

 یمرو خونه  چندقسط  ینجوریا برم. تونستم یم منم کاش گفتم باخودم

 نبود همراش ایاش که باره نیاول.واردشد سیرئ یبعدآقا قهیچنددق دم

  زد یچرخ...

 ؟ بنده ادمنزلیب دیع امیا یبرا دیتون یشمام یصادق خانم ـ

 داد جواب زده ذوق میصادق خانم

 . تونم یم سیرئ یآقا بله ـ

 . ارخبیبس

 ینگاه ساراواعظم زونیآو یها چهره به خانم نبیوز گذشت ازکنارش

 .کرد

 درضمن کنهیم وانتخاب یکی هرسال سیرئ یآقا.دیشد ینجوریچراا ـ

 ... دیدار میدیام چه دیسرآقازد پشت که یشمادوتاباحرف

  گفتم

 .. ادبرهین خوشش یدکسیشا ـ

 یبداقتصاد اوضاع نیتوا شن اخراج ترسن یم دخترهمه یشد خل ـاعظم

 مثل ینیب ینم... ستیبدن کارشم... البته...داره مخالفت جرات یکس مگه

  زهرماره برج

 خوب اخالقش یکم قشنگ لیوشما کلیه نیا یجا به کاش سارا ـ

 . بهتره یلیخ یناظم یبازآقا...بود

  کردم خانم نبیز روبه

  کنه یم چرامجرداروانتخاب گم یم ـ

 هی... کنن مراقبت ازشون مجبورباشن شوهرکه ونه دارن بچه نه اونا آخه ـ

 ... برن مجبورشدن.دیع یوسطا یدید وقت

 یاداعتم باچه رهیگینم کمک خونه فرستن یکارگرم که یچراازمراکز خب ـ

  خونش نیرفت

 ... واال دونم ینم.. خانم نبیز ـ
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 هب حواسش نگو که داره یرتیغ هی خوشکل   بچه نکن نگاش ینجوریا ساراـ

  هست یچ همه

 .. باشه ینجوریا کردم یفکرنم جالب چه... واقعا ـ

 مردانجاتت اون چطورازدست رفته ادتی احمق ی دختره گفتم باخودم

 تمیظرف یب بازقلب... میداد سالم همه.ماآمد ف طر به بعد قهیچنددق...داد

 اهشنگ گرفتم میتصم.. دنشید گرفت قرارمو بازآرامو...کرد زدن به شروع

  دیلرز دلم بمش یباصدا. کردم کارم مشغول خودمو نکنم

 ؟ینادر خانم ـ

  سرموبلندکردم

  بله ـ

 ؟ درسته دیبود کارداده اضافه درخواست شما ـ

  دوختم چشم نیزم ب

 بله ـ

 بولق تونم ینم کارداده یتقاضا دکهیهست یخانم تنها شما که ییازاونجا ـ

  کنم

 داد شدادامه زونیآو ولوچم لب یازناراحت

 د؟ینک کمک هیبق به منو منزل ادیب یصادق خانم همراه امیا نیتوا دیلیما ـ

  فکرکردم یکم بدم جواب یچ دیبا دونستم ینم

  امیم بده اجازه اگه کنم صحبت دبابامیبا راستش ـ

 ... بده خبر من ظهربه فردا تا باشه ـ

  حتما چشم ـ

 .:گفت رسا یباصدا  دیچرخ همه نیب نگاهش

  گم یم کیتبر نو سال شیشاپیپ ریبخ شب دینباش خسته ـ

 : ساراگفت به بشنوم من که یجور اعظم بعدازرفتنش

  داره یشانس چه کرد انتخاب گلبرو بفرما ـ
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 ... کردم کج سرمو طرفش به

 ... بده اجازه بابام ستین معلوم تازه دیرفت قبل سال شمام خوب ـ

 گروه همه مینداشت یکار بود مونیکار شب  نیآخر امشب که ییازاونجا

 یباهمکارا نداشتم دوست کال منم.. بودن صحبت ومشغول شده گروه

 یول دمیخواب یکم خونه رفتم که فرداش... بشم کالم هم مرد

 یکس توهال رفتم. بدم جواب سیرئ یآقا به دیبا... دارشدمیزودب

 لهخا ی خونه  رفته نکنه شلوغ رضا نکهیا یبرا معمول طبق مامان...نبود

 نشسته دارش چرخ یصندل یرو اطیتوح گشتم بابا دنبال.. هیمرض

 همه باشه انیدرجر اول ازهمون مامان اگه بزنم حرف بابابا داولیبا.بود

 . برم زاره ینم کنه یم خراب ویچ

  دمیوبوس صورتش شدم خم شیروصندل ازپشت

 ... ییبابا سالم ـ

  ستادمیجلوا رفتم دیوبوس گرفت بابادستمو

  جان بابا یدیدارشیچرازودب... گلبرگم سالم ـ

 فتابآ  دیدار... ستین خسته نمیهم یبرا میکارنداشت شبید زدم یلبخند

 .دیریگ یم

 ... خوبه یلیهواخ... جان بابا ره آ ـ

  یزبون چرب توفاز دبرمیبا... زدم روش به یلبخند بسته یبالبا

  بگم یزیچ هی خوام یم.. ییبابا ـ

 شلوغه وسرشون دارن مهمون. دیع امیا یبرا یآقا راستش.  بگودخترم ـ

 منم خونشون برن کمک یبرا خواسته شرکت یها ازبچه نمیهم یبرا

  جزشونم

 کرد یاخم بابا

 ... کنم ینم نوقبولیا گهید ؟؟؟نه یکارکن مردم ی خونه ی؟بریییچ ـ

  زانوزدم پاش یجلو

 یرنجویا.. رمیگ یم دوبرابرحقوقمم تازه که ستمین من فقط... باباجون ـ

 ... میافت یجلوم خونه چندقسط
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  تبعدگف بود شده رهیخ من به کنه یبودفکرم معلوم که درسکوت بابا

 ... شهینم کنم یفکرم یهرچ نه ـ

 دبرمی؟بزار شهیم یچ توخونه روزنشستم 51 رمیگ شهیتوروخداچرانم بابا

  یمطمئن آدم سمیرئ تازه... باشم خودم مواظب دم یم قول..

 .شد رهیخ من به بابا

 ؟ کنه یمادرتوراض یک یول... باشه ـ

  بلندشدم ازجام دمیخند

 نرم من منتظره که هست نقدرآدمیا زود فقط...باشما گهید اون ـ

 .. رهیتاجاموبگ

 . بزنم حرف بزاربامامانت پس باشه ـ

 دیکش شیجوگندم شیر به یدست

 ؟؟؟ هیچطور تیکار ساعت خوب ـ

  کردم یباز باانگشتام

 ... داونجاباشمیبا نیفرورد 13 تا ینی ساعته 17 راستش... راستش ـ

  گشادشد بابا یچشما

 ؟ متینیروزنب 13 ما یعنی ـ

  داد تکان اطراف سرشوچندبارب

  شهیم ونهید مامانت نداره راه نه ـ

 . هخون ادیبارم هی چندماه نینازن نگا دانشگاه درفتمیفکرکن بابا یا ـ

 شد رهیخ گوشه هی به بابا

 اظبمو دیتوبا یول باشه یبد ی بچه ادینم بهش دمید من که یپسر نیا ـ

  یباش خودت

 ... دمیبوس صورتشو

  بزنم زنگ بهش برم پس هست حواسم جون بابا باشه ـ

 خدا برودرپناه ـ
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 هامدیجان دنیدو خاطر به هنوزنفسم... شرکت زدم زودزنگ تواتاقم دمیدو

 .دیچیپ توگوشم یمنش یصدا.بود

 دیبفرما..الو ـ

 . بودن منتظرتماسم سیرئ یآقا.. هستم ینادر... سالم ـ

  کنم یم وصل بله بله ـ

  ممنونم

 آهنگ دنیشن یبعدازکم... شنوم یصداشوم االن که... داشتم جانیه

  برداشت یگوش

 ... الوجانم ـ

  گذاشتم نمیدستموروس.بود امدهیجان هنوزنفسم ختیر یهور قلبم یوا

  الوسالم ـ

 د؟یخوب ینادر خانوم سالم ـ

  ممنونم ـ

  دیزنیم نفس نفس کنمیم احساس شده یزیچ ـ

  شماخبربدم به که دمیدو خوبم نه ـ

 ؟.شد یچ بابات با مزاکره ی جهینت خب آهان ـ

 .داد اجازه ـ

 رکنمفک البته... فرستمیم برات که یآدرس به ایچهارب ساعت پس خوبه ـ

 ..یدیخر لباس میرفت باهم که یفروشگاه همون یباش بلد

 . مکرد منومن یکم... که بلدنبودم آدرسشو یول آمد ادمی کردم فکر یکم

 .. ستمیآدرسشوبلدن ؟راستش بپوشم فرم دلباسیبا اونجام ـ

 یم برات آدرسو نداره یاشکال... باشه مرتب هیچ همه دارم دوست بله ـ

 تویدست حقوق ایزودترب هیادار آخربخش روز امروز درضمن... فرستم

 یایم حقوق افتیدر یبرا نفر آخر شهیهم چرا شما بجز آمدن همه...ریبگ

 ؟ یحقوق چه کردم تعجب.. مونهیشترنمیدوب ؟حسابدارتاساعت

 ... گرفتم حقوق منکه دیببخش...ب ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
82 

 .. حقوقتونه جدااز... شرکته طرف از یدیوع پاداشو نیا ـ

 ... افتم یم راه االن نیهم. امیم چشم ـ

 هی یبرا خلوت شهرک یها کوچه که یدون یم... ایب باآژانس فقط ـ

 ... دخترخطرناکه

 ردادمفشا وتودستم یگوش کردم دسکوتیلرز بدنم روزتلخ اون یادآوریبا

 .؟ دستته یالوگوش....الو...الو ـ

  آمدم خودم به

 ... دستمه یگوش بله ـ

 . کردم ناراحتتون فکرکنم دیببخش ـ

 .... فقط... ستمین ناراحت نه ـ

 ...؟ یچ فقط ـ

  ندام یجواب

 باآژانس درهرصورت کردم یادآوری ناخواسته... خوام یم معذرت بازم ـ

  خودمه یپا تمیکرا ایب

 ... امیم باآژانس چشم ـ

  خداحافظ پس ـ

  خداخافظ ـ

 نیراد ازاقوام کدام چیه قرارشدبه. کرد یراض مامانو بودبابا یباهربدبخت

 51 ساعت... بگن پشتم یچ ندفهینبودا معلوم چون نزنن یحرف باره

  واردشدم یازدرنگهبان... شرکت رفتم باآژانس

  یریام یدآقاینباش خسته سالم ـ

 .. یریبگ پاداش ینفرآمد نیآخر که خوبه وضعت فکرکنم دخترم سالم

 یآقا نمک ینجاکارمیا که ساله نیاول آخه... امیب دیبا دونستم ینم راستش ـ

  امیب گفتن سیرئ

   ینکرد حسابداروخسته یتاآقا... برودخترم ـ
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 .. برم پس باشه ـ

 جزنبودب توشرکت یکس بود اطیتوح گرام سیرئ رونیب زدم یازنگهبان

 شقشعا یعنی داشتم بهش یحس هی واقعا آره دیپرکش براش دلم... نگهبان

 که بودم خوش یتوفکرا.بود کارگرساده هی من مثل اونم ؟کاش شدم

 غیج اخدای... آمدم رونیازفکرب یدو یم طرفم به که یسگ پارس یباصدا

 زدمو یم غیج همچنان... بودامروزچرابازه بسته شهیهم. دمیدو زدمو

 ...کرد یادمیوز سرعتش دمیدو یهرچقدرتندترم... کردم یفرارم

 دبا مثل سیرئ. نطرفیازا سمیرئ یآقا دطرفمیدو طرف ازاون ینیام یآقا

 صداش... زدم غینشوجیس به دمیچسب ایاخت یب...رسوند من خودشوبه

 ... بودم دهیترس من یبودول توگوشم

 ... نترس... نجامیا من باش آروم  نترس ـ

 زدمو یم چنگ لباسش به همچنان.داد ینم بهم شدن آرام ی اجازه ترس

 هیشدبا کینزد که سگ... دمیپر یم نییوپا باال مدام  دمیکش یم غیج

 . ادزدیفر کردعقب پرتش لقدمحکم

 ؟ بازکرده سگو نیا یک ـ

 ... گرفتش دویرس اهیوس بزرگ سگ به ینیام یآقا ـ

  کردم بازش ستین یکس توشرکت گفتم دیببخش ـ

 ... ببرش حاال نداره اشکال ـ

  آقا چشم

 .دیچیپ توگوشم آرامش یبودصدا تودستم قشی... دمیلرز یم هنوزداشتم

 ...باش آروم رفت نترس گهید ـ

 ...  زدم یم تندتندنفس 

 دمیچسب چقدربهش  که شدم متوجه تازه.بود بخش آرامش برام صداش

 سرمو جداکردم قشیاز دستمو یآرام به...بود دورکمرحلقه دستاش

 کل اصالن شد داغ صورتم مردم یم ازخجالت داشتم یوا نییپا انداختم

 :گفتم یآرامولرزان یباصدا...شد داغ بدنم

 ... چکارکردم دمینفهم ازترس دیببخش...ب...ب ـ

 .شد رهیخ صورتم کردبه قشومرتبی
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 ؟ خوبه حالت االن ستین مهم نداره یاشکال ـ

 ...خورد گره نگاهم به نگاهش

 زدم یم نفس تندتند... دمیلرز یم هنوز یول... دادم باسرجواب ـ

 زد یلبخندمحو...

  باال میرابیب... بهتربشه تاحالت بده رونیب آروم نفساتو باش آروم خوبه ـ

 دنیباد... رونیب دیدو باسرعت ایارش که میشد یدرورود کینزد

 دیکش درهم ابروهاشو انداخت من به ینگاه.. زد ماخشکش

 ؟؟؟ یشمابود ینادر ؟خانم زد یم غیج یشده؟؟؟؟ک یچ ـ

 میرفت همزمان.داد جواب من یجا به ماکان... دیپرس یم سوال زیر هی

 :.گفت... رفت یم آشپزخونه طرف به  که طور نیهم ساختمان داخل

  دهیترس یلیخ نهیبش کن کمکش ـ

  دمینگرانشورود ی چهره نشتم شده خشک یوگلو لرزان یبادستوپا

 ؟؟؟ یدیش یچ ـ

 ... پوشوندم صورتمو لرزان یبادستا

 سیرئ یآقا اگه یوا...دیدو دونبالم سگه اون که داخل آمدم یم داشتم

 .بود کرده پارم کهیت نبود

 ..بود بسته شهیهم نکهیا ـ

 ... منه ازشانس دونم یم چه ـ

  سمتم وگرفت وانیل...آمد رونیب ازآشپزخونه وانیل هیبا ماکان

 ... قنده آب...دییبفرما ـ

 ... گرفتم وازش وانیل

 ...بود منوکشته.دیشمانبود اگه.. ممنونم

 .داد سرشوتکون

 .... هیخطرناک سگ واقعانم ـ

  گفت زمان هم رفت اتاقش طرف به
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 . دداخلیایب کنم یم صداتون  گهید قهیچنددق ـ

 ننگرا ی باچهره ایارش... بود بهترشده حالم یکم... خوردم قندو آب وانیل

 .بود ستادهیا روبروم

 بهترشد؟ حالت ـ

 .. گذاشتم زیوروم وانیل

  بهترم بله ـ

  .بود روم ایارش نگاه هنوز یول... میرفت اتاقش طرف به ماکان یباصدا

 . دداخلییبفرما ـ

 ... ستادیکناردرا ایارش

 ..دییبفرما

 ..آمد سرم پشت اونم واردشدم

 شده کنده لباسش یها ازدکمه تا سه... شدم شوکه سیرئ دنیباد 

 .دیخند ایارش که بودم زوم روش چقدر دونم ینم...بود

 یم ستویرئ لباس ی دکمه دیرس ییجا به کارت ؟ یشد رهیخ یچ به  ـ

 ...؟؟؟؟یکن

 داغ گونم شدم سرخ ازخجالت کردم احساس..دیخند بلند بلند باز

 ازب لب. زد یم موج توش یشرمسار که ییصدا با گرفتم گاز لبمو...شد

  کردم

 ...نبود یعمد دیباورکن.. دیببخش..ب ـ

 قهی یکم ماکان... بودم ستادهیسرپاا منم گذاشت پا یرو پا نشست ایارش

 ...کرد اشاره زشیم یجلو یمبلها  کردبه شوجمع

 . دییبفرما ستین مهم ـ

 تلفن یگوش...نشتم...بود داده ونجات انگارجونم انگارنه خشک چه

 ...بعد یکم وبرداشت

 .... آمدن بله.... دفترم اردیب وینادر خانم حساب دیکن لطف الو ـ
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 گردش نکیع داربااون حساب بعدجناب یکم.. گذاشت نیزم یگوش

 گرفت طرفم به پول یمقدار یپرس واحوال بعدازسالم.واردشد

 مآرا یباصدا... دمیکش یم خجالت هنوز... رونیب رفت دیرس یبعدازامضا

 : گفتم

 ... برم من یندار یکار اگه ـ

 سرمو حرف یب.بود توکاغذاش سرش...چندتابرگروامضاومهرکرد ماکان 

 .. انداختم نییپا

 یم خودم... میریبگ فروشگاه از لباستم میبر ینجاآمدیتاا که حاال صبرکن ـ

 ... رسونمت

 لباس نیباا ایخدا...  گذاشتم فمیتوک پوالرو رانداختمیز سربه. نزدم یحرف

 یباصدا... کردم نگاچکارش ی؟وا رونیب خوادبره یم یچطور دکمه یب

  گفتم یآرام

 ؟ سیرئ یاقا ـ

 ... بزنم حرفمو منتظرشد... زد ذل چشمام به

 ... رونیب دیبر شهینم که ینجوریا...؟ هاتون دکمه دنبال برم گمیم ـ

 .زد قه قه ایارش

 ... داره یبرم رلباسیام شیپ میریم االن خواد ینم نه ـ

 :گفت تفاوت یب ماکان

 ... نهیب ینم یکس میریم اونجا تا نیماش با خواد ینم نه ـ

 ی؟کم نشد خسته.... کنه یم چقدامضا... شد کردن امضا مشغول دوباره

 ... گذاشت کاغذاروکنار شد تمام کارش بعد

 .. میبر دیپاش ـ

 میشد ایارش نیماش سوار همراهشون.دوبود ساعت کردم نگاه ساعتم به

... 

 .. شنیم نگران بابام بزنم زنگ شهیم دیببخش ـ

  نیماش عقب.چرخوند سرشو ماکان

 .. کشه یم طول بگو... بزن زنگ آره ـ
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 .. چشم ـ

 ... وبرداشت یگلروگوش بوق بعدچند... گرفتم رو خونه ی شماره

 دییبفرما الو ـ

  یآج یخوب گلرو سالم الو ـ

  یمرس جون یآج سالم ـ

 ؟؟؟... هست مامان ـ

 .. باشه دستت یگوش آره ـ

 . دمیشن نو مامان یصدا بعد قهیچنددق

  دخترم جانم ـ

 ؟ یخوب یمامان سالم ـ

 ؟ییکجا... گلم خوبم ـ

 ربرگردمید دیشا رمیبگ لباسمو رم یم سیرئ یآقا به دارم من مامان

 ... دینش نگران...

 .. باش خودت مواظب دخترم باشه ـ

  خداحافظ ـ

 خداحافظ ـ

 یم صحبت دارم نوع چند دیتول ی درباره ماکان اویرارشیمس یط

 یآرم یباصدا...برد خوابم که  بستم چشمامو کار یب که ممنم...کردن

 ...بود ایارش... کردم باز چشمو

  ؟ینادر خانم... ینادر خانم ـ

 .. ماساژدادم صورتمو طرف هی دست هیبا نشستم خیس سرجام

 ...برد خوابمم دیببخش یوا ـ

 دمش ادهیپ...بود ستادهیا کنارش ماکانم شم ادهیتاپ....بود دروبازکرده

 .. زد یلبخندمهربان...

 ... یبود خسته نمیهم یبرا... یدینخواب شبید نداره اشکال ـ
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 ... دیببخش ـ

 آرومم یکم هردوشون ون خند لب یول... شدم یم آب داشتم ازخجالت

 به مغازه صاحب همون ریام... شدم مغازه وارد کنارشون... کرد

 شد رهیخ من به نگاهش..داد دست هردوشون با آمد شوازمونیپ

 ... شد گشاد چشاش دنمیازد..

 شماااا؟ احوال... خانووووم سالم ـ

 .. شدم یجور هی ازلحنش

 ... ممنونم..سالم ـ

 هی..شد حالم متوجه رسوندم بود کمینزد که ایارش به خودمو ییجورا هی

 بست چشماشو زد یلبخند...شد داغ وجودم تاته که..کرد نگام یجور

 یچرم مبل یسر هی کنار برد باخودش گرفت مچم... هستم من یعنی..

 تنشس... بود گرفته دستمو که نطوریهم... آمد دنبالمون ماکانم یا قهوه

 هنکیا از شدم یجور هی... بود داغ دستاش... شدم نشستن به مجبور منم

 نشست روبرومون ماکانم.....دستشش یول بودم خوشحال کرد تمیحما

  فتهگر  دستمو ایارش هیراض انگاراونم ایازکارارش یالعمل عکس چیه بدون

 ... نشست زشیم پشت رآمدیام.

 ؟ خبرا چه خب رـیام

 .. شماست شیپ خبرا یا ـ  ماکان

 ؟؟؟ یتورکرد یماه شاه که نمیب یم ایارش ـ ریام

 رونیب ازدستش دستمو کردم ی؟سع بودم من منظورش.. دیخند بلندبلند

 زد یپوزخند.. نداشت درد که یجور فشرد دستمو تر محکم که. بکشم

 ... باشه ینجوریا کن توفکر ـ

 .. گفتم یآرام یباصدا.

  دستمو شهیم ـ

 هب یدست ازخجالتم. کرد آزاد دستمو...زد یلبخند...شد رهیخ چشمام به

  دمیکش ام مقنعه هیگوش

 ؟ مادس آ لباسا ریام خب ـ ماکان

 .. نه ای است اندازه مینیبب بپوشن فقط آمادست بله رـیام ـ
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 . کرد یاخم ماکان

  نزن حرف نقدریا مینیارببیوببر  ـ

  زدم یبد حرف مگه چشم به یا رـیام

 . دیکش گردنشو

 ... اریدکتروب یآقا یلباسا یجواد خانم ـ

 رمزق کوتاه یلیخ یمانتو شویآرا با... شدم حضورش متوجه تازه که یخانم

 . بود سرتاپاقرمز کال رنگ

 ... ارمیم االن نیهم بله  ـ

 : گفت  ماکان به کرد زیر چشماشو ریام

 ؟ شده ینجوریچراا لباست ماکان ـ

 .داد جواب لکسیر یلیخ ماکان

 ... امدهیتون به شیفضول ـ

 به یطونیش نگاه ایارش... کردم جمع زود خودمو یول رخندهیز زدم یپفق

  دکنارگوشمیکش بافاصله کردسرشو من

  یبخند دمیبا ـ

 . انداخت ماکان به ینگاه ریام... ریام دادبه... آورد لباسامو یجواد خانم

 کارت خدمت یخانوما. امدنین هنوز پس کوشن... بفرما... جناب خوب ـ

 ..؟؟.

 اچر  دونم ینم نییپا سرموانداختم ناخوداگاه شدم یجور هی حرفش نیباا

 شدم.بلند.... شکست غرورم انگار.... گرفت بغضم خدمتکار اسم دنیباشن

 هرظ...  دمیدو یم فقط دیترک بغضم... رونیب زدم فروشگاه از سرعت وبه

 بغلش افتادم دمیچرخ... گرفت شونمو یکی..  خلوت جا همه بود

 بود ماکان شناسم یم خوب تلخو یبو نیا یول. بود اشک پر چشمام...

 .. جداشدم ازش...

 ؟یریم یکجادار ـ

 کرد.. نگام متعجب ایارش
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 ؟؟؟؟ کن یم هیچراگر... رونیب یآمد ینجوریا شد یچ ـ

 .داد تکان شونمو ماکان

 ... بزن دحرف ـ

 هیرباگ.زد یم موج صورتشون تو تیوعصبان زدن یم نفس نفس هردوشون

  گفتم نفس  ونفس

 .... کارباشم خدمت خوام ینم... من...من ـ

 ... کردم هق هق

 امیب... تونم ینم من... من دیببخش....کار خدمت بگن بهم ندارم دوست ـ

 شهب باز دمید یتاجلو کردم یم پاک تند تن اشکامو... دیلرز یم دستام...

 عقب قدم هی ماکان... شدن رهیخ من به باز دهان با هردوشون...

 دوباره... حالتش خوش یتوموها دیکش دست کرد من به پشتشو.رفت

  گفت کالفه برگشت

 نیهم کردم کمک درخواست شما از فقط من دیکار خدمت شما گفته یک ـ

... 

 دبهت... نکن هیگر.. گفت یمحکم لحن با.. بود زوم من یرو هنوز ایارش

 نکن هیگر گم یم

  گفت یعصبان.. هیجور هی صبح از زنه یم حرف بامن ینجوریچراا نیا

 ... کنم یم سیسرو رویام دهن رمیم االن ـ

 .. بشه دعواشون شدم هول دیرس ینظرم به یعصبان بره که دیچرخ

 ... برم دیبزار فقط... کنم ینم هیگر باشه دعوانه نه ـ

 .شد عاجزانه ماکان نگاه

 ... آخه یبر یخوا یکجام ـ

 ... خونه ـ

 . دیکش صورتش به باحرص یدست ایارش

 .. ارمیوب نیماش رمیم نکن هیتوگر باشه ـ
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 با دیکش یم روچونش دستشو.بود نییپا سرش ماکان.. نیماش طرف دیدو

 ینجوریا که مهمم براشون کردم احساس...زد یم ضربه نیزم به پاهاش

 هی... نهیوبب اشکم خواد ینم ایارش ؟چرا اوردنین رو ستاره چرا... کنن یم

 دوسش خب... مهمه برام ماکان نقدریا چرا دونم ینم دیلرز دلم لحظه

 ... کنارش رفتم آروم.... گهید دارم

 ؟ سیرئ یآقا ـ

 .کرد نگام

 .....یول کنم ناراحتتون نداشتم قصد دیببخش ـ

 کاربه خدمت هی چشم به وقت چیه من... باشماست حق ستین مهم ـ

 یراحت یبرا که یدختر.. دیدار فرق باهمه شما... نکردم نگاه شما

  داره فرق کارساده خدمت هیبا یلیخ کنه یم تالش خانوادش

 ... کردم منومن

 ... طاقتم کم یلیخ من دیببخش... ازتون ممنونم ـ

 ... بود نی یپا شهیش... داشت نگه پامون یجلو نویماش ایارش

 .دیسوارش ـ

 در ؟ماکان شده یعصبان نقدریا که گفتم یچ من مگه..بود کالفه یحساب

 : گفتم... سوارشه خواست   کرد باز جلو

 ؟؟؟؟ میارین لباسارو دیببخش ـ

 .شد عوض ماکان نگاه

 ؟؟؟یایفردام مگه ـ

 ...اهم ـ

 .. نهیبب منو کردکه خم سرشو ایارش

 ؟؟...شد عوض نظرت که شد یچ ـ

 .. ینجوریهم یچیه ـ

  بست نویدرماش ماکان

 . تسین یا مسئله اصال بگو یشد مونی؟؟؟پش یایب یخوا یم یمطمئن ـ
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 ... دیببخش... مطمئنم نه ـ

  میریبگ لباستو میبر باشه ـ

 جلوآمد رمتعجبیام... میشد فروشگاه وارد همراهش

 ؟؟؟ خوبه حالتون ؟خانوم شد یچ ـ

 ... خوبم  ـ

 : گفت بود نشسته شیشونیپ به که یبااخم ماکان

 ... کنه پرو خانوم بده لباسارو ریام ـ

 ..کرد نگام تر متعجب ریام

  خانوم نیا مگه ـ

  بزنه حرفش ندادم اجازه

 ؟ هیحرف.... کارکنم توخونشون قرارمن بله  ـ

 .داد جواب زده بهت

  یحرف چه نه ـ

 تا ییاعص برش دوتکه یسینگلیا قهی کت هی.. پرو اتاق آوردرفتم لباسهار

 همرنگش ساتن یروسر...یگلبه رنگ به... شلوارراسته بود باسنم یرو

 یصدا... بود کوتاه یکم شیرسر یول.. نشست تنم رو قشنگ یلیخ...

 ... دمیشن در پشت ماکانو

 ؟ ستین یمشکل ؟ اندازس ینادر خانوم

  انداختم نهیازتوا خودم به یاجمال نگاه

 ... ستین یمشکل نه ـ

 .... رونیب ایب اریب درشون پس ـباشه

 ... رونیب رفتم کردم لباسهاروعوض عیسر

 ... جلوآمد ریام...بود شیتوگوش سرش...بود نشسته رومبل ایارش

 ؟... بود خوب شیچ همه خانوم خوب ـ

 ... ممنونم بله ـ
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 ...زد یلبخند

 نداد اجازه ماکان... باشه خوب دمیبا دیشمادار که یاندام با معلومه ـ

 ... بده ادامه.

 خانم عصرم... خونه فردابفرست کن آماده گشمید یلباسها خوب لیخ ـ

 .... ممنوع یچران چشم باشه حواست.... بده اونم یلباسها ادیم یصادق

 ...کرد من روبه. باالانداخت یا رشونهیام

 .. داشتم درخواست هی دیببخش خانوم ـ

  دیبفرما بله ـ

 یبرا دوروز نیا شهیم اکه... دارم لباس شو  دیع پنجم... چهارم من ـ

 ...شو اومانکنیب دمایبرندجد

 نایا موندم من...اااا... شد سرخ ماکان.. دیازجاپر فشه فش مثل ایارش

 :گفت.. ماکان من ازجواب قبل...بود گفته اعظم نیرتیغ چقدر

  باشه مانکن نداره دوست خانوم نیا... شهینم ـ

 ..بلندکرد رصداشویام

 ... دم یم بهش یخوب خداپول به بده جواب خودش بزار دالمصب ـ

  ریام ی نهیس به زد آروم ایارش

 ... دادش بتیوبزارج پولت ـ

 ...ها میبود باهم یمثالماازبچگ نینامرد یلیخ رـیام

 : گفتم رهیگ یم باال سرمن بحث داره دمید

 ... دهینم اجازه بابام اصال... ندارم کارعالقه نیا به من آقا دیببخش ـ

 لباس هی... مردانه پوشاک قسمت از ماکان... دیخواب بحث بالخره

...  رونیب میزد فروشگاه از کتاب حساب بعداز... دیپوش برداشتو

  گفتم میشد نیسوارماش

 ... کنم زحمت رفع... دیکن ادهیپ منو ییجا هی ستین یزحمت اگه ـ

 چشمام... خنده ریز زدن بمب مثل کردهرو ینگاه ماکان به ایارش

 ....گشادشد
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 زدم؟؟؟؟ یدار خنده حرف من دیببخش...ب ـ

 ... یبش گم قبل یسر مث میترس یم یول نه ـ ماکان

 ... برم خودم بتونم که دیکن ادمیپ ییجا هی گفتم... شمینم گم نه ـ

 ..کرد میتنظ رومن نویماش ی نهیآ  

 هی میبر بهتراول یول... کنم یم تیهمراه خونه در تادم خودم خانم نه ـ

 ه؟؟یچ نظرتون مینهاربزن ییجا

  میبر ـ ماکان

 ... دیببخش... نگرفتم اجازه بابام از تونم ینم من نه ـ

 ؟یگرد یربرمید ینگفت مگه بابا یا ـ ایارش

 ... رونمیب نهارم نگفتم یول...چرا ـ

 خانوادشون توبه مثل دخترا ی همه کاش... یراحت هرطور باشه ـ ایارش

 . دادن یم تیاهم

 ماس برام شو خونه آدرس ماکان شدن ادهیپ از قبل رسوندن منو تادرخونه

  کردوگفت اس

 ... باشه لباست ست کفش دیبا... بگو پاتم زیسا ـ

 گفتم باخجالت

   03ـ

 . شدم دادهیپ یخداحافظ بعداز

 مینیبب هم هشت سرساعت قرارگذاشتم جا هی ستاره با یتلفن

 .... شدم یراه... وبابا مامان واسپند بادعاوصلوات...

 

 ««پنج فصل»»

 [[ ماکان]]

 یبار نیاول بودم یجور هی کردم واخراجش دمیدخترود اون که یازروز

 یوقت ایارش.  بودم مقصر منم... شدم ناراحت کارمندام کردن اخراج از بود

 ... شد وارداتاقم نیخشمگ دیفهم
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 ؟؟؟... یکرد بود یکار چه نیا ماکان ـ

 ؟ یش یم وارد درنزده چرا هاچته ـ

 .داد تکان توهوا دستشو

 ... داشت اجیکاراحت نیا به یلیخ ؟اون یکرد اخراج دخترو چرااون آخه ـ

  یالیخ یب زدم خودمو

 ... نکنه یزبون بلبل خواست یم ـ

 یناصر یآقا دهیم شو خانواده خرج دخترداره اون هینامرد ماکان یول ـ

 ...ادیب دادم اجازه کردتا خواهش یلیخ

 ... زدم یلیخ یب به خودمو یول بودم مونیپش دردل نکهیباا

 ؟ چکارکنم یگ یم خب ـ

  گردون برش ـ

 بهش گهید ؟توام کارمندام دست ی مسخره بشم یخوا یم...عمرا ـ

 ... فکرنکن

 :گفت کالفه دیکش توموهاش یدست ایارش

 ... یدل سنگ نقدریا ماکان بهت لعنت ـ

 ازاون ارمیب کم خواستم ینم یول بودم مونیپش ازکارم خودم

 یرمب میبود کرده عمل که ماریب دچندیبازد از ایباارش ماجراچندروزگذشت

 هی شدم متوجه... سربزنم مارانمیب به وقت اول داشتم عادت گشتم

 روگاز پامو باسرعت کردن حمله مردبهش تا وسه کنه یم فرار دخترداره

 هالبت میدرآمد شون هرسه ازخجالت ایارش منو... دمیرس بهشون گذاشتم

 دنیباد مرفت دختر طرف به یوقت...بود بدناکارکرده شونویکی خانوم گلبرگ

 کنه ینجاچکارمیا نیا... شد بلند ازنهادم آه زدش وحشت لرزونو یچشما

... 

 سلبا بردم زانوش  پانسمان بعداز میکرد نشیسوارماش ایارش کمک به

  روفرمان زدم کالفه رستوران اون طرف دیدو یوقت... دمیخر براش

 ... وانسید دختره نیخداا به ایارش ـ

 ..شد ادهیپ ایعرش
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  ارمیدرب دسرازکارشیبا... بهیعج کاراش واقعانم ـ

 موقع... چکارکنم غرورمو اما سوخت دلم... کاربوده دنبال دمیفهم یوقت

 ارهدخترد نیا شدم متوجه تازه... مارهیب پدرش دمیفهم بادوستش مکالمه

 به مگرفت میتصم... کشهیم یسخت همه نیوا کنه یم تالش خانوادش یبرا

 شدن شکسته متیق ب یحت شرکت گردونم برش شده که یمتیهرق

 :گفت رگوشمیز آروم  ایارش... غرورم

 ... زارم ینم شرکت پاموتواون گهید امنمی شرکت یگردون یم برش ای ـ

 یدگزن شدمو بزرگ بهاش یبچگ از که یکس بود نیسنگ برام ایارش حرف

 یم خودشم کنه یم پشت رفاقتش به داره دختر نیا خاطر به حاال. کردم

 هی مرد هی ایارش نزد حرف من میتصم رو وقت چیه یول گردونه برش تونه

  برام هیواقع برادر

 از... سرکارش برگرده گفتم بهش شد ادهیپ نیازماش گلبرگ یوقت

 میتصم نیازا ایارش هم بودم یراض من هم...زد برق چشماش یخوشحال

 یا کننده رهیخ ییبایباز پس... مجبوربودکارکنه خانوادش خاطر به اون...

 ... پرگرگه جا همه... کارکنه تونست ینم ییهرجا داشت که

 هم درخونشون دم... دمیشود بابا بار نیاول یبرا بود ضیمر که یروز

 . دمیشن ازش هیا دهیوفهم خوب آدم بود معلوم. دمیشد صحبت

 شدم ریگ نیزم من که یازوقت یول رنجه زود... هیدخترحساس گلبرگ ـ

 اولت پاهاش که کارگشت نقدردنبالیا... کنهیم تالش داره..مرد هی مثل...

 النا دختر نیا رهیگ یم قلبم خوابه روزاکه... گفت ینم ما به یول بود زده

 گذرونهب وخوش شادباشه دوستاش هیبق مثل دیبا.. رفت یم دانشگاه دیبا

 انجام دلش یبرا که یکار تنها... شدم بچه نیا یگرفتار باعث من یول

 .... گذره ینم ازش که تکواندوشه کالس دهیم

 یسع...شد یترم پرنگ برام یخاکستر چشم گلبرگ شترازروزقبلیب هروز

 هم ایارش چرا دونم ینم فقط... برم دیبازد یبرا شتریب شبا... کردم یم

 ره آ... داشتم وحشت باشه بمیرغ ایارش نکهیازا تابه یب دنشید یبرا

 وبس ترحمه فقط بابا ؟؟؟نه دارم دختر نیا به یحس یعنی... بیرغ

 داشتم دوست منم البته... بود درتماس باربامن هی چندوقت باباش....

 امنه دخترش یجا دادم نانیاطم بهش یوقت... باشم درتماس باخانوادش

 رمک یودردم پدرومادرش یدلواپس... ادخونمیب دیع امیا کردگلبرگ قبول

 ینم توپستم بگم یچ. بودم خوشحال توخونمه مدت نیتوا نکهیازا...

 . دمیگنج
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 [[ـــــــایارش]]

 چرخوندم سرمو داد سالم که  یدختر دنیباد شرکت رفت که صبح

 یآقا که یخانوم همون... دمیفهم یوقت....بود شده انگارهول... طرفش

 ...بچس یلیخ نکهیا کردم تعجب یلیخ... کرده سفارششو یناصر

 یریز وسربه یخجالت دختر... داخل کردم صداش بعد شدم دفترم وارد

 داریب شبا تونه یم سنش نیباا دختر نیا کردم یفکرم نیا به همش... بود

 دامشاستخ... دارن ازین کار به یلیخ گفت ناصر یآقا یول...  وکارکنه باشه

 دختر هی... کرد خودش جذب منو که بود تونگاهش یزیچ هی... کردم

. دبو دهیپوش رمقنعهیز موهاش... فیظر ینیوب لب یخاکستر یباچشما

 یمن نبود متوجه یول...بود نمیب زره ریز رفتم یم دیبازد یبرا وقت هر...

 همش... بخوابم راحت زاره ینم فکرش بخوابمم خوام یم شبا چرا دونم

 یسرماخورد ازشدت که یشب... کنه یکارم داره االن که بودم فکرش به

 دمید یوم ضیمر یکل درروز که یمن کردم گم وپامو دست...شد هوشیب

 نزد سرُم یبرا داکنمیوپ رگش تونستم ینم که بودم ینقدرعصبیا...

 یم تالش بازم خانوادش یراحت یبرا خرابش حال نیباا معصوم   یلیخ...

 اگه  دارم دوسش بگم بهش یچطور خدا یوا... شدم رشیانگاراس... کرد

 سخت فکرشم یحت... شم یم تابش یب واقعا... باشه بامن نکنه قبول

 یحالازخوش ماکان ی خونه ادیب دیقرارع دمیفهم یوقت... نمشیدنبیع امیتوا

 یب دارمو دوسش گم یم بهش روزاحتما نیتوا...  شناختم ینم پا سراز

 شم یم ونهید... ندارم واشکشو یناراحت تحمل چرا دونم ینم.... تابشم

 ... مظلومه یلیخ اخه

 

 [[ گلبــــرگــــ]]

 راربودق.. داشتم دلهره... میستادیا ییالیو بزرگ ی درخونه پشت باستاره

 زنگ ارهست. کرد یم تالپ تاالپ قلبم... نمیبب ماکانو.. وچهارساعت ستیب

 ...شد درباز خودش یمعرف بعداز.زد درو

 ... دارم دلهوره ستاره یوا ـ

 هباش ینجوریا اگه ی؟وا سرکاره مثل اخالقش سیرئ یعنی نطوریهم منم ـ

  ساختس کارمون که

 : گفتم میشد خونه بزرگ اطیح وارد نطورکهیهم

  خوبه یلیخ ازشرکت رونیب یاونجور سرکار فقط نه ـ
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 ..کرد یموز ی خنده ستاره

 ؟.. یدون یتوازکجام کلک ـ

  دادم جوابشو یعاد یلیخ

 ... داشتم مالقات شرکت رونیب چندبارباهاش نکهیا یبرا ـ

 ..آمد حرف به زد ینم پلکم...ستادیجلوا باز بادهان ستاره

  ممکنه چطور.... سیرئ با رونیتوب ـ

 باهم که روزمید رسوند منو بودم ضیمر که روز اون ایراهتوب بابا یا ـ

  ستادیکمرا به دست... میگرفت لباسمو میرفت

 ... نتونهیب یزیچ بگو ؟راستشو نبرد منو اونوقت بعدچرا ـ

 ... دادم ادامه راهم به یتند شدم کالفه

 .... گهید ایب یزن یم حرف چقدر ـ

  آمد دنبالم

 ... نگو باشه ـ

 ودامن باکت یسال انیم یخانم دربازشد... یدرورود یجلو میدیهردورس

 زد خند لب یا سورمه

  نیآمد خوش سالم  ـ

 .. میداد سالم هردوباهم

  درسته دیباش یکمک یروین دیشمابا ـ

 .داد جواب من قبل ستاره

   بله ـ

 ..دییبفرما نیآمد خوش ـ

 یسلطنت یمبلها... قصر ای نجاخونستیا...واووو... میشد وارد کناررفت

 هه.. یمتیوق بایز یگلدانهاوتابلوها هاو مجسمه ییطال ی بادسته کیش

 به خانموه همون یباصدا.. ماست ی خونه کل ی اندازه به خونشو آشپز

  میدیچرخ طرفش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
99 

 یبخو به دم یم بهتون که ییکارها دیبا... هستم نویم سرکارگرشما من ـ

 . دیبد انجام

 .. انداخت من به ینگاه.. میداد یم گوش هردوفقط

 مدام دیبا بعد دیزکنیواتاقهاروتم هاروعوض یروتخت هرروز دیبا شما ـ

 یباش آماده دیبا شد تمام کارات که یزمان یعنی.. یباش رس دردست..

 ... هستش مهمونها منظورم داره الزم یچ یک ینیبب

  دادم چندبارتکان سرمو

 ... دمیفهم بله ـ

  کرد ستاره روبه... ازش دمیترس لحظه ی بود یجد نقدریا

 ... دیکن یم کمک آشپزخونه یتو... وشما ـ

 . دیرس یم گوش به یمیمال آهنگ یصدا

 ... بودن آقامنتظرتون دیایب

 شکست یم تخمه بود داده لم یراحت مبل یرو ماکان میجلورفت یکم

 ..ستادیا شدوصاف بلند ما دنیباد...

 .. میداد دوسالم هر ـ

 ؟.. گفت کاراروبهتون خانوم نویم... نیآمد خوش سالم ـ

 .. میداد جواب باهم بازم

 چندساعت تا مهمونها... دیش آماده دیبر ارخبیبس. زد یلبخند... بله ـ

 نجایا روز ستیازب شیب قراره نمینب ینظم یب دوارمیام... رسن یم گهید

 ندارم دوست اصال... دینش واردصحبت مهمونها با دیکن یسع.. دیباش

 ؟فورا؟؟؟ که دیفهم یم... کنه درز رونیب ادیم شیپ خونه نیتوا که یمسائل

  ستیدرکارن میبخشش دیش یم اخراج

 ... کرد اشاره بود آشپزخونه کینزد که یاتاق به

 یم شما فقط رن یم  گهید ی خدمه... شماست استراحت یبرا اتاق اون ـ

 ... دیکن عوض لباسهاتونو دیبر حاال... دیمون

 میکرد عوض لباسهامونو... میرفت اتاق طرف به میصدابود یم ما بازم

  ستادیا پنجره پشت ستاره
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 طونگاااا ایح گلبرگ یوا ـ

 ... کنارپنجره رفتم

 ... ییصفا با اطیح خداچه یوا ـ

 اوگله بودن داده شکوفه درختها البته.. ودرخت گل وپراز بزرگ اطیح ی

 میبود دهیوند ییبایز همه نیا میداشت استرس ورودازبس موقع... غنچه

 یزوصندلیم سیسرو ی که بزرگ غیآالچ ی... وپرازآب استخربزرگ هی..

 ... بودم دهیلمادیوتوف زاریچ نیا ی همه... بزرگ تاب هی بود توش

 خراب تا میبر یاول روز میدار ادیز زدن دید یبرا وقت ستاره بسه ـ

 ... مینکرد

  کرد سر شویروسر

  امیم منم توبرو باشه... میبر یگ یم راست آره ـ

 چون خدا یوا... دمیپوش مویبه گل ساتن یروسر کردم جمع موهامو

 نمبک یکار هی دیبا.... معلومه گردنم حاال باال کردم جمعش... بلنده موهام

 دراز مبل یرو ماکان... رونیب زدم ازاتاق... دمیپوش مویصورت شال...

 یم دنشیباد چرادلم خدا یوا...بود چشمش رو دستش هی بود دهیکش

 که برم آمدم... خوابه فکرکنم... لرزه

 ؟ یدار یکار ـ

 نشست

 شرکت سیرئ با آدم  نیا... دمید یغم ی توچهرش بود سرخ چشماش

 ..داشت فرق

 ... راستش ـ

  بزنم حرف بود منتظر نییپا انداختم سرمو

 .. بپوشم دیشماداد که یروسر تونم ینم من... راستش ـ

 .کرد زیر چشماشو

 چرا؟؟؟ ـ

 ...کوتاه میروسر نیا بلنده موهام آخه ـ

 ... دمیترس... شد رهیخ روم نگاهش
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 گتونید یلباسها... ارهیب ترشو بلند برات ریام گم یم نداره یمورد باشه ـ

 ... شهیم عصرآماده تا

  زدم یلبخند... دمیکش یراحت نفس

 ... دیجاو یآقا ممنونم ـ

 سالم دنمیباد اونجابودن گمید دونفره.. آشپزخونه رفتم دورشدم ازش

 .دیکش بازومو ستاره... میشد آشنا باهم دادن

 ؟؟؟ تیروس دختر ـ

 ... ارنیم برام بلندشو یعصر گفت سیرئ یآقا بود کوتاه ـ

 یلیخ وشلوار کت نیا... یدار یاندام چه میخودمون یول... باشه...ا ـ

 ... گذاشته شینما وبه قشنگ اندام... ادیم بهت

 ... شد واردآشپزخونه جعبه تا باچند نوخانمیم

 که روشه اسمتون... داره همرنگش کفش هرلباس... کفشاتون نمیا دخترا ـ

 ... نشه اشتباه

 روش.. یآب... یصورت... یگلبه یعروسک کفش جفت سه... میگرفت کفشارو

 لباسها ریام... بود نیهم گمونمید  یلباسها رنگ... داشت ونیپاپ ی

 باهاش ادیز نداشت دوست ماکان چرا دونم ینم یول... آورد مونویوروسر

 ... بشم کالم هم

 وارد 01/ 03 بایتقر یومر زن ی اول... شد کارماشروع مهمانها ورود با

 شد وارد ماکان هیشب  فیظر دختر هی بعد لباس وخوش کیش.. شدن

 همراه. بود ورفته استقبالشون یبرا ماکان... ساله11ای10 دیشا...

 .... ماکانه چسب جا همه امیارش نیا... اواردشدیارش

 صف به خدمتکارها ی همه.. بود راحت چقدر...واردشد یوشوخ باخنده

 من دنیباد ایارش. میبود ستادهیا ییگو آمد خوش یبرا یدرورود کنار

  آورد جلو سرشو شد کینزد

  یینجایا خوشحالم... بانو یآمد خوش ـ

 لب رانداختمیز سرمو... کرد ینجوریا چرا نیا ختیر یهور دلم یوا

 یعسل باوچشمیز... شد وارد بغل بچه خانوم ی ندادم جواب... دمیگز

 جالب چه.... یخاکستر چشم دیسف یتپل. ..بود ماهه 0 حدودا دختربچه..
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 رفت ما سالم جواب بعداز شد وارد غرغرکنان... منه مثل چشمش رنگ

  جلوش گرفت رو بچه... ماکان طرفه

 ها یتوباباش نکهیا مثل... دخترت نمیا بفرما ـ

 یعنی؟بچش؟ یچ یعنی شد منگ سرم... کرد خی بدنم حرف نیا دنیباشن

 به...یدارشد زن مرد ی عاشق گلبرگ توسرت ؟؟؟؟خاااک داره وبچه زن

 روتوهوا بچه بادودست ماکان... نخورم نیزم کردم کنترل خودمو یسخت

 چرا شدیدیم که باربود نیانگاراول کرد یم نگاش مات بود گرفته روبروش

 مامان به ایارش... مامانش بچهروداد بااخم حرف ؟بدون کنهینم بوسش

 .کرد شدبغلش کینزد ماکان

 ...بود شده تنگ براتون دلم...ها رانیا دیامدین وقته یلیخ جون خاله ـ

 زد ایارش یعضالن یها شونه یرو یدست یبامهربان مادرماکان

 .زد یلبخندمهربان

 بیغر توکشور دخترو شهینم... گهید بودم دخترا نیا ریدگ جون خاله آره

 .... شهیم تمام درسشو داره گهید خداروشکر کرد رها

 متفرق کارها خدمت... هستن پسرخاله پس باهمن چراهمش  دمیفهم حاال

 ییرایپز کینزد کناراپن دیبا منم... شد یکار انجام مشغول هرکس شدن

 یزیر برنامه طبق کارها ی همه... مهمونهاروبشنوم درخواست تا باشم

 ناراحت ی چهره دور از. بود معلوم کس هر ی فهیوظ شد یم انجام

 فیح... نشد خوشحال بچش دنید با چرا  خه آ دمید یم ماکانو یوعصب

 شدیبوس باخنده کرد بغل رو بچه ایارش... ستین یناز نیا به بچه نیا

 ... نشست کنارماکان رفت

 ؟؟؟ یستین خوشحال یشد یناز نیا به دختر ی صاحب نکهیازا ماکان ـ

  گرفت ماکان یروبرو و یگل لپ بچه

 ... بخند ییبابا ـ

 توهوا دستشو رفت یم راه که طور نیهم شد بلند جاش از یعصب ماکان

 .داد تکون

 .. رفت باال ها پله از سرعت به... یدار حال توام کن ولم بابا ـ

 خانوم نیا یعنی... ادیب بدش خودش ی بچه از آدم شهیم ؟مگه یچ یعنی

 دیکش بازومو ستاره که ؟توفکربدوم زنشه
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 ؟؟؟ برده ماتت چرا برس کارت به بابا ایب ـ

  آمدم آهان...هااا ـ

 نویم... بودن ییرایپز تدارک مشغول همه... توآشپزخونه رفتم دنبالش به

 .. طرفم روگرفت شده آماده شربت خانوم

  شربتاروببر نیا دخترم ایب ـ

  چشم ـ

 ... ییرایپز داخل بردم آلبالورو شربت ینیس

  زد یلبخند... خانواده پدر اول

 ... دخترم ممنون ـ

 .. کنم یم خواهش

 .. زد یپهن لبخند داشت یخاص برق چشماش... مادرخانواده بعد

 .... ییبایز توچه... گلم یمرس ـ

 . زدم یلبخند  مهربان چه

 ... دیدار لطف شما ـ

 دمیرس ایارش به... کردن تشکر هردو که کردم ییرایپز هردوخانمم از

 ینیوست واز وانیل... دیلرز تنم که... انداخت سرتاپام به طنتیباش ینگاه..

 : گفت آروم برداشت

 .. اندام وخوش بایز... یمون یم مانکنها مثل واقعا: گفت یم رراستیام ـ

 از ؟اون شده ینجوریچراا... شدم دور ییرایپز از عی سر ندام جواب

 کردم فوت نفسمو... شده خاله پسر یحساب االن از نمیا ورودش موقع

 یطرف از داره صاحب ماکان دمیفهم یطرف از بود آشوب تودلم... رونیب

 یب... بگذرون ریخ به ایخدا... ارهیفشارم بهم داره... ایارش یوحرفها نگاها

 خاک واقعا... داره هم بچه که شدم یدار مردزن ی ودلباخته عاشق یخود

 لباس ضیتعو یبرا ها خونه صاحب کنم عرض چه که مهمونها... برسرم

 یم دید منو یچشم ریوز بود داده لم رومبل تنها ایارش... اتاقاشون رفتن

 شد یم عوض باستاره من یجا کاش شدم یم کالفه داشتم گهید... زد

 دیجاو ی خانواده یاعضا ی همه... دیرس لیتحو سال ی لحظه بالخره.

 بود شده دهیچ روش نیس وهفت پهن نیزم یرو که یا سفره دور
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 ادمخانو شیپ که بود یبار نیاول نیا... کیوش لباس خوش همه.. نشستن

 کاش بود سخت برام ماکان نداشتن... شده تنگ براشون دلم... ستمین

 داره زن دمیفهم یم... ببازم دلمو بهش نکهیازا قبل کاش... نجایا آمدم ینم

 همه... آمدم خورم به دیجاو ی خانواده یاعضا یوخوشحال غیج یباصدا...

 نگاشم یحت ماکان... دادن یم پاس هم وبه کردن یم بوس کوچلو دختر

 دختر نیا یطفل... نییبابا دخترا نداره ودوست دخترش چرا آخه... نکرد

 شبها دیبا که یا خدمه تنها هم ستاره منو... نداره دوسش ش بابا

 :گفت یشوخ ب ستاره.. میکرد یروبوس و بغل همو مینجاباشیا

 یباش شوهرت ی خونه گهید سال...شاایا مبارک دتیع ـ

  لطفا نداز من تودامن یخوا یم خودت یبرا که یزیچ مبارک توام دیع ـ

 .. یکن شوهر زود بخواد دلتم...وا ـ

 ... ستمین شوهر فکر که دارم یبدبخت نقدریا فعال ـ

 یخرسا شد ینم باورم کرد جمع مارو توجه ییرایپز داخل یسروصدا

 مال همه نیباا... نطوریهم ماکانم خواست یم یدیع شون بابا از گنده

 :گفت باخنده گرفت دستش قرآنو ستادیا وسط ماکان پدر... ومنالش

 ... بدم تونویدیع تا دیش صف به همه خب ـ

 دیواونوبوس...داد مامانشونو یدیع اول

 ... خوشکلم خانوم خدمت ـ

 ماکان طرف رفت داره عشق زنش به هنوز بامزه چه

 ... رمردمیش شما خدمت نمیا ـ

 . زد ماکان ی شونه به یدست

  جون بابا ممنون ـ

  دیکردوبوس بغلش ستادیا بود ماهک اسمش که ی دختر یجلو

  بابا ماهک یدیع نمیا ـ

 .. دیبوس باباشو یلپا ماهک

 ... جون بابا یمرس ـ

  دیکردوبوس بغل اونم دیرس ماهرخ به
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  بابا ناز دختر یبرا نمیا ـ

 ... ییبابا یمرس ـ

 ماکانم دختر یدیع زنه یم حرف مهربون باعروسش چه بودم مونده من

 ردخو غلطت گونم واز شد پرچشمام اشک افتادم بابام ادی دنشیباد...داد

 .بود مهربون بابام مثل. وافتاد

 بچه ماهرخ شدن جمع ماکان دور همه دوباره... بودم ششونیپ االن کاش

 زد که یباحرف... زدن چنگ قلبمو انگار زشدیآو ماکان گردن از بغل به

 هم به گشادشده یباچشما...بود بدتر ازمن ستاره یحت... شدم شوکه

  گفت ازمن قبل ستاره... میکرد نگاه

 ؟ کدومه زنش پس ستین زنش نیا اگه ـ

 . دونم ینم ـ

 .. بچتم مراقب مدام چون ها مخصوصه من یدیع یداداش ـ

 که وماهرخ ماکان به زده کو؟؟؟بهت زنش پس ماکان خواهر نمیا...اه

 ظاهر مون جلو یمرد ن مهربا لبخند که شدم رهیخ وبرادربودن خواهر

 .. ماکان یبابا شد

 قرآن نیب از... شماست یدیع نوبت باشه ینوبت گلم یدخترا خب ـ

 ندبالبخ ستاره... ستاره داد دیکش رونیب یپنجاه تاتراول چند دستش

  گرفت یوخوشحال

  مبارک دتونیع دیکرد لطف آقا ممنون ـ

 .. باشه مبارک دتوامیع.. دخترم کنم یم خواهش ـ

 . گرفت طرفم پلوبه شد رهیخ من به

 ؟ یکن یم هیگر یدار...ا  ... مبارک دتیع دخترم ـ

 ... زدم پس اشکامو

 ... افتادم بابام ادی دمید شماروکه دیببخش... مبارک شمام دیع ـ

 .. نشست شیشونیپ به یاخم

 تهرانن؟... االن کجان خانوادت ـ

  بله ـ
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  رفت باال صداش

 ؟؟؟؟ ماکان ـ

  آمد جلو کرد یم نگاه مارو دور از حاال تا که ماکان

 ... جان بابا بله ـ

 ... دلتنگه نکهیا مثل... نهیوبب خانوادش ببر دخترو نیا پسرم ـ

  انداختم نییپا سرمو

 ... نمشونیب یم بعدا ممنون نه ـ

 ... شد تر کینزد من به یکم ماکان

 ... برمت یم...شو آماده برو ـ

 ... خه آ ـ

 ... منتظرم برو نداره آخه ـ

 . چرخوند ستاره به نگاهشو

 .. برم یم شمارم... دیش آماده دیبر شمام ـ

 شد ادهیپ ستاره اول... میشد آماده اتاقمون میرفت... یباخوشحال هردو

 متما... کرد ادهیپ من بعد اددنبالشیب ماکان گهید ساعت کی بود قرار

 پخش میآهنگ یحت...کرد یم یرانندگ سکوت ودر بود ساکت مدت

 ...کرد ادهیمنوپ... چشه دونستم یم کاش....نشد

 ... دنبالت امیم گهید ساعت کی ـ

  دیجاو یآقا ممنوم ـ

 یهرچ دونم ینم که هست زشیچ یمرد نیا ورفت. زد یجون یلبخندب

 رفتم آرام درانداختم وبه دیکل. شم یم ناراحت شیناراحت دنیازد هست

  دادم سالم بلند.. بودن نشسته نیس هفت ی سفره کنار همه داخل

 .. مبارک یهمگ دیع سالاااام ـ

 ... شد بلند جاش از مامان

 ..مادر مبارک دتی؟ع یآمد دمینورد دخترم ـ
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 ردموک رضاروبغل دیبوس یم منو تندتند گلرو... دیکردوبوس بغلم محکم

 به یدست بابا میدیبوس همو کردم بغلش محکم دمیرس بابا به.. دیبوس

  یکش سرم

 ؟ یآمد چطور دخترم ـ

 ... آمدم سیرئ یباآقا ـ

  شد هول بابا

 .. داخل ادیب ینگفت کوش پس ـ

 .... دنبالم ادیم گهید ساعت ی گفت رفت جون بابا نه ـ

  هیخوب پسر گفتم خوبه آهان ـ

  تازه... نمیشماروبب ارهیب منو گفت باباش البته ییبابا آره ـ

  دادم ونشون بود داده که ییدیع فمیتوک کردم دست ـ

  بشمارم بزار...داد بهم میدیع ـ

 .. شد گشاد  هممون یچشما شمردم پوالروکه ـ

 ... تومن هزااار پانصد ـ

 ... شهینم باورم بابا یوا

  نشست کنارم ینیریش بشقاب هیبا مامان

 ... نیخوب یآدما چه بده رشونیخ خدا ـ

 ادیب االناست... شتیپ باشه پولم نیا برم دیبا گهید من مامان خوب ـ

 ... دنبالم

 یازروبوس بعد شد آرام دلم... دمید خانوادمو یاعضا نکهیا از

 رس درست... هیمقرارت یلیخ دونستم یم ستادمیا در دم رفتم یوخداحافظ

  سوارشدم... کرد ترمز پام یجلو ساعت

 ... سالم ـ

 یبو کردم احساس...  بود شیشونیپ به یاخم...داد باسر سالممو جواب

 ... کردم نگاه اطراف به. دمیوبوکش کردم جمع بار چند دماغمو ادیگارمیس

  کردم نگاش شدم ؟هول یکش یوبوم یچ یدار هیچ ـ
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 ... ادیم گاریس بو فکرکردم... یچیه...یه...ها ـ

 سرعت وبه روگاز گذاشت پاشو... بود جلو به نگاهش... دمینشن یجواب

 ...کرد حرکت

 ؟یدید خانوادتو ـ

  شد باز دلم ممنونم بله ـ

 به دونم یبگوم یشد تنگ دل هروقت یکن بغض نمینب گهید خوبه ـ

 ی وابسته خانوادت

  سیرئ یآقا ممنونم ـ

 ...زد یلبخند بسته بالب ـ

 ... کن صدام ماکان مییتنها باهم یوقت... سیرئ بگو من سرکاربه فقط ـ

 دمیفهم که حاال بخصوص ؟ کنم صداش ماکان چطور... شد چهارتا چشمام

  داره وبچه زن

 هم لباموبه.... یا ممنوعه ی وهیم هی تواالن... یافتنین دست چه...ه ه آه

 ... زاره حالم... زهیبر اشکم دینبا شدم رهیخ رونیب به فشردم

 ؟؟ ینادر خانم ـ

  کردم جمع حواسمو

  بله ـ

 ؟ یتوفکر هیچ ـ

 بگم.. یدار مالک تو یول شدم عاشقت که بگم...توام توفکر بگم بگم یچ

  زاره حالم

 ... کرد یم نگاه رونویب داشتم یچیه ـ

  دوخت چشم جاده به دوباره کردو من به ینگاه

 ... یناراحت یزیچ ی از کنم یم احساس یول ـ

 ... ستمین ناراحت نه ـ

 وارس نیماش ستادنیا با... بود  منتظر در دم... میدیرس ستاره ی خونه به

 . شد
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 .. سالم ـ

 وبدل رد یحرف گهید خونه تا... میداد سالمشو جواب باهم ماکان منو

 :گفت بالبخند ماکان مامان دمیشد خونه وارد...نشد

 ... بودن خوب خانواده دخترا ـ

  رسوندن سالم بله ـ من

 ... شما لطف به خانوم بله ـ ستاره

 ذاشتگ برد رو بچه ماکان مادر... میرفت ییرایپز یبرا لباسها ضیتعو بعداز

  ماکان بغل

 توام یخوا یم ستین مادرش که حاال... نداره یگناه چیه بچه نیا پسرم ـ

 ؟ینباش

 .. بود دایپ چهرش از یکالفگ. شد رهیخ بچه به ماکان

 ابعذ منو یخوا یم بچه نیا فرستادن با که... زابتیال کنه لعنتت خدا ـ

  یبد

  خورد شویچا ماکان یبابا

 . بود زنت یزمان ی زابتیال پسرم  ـ

 یسخت به که حاال... حاملس نگفت میجداشد یوقت یول بود آره ـ

 ... فرستاده یدیع برام رو بچه نیا آمدم کنار طمیباشرا

 تاب ی کترشیکوچ خواهر ماهک... مامانش داد رو بچه... زد یتلخ پوزخند

 ییبایز اندام. کرده یاسب ودم موهاش بود دهیپوش یل وشلوارک یآب

 . دیبوس ومحکم کرد بغل رو بچه داشت

 گهید دیکن فراموش... دینکن خراب لمونویتحو سال ی لحظه بابا یا ـ

 .. گذشته ها گذشته

 :گفت آروم ستاره

   شتهدا زن چاره یب انداخته پس رو بچه نیا خارج رفته فکرکردم باش منو ـ

 ... جداشدن هم انگاراز ـ

 وضع توخونشو آمدن با یول.. ستین کار در یزن دمیفهم شب اون

 کنم فهخ تووجودم حسمو گرفتم میتصم... هیافتنین دست دمیفهم شیزندگ
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 کردمفکر  صبح یایکینزد تا طرفهی عشق ی کنم وفراموش عشق نیا دیشا.

  کنم پنهان ماکانو عشق رسوانشدم تا دمیرس جهینت نیا وبه

 یم یکی آمد یم یکی واردشدن یدنیددیع یبرا ینوروز یمهمانه صبح از

 کردم ییرایپز بس از درآمد پدرصاحبمون... دارن مهمان چقدر یوا.. رفت

... 

 استراحت یبرا رفت ام ستاره... بودن استراحت درحال همه ظهر روز ی

 درو خونه زنگ یباصدا... بدم انجام آمد شیپ یکار تااگه موندم من یول..

 ...چرخوند چشمشو... واردشد یگشاد بالبخند ایارش بازکردم

  ستین یکس.... سالم ـ

 .... استراحتن درحال همه چرا سالم ـ

 گردشد چشماش

 ... خوب چه...اوووو ـ

 نشست یراحت مبل یرو شد رد ازکنارم... ختیر دلم که زد یچشمک

 هب.. گرفتم جلوش ینیس.. بردم براش کردم درست شربت رفتم منم...

 کرد یم آب آدمو نگاهش. نییپا انداختم سرمو... شد رهیخ چشمام

  وانوبرداشتیل.

 ... یخانو دردنکنه دستت ـ

  جون نوش کنم یم خواهش ـ

 کرد صدام که برم آمدم

  گلبرگ ـ

 ...کرد یم وصدام اسم به که بود یبار نیاول نیا شدم خشک سرجام

  دارم کارت نیبش.. نمیبب تورو آمدم ـ

 .. کرد اشاره خودش کنار به

 .. دادم قورت گلومو آب

 .. ندارم نشستن اجازه ممنون نه ـ

  نیبش بابا الیخ یب نشیقوان نیا با ماکانم بابا یا ـ
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 . شم مرخص دیندار یکار اگه  نه ـ

 هول... کنارش نشستم اجبار به دیوکش گرفت مچمو که شدم رد کنارش از

 اب.. رهیم آبروم نهیببب یکس اگه کردم نگاه اطراف به دیلرز بدنم شدم

 .  دادم قورت زور به دهنمو

 :گفتم ملتمسانه یآرام یصدا با

 .. نهیب یم یکی االن.. کنم یم خواهش یناظم یآقا ـ

 .زد یلبخند

  هک ندارم دیکار یترس یم نقدریچراا ستین یکس یخانوم نباش نگران ـ

 مردم یم سکته ترس از داشتم. آزادکنم دستاش از دستمو کردم یسع

  داره چکارم ایخدا...

 ... بزاربرم کن خداولم تورو ـ

 کرد یآرام ی خنده

 .. دارم کارت کن صبر یخور یم وول چقدر ـ

 یا جعبه.. شیآب نیج شلوار بیتوج کرد دست کرد بلند خودشو یکم

 گلوم ازترس زودبلندشدمم... کرد آزاد دستمو. گرفت طرفم به. درآورد

 . کردم نگاه اطراف به...بود شده خشک

  دختر یترس یم نقدریچراا هیچ ـ

 جعبه... زدم یم نفس تند تند...کرد کم بامن شو فاصله ستادیوا بلندشد ـ

 ... طرفم گرفت رو

 ... هتیدیع نیا ایب که ندارم دیکار دختر یریم یم یدار بکش نفس آروم ـ

 کنم قبول تونم ینم... گرفتم شرکت از مویدیع من نه... یدیع....یع ـ

 .  کرد کیکوچ چشماشو...

 صلهفا... ندارم شرکت به یکار... منه یدیع نیا یکن قبول یتون ینم چرا ـ

 بودن قبل مثل نگاهش خورد یم صورتم به نفسش که نقدریا کرد کم شو

 یفیخف لرزش.. زد یم گنجشک ی مثل بودقلبم ش تونگاه یزیچ ی...

 ... کردم حس توبدنم

 ...برم توروخدابزار...تو ـ
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 ... گرفت لرزونمو یدستا

 ... دارم دوست من...من.... گلبرگ ـ

 چه نیا... منو ایارش ماکان من... ختیر یهور دلم حرف نیا دنیباشن

  دیلرز یم صدام... بودم کرده هنگ... هیریتقد

 الیخ یب کنم یم خواهش کنم قبول تونم ینم... یناظم یآقا...آ ـ

 ... ادیم یکیحاال....دیش

 ... عشقمو ای بندو گردن... یکن قبول یتونینم ویچ

 .داد ادامه... کردم نگاش جیگ

 ... نهیماروبب یکی که که دارم یم نگهت نجاینقدرایا یرینگ تویدیع اگه ـ

 . انداخت باال هاشو شونه

 ... یخوددان حاال ـ

 زا اشک... شدم رهیخ پله به نگران شد دهیشن ها پله از یکس یپا یصدا

 همراه یلبخند... دوختم ایارش به لرزانمو نگاه... دیچک چشمم ی گوشه

 ... زد یچشمک

 ... کنم ولت تا رشیبگ ـ

 : گفت کنارگوشم توبغلش دیکش منو... گرفتم رو جعبه

 . خوب دختر یشد حاال

 آمد یم داشت قلبم خونه آشپز طرف دمیدو عیسر کرد ول دستمو

 دمینفهم من شده عاشق یک لجباز ی پسره...بود نمیس رو دستم تودهنم

 اگه کرد خدارحم... نشستم سرراهم یصندل نیاول یرو.. چکارکنم حاال..

 ؟ یچ دید یم یکس

 ؟ ینادر خانم

 زا.. کتم بیتوج گذاشتم تومشتمو ی جعبه زود... دمیصداچرخ طرف به

 .. شدم بلند جام

 د؟یدار الزم یزیچ سیرئ یآقا بله ـ

 . بست چرخوندچشماشو نیطرف به بار چند گردنشو
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  لطفا دید یم خنک آب وانیل ی... کنه یدردم سرم آخ ـ

  چشم بله ـ

  جلوش گرفتم قرص ورق وچند آب وانیل ی

 .. دیبفرمائ ـ

 یجونیب لبخند.. داره تب کردم احساس بود سرخ خمارولبش  چشماش

 .زد

 ؟؟ بخورم قرص دیبا االن یعنی...آه ـ

 .. بشه بهتر حالتون دیشا گفتم یول... دونم ینم ـ

  بست چشماشو ـ

  نیچ نایا نمیبب بده خورم یم باشه ـ

 توحلقش انداخت کرد وانتخاب یکی ازتوشون دستش دادم قرصارو ـ

 .دیکش باال آبو قورت قورت...

 ؟یضیمر شده یچ ماکان سالم

 .دیصداچرخ طرف به ماکان کردم گم وپامو دست

 ؟ یآمد یک ییتو ایارش...ا   ـ

 ... انداخت من به یبار طنتیش انگاهیارش

 ؟ یسردرددار باز هیچ... آمدم تازه ـ

 .شم یم وانهید دارم مشغوله روزافکرم نیا ازبس یبدجور آخ آخ ـ

  آشپزخونه از رونیب رفتن باهم

 تیاحم دازشیبا بچته که نمیا...یشد راحت زابتیشرال از توکه بابا یا ـ

 ... یریگ یم پرستاربراش ی که نداره ینگران... یکن

 ... جمیگ که فعال دونم ینم سرم...خدا یوا ـ

  دیچرخ من طرف به

 ... کن استراحت کنندشمام یم استراحت همه که یزمان ینادر خانم ـ

 ... چشم بله ـ
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 ... زارم یم تنهات اببخشیارش کنم استراحت رم یم من خوبه

  ماکان زدتوپشت کرد ی خنده ایارش

 .. ستیبدن مییتنها بروداداش ـ

 ایرشا... بردم پناه اتاقم به  رسوانشم نکهیا یبرا... زد یچشمک من بازبه

 بود خواب ؟ستاره کنهیم ینجوریچراا....نبود فکرمنوکارمن اصالبه

 هک شد گرم چشمام دمیکش دراز کنارتختم کردم پرت درآوردم مویروسر

 تشرب سردردداشتم هروقت افتادم ادمامانی... افتادم ماکان ادسردردی به

 یم خوب زود.داد یم ماساژ وسرمو یشونیپ کردو یم درست برام عسل

 سلع دنبال آشپزخونه رفتم.. دمیپوش مویروسر توتخت نشستم... شدم

 یراحت نفس بود ایباارش حرف ومشغول بود شده داریب ماهک... گشتم

 ابت هی.. ایارش یجلو بود چقدرراحت... شم ینم تنها ایباارش که دمیکش

 . بود دهیپوش یصورت وشلوارک

 ؟ آره تموه امسال جان ماهک خب اـیارش

  رمیبگ تخصص زدتر خوامیم یول اره ـ

 .داد هیتک مبل یپشت سرشوبه زد ی قه قه اقهیارش

 .. یشد اضافه خانواده پزشکان جمع به توام خوبه ـ

 داد سرشوبانازتکون ماهک

 .. گهید آره ـ

 منه هب پشتش ایارش خوبه  باالرفتم ها پله از یآرام به کردم شربتوآماده

 درزدم به ی تقه بالخره... کلنجاررفتم باخودم یکم ستادمیدرا پشت.

 ... لرزاند قلبمو یفیضع یصدا.

 ییبفرما بله ـ

 . داخل کردم سرمو اول رونیب کردم فوت نفسمو

  هست اجازه....د؟یجاو یآقا ـ

 زد یم تند تند داشت شیپ هیتاچندثان که قلبم دنشیباد اداخلیب...ایب

 یا سورمه ی حلقه نیآست لباس ی بود دهیدرازکش روتخت... ستادیا

 خودم به. لرزوند دلمو فرمش خوش یبازوها... بود پاش دیسف وشلوارک

 . جلورفتم سرجاش نشت... بستم دروپشتم داخل رفتم. شدم مسلط
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 ... آوردم عسل شربت براتون دیببخش... دیجاو یآقا ـ

 . دیپر باال ابروش ی.زد یگشاد لبخند شد من به رهیخ

 ؟؟ یآورد من یشربت؟؟؟؟برا ـ

 کنهیم درست برام مامانم سردرددارم وقتها شتریب منم آخه... بله ـ

 ... شمیم خوب زود... دهیماساژم وسرمو یشونیوپ

 دستشودرازکرد... باالرفت ابرهاش

 . میشد دخوبیشا میبخور ؟بده واقعا ـ

 گذاشت روچشمش دستشو

 . دسردردنداشتمیشد نقدریتاحاالا... سرم یوا یوا یوا ـ

 .. دیسرکش نفس  یشربتو

 چقدرگوارابود یمرس

 . درفتم طرف به.. گرفتم وانوازدستشیل

 .. کنم یم خواهش ـ

 ؟؟؟ ینادر خانم ـ

 به... کنه یم ونمید داره ؟صداش یکن یم بامن ینجوریخداچراا یوا

 . دمیچرخ طرفش

 د؟یدار یکار آقا بله ـ

 . زد یجون یب لبخند

 ؟ بعدش خوردم شربتو خوب ـ

  دمیچرخ طرفش به بودم شده جیگ

 ؟ یبعدچ ـ

 ده یم ماساژ سرتو مامانت شربت خوردن بعداز یگفت خودت خوب ـ

 ... باشه ناقص درمانت یخوا ینم توکه ماساژبده سرمنو یک پس...

 . بود شده گشاده چشمام

 ؟؟؟ من یعنی؟؟؟؟ییییچ ـ
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 ... کردم اشاره خودم به

 ... نداره اشکال اگه بله ـ

 خجالت من زدم حرفو نیخداچراا ی؟وا. کاروبکنم نیا خواد یم ازمن واقعا

  که بود زده خشکم دست به ینیس ینجوریهم... کشم یم

 هیکاف شربت نیهم... نداره یاشکال سخته براتون... اگه ینادر خانم ـ

 شم یم خوب مطمئنم

. زد یزیمآ  تیلبخندرضا... گذاشتم یروپاتخت وینیس. رفت ضعف براش دلم

  بود نشسته روتخت که نطوریهم... دمیکش طرفش به آرام قدمهامو

 محکم لبمق دیلرز یم دستام ستادمیا سرپاکنارتختش... کرد من به پشتشو

 نیب از تالرزشش کردم بازوبسته چندباردستامو. دیکوب یم نمیس وارید به

 آب... شد هول دلم... بود داغ گذاشتم شیشونیپ رو دستمو آرام... بره

 شیشونیپ ماساژازتو به کردم شروع دادم فرو یسخت به گلومو

 شصتم بعدباانگشت دمیکش هاش قهیشق طرف به وسط بادوانگشت

 هبست چشماشو بود پراتاق ینیسنگ سکوت.. ماساژدادم هاشو قهیشق.

 مکینزد بهش نقدریا شد ینم باورم بودم شده مست عطرش یازبو...بود

 بود ایرو یانگار.. دمید یم انگارخواب باشه روسرش دستم یاحتی...

 گردنشو یها وعضله رسوندم گردنش به وسرش یشونیپ از ماساژمو.

 .. وتمام دادم فشار

 : گفتم یآرام یباصدا... دیلرز یم دلم

 ؟ دی؟بهترشد. دیجاو یآقا ـ

 یچ دونم ینم... رفتم عقب قدم ی کردم هول چرخوند طرفم به سرشو

 . دیکش زدودراز لبخند که دید تونگام

 ... یمرس... یمرس.. ستین دیشد سردرد اون از یاثر.شد معجزه واقعا ـ

 ..دیکن استراحت حاال بود فهیوظ کنم یم خواهش ـ

  گذاشت سرش کنار نظام حالت به دستشو

 .. دکتر خانوم چشم ـ

 . دمیکش خجالت

 .. بشم مرخص ستین یکار اگه ـ
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 .. برس کارت بروبه ممنون نه ـ

 ها لهپ وسط داشت تپش قلبم هنوز... رونیب زدم وازاتاق وبرداشتم ینیس

 ... بود توهم اخمش کرد سد جلومو ایارش

 ؟یکرد یچکارم ماکان تواتاق مدت همه نیا ـ

 زکجاا نیا... رفتم عقب پله ی دمیترس که بود ومحکم تند نقدریا لحنش 

  .روپرکرد پله ی ی فاصه... ستین حواسش فکرکردم اونجام من دیفهم

 .. منتظرم بگو ـ

 ؟ بگم یچ...یچ... چ ـ

 چرارنگت ؟ یکن استراحت یبر نشد قرار مگه یماکان اتاق ساعت کی ـ

 ؟ شده یزی؟چ دهیپر

 نگاهش به نگاهم... دمیترس ازش گرفت یم میگر داشت بودم شده هول

 .خورد گره

 . بردم دیجاو یآقا یبرا عسل شربت یکم فقط... نکردم یخداکار به ـ

  توصورتم دیکش سرشو

 ... فروکن توگوشت نویا یمن تومال گلبرگ نیبب ـ

 .داد نشون گردنشو متورم رگ گردنش رو زد... شدم جیگ ازحرفاش

 یسباک تورو ندارم تحمل اصال... اصال... باالزده که رتیغ رگ نیا نیبب ـ

 ؟؟؟. یدیفهم.. پسرخالم یحت نمیبب

 : گفتم یفیضع یباصدا

 ؟ برم شهیم

  دیکش کنار شدخودشو رهیخ گوشه ی به. داشت هنوزاخم

 .. برو ـ

 ذاشتمگ زیروم وینیس.. بردم پناه خونه آشپز به... شدم رد رش کنا از یتند

 بودن ههم بایتقر.. کردم نگاه ییرایپز به. بود ییچا ختنیر مشغول ستاره.

 یدیشد ی دلهوره دیلرز یم ترس از هنوز دلم کردم  فوت نفسمو..

  دیچرخ طرفم به ستاره  کنم هیگر داشتم دوست گرفتم
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 ؟ یکجابود یآمد ا گلبرگ ـ

 ... بودم باال

 هایصندل از یکیرو نشستم... رفتم یم جیگ سرم که بود بد نقدریا حالم

 اچر ... داشت دوسم حد نیتاا یعنی.. نبود درک قابل برام ایارش یحرفها..

 کنه یم تیمالک احساس من یحدرو نیچراتاا... تاحاال نشدم متوجه

 قیعم...بود تودستم عطرماکان یبو هنوز پوشوندم تودستام ؟صورتمو

  نشست روشونم یدست... دمیبوکش

 ؟ ستین خوب حالت چته گلبرگ ـ

 بود ستاره. بلندکردم سرمو

 .. خوبم ستین میزیچ ـ

 ... اروببرییچا نیا. پس باشه ـ

 آب وانیل ی اول. دادم قورت بغضمو.  وبلندشدم دادم تکون سرمو

 ییرایتوپز رفتم... وبرداشتم ینیس... بشه بهتر حالم یتاکم خوردم

 روعش دستام اریاخت یب دمیرس که ایارش به... چرخوندم همه نیب ینیس...

 بود نیبرا میسع تمام... خورد یم تکان تکان تواستان ییچا کرد لرزش به

 رموس وبرداشت ییچا... کردم یم وحس نگاهش ینیسنگ...  نکم نگاش که

 ازش نقدریچراا دونم ینم ازاونجادورشدم زود داشت اخم هنوز آوردم باال

 داخل به بالبخند.آمد نییپا ها پله از ماکان بعد ساعت ی.. دمیترس

 بود یقبل همون لباسش... نشست سالن تو ورفت. کرد ینگاه آشپزخونه

 ستاره کناره. بود دهیپوش یا سرمه یورزش شلوار شلوارک یجا به یول

 : گفت که بودم ستادهیا

 .. ادیم بهش پوشه یم یهرچ المصب نگاه ـ

 ؟؟؟ سیرئ... یک ـ

  بابا گم یم خانون ایارش... بله اونکه ـ

 یلیخ.. بودم شده هول من بود آمده که یوقت از انداختم ایارش به ینگاه

 تا اشونیآست که دیسف وبلوزاسپرت روشن یآب نیج شلوار ی نکردم توجه

 خوش واقعا گفت یم راست ستاره باال بود زده موهاشو. بود زده باال ارنج

 . کرد ماکان ب ینگاه ایارش... بود افهیق

 ؟ شده خوب حالت نکهیا مثل ـ
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 یعال... میعال آره ـ

 هارو وهیم خانم نویم. کرد کارخودشو معجونم. شدم خوشحال تودلم

 بود کرده آماده

  هاروببر وهیم ایب دخترم ـ

 .. ـچشم

 ردمک ییرایپز به شروع. دمیزچیروم بشقابهارو. برداشتم هارو وهیم ظرف

 :گفت آرام گذاشت بشقاب تو ویبیس. دمیرس اکهیارش به...

 یباش ناراحت نمی؟نب یدار استرس چرا... یخانوم یمرس

  برداشت وهشیم یعاد یلیخ ماکان.. ردشدم ازکنارش گرفتم گاز لبامو

 ... یدیکش زحمت ممنون

 .کرد یم ینیسنگ روم ایارش ینگاهها برام بود استرس پراز روز اون

 

 [[ ماکان]]

 یازپانم سر یخوشحال از بزاره خونم به قدم گلبرگ قرارشد که یروز از 

 یلیخ ادیب دخترم زایل..خانوادم همراه به قرارشد یوقت یول. شناختم

 منکرد باور اول... حاملست که نگفت طالق از قبل زابتیال. شدم ناراحت

 قبول بابام دخترمنه شد معلوم.. ان یا ید باتست یول منه ی بچه که

 فتگر  زابتیازال رو بچه بود وهرجور کنه بزرگ زابتیال دخترمو نکردکه

 االح یول کنم عالقه ابراز بهش خونمه گلبرگ که یتومدت داشتم قصد...

 بولمنوق اون اصال.. بدم شنهادیپ بهش تونستم یم چطور... زایل باوجود...

 نمیب یم بچمو نکهیا از. بود ختهیر هم به یحساب عصابم. بچه یبا کرد یم

 یم انجام کاراشو توخونم راحت یلیخ گلبرگ... بودم شده شوکه

 عاشقش بگم بهش خواستم یم مدت تمام داد ماساژ سرمو یوقت.داد

  یوقت.. آورد یم در لرزه به منو دل.. میشونیپ رو دستش لرزش. شدم

 اوردمین روش به خجالتش از دونستم یم نداشت رو به رنگ کردم نگاش

 به تونم یم حاال.کرد یم تر ونهید منو هرلحظه باشیز ی وچهره اندام.

 برام ایدن اون وبدون ونشمید بگم تونم یم... شدم عاشق بگم جرات

 وپاک کش زحمت اون ادینم چشمم به یدختر چیه گهید... نداره ارزش

  ناب ناب بود لهیپ لهیش بدونه.
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 [[ ایارش]]

 یم ینجوریا... ماکان ی خونه ادیب کرد قبول گلبرگ که بودم خوشحال

 ییرایپز مهمونها یجلو بود مجبور نکهیا از یول... نمشیبب تونستم

 التیتوتعط دیبا دختر نیا که سوخت یم براش دلم بودم ناراحت.کنه

 بود احترام قابل برام هرصورت در... کنه یم تالش خانوادش یبرا دمیع

 خوامش یم بگم بهش امروز دیبا دمیخر یدیع براش که یبند گردن.

 دلم بود وترسو یخجالت همه نیا نکهیازا... دادم شویدیع بود هرجور..

 داشتم. دیکش طول یلیخ ماکان تواتاق رفت یوقت. شد یم غنج براش

 شد مامت تحملم گهید. باشه داشته عالقه بهش ماکانم نکنه شدم یم ونهید

 بود ماکان اتاق یتو باال اون حواسم تمام... دمیشنیونم ماهک یحرفها...

 بلند ازجام... شدم یم ونهید داشتم خشم شدت ؟از.داد نقدرطولشیچراا.

 مدید ها پله یورو گلبرگ که بودم راه یوسطا...باال هارفتم پله از شدم

 جیانگارگ. زدم حرف باهاش تیعصبان با. کنم کنترل خودمو نتونستم...

 بترسه ازم خواست ینم دلم.. دمید توچشماش ترسو یول. بود شده

 کرف شنهادمیپ به تا بدم فرصت بهش دیبا دونستم  یم... کنه اوحشتی

 .. جشن تاروز.. نرفتم ماکان ی خونه روز چند پس... کنه

 

 [[گلبرگ]]

 

 قراربود. بودن وآمد دررفت مهمونها وهنوز.شد یسپر دیع از روز چند

 ادهآم ییرایپز یبرا وهمه مرتب یچ همه بشه برگزار یبزرگ یمهمون شب

 دمید بندو گردن یوقت... ستین یخبر ایارش از شهیم یروز چند... میبود

 ازش یلیخ روز اون. دارم بهش یحس چه دونم ینم هنوز شدم یجور ی.

 فیرظ ریبازنج طال گردنبند ی داشتم دوست کادوشو واقعا یول... دمیترس

 بود نوشته وسطتش. داشت مانند یتور یها هیهاش که کیکوچ قلب ی

 وکمدت لباسهام نیب گردنبند... شده ساخته یسفارش بود معلوم... گلبرگ

 دش شروع یمهون کم کم... بدونه یزیچ یکس نداشتم دوست کردم پنهان

 انگارپارچه هاشونم یوبعض کیش یبالباسها خانوها واردشدن ومهمونها

 شلوغ سرم نقدریا وسط ختنیر همه شدو پخش آهنگ. بودن آورده کم

 رشدو دختر یکل شد وارد که ایارش... دهیپوش یچ ماکان دمینفهم که بود

 ایارش. ییرایپز مشغول که منم. بود من یرو مدام نگاهش یول... وگرفتن

 دیرقص یم قشنگ چه بود تودستش ماهک دست کرد دنیرقص به شروع
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 فیظر خط چند که رنگ هم وکراوات کرم لباس یا سورمه وشلوار کت.

 دبو زده باال شهیهم مثل موهاشو. یمشک چرم یباکفشها. داشت یا قهوه

  شیشونیروپ بود افتاده موهاش چندتاراز.

 جذبه وبا بود جذاب واقعا. شدم متوجه تازه برد یوم یدختر هر دل

 دیسف لباس یمشک وشلوار کت... دیرقص یم خواهربزرگترش با ماکان...

 بود یافتنین دست چقدر رفت یم ضعف براش دلم که یوا یمشک وکراوات

 ی شدم متوجه یمهمون اول از. کرد یم عوض حرکاتشو آهنگ تمیبار...

 یم دستشو راحت یلیخ ماکانه ی شونه به شونه  مدام بلند یباموها زن

 نیوا دنبو نشونیب یا فاصله دنیرقص یم باهم یوقت... دیرقص یوم گرفت

 ییامهمونه نیب شربتو دار هیپا یوانهایل. شدم کالفه... دادیم آزار بد منو

 رماد با داشت دمیرس ماکان مادر به چرخاندم یم بودن ستادهیسرپاا که

 . کرد یم صحبت ایارش

 یلیخ ادیب کنار ماکان ی وبچه ماکان طیباشرا کنه قبول دایل اگه: مادرماکان

  شهیم خوب

 داشف خالش یپیخوشت نیا به ماکان بچم بخواد دلش میلیخ: ایمادرارش ـ

 ... بشه

 .  خواد یرونم بچه گفته.. نکنم فکر یول:  ماکان مادر ـ

 به خودمو زور به..؟ کنه ازدواج دختر نیباا قراره ماکان یعنی آمد بند نفسم

 مانگارقلب. بود کرده هنگ مغزم. دادم هیتک زیم به... رسوندم خونه آشپز

 . آمدم خودم به خانم نویم یباصدا. بود ستادهیا

 ... کن ییرایپز اطنینفرتوح چند رونیببرب ینیس نیاایب یستادیچراا دختر ـ

 رآبیش به... نافرجامم وعشق ماکان شیپ بودوحواسم خانم نویم با گوشم

  بودم رهیخ روبروم

 ... ناروببریا ایب باتوام ادختر ـ

  برم یم باشه ها ـ

 زیامت چند بود خنک هوا... اطیتوح رفتم وگرفتم ینیریوش شربت ینیس

 یم قه وقه بودن نشته جوان پسر  چند بود شده دهیچ یوصندل

 تمگذاش زیوروم ینیس رفتم جلو ییرایپز یبرا غم پراز یبادل...دنیخند

 تنم به لرزه... گرفت مچمو شونیکی که کنارشردبشم از خواستم یم.

 . کردم کنترل خودمو یول بزنم غیج خواستم یم.افتاد
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 :گفتم تیباعصبان

 .. یعوض کن ول دستمو ـ

 . آورد تاصورتم سرشو شد بلند جاش از

 . دم یم بهت یخوب پول من خوشکل... یعصبان چه یوا یوا یوا ـ

  عقب دادم هولش

 ... بزاربرم.. کن ولم ـ

 هب صدام که بود ادینقدرزیا آهنگم یصدا نبود یکس کردم نگاه اطراف به

 ودموخ ترس از داشتم گهید.شد پسرابلند از گهید یکی. دیرس ینم ییجا

 :گفتم بلند یباصدا. کردمیم سیخ

  ها زنم یم غیج کثافت کن ولم ـ

  رخندهیبلندزدز گشونید یکی ـ

 میکن یخور حق... میخوا ینم ماکه تازه.. شنوهینم صداتو یکس بزن غیج ـ

  بهت یخوب پول.

 .. نیزم شد پرت دمید که بود نشده تمام حرفش هنوز

 ؟ یدار یبرنم کارات نیا از دست نجامیا شعوریب کثافت ـ

 دنشینقدرازدیا تاحاال.. استیارش آره بود آشنا برام یناج نیا یصدا

 دست یبا رونیب دیکش پسره اون دست از منو. بودم نشده خوشحال

 نیزم دش پرت که توشکمش تیکوب محکم پا کف وبا توبغلش دیمنوکش

 من یبرا امشب بود امن بیعج آغوش نیا شد حلقه کمرش دور دستام..

 دادزد وبااخم یجد یلیخ دفاع یب

 . دیش گم زود باهرچهارتاتونم رونیب دیگمش زود ـ

  کرد تر بلند صداشو

 ؟؟ گفتم یچ دیدینشن ـ

 ودب گرفته مچمو که یاون رونیب روبه دنیدو عیسر پسه هوا دنید اوناکه

  گفت ایارش به آخر ی لحظه.

 ؟ یدار یم برش خودتت یبرا... خور تک ـ
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 گرفت مهق هق بارفتنشو... رونیب دررفت بکنه یحرکت ایارش نکهیا از قبل

 . دیچیپ توگوشم ایارش یصدا. هیگر ریز وزدم

  نجامیا من.. ستین یزیچ.. رفتن زمیعز باش آروم ـ

 شد جمع حواسم تازه. نجامیا من... کردم آرامش احساس کلمه نیچقدرازا

 زشا باخجالت. دیکش توپشتم دستشو. بردم پناه بغلش به راحت چه.

 دیلرز یم هنوزبدنم کردم پاک اشکامو. انداختم نییپا سرمو. جداشدم

 .کرد پاک اشمو انگشتاش کردبانوک بلند چونمو.

 حاال... امنجیا من نیبب زارم ینم تنهات من نیبب گهید نکن هیگر گلبرگم ـ

 . باش آروم

  گفتم باسکسکه دهیبر دهیبر

 . نبود معلوم... معلوم... دیدیرس ینم... اگه... اگه ـ

 .. لبم یرو گذاشت انگشتشو

 . بود بهت حواسم مدت تمام نگو یزیچ....ششیه ـ

 .. دیشد من یناج که هیبار نیدوم نیا... نیا.. ممنون ـ

 ینم دختر یبرد ازمن وحواس هوش یدون ینم گلبرگ ونزن حرف نیا ـ 

  دیکش دستمو. شدم ونتید یدون

 ... بشه بهتر حالت تا میبزن قدم یکم میبر ایب ـ

 ؟یچ نهیماروبب یکس اگه کاردارم آخه نه ـ

 بود یجد یلیخ

 .. گهیادیب نیگذران خوش مشغول همه کاربسه ـ

 شدم یم دهیکش ناچاردنبالش به. دیکش یم منو افتادودست جلوراه

 کردم ینم وحس یدرد یول بوود گرفته دستمو محکم بود داغ دستش

 .شد گم مردونش یتودستها فمیظر یدستها.

 تمانساخ  گهید. میدیرس اطیح ته به دمیردشد پرشکوفه یدرختها نیازب

 . شد ینم دهید

 . کرد یبلند ی قه قه.. گرفت هردودستمو ستادیروا روبه

 . دمتیدزد بالخره خب ـ
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 .زد یم برق شیا قهوه یچشمها

 .. رفتم عقب عقب دمیکش رونیب دستمو دمیترس

 ردپرک بلند قدم یبا نمونویب ی فاصله... بزاربرم... یآورد نجایا من چرا ـ

  گرفت شونمو

 .. انداختم رتیگ تازه یکجابر ـ

 ترسو دیبا... رسه ینم یکس به صدام گهید نجایا شد برسرم خاک یوا

 هک بودم نشده دور چندقدم.. فرارگذاشتم به پا... وفرارکنم کناربزارم

 :تگف آروم کنارگوشم. دیکش بغلش به ومنو شد حلقه کمرم دور دستش

 یپسرا اون مثل منم یفکرکرد کردم یشوخ باهات ندارم تیکار نترس ـ

 ؟ میعوض

 . دمیچرخ طرفش به بودم توبغلش

 .. توروخدابزاربرم ـ

  کردم یم هق هق

 ...ییبابا... کنم یم خواهش ـ

 . خواستم یم کمک ضمیمر یازبابا

 .داد یفشارکم بازوهامو

 نکن هیگر فقط دمیبرگر ایابیب... ندارم تیکار کردم یخداشوخ به نترس ـ

 ... کشه یم ریت قلبم نمیب یم اشکاتو یوقت یدون ینم

 داد ادامه کرد وآروم لحنش

 .. ندارم تیکار خدا به... دلم زیعز.. برم قربونت ـ

 ؟یندار میکار یگ یم راست ـ

  نازم گل گلبرگم ندارم که نه ـ

 یم خودتون کنه یم اخراجم بفهمه دیجاو یآقا اگه بزاربرم پس...پس ـ

 . دارم اجیکاراحت نیا به چقدر دیدون

 ... بده جواب بهم رفتن از قبل فقط... میبر باشه... دونم یم دونم یم ـ

 ؟ جواب چه ـ
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 زا گلبرگ.... دارم دوست باورکن یباش وبامن یریبپز عشقمو نکهیا ـ

 .. شدم باختت دل یآمد استخدام یبرا که یاول روز همون

 ریززا لبمو انگشتش بانوک آروم... بردم ردندونمیز لبمو. زدم پس اشکامو

 ... رونیب دیکش دندونم

   رمیگ یم گاز خودم موقعش به نارویراینگ گاز

 .... گرفتم فاصله ازش... شدم داغ من یول بود یشوخ لحنش

  خدا به اتمیوح شرم عاشق جان یا ـ

  دمیشن یم صداشو ساختمان طرف به دمیدو

 .  یدون یم خودت وگرنه یبد جوابمو دیبا تافردا دارم دوستت ـ

 وبهخ.. شدم سالن وارد زنان نفس... پسر نیا وانسید زد یم تندتند قلبم

 آب انویل هی آشپزخونه رفتم. نشد بتمیغ متوجه یکس که شلوغه نقدریا

 قراره ماکان دمیفهم ؟حاالکه بدم یچ جوابشو حاال خدا یوا... دمیکش سر

 وصالش به یدیام گهید... کنه ازدواج دیرقص یم باهاش که دختره باهمون

 یداباص... چکارکنم دیبا دونم ینم... ستین ی؟پسربد ایارش یول... ندارم

 . دمیچرخ طرفش به خانوم نویم

 ؟ جان گلبرگ ـ

  خانوم نویم بله ـ

 ؟یکن پوشک رو بچه یبلد دخترم ـ

 ؟ مگه چطور بلدم بله ـ

 کن بروپوشکش کاردارم االن... بودم ششیپ حاال تا باالس آقا دختر ـ

 .. ارشیوب

 ... رم یم االن نیهم چشم ـ

 انهمست یها خنده یصدا که بچه اتاق برم خواستم یم.رفتم باال ها پله از

 اکانم ؟تواتاق هیصداازک نیا نمیبب. شدم کنجکاو. کرد جلب توجهمو یزن ی

 خورد بلور کهیت هی مثل که دمید یی صحنه در یال از دربازبود...؟

 ورز  به که  یوودامن قرمز ی دکلته بالباس دختره همون... شدم وشکسته

 گردنش دور ودستشو بود نشسته ماکان یروپا. دیرس یم رانش یرو

 دش ینم باورم... بود دختر ی برهنه یروپاها ماکان دست.  بود کرده حلقه
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 از یل اتاق به خودمو.. نداشتم تحمل گهید.  کردن هم دنیبوس به شروع

 داره نامزد وحاالم داشت زن که اول بودم یک عاشق بگو منو رسوندم

 ودب کرده عروسکشو زایل تخت کنار رفتم... من چاره یب گرفت میگر...

 شفشردم بغلم به کردم وعوض پوشکش هیباگر.. کرد یم یباز تودهنش

  توبغلم

 لبتها... کشم یم چه دارم نیبب... کرده چه من دل با بابات کوچولو نیبب ـ

 نمییپا ی طبقه از ساده کارگر ی فقط من کجا وبابات کجا من داره حق

 ودب آشوب پر دلم زدم دور چند تواتاق... گذاشتم وتوتختش دمشیبوس...

 یاردلد خودمو یکم دمیکوب یم وبهم بودم کرده مشت دستمو یباکالفگ

 وباحرص محکم اشکامو ستادمیا نهیآ یجلو... بشم آرام دیشا تا... دادم

 تو به که اونم.. نیهم یبود کارگرش اول تواز نکن هیگر... کردم پاک

 چهب... دمیکش قیعم نفس چند... ماکانو عشق کن فراموش... نگفته یزیچ

 فکرکنم بود یخاکستر من مثل وچشماش سرخ لپاش... کردم روبغل

 از بود یخواستن یلیخ. ماکانه هیشب کل در یول رفته مامانش ب رنگش

 بود هبست ماکان اتاق در رونیب رفتم اتاق از... برداشتم گنده ماچ ی لپش

 از گذرونن یم خوش دارن حتما  کن یچکارم بدونم خواست ینم دلم...

 دهباخن آمد جلو... بود ستادهیا ها پله نییپا ایارش... شدم ریسراز ها پله

 . گرفت وازم زاریل

 ... عروسکو نیا نمیبب بدش... نازو دختر نیبب ـ

 شد رهیخ من به بااخم

 ؟یکرد هیگر ـ

 .. نییپا انداختم سرمو.. نکنم هیگر تا فشردم هم به لبامو

 ؟ کرده ناراحتت یکس... فهیضع قلبم بامن کارو نیا نکن گلبرگ ـ

 . دادم تکون سرمو فقط ـ

 ظهلح ی یبرا... بود خون دلم... بردم پناه آشپزخونه وبه شدم رد ازکنارش

 لج اکانم با دونم ینم... بدم مثبت جواب ایارش شنهادیپ به گرفت میتصم

 فتنر  یکی یکی مهمونها... نرفتم رونیب آشپزخونه از گهید... اخودمی کردم

 بش از بعد همه... نداشتن رفتن الیخ انگار.. موندن ومادرش ایارش فقط...

 وسخت پرکار روز ی بعداز هم وستاره من... رفتن اتاقاشون به... ریبخ

 یا. برد خوابش دیرس متکا به سرش تا ستاره... میشد اتاقمون یراه...

 گرفته وازم شب خواب یکار شب... یخواب یم زود نقدریا توام یریبم

 یم ریت قلبم... دمید یچ ادیم ادمی یوقت. بود مشغول فکرم میطرف از.. بود
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 الش... دمیکش صورتم به یدست یباکالفگ نشستم تخت تو... کشه

 ها هپل یرو اطیتوح رفتم... دمیپوش یورزش شلوار هی سرکردم مویصورت

 دمکر  بغل زانوهامو... دیوز یم یخنک مینس... شدم رهیخ ماه به... نشستم

 شدم رهیخ آسمان ب

 ارویارش خداجونم... نمیبب یا گهید کس با ماکانو کنم تحمل چطور ایخدا

 هنوز باشه کنارم خوام یم کنم یم فکرشو که حاال ؟راستش چکارکنم

 یکس... هییواقع مرد ی اون زارم یم احترام بهش یول... ندارم بهش یحس

  کرد هیتک بهش شهیم که

 غیج چرخوندم سرمو یتند دیرس گوش به سرم پشت از ییپا یصدا

 . زدم یفیخف

 .. ایارش... منم آروم...سسیه ـ

 یا حلقه نیآست شرتیت ی... نشست کنارم آمد دمیکش یراحت نفس ـ

 یها قهو کتان شلوارک یبا کرد یم ییخودنما بازوهاش که بود دهیپوش

 ادیم بهش پوشهیم یهرچ گفت یم راست ستاره واقعا. بود رزانوشیتاز که

 . 

 ؟ یدیترس ـ

 د؟یدینخواب شماهنوز... اُهم ـ

 . بخوابم زاره یم فکرتو مگه دختر ـ

 چرا؟ فکرمن ـ

 . شد رهیخ صورتم به

 رمب نتونستم کردم یهرکار یدون یم گرفته ازم وخوراکو خواب فکرتو ـ

 ؟؟ یدیتوچرانخواب... خونه

 .. بخوابم راحت شبا تونم ینم گهید. کارشدم شب یازوقت منم ـ

 ؟ گلبرگ ـ

  بله ـ

 ؟ یکرد فکراتو ـ

 . دادم نشون الیخ یب خودمو
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 ؟ یچ به ـ

 .. میباش باهم که من به

 ... کردم گره توهم دستامو

 .. ترسم یم... یدون یم ـ

 :گفت وذوق جانیباه ـ

 ؟ یترس یم یچ از من یزندگ یا ـ

 . بود مهربون یلیخ ایارش... دیلرز دلم حرفش نیباا

 یاآق نکهیازا.. نبودم دوست مخالفم باجنس حاال تا من رابطه ی شروع از ـ

 . کنه واخراجم بفهمه دیجاو

 : گفت باخنده. کرد کج سرشو

 ؟؟؟ نیهم ـ

 ترسم یم.. دارم اجیاحت کار نیا به یلیخ من دیدون یشمام خوب ره آ ـ

  کنه اخراجم بفهمه اگه

 یشک دختر لبخند بود داغ دستاش... نداشتم یبد احساس. گرفت دستمو

 . زد

 هیکاف.. کمیشر شرکت تواون منم تازه... کنه اخراجت زارم یم من مگه ـ

 زمیر یم پات به ارویدن ینیب یم وقت اون یبد مثبت جواب من توبه

  هستم خانوادتم تو نوکر خودم یکارندار به یازین گهید...

  گفتم یزود

 باشه یزیچ نمونیب قرار اگه... دیبد خانوادمو خرج شما خوام ینم نه ـ

 . شما نه... ارمیب در خانوادمو خرج دیبا خودم من

 . د بر باال دستاشو میتسل عالمت به رهاکرد دستامو

 ... ندارم تحمل گهید که کن رحم دلم به فقط یبخوا تو یهرچ باشه ـ

 ... کردم یباز شالم ی شهیبار نییپا انداختم سرمو

 .. نزدم حرف یپسر چیباه تاحاال من دیدونیم ـ

 . گرفت دستامو دوباره
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 بهت دم یم قول... شدم  تیوسادگ نجابت نیهم عاشق من دلم زیعز ـ

 ... نرسه یبیآس

 .. کردم سکوت یکم

 .  بدونه یکس شرکت تو خوام ینم یول باشه ـ

 ... مردونه قول دم یم قول ـ

 ... کرد نگاه مچش یرو بزرگ ساعت به شد بلند جاش از باذوق

 میبخواب میبر پاشو... کنم ینم فراموش وقت چیوه امروز 0 ساعت

 نداشتم یراحت خواب شبه چند یدون یم.. بخوابم تونم یم راحت گهید...

 یلبخند.. شدم شاد منم شیخوشحال از بخواب برو توام پاشو پاشو.

 ایارش بعد من اول میشد خونه وارد صدا یب هردوآرومو. شدم بلند زدمو

 . فروکرد گوشم کنار سرشو...

 .. نیبب منو خواب لطفا... عشقم ریبخ شب ـ

 ی کردم پرت مویروسر... بردم پناه اتاقم به عیسر  افتاد لرزه به تنم

 رازد... دمیپوش یصورت وشلوارک تاب ی... کردم باز بلندمو یموها گوشه

 صبح... برد خوابم کردن اونور ورو نیوا کلنجار یکم بعداز.. دمیکش

 باز چشممو هی کرد یم یخودکش داشت که... میگوش اخطار زنگ یباصدا

 بود کوفته بدنم بستم چشمامو دوباره کردمو خاموش ساعتش کردم

  ستادیا روسرم ستاره... داشتم سردرد

  شنیم داریب همه حاال ها شهیم رید پاشو گلبرگ ـ

  دمیکش روسرم پتو ـ

  گهید ریبروبم.. ا   ـ

  کنار دیکش ازم پتو

 یدار دوست گهیبخورد تکون کن ولم گهیم شده رید گم یم بابا یا ـ

 ؟ یبش خیتوب

 .. سرم رو گذاشتم متکامو... بشم خیتو نبود مهم برام چرا دونم ینم

 . گهید کن ولم بشم خیتوب دارم دوست آره ـ

  روسرم یمتکا به دیکوب بادست
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  بکن یدار دوست  یهرغلط رفتم من باشه ـ

 ... جهنم به برو ـ

 درچق دونم ینم دمیخواب دوباره ستاره بارفتن... دروبست رونویب رفت

 سرم به متکارو نخوردم تکان یول. دارشدمیب در یباصدا که دمیخواب

 :گفتم یباکالفگ فشردم

 یم درد سرم بخوابم خوام یم ریبروبم نگفتم مگه ستاره توروحت یا ـ

 . کنه

 افتاده یول پتوگشتم دنبال بسته یباچشما شد برداشته سرم یرو متکااز

 .. شدم پتو الیخیب نیزم بود

 یش یم گم ستاره بخوابم راحت روز ی منم شهیم یچ یدار مرض مگه ـ

 . کنم پودرت یآپچگ یبا ای

 ..تکواندوکار ؟خانوم یکن یم پودرم... اوه اوه اوه ـ

 ایارش بودم شده هول... جام تو نشستم خیس کردم باز یتند چشمامو ـ

  کرد یچکارم نجایا

 .ست ستاره فکرکردم دی؟ببخشییشما یناظم یآقا..ا   ـ

 کنم دایپ شالمو که چرخوندم یم دستمو زدم یم حرف که طور نیهم

 لندب یتند جام از... بستم پسیباکل کردم جمع مویا قهوه بلند یموها....

 : رفتگ ربازومویز که بشم نیبرزم نقش خواستم یم. رفت جیگ سرم شدم

 .  ستین خوب حالت زمیعز هیچ ـ

 .. رفت جیگ سرم شدم بلند تند خوبم ـ

 :گفتم باخودم

 . کنم ینم داشیچراپ کجاس پس ـ

 ؟ یگردیم یچ دنبال هیچ گفت باخنده

 . کنم ینم داشیپ میروسر شالم ـ

  درآورد پشتش از شالمو  دیخند یم آروم نطوریهم

 ؟ یگرد یم نیا دنبال ـ
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 ... گهید بدش شماست ادست ـ

 . شد طونیش

 ... دم ینم نوچ ـ

 . گهید بده توروخدا ـ

 ... شدم یم آب داشتم ازخجالت

 احساس... روسرم انداختم دمویکش دستش از شالمو بود رهیخ من به

 زد یم تودهنم از داشت نه زد یم تند تند قلبم... شدم داغ یلیخ کردم

 . رونیب

 مکرد بلند نیزم پتواز شدم خم زود... خدا یوا... شدم لباسام متوجه تازه

 .زد یم برق چشماش بود من یتماشا محو... روم انداختم

 تنشو یگرما که کینزد نقدریا شد کمینزد. کرد یم نگام یجور ی

 :گفت یا مستانه ی باخنده. گرفت بازوهامو... کردم احساس

 حواست بعد یگرد یم تیروسر دنبال یدار ساعت ی یا بامزه یلیخ ـ

 ... ستین لباسات به

 . نییپا انداختم سرمو شرم از

  کرد یاخم گذاشت میشنیتوپ دستشو ـ

 .. یدار تب ـ

  دمیکش عقب خودمو شدم هول

 ... خوبم نه ـ

  یکن استراحت دیبا یول ـ

 : گفتم التماس به

 ... شم آماده دیبزار... خوبم دیباورکن ـ

 عوض نیازا ایانگارارش یول. بشم خالص حاالت نیترازا زود داشتم دوست

 . بود یراض

 . برداشت روبازوم از دستاشو زد یچشمک

 ...باشه... یبگ بهم شد بد حالت وقت هر بده قول یول باشه ـ
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 . کردم خم گردنم طرف سرموروبه ـ

 . کنم عوض لباسامو تا رونیب دیبر شهیم اگه حاال باشه ـ

  زد یگشاد لبخند

 ... رم یم من پس باشه ـ

 ماکان.. رونیب ورفتم. کردم عوض لباسهامو... دادم رونیب نفسمو بارفتنش

 . زد یم حرف ایباارش

 ؟ خوبه حالش یمطمئن ـ

 ... خوبم گفت یول داشت تب یکم نه ـ

 ستاره. دمیرس آشپزخونه به... زدن یم حرف من درمورد انگارداشتن

  جلوآمد

 . بودم نگرانت گلبرگ خوبه حالت ـ

 . آمد یم خوابم یکم نبود میزیچ بابا آره ـ

 . کرد آرام صداشو

 دیشن یناظم یآقا. ستین خوب حالت گفتم یم خانوم نویم به داشتم ـ

 ورهچط حالش نمیبب من دیبد اجازه گفتم منم چشه نمیبب رم یم گفت.

 . شدم کوب خیم سرجام من که رم یم خودم نه:گفت یجد نقدریا.

 . گرفتم گاز نموییپا لب ی گوشه

 کردم بارش حرف یحساب اول ییتوا فکرکردم شدم عیضا ستاره یوا ـ

  رفت آبروم... دید وشلوارک باتاب منو بعدشم

 یتگف وپرت چرت بهش... ولش شلوارکو تابو یوا... توصورتش زد ستاره

 :گفت یچ

 . دیخند بهم یکل تازه یچیه ـ

 یبرخورد باماکان خواست ینم دلم بودم ایارش نیب زره ریز روز اون

 چند یبرا ماکان یا خانواده... بودم ریدلگ ازش یخود یب باشم داشته

 الیخ دمیفهم بعد یول.. رهیم ماکانم کردم یفکرم اولش شیک رفتن روز

 . ماکان ودادبغل زاریل مادرش آخر ی لحظه... سفرنداره
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 یدار بچه یکم ستین بد یهواخور میبر میخوا یم ما... بچت نمیا ایب  ـ

 ... یدار بچتونگه یبتون دیبا توام فرانسه برم من فرداکه. یکن

 :گفت باناله ماکان

 ... خدا تورو نه... مامان یوا ـ

 زدن حرف ی اجازه مادرش یول کنن تیحما ازش خواستن یم خواهراش

 دش خلوت خونه رفتنشون از بعد. گرفت رو بچه ناچار به. ونداد یکس به

 بلند ستاره یگوش یصدا که بود نشده کیهواتار هنوز.شد کم کارماهم

 .داد وجواب یگوش. بود دهیکش دراز دمر که نطوریهم شد

 یم خودمو د؟االنیمارستانیب کدوم ؟باشه شده یچ هیچ.... بابا الوسالم ـ

  رسونم

 . کرد قطع تماسو یبانگران 

 ؟ ستاره شده یچ ـ

  زد یچرخ تواتاق یبانگران

 برم گفت بابام گرفته درد قلبش باز ستین خوب حالش مامانم... مامانم ـ

 ... مارستانیب

  گرفت دستامو

 .. رمیبگ یمرخص دیجاو یآقا از ؟چطور چکارکنم حاال گلبرگ یوا ـ

 . رمیگ یم اجازتو رمیم من یبپوش لباساتو تا نباش نگران ـ

 پشت. تمرف باال ها ازپله. نبود دمیکش سرک ییرایتوپز رونیب رفتم اتاق از

 ... درزدم آرام ستادمیا اتاقش در

  دییبفرما ـ

 شد بلند ازکنارش زاخوابهیل شدم متوجه. شدم وارد بازکردم دروآروم

 :گفت یآرام یوباصدا

 ؟. دیدار یکار بله ـ

 فتهگ باباش.. مارستانیب بردنش ستین خوب حالش ستاره مادر راستش ـ

 بره؟ دیدیم اجازه برسونه خودشو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
134 

 تراکوکداش بره باآژانس دیبگ فقط بره تونه یم ستین ی مسئله باشه ـ

 . باهاشون کنم یم حساب بعد رو هیکرا دیبد

 . دیکرد لطف ممنونم چشم ـ

 زد یکیکوچ لبخند

 . کنم یم خواهش ـ

 . رسوندم ستاره به خودمو عیسر

 یم حساب خودش یند هیکرا گفت. برات رمیبگ آژانس بزار بدوبروفقط ـ

 . کنه

 . گرفت دستمو

 . کنم جبران شاالیا ممنونم ازت گلبرگ ـ

  بشه خوب زودتر هرچه مامانت شاالیا برو ستین الزم جبران

 باشم تواتاقم مدت تمام کردم یسع. شد جاساکت همه ستاره بارفتن

 شد بلند میوفکستن یمیقد یگوش یصدا... دمیکش دراز توتختم...

 . کردم برقرار تماسو. بود ناشناس شماره...

  دییبفرما بله ـ

  سالم من الوگل ـ

  کردم ؟سکوت کنه یم صدا راحت نقدریوا من یک بود آشنا چه صداش

 ؟ ینشناخت گلبرگ الو ـ

 ینم. استیارش یصدا درسته... کردم فکر یکم. دمیکش درهم ابروهامو

 ؟. افتاد تپش به قلبم چرا دونم

 ؟ دییشما یناظم یآقا ـ

 خانوم صداکن ایارش منو  توروخـــــدا یناظم ینگوآقا نقدریا... بابا یا ـ

... 

 : گفت دهیکش خانومشو

 . کنم صداتون اسم به کشم یم خجالت آخه... آخه ـ

 . یباش راحت بامن یکن عادت دیبا... عسلم بشم خجالتت قربون من یا ـ
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 .داد ادامه... شد یم یجور ی تودلم حرفاش لحن از کردم سکوت

 گلبرگ؟ ـ

 .. بله ـ

 یم بلندت یتوموها دستمویبود شمیحاالپ داشتم دوست یدون یم ـ

 ....و یباش توبغلم االن دارم دوست. کردم

 .. بده ادامه ندادم اجازه

 ... دیند ادامه کنم یم خواهش ـ

 ... دیخن

 ... بکنم یکار تونم ینم یگوش پشت از نترس آخه چرا ـ

  شدم هول

 وارد حرفا نیباا خوام ینم مینامحرم هم مابه ستین نیا موضوع نه...نه ـ

 ... میبش گناه

 . شد یجد لحنش

 ؟. خبرا چه خب... دیبگ شما یهرچ خانوم باشه ـ

  شدم جابجا توجام

 ... خونه بره شد مجبور. شد بد حالش ستاره مادر سرشب یچیه ـ

 ؟؟؟؟ییییییچ ـ

 ... دردگرفت گوشم که یچ گفت بلند نقدریا

 ؟یزنیچرادادم ـ

 ؟ ییتنها خونه تواون تواالن یعنی ـ

 ... هستن هم دیجاو یآقا ستمین که تنها نــــــه ـ

  رونیب ادیب ورخط ازاون خواست یم انگار ترشد بلند صداش

 ؟ ییتنها که یخبرنداد من به چرازودتر ـ

  دمیپرس بودم شده جیگ
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 ؟. دیشد یعصبان چرا شده یچ آخه ـ

 خونم... اونجام گهید قهیدق 1تا پوشم یم لباس دارم من گلبرگ نیبب ـ

  نداره فاصله بااونجا یلیخ

 ا؟یب یخوا یم چرا آخه ـ

 . دیکش تیعصبان یرو از یا نعره

 رونینروب اتاقت ؟؟؟از یفهم یم یباش تنها باماکان خوام ینم نکهیا یبرا ـ

 ... برسم تامن

 باماکان دی؟چرابا بود یچ منظورش. کرد وقطع یگوش یخداحافظ بدون

 تشر یغ یبرا دلم لحظه ی؟.. کشهیم رتیغ روم نقدریا یعنی؟ نباشم تنها

 وستد منو ایارش ماکان برخالف نشست لبم رو یتیرضا لبخند رفت ضعف

 نشده قهیدق1 هنوز... خودش یبرا کنه یم میتیمالک احساس چه... داشت

 کینت. کرد پرواز فکرکنم دیرس زود چه.شد بلند خونه زنگ. یصدا که بود

 رونیب رفتم... سرکردم مویآب شال دمیپوش یا سورمه یورزش وشلوار

 بودن نشسته یو یت یجلو ی کاناپه رو هردو... بود کرده باز درو ماکان

  رفتم جلو

 ... سالم ـ

 .داد سالممو جواب یگشادوچشمک لبخند با طرفم برگشت ایارش

 ... ریبخ شب... سالم ـ

 ماکان روبه. بود شده زوم روم ماکان آخه نکم نگاش ادیز کردم یسع

 :گفتم

 د؟یدار لیم یچ ـ

 .دیکش فرمش خوش یموها به یدست ماکان

 ... شمیم ممنون یاریب قهوه ی اگه خستم کردم یدار بچه بس از واال ـ

 ؟ اتلخی نیریش... چشم ـ

 .. نیریش نه تلخ نه متوسط دوتا ـ

 زایل هیگر یصدا... شدم آشپزخونه ووارد دادم تکان میتفه یمعن به سرمو

 درست مشغول که منم.رفت بال ها پله از دوان دوان ماکان. شد بلند

 دمیترس کردمو هول... قرارگرفت گردنم کنار یسر هو هی...بود قهوه کردن
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 دور ایارش یدستا که برگردم آمدم کردم وروگازرها یدست جوش ه قهو...

 ...شد حلقه کمرم

 ... نترس منم...سسیه ـ

 ستامود بود شده تندتند نفسام شدیم نییباالوپا ترس ازشدت هام نهیس ـ

 رمیبگ فاصله ازش کردم یسع  گذاشتم یوعضالنش صفت یها نهیتوس

 :گفتم یآروم یباصدا. نخورد تکان...

 ...ادیم ماکان االن کن توروخداولم ـ

 :گفت توگوشم. فشورد کمرمو محکم نداد گوش

 ... رهیبگ آرام دلم طوفان بزار صبرکن زمیعز آخ.... شششیه

 :گفتم باالتماس. بود نشیتوس سرم

 ....خدا تورو...توروخدا ـ

 دنیلرز به شروع نشیتوس دستامیلرز یم بدنم... کردم هیگر به شروع

 . کرد

  گرفت فاصله ازم عیسر یلیخ

 یب گهید دم یم قول باش آروم نیبب خدا به ندارم دیکار نترس گلبرگ ـ

 .شیم قرارت یب ستین خودم دست نکنم بغلت هوا

 نمیوست دستامو رهیبگ دستمو خواست یم... دادم هیتک پشتم نتیکاب به

 ... کردم جمع

 هکالف شد رهیخ میاشک صورت به. کرد پاک انگشتاش نوک اشکاموبا

 رونیب رفت آشپزخونه دوازیچرخ دورخودش دیکش صورتش به یدست

 برام... گذاشتم روزانوم سرمو. نشستم نیوزم خوردم سر نتیکنارکاب.

 جوش قهوه قل قل یصدا با... باشم یمرد توآغوش که. بود سخت یلیخ

 داخل آمد زایل با ماکان... زدم صورتم به یهمونجاآب شدم مسلط خودم به

 ... آشپزخونه

 ؟ خانوم گلبرگ ـ

 . دمیچرخ طرفش به

 د؟یداشت یکار بله  ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
138 

 . دیکن آماده رو زایل ریش شهیش شهیم ـ

 ... االن نیهم چشم بله ـ

 . دیزاروبوسیل ی گونه.زد یلبخند

 ... ارهیم غذا برات خاله االن ییبابا میبر ـ

 هزن یم حرف وباهاش بوسه یم رو بچه ماکان دمید یم که بود یبار نیاول

 تودوتا هارو قهوه. کرد کینزد هم پدرودختروبه مامانش کرد یکار عجب..

 برداشتم کیک دوتکه خچالی یازتو. ختمیر کوب طال یخور قهوه فنجان

 ینیس یتو همرو... کردم آماده زارویرلیش شهیش. گذاشتم بشقاب تودوتا

 که ایارش. کردن یم یباز زایبال داشتن هردوشون... رونیب ورفتم گذاشتم

 ردمک ناراحتش فکرکنم... نشست شیشونیپ به یکیکوچ اخم. دید منو

 گذاشتم زیم یورو ینیس... کنه بغل منو یمرد ترسم یم چکارکنم خب.

  ستادمیا کنارماکان.

 . بدم رشویش من به دیروبد بچه شهیم ـ

 . دادبغلم رو بچه ماکان

 ... دیکن یم لطف ـ

 ینیتوس از رویش شهیش دست ی وبا جادادم بغلم روتو بچه دست یبا

 ... ستادمیا ایارش یباصدا برم که آمدم... برداشتم

 . ستین یکس حاالکه. دینیبش نجایهم شمام.. دیریم کجا ـ

 .کرد ینگاه ماکان به

 ... دهیم اجازه سیرئ جناب اگه البته ـ

  برداشت قهوهشو فنجان ماکان

 . رهیسرم حوصلت ییتنها باش ما شیپ نجایهم شمام گهیم راست آره ـ

 به عشرو وماکان ایارش.بود نیسنگ برام یلیخ فضا یول ناچارنشستم به

 . کردن صحبت

  برامون بزن یکم ارمیتاربیگ برم ایارش ـ ماکان

  پاگذاشت یپارو ایارش

 .. یزن ینم خودت چرا اونوقت ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
139 

  ستین حسش راستش ـ

 .. مینیاربیبروب باشه ـ

 شد بلند جاش واز... ایارش سر پس زد یگردن پس ی یباشوخ ماکان

 سرگرم از یل با خودمو بود نییپا سرم. بود حاکم نمونیب سکوت بارفتنش.

 . شده رهیخ من به. دنستم یم یول کردم

 ؟ گلبرگ ـ

 . کردم بلند سرمو باصداش

 ... متابت یب بد کن باور... بشه ینجوریا خواستم ینم ببخش گلبرگ ـ

 از تکه ی... شد ساکت. ییرایپز داخل ماکان ورود با... نگفتم یچیه

  ستادیا سرش یرو تاریباگ ماکان. خورد کشویک

 .. ها یکن یم یچ نمیبب یداداش ایب ـ

 اول. نیزم نشست. تاروگرفتیگ  بندازه من به ینگاه نکهیا بدون ایارش

 متوبغل زایل کرد. نواختن به وشروع. کرد لمس تارویگ یکم بادستش

 نکهیا برسه چه دمید یم تاریگ کینزد از بود یبار نیاول نیا برد خوابش

 ... ادیب در صداش زودتر داشتم دوست بزنه جلوم یکس.

 نیتاا دش ینم باورم ایارش یصدا وبعد. دیچیپ خونه تو تاریگ قشنگ یصدا

 . صداباشه خوش حد

  دلمه یتو روزا نیا یکی

  باهمه من ریبغ بده که

  برم ایدن نیهرکجاا

  هرقدمه هرنفس باهام

  شهیهم دارم دوسش دونه یم

  ششیپ من جادل همه

  من عاشق دل نیا واسه

  شهینم اون مثل یکس چیه

 من عشق
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  دلم دارونداره شده روزا نیا

  من عشق

  وکاردلم کس شده که یدون یم

  من عشق

 . قراردلم یب واسش که آومده 

  من عشق

  هیکی بادلش من دل

  هیزندگ همه واسم اون

  دلم داره که یحس بهش

  هیونگید یشترازیب

  نگاش یبا کنه یم مییهوا

  هاش توخنده داره یخواص حس

  عاشقشم دنیفهم مهمه

 . براش رهیم داره نفسم

  من عشق

  دارونداردلم روزاشده نیا

  من عشق

  وکاردلم کس شده که دونه یم

  من عشق

 . دلم قراره یب واسش که آمده

 ....                               مــــــــــــــن عشق

 «ییموال کامران خواننده»

 یم تکون بدنشو یخواص تمیبار زد یوم خوند یم داشت که مدت تمام

 دلمو حرکاتش قشنگش یصدا. شد یم رهیخ من یچشما به میگاه. داد
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 من به نیشترازایب نکهیا یبرا... دارم بهش یحس چه دنم ینم هنوز... برد

 . بلندشدم. نشم عیضا ماکان شیوپ. نشه رهیخ

  اتاقش بزارم رم یم دهیخواب زایل دیببخش ـ

 . کرد نگاه توبغلم خوابو یزایول کرد بلند گردنشو ن ماکا

  ششیپ رم یم االن منم من اتاق ببرش... دردنکنه دستت ـ

 نیزم تهفین که پرکردم متکا پتو با ودورشو گذاشتم ماکان روتخت رو زایل

 ... میبشنو صداو کرد هیگر تااگه دروبازگذاشتم. آمد رونیب اتاق از...

 نیازا شیب نبود زیجا گذاشتم وهیم وبعد وبرداشتم یخال یفنجانها

 :گفتم قراردادم زیم یرو هاروکه وهیم. نجاباشمیا

 ... برم من دیندار یا گهیکارد اگه ـ

 :گفت ایارش

 ... بمون سرشبه کجاتازه ـ

 خواسته دمیشا ناخواسته ماکان... زنهیم حرف بامن راحت خداچه یوا

 کرد کمکم

 ... ریبخ شب دیکن استراحت یبر دیتون یم بله ـ

 ریبخ شماهم شب ـ

 به اردشدمیارش ی کالفه نگاه ریز از بزنه یحرف باز ایارش نکهیا از قبل 

 یم وموآبر  یحساب ماکان شیپ حتما موندم یم شتریب اگه بردم پناه اتاقم

 تواون پسر دوتا باشه یهرچ. کردم قفل پشتم درو... هیپسر عجب. برد

 سردر. روتخت زدم رجهیوش روتخت کردم پرت مویروسر... بودن خونه

 یکار ی خودت ایخدا... ایارش عقلم یول خواست یم ماکانو دلم. بودم گم

 ردب خوابم رفتن کلنجار یکل بعداز کمک خداجون دونمیم یچ... یفرج ی...

 یصدا... شدم داریب زایل یها هیگر یباصدا که دمیخواب چقدر دونم ینم.

 :گفت یم کالفه ایارش.. دیرس یم گوشم به وماکان ایارش

 ... ادینم بند شیگر چرا ای؟ارش کنم چکار ایخدا ـ

 بغلتو رو بچه ایارش. رونیب رفتم کردم باز درو عجله با. زدم کنار پتومو

 ... جلورفتم... رفت یم راه کنارش ماکانم. داد یم تکون

  کنه یم هیچراگر شده یچ ـ
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 :گفت باناله... بشه خنک دادکه یم وتکون دستش ریش شهیش ماکان

 . چشه دونم ینم شم یم ونهید خدادارم به ـ

 . گرفتم ایارش بغل از رو بچه کردم دراز دستمو

 ... کنم آرومش بتونم دیشا من به نشیبد ـ

 ... زدم حرف درگوشش آروم کردم روبغل بچه

  یناز ی؟ناز کنه یم هیگر چرا... من گل آروم... یخانوم آروم ـ

 ماکان از رویش شهیش... شد روم آ من یانگارباصدا  دادم ماساژ پشتشو

 ماکانو رفتم یم هرجا نجابودیا جالب. نخورد یول دهنش گذاشتم گرفت

 . عقب برگشتم... آمدن یم سرم پشت هم ایارش

 هستم من دیکن استراحت دیبر... دیافتاد راه من چرادنبال اشما ـ

  کنم عوضش دیبا... سهیخ جاش فکرکنم...

  رفت باال ها پله از عیسر ماکان

 . ارمیم پوشک براش االن ـ

 گره ایارش خندان نگاه به نگاهم کردم بلند بچه گوش کنار از سرمو

 . بود رولبش یلبخند.خورد

 ... رهیگ نفس ییبایز همه نیا... آدم ای یا توفرشته ـ

 .داد ادامه. شد سرخ لپم فکرکنم خجالت از

 ... رنگتم خوش یموها عاشق ـ

 رمندا یروسر خدا یوا. دمیکش سرم به یدست نشست میشنیپ به یاخم

 چرا گفتم برسرم خاک.بود ختهیر هام وروشونه بود باز موهام...

 تواتاقم دمیودو ایارش بغل رودادم بچه. کنن یم نگام ینجوریا هردوشون

 دنمیباد. بود ستادهیا دست به پوشک ماکان.. برگشتم. کردم سر شالمو

 زد انماک خندهیم من به دونستم یم. یخند یم بلند بلند ایارش.زد یلبخند

  ایارش ی روشونه

 ... امشب چته ها ـ

  بغلم روداد بچه ایارش

 . شادم امشب فقط بابا یچیه ـ
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 دهش سوخته دشیسف بودوپست سیخ جاش یطفل شستم بردم رو بچه

 رشویش. کردم پوشکش زدم بدنش به ونیلوس یکم اتاقم بردم. بود

 ردمک ماکان روبه رونیب رفتم ازاتاق دیخواب وقشنگ آرام چه. دیخوردوخواب

. 

 ... بهتره باشه من شیپ... دیخواب بچه دیبخواب دیشمابر ـ

 :گفت مکث یکم بعداز چد رهیخ چشمام به ماکان

 . یبود نجاتم ی فرشته توامشب... ممنونم ازت واقعا

 ایزدتوکمرارش

 براش تارپرس هیفکر دیبا سخته یلیخ یدار بچه واقعا... میبخواب میابریب  ـ

 ... امیبرب پسش از تونم ینم فرانسه نابرنیا مامان اگه... باشم

 . شد مانع ماکان که دروببندم خواستم یم برگشتم اتاقم به

 . دیباش دراحتیدارشیزودب خوادصبح ینم یراست ـ

 

 .. باشه ممنونم ـ

 روز اون... دمیخواب کنارش خودمم فتهین تخت تااز  دمیچ زایچندتامتکاکنارل

 هب ایهرروزارش بایوتقر شد یم یسپر دیع یروزها. دمیخواب ده ساعت تا

 برام. بودم درتماس باخانوادم یتلفن هرشب مدت نیا یط.آمد یم دنمید

 ی فقط.آمد ینم ماکان ی خونه گهیدخترچراد اون بود سئوال یجا

 هگید بار ی اگه دونم یم... ستین که بودم خوشحال  دل ازته دمشیبارد

 کانما  ریگ دلم یول کردم وقبول اریارش نکهیباا. شم یم داغون نمشیبب

 هنکیا از مدت نیتوا برگردم یزود به دیبا ومن رفتن یم تند روزها. بود

 به. دیرس بدر زدهیس... داشتم یخوب حس ی دمید یم ماکانو هرروز

 رپ باال مدل نیتاماش پنج. میشد اماده همراهشون ستاره من ماکان دستور

 گرفت روازم بچه ساک ماکان میبر کجا میبود مونده ستاره منو شد

 :وگفت

 . دیایب بامن شما ـ

 . دیمارس به یزود ایارش

 ... هیخال من نیماش آخه انیم بامن نه ـ
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 .. دیبر ایباارش پس باشه انداخت باال یی شونه ماکان

  کرد اشاره من به کرد جلوباز در

  سوارشو ـ

 ستاره زنهیم حرف بامن یوعاد راحت نقدریا که زدنش حرف ازلحن

 . کنارگوشم دیکش سرشو. شد متعجب

 ... راحته چه یناظم یآقا امروز گمیم ـ

 از یکی یکینهایماش. نشست پشت ام ستاره شدم سوار.   ندام جواب

 یگاهن من به ایارش. میافتاد راه به بیترت نیا هی... رونیب زدن خونه اطیح

  انداخت

 ؟... خانوم احوال ـ

 . انداخت باال ابروهاشو... کردم اشاره پشت به باچشم گازگرفتم لبامو

 ...آها ـ

 .وپرکرد نیماش یفضا یموال کامران آهنگ

  آشناس حس ی تونگام شهیهم

  جداست حسام ازهمه من واسه

  اتودستمهیدن یتوبامن یوقت

  بسمه یبمون توبامن که نیهم

  چشماتوبرندار من یازتوچشما

  یبامن که یوقت

 منو کنه آروم تونهیم یجزتوک

  منو کنه محکوم بانگاش نکهیاای

  برام بشه نفس تونه یجزتوم یک

  بدم من که یوقت

  باهام بشه خوب اون

  تونه یجزتوم یک
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  هام لحظه آروم باتوام که یوقت

  ستین که خودم دست

  خوام یتوروم یلیخ

  یتوکنارم که باورم شهینم

  یقرارم یب بگوکه بهم توام

 توبهتر شیپ من حال هرلحظه

 آخر حرف نیا توام عاشق من

  منو کنه آروم تونه یم یجزتوک

  منو کنه محکوم بانگاش نکهیا ای

  برام بشه نفس تونه یجزتوم یک

  باهام شهیم خوب اون بدم من که یوقت

 یم تکون تکون سرشو یوگاه خوند یم باآهنگ ایارش مدت تمام

 شهر از... رفت یم ضعف براش دلم...خوند یم من یانگاربرا  باخنده.داد

 سرعتش. جلوزد نهایماش ی هیبق واز گذاشت گاز یپارو میشد خارج که

 . گرفتم بازوشو ناخواسته. دمیترس یم ادیز سرعت از منم. بود ادیز

 ... برو آروم خدا تورو ایارش ـ

 . بود گشادشده چشماش.چرخوند طرفم به محکم سرشو

 اسم به منو بالخره برم قربونت... ایارش عمر یا.... ایارش جان یا ـ

 . یصداکرد

 به آشوب تودلم. زدنش حرف ازلحن برد دلمو که یا مستانه ی قه قه

 به هنیآ یازتو... کردم اشاره عقب به باچشم منم. کرد وکم سرعتش. پاشد

 . کرد نگاه ستاره

 درسته... گهینم یکس به یزیچ موضوع نیا ی درباره که خانوم ستاره ـ

 ؟؟؟

 یم مانگاه به درآمده حدقه از یوچشما باز بادهن. کردم نگاه ستاره به

 . کرد
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 ... گم ینم یزیچ یکس به من.... نه...نه ـ

 یدرخت هیرسایز لویوسا. میدیهوارس و آب خوش یجا ی به بالخره

 دوچن وماکان ایارش.  میکرد وآماده برنج هاو جوجه ستاره منو... میگذاشت

 ی... خنده ریز زدم هوی. ایارش دنیباد... شیآت یبرا آوردن چوب گهیمردد

 کرد یم میزور چه... کند درتخت از زور به رو دهیخشک درخت ی تنه

  زدا یدادم ماکان.

 ... میدار ادیز چوب بسه کن ولش ایارش بابا ـ

 : گفت بشکنه رو شاخه زد یم زور نجورکهیهم ایارش

 ... بشکنمش دیبا شهینم ماکان جان نه ـ

 تشکس رو دهیخشک ی شاخه و شد موفق بالخره بود مزه با حرکاتش کال

 ی قابلمه دمیکش کنار وباچوب زغالهار از یکم.کرد روشن یبزرگ شیوآت

 بود هکرد دم برنجو زود صبح نوخانمیم بمونه گرم که گذاشتم وروش برنج

 ازخودشون گرفتن عکس مشغول وخانومها بودن بایوال مشغول مردها.

 .داد لمیتحو یکج ی خنده ستاره.

  یتورکرد یدرشت یماه ناقالچه یا ـ

  هیچ منظورت ستاره یگیم یچ ـ

 .کرد اشاره بود یباز مشغول که ایارش به باچشم

 ؟؟ تاحاال یازک گم یم نویا ـ

 . کنم ردادتاقبولیچقدرگ یدون ینم روزه چند تازه باورکن آهان ـ

 :گفت استکانهاو تو ختیر وییچا

 شدم بلند.... یکن فیتعر برام دیبا ویچ همه بعدا کن ولش باشه ـ

 تصور  طرف ی که بودم باستاره زدن حرف مشغول سرپا کردم برنجونگاه

 یدیدردشد نیزم نشستم سرمو رو گذاشتم دست. شد داغ وسرم

 ... سرم دتویچیپ

 ... سرم یوا ـ

  دمیشن وکنارم ماکان یصدا

 ؟ یخوب ینادر خانم ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
147 

 . خوردتوسرم بود یچ آخ نه ـ

 نیب صورتمو هیبق ینگاهها به توجه یب ایارش. شدن جمع دورم همه بایتقر

 .شد رهیخ سرخم صورت به. گرفت دستاش

 . کردم پرت محکم توپو من دیببخش یوا ـ

  خوبم نداره یاشکال ـ

  دیچرخ ستاره طرف به بود نشسته روزانو

 . روصورتش بزارم بده میدار خی ـ

 ستادیکمرسرپاا به دست ماکان

 ؟ زنهیباپام بالویوال توپ آدم یوحش آخه یتوا مقصر ـ

 .داد توهواتکان دستشو ایارش

 . بده پاس درست بگه خودت به ستین یکی... توام خب ـ

 . بلندشدم نشونیازب.کردند یم کل کل باهم بچه دوتا مثل

 یباز نیستیبلدن هردوتاتون اصال خوام ینم خمی خوبم دیکن ولم بابا یا ـ

 . دیکن

 : گفت بود گر نظاره تاحاال که ایارش یبابا

 . دیپکوند مردمو دختر سر دیزد دیکن یباز یستنیبلدن گهیم راست ـ

  گفت ماکان. کردن نگاه من به گشادشده یباچشما هردو ایارش ماکانو

 . هیواقع گلبرگ نیا ـ

 .داد تکان سرشو ایارش ـ

 . دادش میبر میشد عیضا خوب انگارخودش بله ـ

  دمیشن دصداشونویکش ارویارش یبازو ماهک شدم متوجه

 ... آخه داره یچ. دختر نیا به دیدیچسب توماکان همش گهیاکناردیب ـ

 . دیکش رونیب ماهک دست از بازوشو ایارش

 ... خاصه دختر ی اون زمیعز نیبب ـ
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 کردو یاخم ماهک

 ... کاره خدمت ی یول ـ

 یبزن یحرف نیچن دربارش گهید ندارم دوست ماهک کن صحبت درست ـ

.. 

 ازم ایارش نکهیازا یول شکست دلم. دورشد ایازارش تیباعصبان ماهک

 شدن کباب پخت مسئول ارشاوماکان.  شدم گرم دل بود کرده یطرفدار

 ایارش به یحس ی ماهک کردم یم احساس کردم یم کمک کنارشون من.

 نرفت ها یبعض نهار صرف از بعد... کنه یم حسادت من به کنم فکر. داره

 ... آمد ربغلشیز باتوپ ایارش کردن یباز تخته ها یبعض زدن قدم

 یرکشایو کردن موافقت همه. میبزار بالیوال ی مسابقه یادیب توجه توجه ـ

 ماکان یدودختروبابا ماهکو طرفم اون میت ی وماهرخ اوماکانیارش کردن

 . کرد ستاره منو به ینگاه ایارش. بودن  گهید یآقا یو

 . ما توگروه دوتاخانمم نیا خب ـ

  چشمش به رهیخ که. من زدبه باشونه ماکان میکرد قبول مام

 . یدار توچنته یچ خودت یستیبلدن بالیوال یگ یمام به یه نمیبب ـ

 دلم به ایخدا.ردشد ازکنارم. بود زده من به که بودم یا شونه مات هنوز

 وباسوت بستن دوتادرخت نیب یطناب..؟. شد چراپسرخاله نیا کن رحم

 که. زد یم سوت دهن با چنان بود یباونکردن شد شروع یباز ایارش مادر

 . دهنشه تو یواقع سوت کردم یفکرم

 کرده شرکت مدارس نیب مسابقه چند بود خوب بالمیوال آوردم شانس

 خرهبال. ماکان پدر یحت. قرارگرفتم همه قیموردتشو دینکش یطول. بودم

 وهیوم ییباچا. نشستن خسته همه.شدو تمام یباز نکهیبعدازا میمابرد

 یرو ادهیپ یبرا شدن بلند وماکان ایارش میکرد ییرایپز ازشون وتخمه

 شتود یپهنا آفتاب.نبود یبدرهوابارون زدهیس امسال میآورد شانس. رفتن

 ینم شدنیم دهید ازدور وماکان ایارش. گذشت یساعت مین. بود پرکرده

 چنان رسهینظرم به یوعصب ناراحت ماکان که گن یم هم به یچ دونم

 دادداشت یم دستاشوتکون ایارش. شد یخال دلم ته ک بود درهم اخماش

 . منه به نگاهشون شدم متوجه. داد یم حیتوض وبهش یزیچ ی

  ساختس کارت گلبرگ یوا: گفتم باخودم

 .کرد نگاهم ستاره
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 ؟یزنیم حرفم باخودت یدار هیچ ـ

 :وگفت یچ همه ماکان به ایارش فکرکنم شدم بدبخت آره ـ

 : وگفتهیچ ـ

 . زنهیشورم داره خدادلم یوا..... ایارش منو نکهیا ـ

 . فکرنکنم بابا نه ـ

 ... معلومه...خدا چرابه ـ

  کرد بچه مشغل خودشو ستاره

 اقعاو ایارش اگه نباش نگران. کن سرگرم یزیچ یخودتوبا نکن نگاشون ـ

 . بشه درست یمشکل برات زاره ینم بخواد تورو

 ودب وگرفته درهم یلیخ ماکان ی چهره. وستنیماپ جمع به دینکش یطول

 رفتمگ گاز لبمو بود من به نشیخشمگ نگاه. دیبار یم صورتش از شیآت

 . دوختم ایارش به نگرانمو نگاه.

 نگاه انگارمنتظر. شدم آرام یکم بست چشماشو وآروم زد یمحو لبخند

 مهربان شهیهم... خواستمش یم گهید حاال...واقعا آره. بودم ایارش

 هرس ینم ییجا به عشق نیا یول بودم ماکان عاشق درسته.بود ودرکنارم

 . کنم هیتک بهش شهیم که مرد ی هیخوب پسر هم ایارش...

 اهنگ بادقت یکم... شدم ماکان ی شونه یرو یزیچ متوجه که توفکربودم

 خدانـــــــه یوا. داشت هنوزاخم یول. خورد گره بهم ماکان نگاه. کردم

 نیزم ختمیر هارو وهیوم ظرفها ردشدم بودن نشسته که یتیجمع نیازب

  زدم غیج.

  ماکااان ـ

  زدمو غیج. سوخت دستم. کردم پرتش گرفتم بادستم

 االوب گرفتم راستامو دست چپم بادست. سوخت دستم یآ... دستم یوا ـ

 نگام زده رتیح همه اول. دمیچیپ یم خودم ازدردبه. دمیپر یم نییوپا

 . گرفت هامو وشونه رسوند من به خودشو ایارش. کردن

 . نزن غینقدرجیا بزن حرف گلبرگ شده یچ ـ

 کرد ونگاه گرفت دستم ماکان یبابا. کرد یم نگاهم من به رهیهنوزخ ماکان

. 
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 ؟آره؟ بود عقرب ـ

 مچمو دیکش ازسرش و ماهک شال عیسر باباش. بود عقرب آره آخ آخ ـ

 یمعطل بدون ایارش. کردم یم هیوگر زدم یزارم بودم تاب یب. بست

 انگارتازه ماکان افتاد راه نیماش طرف به وباسرعت دیکش ربازومویز

 نشست رول پشت ایازارش قبل دیمادو دنبال. باشه آمده رونیب ازشوک

 . مینشست پشت ایارش منو.

 هیباگر. میداشت فاصله یلیخ مارستانیشهروب تا. شده کنده نیزم از نیماش

  زدمیدادم

 ی نهیس به درد ازشدت... رمیمیم دارم ایارش.... مامان یوا دستم یآ ـ

  کرد بغلم محکم.  زدم یم جنگ ایارش

 ؟یکاروکرد نیچراا آخه... میرس یم االن زمیعز باش آروم ـ.

  دادم جواب هیباگر

  ماکان گردن بزنه بود کرده آماده دمشو... آخه... آخه ـ

 . زدروفرماودادزد محکم ماکان

 . یکشوند عذاب نیا به خودتو چرا. جهنم زدبه یم خب ـ

 غلب منوبه ایارش. خوردم یم تکون تکون تاب یب دترشدیشد هام هیگر

 فشارداد

 ... توروخداگازبده ماکان ـ

 احساس روسرمو ایارش بوسه... شلوغه جاده رم یم دارم داداش باشه ـ

  کرد یم زمزمه گوشم دم کردم

 .... آروم... میرس یم االن باش آروم من گل ـ

 نهردوشو. بودم مارستانیتوب بازکردم چشم یوقت. شدم حال یب کم کم

 گرفت دستمو ایارش. بودن ستادهیسرپاا کنارم

 ؟ یخوب گلبرجان ـ

  اهم ـ

 . دیوخند کرد بشیتوج دستشو ماکان

 ؟یدینترس... یکرد یکار عجب ؟دختریبهتر ـ
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 : گفتم یفیضع یباصدا

 دیشا شما گردن زدبه یم اگه ادردنبودمی فکرترس به لحظه اون ـ

 . دیبود من االن بدترازحال

 . شد گرفته چهرش

 ... ممنونم تیفداکار خاطر به ـ

 .فشارداد رو ایارش ی شونه دست یبا

 . باش مواظبش شهیهم رونمیب من ـ

 وگونمو دیکش بغل به منو حرکت یبا ایارش. بست ودرو رونیب رفت

 . دیبوس

  موال به ونتمید... ونهید... ونهید

 هنوزدستم. آمدم نییپا ازتخت ایارش باکمک بودو ه شد تموم سرُم

 دش حلقه ادورکمرمیارش یدستها. نبود قبل مثل شدتش یول دردداشت

 توفکرحرف. نداشتم حال یول جداشم ازش خواستم یم. شد داغ بدنم.

 منه شیپ دلش اونم نکنه... باش مواظبش شهیهم چراگفت بودم ماکان

 رونیب میزد مارستانیازب... میباهم ایارش منو که ناراحته کنم یم حس چرا

 کمک. وبازکرد ادرعقبیارش.  داشت نگه پامون یجلو نویماش  ماکان

 عقب سرشوچرخوند ماکان. جلونشست ورفت دروبست کردنشستم

 . زد یلبخندمحو

 . باشه بگو یدرداشت ـ

 با. دمدا هیتک یصندل یپشت به سرمو. بستم میتفه عالمت به چشمامو

  گفتم یحالیب یصدا

 . امیم شدم خوب فرداکه خودمون ی خونه دیببر منو شهیم دیجاو یآقا ـ 

 . انداخت عقب به یکوتاه نگاه

 گن یمن بعدباباومامانت. بابات ی خونه ببرمت وضعت نیباا... شهینم نه ـ

 ؟ بره آبروم یخوا یم... هیدار مانتا طرز چه نیا

 . دیچرخ طرفم به ایارش. کردم کپ که بود یجد نقدرلحنشیا

 . شنیم نگران خانوادت یبر اگه االن گهیم راست ماکان جان گلبرگ ـ
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 ونهخ تا. کردم جمع زودخودمو یول. بازشد  شمین فرستادکه برام یچشمک

 دمتا ماکان میدیرس که خونه به. نداشتم حال کال یعنی بستم چشمامو

 نهواردخو یوقت یول شدم ادهیپ ایارش باکمک بازم برد نویماش ساختمان

 : گفتم یآروم یباصدا جداکردم بازوموازدستش میشد

 . ننیب یم دارن همه زشته کن ولم ـ

 مهه بود شده شب.انگار بهتره شم الل. فشورد شتریکردوبازوموب یاخم

 . مداد سالم. آمد شوازمونیپ به که بود یکس نیاول پدرماکان بودن خونه

 ؟ بهتره حالت دخترم سالم ـ

 . کردم ناراحت همتونو دیببخش خوبم بله ـ

 النهعاق هرچندکه.یکرد یتوکاربزرگ ازت ممنونم. هیحرف چه نیا دخترم نه ـ

 . نبود

 . دیبوس کردگونمو بغلم جلوآمدمحکم مادرش

 . توام ونیمد پسرمو یسالمت. بده رتیخداخ دخترم ـ

 . که نکردم یکار کنم یم خواهش ـ

 . دیبوس کردوگونمو بغلم ماهرخم

 ؟یخوب االن جان گلبرگ یهست یشجاع واقعادختر ـ

 . خوبم یمرس ـ

 ایارش ی شده حلقه دست به ینگاه. جلوآمد ماهک رفت عقب که ماهرخ

 . کرد کردوبغلم یاخم.کرد دوربازوم

 . تیفداکار یبرا ممنون ـ

  گرفت خودش به بامزه ی افهیق ی ایارش رفت عقب

 . کنه استراحت دیبا چاره یب ضهیمر دیکن ولش بابا یا ـ

 زود یلیخ یول شد ماتم لحظه ی دیوبوس گرفت ازماهرخ دخترشو ماکان

 :گفت یمحکم یباصدا. گرفت نگاهشو

 . کنه استراحت دیبزار گهید بسه ـ
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 ها بچه درضمن. کن برواستراحت دخترم گهیم راست ـ ماکان یبابا

 . کنه تب امشب ادهیز احتمالش دیباش هواشوداشته

 .دیچرخ ایارش ماکانو نیب نگاهش

 . میدار هواشو دینباش نگران اـیارش

 دیکردوبوس بازبغلم مادرماکان

 . یداد نجات توماکانمو. ممنونم ازت بازم دخترم ـ

  زدم یلبخند

 . دیند خجالتم کنم یم خواهش ـ

 . کرد جمع شوینیب ماهک

 وماکان که تاصبح ینجوریا. خودشون ی خونه رفت یم امشب بهترنبود ـ

 . بدن کشویکش دیبا ایارش

 .کرد یظیغل اخم. ماهرخ دادبغل رو بچه ماکان

 حالش نیباا حاال شده ینجوریا خاطرمن دختربه نی؟ا. هیچ منظورت ـ

 ه؟یامانتدار رسم نیا گهینم فرداباباش کجابفرستمش

 :وگفت ازمادورشد ماهک

 . چرخونه یم انگشت ی یرو دوتاتونو خوب ـ

 . رسوند ماهک به خودشو. کرد منوول ایارش

 ؟. هیچ منظورت ـ

 ستادیا کنارش ماکانم

 . ماهک بفهم دهنتو حرف ـ

 . جلورفت شه شتریحرفاب نکهیازا قبل مادرماکان

 مزمزه یبزن یخوا یم که یحرف اول توام دخترم ماهک... ها بچه بسه ـ

 . کن

 ایارش. اتاقم رفتم ستاره باکمک. شد آروم یچ همه. مادرماکان باوصاتت

 .کرد ستاره روبه آمدتواتاق
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 درست یزیچ ی. مونم ینجامیا امشب من باش مواظبش خانوم ستاره ـ

 . بخوره کن

 .نشست روتخت کنارم ایارش. رفت رونیب وازاتاق گفت یچشم ستاره

 ت   ناراح ماهک یازحرفها. شد رهیخ صورتم به سالمموگرفت دست

 . داشتم بغض بودم شده

 نجامیا امشب من باشه. نشو ناراحت ماهک یازحرفا. من گل... گلبرگم ـ

 . بگو بهم یدردداشت اگه

 . نشکنه تابغضم کردم لباموجمع

 . شدم همتون زحمت باعث ببخش ـ

 تشانگش بانوک ایارش وفتهیب نکهیازا قبل.دیچک چشمم از یسمج اشک

 .گرفت

 . نکن هیگر من جان. اشکتوندارم تحمل نگفتم مگه گلبرگ ـ

  بره که بلندشد ازکنارم

 ایارش ـ

  دیچرخ طرفم به

 شهیم حالم به خوش چه یکن یم صدام یوقت یدون ینم... ایارش جان ـ

 . جانم.

 . آوردم زبان بودوبه توذهنم که یفکر

 . خواد یخاطرتوم ماهک کنم یم احساس ـ

 . نشست شیشونیپ به یاخم

 . میشد بزرگ باهم یماازبچگ. نداره ؟امکان یگ یم یچ یفهم یم گلبرگ ـ

 . کنمیفکرم یول ـ

. شد خارج ازاتاق سرعت به. خوام یتوروم فقط من نده ادامه سسسیه ـ

  گذاشت یروپاتخت غذارو ینیس واردشد باتعجب ستاره

 بود؟ چش ـ

 . باالانداختم هامو شونه
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 ... یچیه ـ

 زد یغرم همش. کردم لباسموعوض ستاره کمک به

 بزنه یزاشت یم ؟خب یکرد کارو نیا یمغزخرخورد احمق ی دختره آخه ـ

 . شد ینم شیچیه بود کلفت گردنش. ماکان به

 . دمیدرازکش

 . ندارم حال کن ولم ستاره ـ

 حتما امرکردن آقاتون بخور یزیچ هی ایب. برسرت خاک درهرصورت ـ

 . یبخور

 . ندارم لیم ـ

 . گهید پاشو  یبخور دیبا چه من به ـ

 رودست عقرب شین یجا. خوردم زورچندقاشق به. مهربانترشد لحنش

 درددستم هم  شب یها مهین. دمیخواب یسخت به. دابودیپ متورمم

 تحمل تونم یم فکرکردم اول سوختم یم داشتم کردم تب ادشدوهمیز

 . روصداکردم ستاره باناله شدم تاب یب یبعدازمدت کنم

 .... ستاره... ستاره ـ

 . دیپر ازجاش چارهیب

 ؟ بده حالت شده یچ هیچ ـ

 . درددارم... مامان...یآ... کن کمکم سوزم یم دارم ـ

  گذاشت میشونیدستشوروپ رسوند من خودشوبه ستاره

 ازکنارم گردم یبرم االن صبرکن جون گلبرگ...یدار تب خــــداچه یواااا ـ

 .سرکرد شالشو بلندشد

 .. رمیم یم دارم یکجاااا؟وا ـ

 . خبرکنم ارویآقاارش برم چکارکنم دونم ینم که من ـ

 . خوادخوابه ینم نه ـ

 واردشودکنارم اشتابانیبعدارش قهیچنددق. رفت.نداد گوش حرفم به

  گرفت دستو. نشست
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  نجامیا من نترس زمیعز هیچ گلبرگ ـ

 . کردم ناله یحال یباب

 ... رمیم یم دارم ایارش...ایارش ـ

 .دیچسب یم هم به بودلبم خشک تب ازشدت دهنم

 . زمیعز ستین یزیچ نباش نگران دلم جان ـ

 .کرد ستاره روبه

 .زود میاریب نییپا دتبشویاربایب وچندتاپارچه آب مقدار ی عیسر ـ

 منو خواست ینم دلم دیبوس مویشونیپ نشست کنارم. رونیب دیدو ستاره

 تدس. ازکمرباالزد لباسمو. کنارزد پتوازروم می بود نامحرم آخه ببوسه

 .زد پس دستمو. بشم مانعش بردم

 ... ارمیب نییادتبتوپایب نترس برم قربونت ـ

 ... آخه ایارش ـ

 . مهربونوداشت لحن همون یشدول یجد ـ

 . بکش نفس وشمرده آروم. باشه دکترتم االن من زدلمیعز ـ

 . کردن یدامیپ راهشونو یسخت به نفسام زد یم تندتند قلبم

 شتوت.زد باال شلوارمو ی پاچه ایارش. گذاشت وکنارتخت آب تشت ستاره

 یول دمیلرز خودم به اول توآب گذاشت وپاموآروم گذاشت تخت یرو

 دستمال ی. کرد خنک مویشونیپ سیخ دستمال یبا. کردم عادت بعد

 نییاپ من تب یول شد یم عوض دستمالها تندتند. گذاشت روشکمم گمید

 : گفت ستاره به. زد دردم یبرا مسکن آمپول ی. آمد ینم

 . اریربیبگ ماکانو یبروگوش عیسر

 :گفت یبانگران ستاره

  آقاخوابن آخه

 . کرد بلند صداشو

 . بده حالش ینیب یبرونم عیسر خوابه که خوابه ـ

 . کرد ترک اتاقو زده رتیح ستاره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
157 

 . دیبوس یم دارمو تب یها گونه تند تند ایارش

 . یهست ییقو تودختر. کن تحمل برم قربونت ـ

 . کردم ناله شد یم خارج زورازگلوم ب که یباصدا

 ...یم... رمیم یم دارم ایارش ـ

 یقو. بشم دارت تب صورت قربون بشه مرگت شیپ ایارش شششیه ـ

 . باش

 میزدودلدار یم حرف بامن بااحساس چه شدم آروم زدنش طرزحرف از

 به حتما بود خوب حالم اگه.  مرده ی مثل بودم حال ینقدربیا. داد یم

 شدم یم سرخ ازخجالت دمیشا. کردم یم دعواش هاش بوسه خاطر

 . شد وارد ماکان همراه ستاره دینکش یطول.

 دیچرخ ایارش منو نیب نگاهش. قرارگرفت کنارم درهم یباموها ماکان

 .ستادیا ایارش یرو تیودرنها

 ؟ شده یچ ـ

 . چکارکنم دونم ینم گهید ادینم نییپا تبش داره تب ـ

 . نمیبروکناربب ـ

 یوبعدازکم گذاشت قلبم یورو یگوش. کرد عوض ایباارش جاشو ماکان

 . کرد سکوت. نهیمعا

 وضآباروع نیا. میاریب نییپا تبشو دیبا کرده تب که پادزهره خاطر به ـ

 . بشه تاخنک دیکن

 بحص.  دمینفهم یزیچ گهید.تارشود کمکم راطرافیمحووتصاو صداهاکمکم

 ودب نشسته نیروزم شونم کنار سرش دمیارودیارش. کردم باز چشمامو که

 ادمی یزیچ. دمیوند ماکان. نیزم بودن نشسته کنارپاهم هم سرستاره.

 کردن یم یسع شون هرسه. داشتم تب یلیخ که دونم یم فقط. ادینم

 مفروکرد ایارش یمشک یتوموها دستامو ناخواسته. ارنیب نییپا تبمو

 زد یلبخند. کرد بلند سرشو.

  رخانومیبخ ؟صبح یخوب ـ

 ا؟یارش... اهم ـ

  جانم ـ
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 . تشنمه ـ

 برگشت آب وانیل یبعدبا قهیچنددق.کرد شداتاقوترک کنده ازجاش

 آب. گذاشت گنارلبم آب وانیل کرد بلندم دیکش هام شونه ریز دستشو.

 بودم نکرده توجه سشیف باوخشیز صورت به حاال تا خردم وتاته

 رهیخ صورتم به. گذاشت کنارم یوانوروپاتختیل داشت یمهربان یچشمها.

 سرمو. دیچرخ صورتم یرو نگاهش گرفت دستاش نیب صورتمو. شد

 . پشتم تو دیوکش دستش آروم. کرد بغلم نشیتوس گذاشتم

 حاال خداروشکر گذشت عمر ی برام هرلحظه شبید یترسوند منو یلیخ

 آمده نییپا تبتم یبهتر

 .دارشدیماب یباصدا ستاره. دمیخواب کرد کمک. جداشدم ازش

 خداروشکر یآمد هوش ا به ـ

 . کردم نگاه. بود نشسته کنارم که ایارش به باتعجب  

 ؟. شدم هوشیب ـ

 به زیچ خداروشکرهمه. بود نیسنگ یلیخ برات درجه70 تب زدلمیعز آره ـ

 . رگذشتیخ

 سرم پشت وارید به. نشست توصورتش انگارغم شد عوض ایارش نگاه

 قرارداد رومخاطب ستاره بلندشد زدازکنارم یکمرنگ لبخند.شد رهیخ

 . زنم یسرم بهش بازم. باشه بهش حواست لطفا خانوم ستاره ـ

 کرد من به یکوتاه نگاه

 .   کن استراحت خوب ـ

 . ازت ممنونم باشه ـ

 .زد بسته یبالبها یلبخند

 خداحافظ فعال.بود فهیوظ ـ

 .بود ستادهیا کنارتخت سرم یرو که کردم ستاره روبه بارفتنش

  ناراحته کردم احساس بود چش ستاره ـ

 . آورده نییپا وتبت روسرته تاحاال شبیازد باشه چطور یخوا یم ـ 
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  کرده یدگیرس من به ناراحته یعنی ـ

  خنگه نه ـ

 ؟یچ پس ـ

 یب لحظه ی یحت نگو که ادیب نییپا تبت کرد تالش نقدریا شهینم باورت  ـ 

 .کرد یم هیگر نبودم من اگه. شد تابت

  بودکه شد؟اونم یچ ماکان خب ـ

 به یگندزد تاخودت ادیب نییپا تبت کرد کمک یحت.کرد نتیمعا آمد آره ـ

 . یچ همه

   توصورتم زدم

 شده؟؟ یچ مگه یوا ـ

 .یکرد یصدام ماکانو یهوش یتوب مدام یچیه ـ

  گرفتم گاز محکم لبمو

 ؟ گفتم یچ..نگو یوا ـ

 اولش یکرد یازبرم اسمشو یانگارداشت ماکان ماکان:یگفت یم فقط ـ

 دیشدفهم یم یراحت به. کردن نگاه هم به شدن ریمتح هردوشون

 یب یلیخ ایارش. دمینفهم یزیچ من یول ناراحتن یزیچ یاز هردوشون

 . رفت کنه یناراحت کمتر ایارش نکهیا یبرا ماکانم قرارشد

 هک من ستاره حاالچکارکنم... یکرد یم عمیضا ینجوریدایبا...ااایخــــدا ـ

 نبود خودم توحال

 ؟ کردم چه یوا

 :گفت طنتیباش نشست کنارم

 تابت یبدجورب شبید که بادلشون یکرد چه طونیش بگو راستشو ـ

 ... بودن

 .کرد جمع شوینیوب کج لباشو

 یم زبان پسرخالشوبه اسم چشمش یجلو عشقش که ایارش چارهیب ـ

 وضع لباسهاشو.بلندشد ازکنارم دادو تکان سرشو عیضا یکرد عیضا آودر

 .رونیب رفت کرد
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 کنارش دادم قول بهش مهمتره برام ایارش االن. زدم یگند چه خدا یوا

 .دگن گندزدم. شدم هوشیچراب آخه. نذاشته تنها وقت چیه منو اون. باشم

 هاملباس. داشتم دیشد ضعف احساس آمدم نییپا ازتخت تمام یحال یباب

 دیبا رونیب فتم ازاتاق دمیپوش فرمو یلباسها یسخت به. بود شده نامرتب

 هنوز وارید به سالمموگرفتم دست صبحه4 ساعت... دمید یارومیارش

 تارهس. نود ییرایتوپز یکس گشتم دنبالش باچشم.رفت یم جیگ سرم

 . رونیآمدب دازآشپزخونهید تامنو

 ؟یپاشد چراازجات گلبرگ...ا   ـ

  گرفت آمدبازومو

 . ابروسرجاتیب ـ

 ؟ کجاست ایارش خوبم ستاره نه ـ

 .شیدیند رفت االن نیهم ـ

  کردم هول.گشادشد چشمام

 ؟. ؟کجا رفت ـ

  کرد سفارشتو میکل.. گهید خونش ـ

 باهمه دمیشن نویماش شدن روشن یصدا. زدیم حرف هنوزداشت ستاره

 ایشار . رونیب دمیدو کردم جمع توانموتوپاهام تمام میحالیوب جهیسرگ ی

 خوب اصال حالم نییپا رفتم یتند اطیح یها ازپله دراورد حرکت به نویماش

 به متعجب بااخم. گذاشت پاشوروتمز ایارش. ستادمیا نیماش یجلو. نبود

 نیزم سرخوردم نیماش یجلو گذاشتم دستمو شدو رهیخ من

 کنارم آمد. شده ادهیپ شدم متوجه نیدرماش یباصدا یول دمیاروندیارش.

 شده سرخ خواب یازب چشماش بود گرفته صورتش. گرفت ربازومویز

 . گرفت دموید یجلو اشک. شد شیر براش دلم. بود

 نمیبلندشوبب. ستین خوب توحالت دختر یکنیم چکار نجای؟؟؟ایخوبـــ ـ

... 

 . شدم بلند کمکش به. زدم یم نفس نفس

 ... نرو...ایارش.. ایارش ـ

  دادم ادامه. منتظربود. داد تکان نیطرف به سرشو حرف بدون
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 .ایارش ـ

 .دمیکش دندان به نموییپا لب. یلرز یم دلم کردم بغض

 آب بود خشک گلوم هرچندکه شه میتنظ نفسام تا دمیکش قیعم نفس ی

 . دادم قورت گلومو

 ...باورکن...شبید من...ایارش ـ

  شدم رهیخ سرخش یچشمها به. شدم کالفه. بگم یچ دنستم ینم

 ...ایارش.... باورکن. گفتم یچ دمینفهم شبید... من ایارش ـ

 گذاشت رولبم اشارشو انگشت وندادبهم حرف ی ادامه اجازه

 نگو یزیچ...شششیه ـ

 کپا  انگشتش بانوک. نییسردادپا خودشوازچشمم باسماجت که یاشک

 هبخون پرآشوبمو ذهن ته خواست یانگارم. شد رهیخ چشمام به فقط.کرد

 .بازکرد لب

 . ستین خوب هنوزحالت بروتو ـ

 من. ردشد ازکنارمن رفت عقب دنده.شد نشیرهاکردسوارماش بازومو

 فتم نگر اشکامو یجلو گهید. کرد رها شانیباافکارپر وسرگردان

 ستادهیا اطیح وسط.محوشد دگانمید یجلو اازیارش نیدربازشدوماش.

 دمیشن ماکانوازپشتم یصدا که گذشت چقدر دونم ینم. ختمیر واشک

 . داشتم کم نویهم ختیر دلم یُهر.

 ؟ینادر خانم ـ

 . طرفش برگشتم. زدم پس دست باپشت اشکمو

 ؟ خوبه ؟حالتون یکنیم هیگر ـ

 . کردم یم نیف نیف نییپا انداختم سرمو نزدم یحرف

 . کن استراحت امروزم. ستین خوب حالت ابروداخلیب خانوم گلبرگ ـ

 رفتم. اطمیتوح دمنیازکجافهم ماکان داخل رفتم ردشدم ازکنارش

 سالم. بودن صبحانه تدارک مشغول نوخانمیم همراه ستاره آشپزخونه

 .دجلوآمدید تامنو نوخانمیم دادم

  یداشت تب تاصبح گه یم ؟ستارهیشد بهتر دخترم سالم ـ
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 . بهترم خداروشکراالن. داشتم تب بله ـ

 . بشنوم من فقط که یآرام یباصدا آمدکنارم ستاره

 ؟ یدیارودیارش هو؟یشد چت گلبرگ ـ

  اُهم ـ

 شد؟ یچ خب ـ

  کن ولش یچیه ـ

 . آشپزخونه دداخلیسرکش اپن یازرو ماکان

 . کن استراحت گفتم خانوم گلبرگ ـ

  وستاره نوخانمیم روکردبه

 .ها نده انجام  یکار نوخانمیم کنه داستراحتیبا امروز ـ

 .آقاحتما چشم ـ نوخانمیم

 ماکان ی هرروزخونه که ایارش مدت نیتوا میکرد یوسپر یانیچندروزپا

 یلیخ.نزد زنگ بهم گهید یحت.بود یخال یبدجور جاش   وآمدداشت رفت

 بود آشوب تودلم. گفت یم بهم یزیچ رفتن قبل کاش بودم ناراحت

 المبودوح رفته نیازب دستم ورم. بزنم زنگ بهش نداشتم جرات میازطرف.

 یدور ازم انگار شده عوض رفتارماکانم کردم  احساس.شد خوب کامل

 دنمیازد همه. برگشتم خونه شدوبه تمام التیتعط بالخره. کنه یم

 اندمامیبوس یم تندتندصورتمو. جاگرفتم بابا توبغل. شدن خوشحال

 .کرد بغلم ومحکم پاک شیروسر ی باگوشه اشکشو

 . گلبرگم یکارکرد دمیع التیتعط که رهیبم مادرت یاله ـ

 :گفتم یشوخ بالحن. رونیب آمدم ازبغلش

 وبخ خوراکم خوب جام. ابودمیکینزد نیهم بابا جبهه انگاررفتم بابا یا ـ

 کوچولو رضا طرف رفتم.بود یعال خالصه خوب لباسم

 . نمیبب یآبج ابغلیب ـ

 . دمیوبوس کردم بغل گلروروهم. برداشتم گنده ماچ تپلش یازلپا یحساب
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 ازنحوه خانوادش ماکان ی ازخونه. زدم زحرفیچ ازهمه خوبم ی باخانواده

 که.... یلعنت تب وان اوعقربیبجزارش.زگفتمیچ ازهمه. کارکردنم ی

 .دیفهم رازدلمو ماکانم.دورکرد اروازمیفنادادوارش آبروموبه

 داشتم دوست نبود دلتودلم.سرکار رم یم امشب بعدازچندهفته

 .نمیاروببیارش

 

 [[ ــــــــــــایارش]]

 دوسش بود مشخص هدفم. باشه کنارم کردکه قبول گلبرگ شب اون

 یچ ازهمه برام بودنش پاک.بود احترام قابل برام... ادیز یلیخ داشتم

 لدقبیبا... شیخواستگار برم یمدت یبعداز داشتم میتصم..مهمتربود

 میبود راحت باهم شهیهم. بگم بهش خودم بفهمه یزیچ ماکان نکهیازا

 نزد قدم یبرا یبدروقت زدهیس. بگم ازگلبرگ سخت چرا دونم ینم یول

 .بود دستم یدرخت ی دهیخشک ی شاخه. میرفت

  ماکان ـ

 همو ـ

 ها...؟بگو هیهموچ ـ

  گهیبگود بابا یا ـ

 . دمیکش یم نیوروزم چوب

 . بگم بهت یزیچ ی خوام یم راستش ـ

 .برادر بگو یچ ـ

 .بود برادرم واقعانم گرفت خندم

  رهیگ دلم... راستش ـ

 . رخندهیزدز یپق

 . باشه شیاول نیا که.رنبودیگ دلت یتوک ـ

 . نکن یشوخ من جان ـ

 ؟ هیک دیجد یبانو نیا نمیب بنال خب ـ
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 . دختردارم دوست انگارصدتا دیجد یگیم یجور ی ماکان ـ

 ؟ یندار من جان ـ

  ندارم که االن داشتم ـ

 ؟. هیک خوشبخت خانم نیا نمیبب بگو حاال خب ـ

 نگران همش. کردم شیزورراض به البته. چطوربگم دنم ینم... راستش ـ

 دیترس یوم بود

 ؟ شناسمش یم من هیشدبگوک جالب ـ

 . گلبرگ. آره ـ

 گاهن منو مات اول.دیپر رنگش ماکان کردم احساس گلبرگ اسم دنیباشن

 :گفت ی رفته لیتحل یباصدا. کرد

 ..  گلبرگ... ممکنه چطور ـ

 . توهم رفت اخمش ستادیا جلوم

 ؟ یکاروکرد نیچطورا ـ

 . بود امانت من ی دخترتوخونه اون

  باال دادم صدامو

 ازش دمشید که یازروز دارم ؟دوسش. کردم چکارش مگه بابا یا ـ

 قبول تا کردم لهیپ بهش یلیخ. نداشتم طاقت گهید خدا به آمد خوشم

 .  دیترس یتوم ازواکنش همش. کرد

 ؟ خواست یم تورو اونم یعنی ـ

 یدون یم. دیلرز یدمیب مثل گفتم شنهادمویپ یوقت. فکرنکنم... دونم ینم ـ

 مشد عاشقش گم ینم. ادینظرم به مظلوم یلیخ دارم بهش یبیعج حس ی

 . خوامش یم دلم ازته یول

 بعدنفسشوفوت. فشورد بهم لبهاشومحکم.شد شتریب ماکان اخم

 . رونیکردب

 ودتخ نجورکهیا درضمن بفهمه توشرکت یکس خواد ینم دلم فقط باشه ـ

 . ینرسون یبیآس بهش باشه حواست پس ساده و مظلومه واقعا یگ یم
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 عاشق ماکان نکنه شد یخال دلم ته. ناراحته موضوع نیازا کردم یم حس

 یبد شکست دونم یم خوب ناراحته موضوع نیوازا. باشه شده گلبرگ

 براش بچه ی وآخرشم داد آزارش یلیخ زابتیال بدآورد شیتوزندگ خورده

 شکستن دمید بود دهیکش که ییهایسخت خودم باچشم. جاگذاشت

 . باشم فکرکرده اشتباه خداکنه. دمید غرورشو

 ی تمگرف ربازوشیز رفت ازدستم مکان زمانو. زد شیگلبرگون عقرب یوقت

 دنشیاززجرکش. نیماش طرف بردمش هاش دورشونه کردم حلقه دستمو

 داشت تب که شب. نشست رل پشت ازمن قبل ماکان. شدم ناراحت

 داره ماکان چون فکرکردم کرداول یوصدام ماکان فقط تعجب باکمل

 ماکان فقط خودصب تا یول. کنهیم صداش درد ازشدت کنهیم نشیمعا

 اسم دنیشن. داشت یادیز تب بود هوشیب بودم شده جیگ. وصدازد

 مکرد یم هیپاهاشوپاشو یباکالفگ بود کرده ام وانهید مدام اونم ماکان

 مغزم. همن عاشق وگلبرگ ماکان گفت یم بهم یحس ی بود توهم اخم

 خراب حال یول کنم اونجاروترک داشتم دوست. دیکش یم سوت داشت

 من مهمتر همه از بودم پزشک ی من درهرصورت کرد منصرف منو گلبرگ

 معلوم شدم ماکان  یها نگاه متوجه. داشتم دوست دارو تب دختر نیا

 یم تکرار تومغزم مدام ماکان حرف. کرد وترک اتاق. شده شوکه اونم بود

 . روشونم زد مارستانیتوب. شد

 ... باش مواظبش شهیهم ـ

 هردوشون معلومه حاال یول نداشت یمعن موقع اون برام حرفش نیا

 عشق نیا یبرا یمانع من نکنه. اوردنین زبان به یول شدن هم ی دلداده

 رفح ندادم اجازه. ستادیا نیماش یجلو کارش حیتوض یبرا که صبح. شدم

 داشتم دبو ماکان تواتاق گلبرگ روز اون که یمن. امیکنارب دباخودمیبا بزنه

 تا مبمون عقب مدت ی گرفتم می؟تصم. دچکارکنمیبا حاال شدم یم وانهید

 ودب سخت برام گلبرگ دنیند یول. میایکنارب طیشرا نیباا مون هرسه

  نمشیسرکاربب تا. بشه تمام التیتعط نیا کردم یم یشمار لحظه

 [[ماکان]]

 رعشقیاس من.. توقلبم بود یخنجر گلبرگ به ایارش ی عالقه ابراز دنیشن

 مه شنوم یم دارم حاال...دختر نیا ونجابت یپاک ریاس بودم شده گلبرگ

 خودمو یسخت به داره دوست عشقمو. برادرم ام پسرخاله. میبچگ یباز

 ایارش.رمیبگ دهیورفاقتموناد ببندم چشممو تونستم ینم. کردم کنترل

 من یول.آورد یم دست به خواست یم یهرچ بود تر زرنگ ازمن شهیهم

 کردم یم کنترل دخودمویبا... جشینت نمیا کردم یم دس دس شهیهم
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 صورت. دیخر جون وبه عقرب اون شین خاطرمن به شدگلبرگ ینم باورم.

 یب تحمل کردم یم بغلش نبود ایارش اگه لرزوند دلمو دارش وتب سرخ

 یصدادم اسممو یوقت یازطرف. ودردنداشتم خاطرتب وبه کردنش یتاب

 بودن تومرامم. شده ممنوع برام گهید گلبرگ شدکه یم هزارتکه قلبم.کرد

 نکهیابا.داد یم عذابم شتریب ایارش یکالفگ باشه مردم مال دنبال چشمم.

 ردمک وترک اتاق ایخاطرارش به یول. بزارم وتنها گلبرگ بود سخت برام

 حال نبااو ایارش یوقت ستادیا ایارش نیماش یجلو گلبر که دمید ازپنجره.

 خودمم یرو به داخل آوردمش رفتم نکردم تحمل گذاشت وتنها گلبرگ

 نیقی به یعنی شد روشن برام یزیچ ی یول شده یچ شبید اورمین

 اسیارش مال گهید اون. رهید یلیخ اما. داره دوست منو گلبرگ دمیرس

 اون نداشتم ازاولم داروندارمیل ی حوصله توخونم آمده گلبرگ یازوقت.

 تیمحرم غهیص ی مامان اصرار کردوبه کینزد من به زور به خودشو

 بامن خواد ینم گهید گفت راحت یلیخ دارم بچه دیفهم یوقت. میخوند

 .... باشه

 [[گلبــــــــــــــرگ]]

 سیسرو ستادمیا هرچقدر سرکار برم شدم آماده عصر بعدازچندهفته

 مچم یرو ساعت به موندم منتظر ربع ی.شد یم کیتار رترید هوا. امدین

 به دهینرس. کردم کج آژانس طرف به راهمو. شد رمید یوا کردم نگاه

 دادم ادامه راهم به توجه یب. ستادیا کنارم ینیماش کردم احساس آژانس

  دیرس گوشم به ییصدا.

 ؟.دید یم افتخار خوشکله خانوم ـ

 .ردک صدام دوباره کردم تندتند قدمهامو ریز سربه. کردم یته قالب ازترس

  من گلبرگ... گلبرگ... باال ایب من خوشکل ـ

 . آشناس صدا نیا چقدر فشارآوردم مغزم به.شد قفل درهم ابروهام

 ... گهید ابالیب ـ

 جز نبود یکس. ومهربان خندان ی چهره نیوا صدا نیا دمیچرخ طرفش به

 . ایارش

 . دیخند کردم نگاش زده بهت

 . دلم زیعز اباالیب ـ
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 رفت که یباوضع اونم چندروز بعداز دنشید. کردم بغض چرا دونم ینم

 وودرجل شد خم یکم  باخنده. گذاشتم قلبم یرو دستمو. بود شوک برام

 . کرد باز برام

 . اباالی؟ب یدیترس بشه قلبت یفدا ایارش ـ

  دادم جواب صدا یب نییپا انداختم سرمو

  اهم ـ

 . سوارشو ایب

 رامب شدم باال مدل نیسوارماش نیبب مردم اگه. کردم نگاه اطراف به یکم

 سوارسانتافه.نبود من به حواسش یکس خوشبختانه ارنیم در حرف

 . شدم ایدارشیجد مدل یمشک

  سالم ـ

  نییپا سرموانداختم.شد رهیخ صورتم به

 ؟ یخوب خبرا چه ماهت یرو به سالم ـ

 . خوبم یمرس ـ

 ؟ یرفت یم یکجاداشت ـ

 . رمیبگ نیماش ازآژانس رفتم یم شده رمید میازطرف امدهین سمیسرو ـ

 . نهینب منو یکس که کردم یم نگاه اطرافو یبانگران

 ؟یکن یم کجارونگاه هیچ ـ

 . نهیماروبب یکس ترسم یم جا چیه ـ

 . افتم یم راه االن برم قربونت ـ

 میدورشد میزندگ محل از. دمیکش یراحت نفس درآورد حرکت به نویماش ـ

. 

 امدین ستیسرو پس

 چرا؟ دونم ینم نه ـ

 .زد یا قهقه
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 دنبالت ادین زدم زنگ خودم ـ

 :گفتم یبلند نسبتا یباصدا

 ؟ ستادمیا ستگاهیسرا چقدر یدون ی؟؟م چرا آخه یچــــ ـ

 دیبازخند

 ... یعصبان چه.. یوا یوا یوا ـ

 .داد ادامه دوخت چشم رومون شیپ ی جاده گرفتوبه ازمن نگاهشو

 . بخوام معذرت ازت روز اون وبابت برسونمت خودم خواستم یم

 معذرت دیبا من. نییپا انداختم سرمو خجالت از شب اون یادآوریبا یوا

 :گفت که بخوام معذرت چطورازش توفکربودم. کردم یم یخواه

 . گفتم ماکان به رابطمون ی درباره ـ

 آمد یم باال زور به صدام استرس از گازگرفتم نموییپا لب

 ؟یگفت بهش واقعا ـ

  آره

 :گفت یچ ـ

 . بود روبرو به نگاهش

 توشرکت گفت نزدفقط یحرف ازاخراجت نترس بگه یخواست یم یچ ـ

 . نفهمه یکس

 داخل رفت کردم دنبالش باچشم. شد ادهیکردوپ پارک ابانیخ کنار نویماش

 شتبرگ بزرگ یفیق یبستن بعدبادوتا یکم بزرگ یفروش یبستن ی

 گرفت طرفم به هارو یبستن.سوارشد

 . رشونیبگ ـ

 یها یبستن به منم.کرد وحرکت گذاشت گاز پاشوروپدال. گرفتم ازدستش

 . کردم یم نگاه دستم یتو رنگ خوش

  یندار ؟دوست یخور یچرانم هیچ ـ

 ؟ یخور یم چطور شما یول دارم چرادوست ـ
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 .داد لمیتحو ینیریش ی خنده

 .ید یم توبهم خب ـ

  دادزدم مانند غیج. بودم نکرده یکار نیچن حاال تا درآمد ازهدقه چشمام

 بدم؟ ؟منیچـــ ـ

 .دکر  پارک ابونیخ وکنار انداخت بهم یکوتاه نگاه. بلندشد هاش قه قه

 هونید آدمو که یکن یکاراروم نیهم. خورم یم خودم بده بابا مینخواست ـ

  یکن یم

 . کارونکردم نیا تاحاال من یناظم یآقا ؟خب چکارکردم مگه ـ

 شد وخشک یجد چهرش. بود روفرمان دستش ی دیچرخ طرفم به

 . صدابزن ایارش منو بابا.. یناظم یآقا نگو باربگم چند ـ

 . شادکنه دلمو هم بترسونه منو هم بلدبود خوب.لبخندزد دوباره

 . چارهیشدب آب نمیبب وبده یبستن اون من گل خب ـ

 نم یول درآورد تهشو سوته سه بهش ودادم یبستن گرفت خندم ازحرفش

 شرکت به سیسرو از قبل.کرد حرکت دوباره خوردم یم آروم آروم

 .کرد من وبه روش.میدیرس

  یباش داشته یخوب شب خونه رم یم من برس کارت بروبه خب ـ

 ؟یدیکش چرازحمت من دنبال یآمد فقط ـ

  گرفت دستمو. دوخت من به مهربانشو نگاه

 برو حاال آمدم قرارخودم یب خاطردل به ـ

  خداحافظ یرسوند منو که ممنونم ـ

 .کرد صدام که دروببندم خواستم یم شدم ادهیپ نیازماش

 . دارم ت...ت..س...؟دو گلبرگ ـ

 نویدرماش. بود مهربان یادیز پسر نیا. نشست رولبم یلبخند ناخداگاه

 یطول. دارم دوستت گفت قشنگ چقدر. شدم شرکت  وارد وزود بستم

 نو وسال یپرس احوال باهمه قبلش. سرکارحاضرشدن همه دکهینکش

 قرار میشگیهم یسرجا فرم بالباس لباسهام تعوض بعداز. گفتم کیوتبر
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 یم واعظم من فقط. کرد عوض بااعظم رو ستاره یجا یحسن یآقا. گرفتم

 شده یمیصم باهم یلیخ مدت نیتوا چون اسیارش کار نیا میدونست

 : گفت گوشم دم ستاره. میبود

 . نباشه تنها تاعشقش استیارش آقا دستور فکرکنم ـ

 وباهم دمیارودیارش دوباره نکهیا از دادم لشیتحو یزیآم تیلبخندرضا فقط

 یول. دادم بهش یحس چه دونم ینم هنوزم. بودم خوشحال میزد حرف

 آرامش احساس کنارشم یوقت شده مهم برام. اعتماددارم بهش دونمیم

 هطرف کی عشق کنمیم یسع دارم. شدم عاشقش بگم تونم ینم یول دارم

 یرمیگ غافل منو یزیچ یهرروزبا ایارش. کنم فراموش ماکانو به

 عادت هرروزش دنید به گهید. رفت یم رسوند یم شرکت کردهروزمنوبه

 یبرا که ماکان وقت هر یول. کرد یم خوشحال منو کاراش با بودم کرده

 .کرد یم یقرا یب المصب دل نیا. دیرس یدسرمیبازد

 از قبل.. بشم سیسوارسرو رفتم پرکار شب ی بعداز روزصب ی

  سوارشدنم

 ؟ ینادر خانم ـ

 بوسین یم به ینگاه طرفش برگشتم.. عیضا چه یوا ختیر یهور دلم

  رسوند من به خودش. شدن رهیخ ما به یچارچشم همه کردم

  دیایب دآمادسیداد باباتون یبرا که یسفارش ینادر خانم ـ

 یریخوددرگ  سفارش کدام یعنی دادم تکون سرمو. کردم نگاش باتعجب

  نبوس یکردتوم سرشو که. داشتم

 . کاردارن فعال ینادر خانم دیبر شما ـ

 ینیریش ی خنده. شدم ومبهوتش مات. کرد حرکت یباخداحافظ راننده

 چشماشوگشادکردوابروباالانداخت داد میلیتحو

 ؟ یکن یم نگام ینجوریچراا هیچ ـ

  آمدم خودم به تازه

 ا؟؟یارش یشد ونهید مگه یوا یا ـ

  خوب یجا ی ببرمت خوام یامیب. یکرد ونمیتود آره ـ

  شن یم نگران بابام مامان ربرسمید اگه..؟.کجااا ـ
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 . یرس یرمید بگو بزن زنگ ی اسوارشویحاالب ـ

 . رسم یرمید وگفتم خونه زدم زنگ. سوارشدم حرف بدون

 دادم هیتک یصندل یپشت به سرمو. سوخت یم چشمام بودم خسته ازبس

 . برد خوابم.

 . بازکردم چشممو ایارش آرام یباصدا

 . گلبرگ... زمیعز... جان گلبرگ ـ

 وچشمم بادستام دمیکش یطوالن ی ازهیخم. بازکردم یسخت وبه چشمام

  دادم ماساژ

 . برد خوابم دیببخش ـ

 . زد یلبخند

 . نییپا ایب بود ادیز شبمیکارد. فهمم یم یبود خسته ـ

 دهبازکر  برام نویادرماشیوارش بزرگم ی خونه ی اطیتوح شدم متوجه تازه

 : بالبخندگفت.

 . شو ادهیپ ـ

 رونیب همش ماه چند نیتوا. نشدم ادهی؟پ. نجاکجاسیا گرفتم استرس

  نجایا یول دمشید

 ؟ یش ینم ادهیپ گلبرگ ـ

 ؟ نجاکجاسیا خوام ینم نه ـ

 . رمدا برات زیسوپرا ی فقط  من گل ؟نترسیشینم ادهیچراپ من ی خونه ـ

 دمیترس یم بازم یول بود اعتماد قابل برام ایارش. شدم ادهیپ دیباترد

 اخندهب دروبازکرد. رفتم دنبالش. ساختمان در دطرفیوکش گرفت دستمو.

 :گفت

 . ببند چشماتو حاال خب ـ

 ؟چرا؟؟ چشممو ـ

 . گم یم ببندبهت ـ

  بستم چشمامو
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 . وفتمیب ترسم یم آخه ـ

 : گفت کنارگوشم بغلش دیوکش گرفت شونمو دست یبا

  یفتیب تو مردم من مگه  نترس ـ

 واردخونه بسته یباچشمها. کردم آرامش احساس.  داشت یعطرخوب یبو

 . شدم

 .ها یبازنکن نگفتم تا ـ

  باشه ـ

 . گهیزدیچ نه بترس ازافتادن نه کنارتم من

  زد محکم دست ی دورشد ازمن میرفت راه یکم

  خوشکلتو یچشما اون بازکن حاال خب ـ

 یو یوخوراک وهیم کادو پراز روبروم یزیم دنیازد چشمهام بابازشدن

 خواب یچشما ازتعجب شدم شوکه.  رنگ یصورت قلب شکل به کیک

 زد یم دست باخنده بود ستادهیزایکنارم ایارش.گشادشد آلودم

 . مبارک تولدت...تولد... تولد ـ

 یغیج هی شدم مرگ ذوق. روزتولدمه خردا 11 امروز فشارآوردم مغزم به

  دمیکش

 . تولدمه امروز یدیفهم ازکجا یوااا ـ

 زد ینیریلبخندش.کرد قاب بادستاش صورتمو جلوآمد

 . هیگانیتوبا که شناسنامت یازکپ معلومه خب ـ

  شمع تا 53 کرد روشن زویر یها شمع زیکنارم میدرفتیدستموکش

 . کن قشنگ یآرزو ی قبلش یول.  کن هاروخاموش شمع حاال خب ـ

  بستم چشمهامو

  کنن یزندگ راحت خانوادم کن کمک خدا یا ـ

 نیازا وخوشحال که داشتم ذوق نقدریا.زد ادستیارش. کردم فوت

 دستاشو اونم. دورگردنش کردم حلقه دستامو بغلش پردم زیسوپرا

 . کرد حلقه دوکمرم
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 . ممنونم ازت. یخوب یلیتوخ ایارش یوا ـ

 زد یلبخندکج

 . تورونداره قابل ـ

 احساس. وبس بود نمونیب سکوت خورد گره هم به نگاهمون لحظه ی

 اشک نبود الیخ. بود غم نگاهش رنگ. شد ناراحت یزیچ یاز ایارش کردم

 . شد انینما توچشمش

 ایارش چرا بود بیعج برام. آشپزخونه یتو رفت جداشدو ازمن عیسر

 خودمو چرا توسرم خاک. کردم بغلش شد ناراحت یعنی هوی شد ناراحت

 شهیهم. نکرد یدراز دست من به وقت چیه مدت نیتوا. نکردم کنترل

 یکم.شد ینجوریا یلعنت تب بعدازاون البته. کرد یم حفظ فاصلشوبامن

 درک قابل برام رفتارش نیا بود رولبش لبخند. برگشت بشقاب باچندتا بعد

 ..نبود

   یکن وقاچ کیک دیبا االن خب خب ـ

 کیک چاقوگرفتم. شدم مسلط خودم به. بودم رفتارش نیتوفکرا هنوز

 . رودستم وگذاشت دستش وببرم

 .وببر کیبعدک بخند اول.. صبرکن ـ

 .وبازکرد دهنش دمیوبر کیوک زدم یلبخند

  منه مال کهیت نیاول  ـ

 گذاشتم چاقوتودهنش باهمون رو تکه نیاول.کرد جاخوش رولم خنده

 .کرد ومزمز کیوک. بست چشماشو.

 . من گل یبش صدساله. بود خوشمزه چه ـ

 .خواهدبود یادماندنی وبه قشنگ یلیخ برام امروز ایارش منونم ـ

 .کادوهاته بازکردن وقت حاال خب. یدار نهارویبهتر اقتیتول ـ

 .داد دستم به کادو نیاول

 . باشه مبارکت ـ

 . شدم مرگ ذوق

  منه مال یواا ـ
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  کن بازش زمیعز آره ـ

 . شدم رهیخ صورتش به. دیجد یلمس یگوش ی. کردم بازش جانیباه

  ینم گرونه یلیخ نیا ایارش یوا ـ

 . گذاشت لبم یرو اشارشو انگشت که بود نشده تمام حرفم هنوز

 . نشنوم اعتراض پس یتر باارزش ایدن توازهمه...شششیه ـ

 . کرد روشن. گرفت وازم یگوش

 . میریگ یم تولدت کیتووک از عکس نیاول.. خب کردم شارزش ازقبل ـ

 . نارهمهردوک گرفت لوبافاصلهیموبا ستادیا کنارم بعدخودش وگرفت عکس

 درنقیا.  بست مچم وبه گرفت دستو. بود طال بند دست ی شیکادوبعد

 . نداشتم اعتراض جرات بود یجد افشیق

  شیاخر نمیا خب ـ

 یجلو که قرمز وشلوارک تاب ی اول.کرد بازش خودش بزرگ ی جعبه ی

 کفش ی یآب نیشلوارج ی ینفت یآب مانتو بعد. بود یدخترعروسک ی تابش

 یها هیهاش که ینفت یآب شال ی. شد یم ست بامانتوم که فیوک اسپرت

 . آمدم حرف باربه نیا. داشت یطالل

 . نبودم زحمتت به یراض باورکن یدیکش زحمت چرا ایارش ـ

 ودب ریکارام لباسا کردن ست..ادیب خوشت دوارمیام یزحمت چه زمیعز نه ـ

  هیخوب طراح که یدون یم

 . ازت ممنونم قشنگن واقعا بله ـ

  گذاشت وتوجعبه کیک هیبق. میخورد کیرکیس دل ی باهم هردو

 .ببر وگلبرگ رضا یبرا نمیا خب ـ

 . کردم نگاه اطراف به

 . هیک ی خونه نجایا ایارش ـ

 باشهپر دوروبرمو که ستمین یمقررات ماکان مثل من البته خودمه ی خونه ـ

 خدمت با ادیم وقتا یبعض مامانم. ندارم دوست اصال یعنی. کار خدمت از

 . کنن یم مرتب نجارویا کارش
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  دیکوب هم به دستاشو

 . بشن نگرانت خانوادت ترسم یم میبر بهتره خب ـ

 نمم. نیماش داخل بردبزاره. گذاشت توجعبه دادو بهم که ییایهدا عیسر 

 رقف ونشیدکوراس فقط. بود ماکان ی خونه هیشب بایتقر زدم دیود اطراف

 مامچش به ودروبست برگشت ایارش رفتم در روب دزدنمیبعدازد. کرد یم

 کردم نگاش باتعجب. گرفت هامو شونه باهردودست جلوآمد شد رهیخ

  هست شیزیچ ی مطمئنم.. نیوغمگ بیعج نگاه همون بازم.

  دیکش کنارصورتم دستشو

 . یدار من به یحس چه. وبگو راستش کنم یم خواهش گلبرگ ـ

  بود چشماش به نگاهم فکرکردم یکم

  یبود توکنارم داشتم مشکل هروقت یاحترام قابل توبرام ایارش ـ

  طرفم برگشت زد خودش دور یچرخ دورشد ازم. شد کالفه

 یدار ودوست من یدار من به یحس چه بگو کن ول حرفارو نیا گلبرگ ـ

 . نه ای

  سئوال نیازا بودم جیگ یکم

 ستین روشن خودم با فمیتکل هنوز یول دارم دوستت.. من.. من ایارش ـ

 ... من ایارش.

  بست چشماشو

 . یش ینم عاشقم وقت چیتوه دونم یم.. نده ادامه بسه ـ

 مویشونیپ جاگرفت مردانش پهن نهیتوس سرم. کرد بغلم محکم جلوآمد

  گرفت فاصله ازم دیبوس

 ایب منداشت تحمل باورکن. کردم بغلت نکهیخاطرا به ببخش منو گلبرگ ـ

 . میبر

 بود رکردهیتغ امروز ایارش. نبود حضم قابل برام رفتارش شدم جتریگ من

 . گذاشت درخونه پشت لویوسا ی همه رسوند خونه تادم منو.

  گلبرگ ـ

  بله ـ
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  یباش خوشبخت شهیوهم صدساله شاالیا ـ

  ممنونم کادواهم نیا بابات یساخت برام یقشنگ روز که ممنونم ـ

 . باش خودت مراقب خداحافظ ـ

 . چشم ـ

 . تودر دوانداختمیکل شد نشیماش سوار

  گلبرگ ـ

  سمتش برگشتم

  بله ـ

 کن یسع. خورده یبد شکست  هیپسرخوب ماکان گم یم... گم یم  ـ

 . یباش مهربان باهاش

  زدم یلبخند

 ؟ یافتاد ادماکانیحاالچرا باشه ـ

 خداحافظ یجور نیهم یچیه ـ

 خداحافظ ـ

 چه قراره ایخدا. افتاد شور دلم. توچشاشه اشک ندارم شک خدا به

 . ادیب شیپ یاتفاق

  آمد استقبالم مادربه. شدم واردخونه لیباوسا

  مامان سالم ـ

 دستت نیچ نایا جان مامان ینباش خسته گلبرگم سالم ـ

 . گرفتن تولد برام شرکت یها ربچهیوبگ کیک نیا مامان یچیه ـ

 . بگم دروغ مجبورشدم

 . میکن زتیسوپرا میخواست یم مام نکنه درد دستشون ـ

 . میریگیم یخانوادگ جشن میدار کیک حاال مامان ستین مهم ـ

 هب آخر ی چرالحظه. ایارش یحرفها یپ وفکرم پرآشوب دلم یول لبخندزدم

 ؟. باشم مهربان ماکان با گهیم من
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  داخل رفتم

  ییبابا سالم ـ

  بابا یرکردید. ینباش خسته ماهت یرو به سالم ـ

 . گرفتن تولد جشن برام آره ـ

  یبش صدساله دخترم باشه مبارک ـ

  ییبابا یمرس

 . کرد کادوهاروباز جعبه عجله با مامان

 .  یگوش نگا گرونن یلیخ نایا دخترم. یقشنگ یزایچ چه خدا یوا ـ

 . دنیخر گذاشتن پول هکه مامان ـ

 . کنم درست دخترمو ی عالقه مورد یغذا برم منم. مامان مبارکه اهان ـ

  دمیکوب هم به دستامو یباخوشحال

  فسنجون جون آخ  ـ

  کنم درست برات امروز گردوگرفتم شیپ ی هفته دخترم اره ـ

  یمامان یمرس ـ

 نیزم. دمیوبوس کردم بغل نشیماش بود کرده بالشتو ی باز روکه رضا

 . گذاشتم

 دراز ام آماده شهیهم خواب رورخت. کردم عوض لباسهامو رفتم اتاقم به

 . دمیکش

 اهنگ رو ایارش خودمو یعکسا یکم گذاشتم دمیجد یروگوش کارتمو میس

 . کردم

 جذاب دیسف کیبار یباخطها یصورت کوتاه نیآست رهنیتوپ چقدر

 داشتم دوسش. بود ختهیر شیشونیروپ خوشحالتش یها.م.بابودیوز

 وبخ پسر هم ایارش اما بود تره یقو  داشتم ماکان به که یحس نکهیباا.

 ادآورحالهی. دیبوس ایارش که ییجا گذاشتم میشونیروپ دستمو هیرینظ یوب

 یب ایارش. داد یم بد یگواه دلم کرد یم خراب حالمو توچشمش اشک ی

  رفتم خواب به الیفکروخ نیباا. کردم حس خوب نویا بود قرار
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 ««پنجــــــــم فصل»»

 سویسرو یوقت دنبالم امدین ایارش چرا دونم ینم گذشته تولدم از روز چند

 شورم دل گذشت یم شتریب هرچه. شدم سوار.ادینم که دمیفهم دمید

 ییتنها ماکان. بود خاموش گرفتم یم شویگوش هرچقدر. شد یم شتریب

 ورهودلش یباناراحت رو هفته کی کردم بغض. نبود ایارش. آمد دیبازد یبرا

 دمیکش یم خجالت یطرف از. دهینم جواب شیگوش چرا آخه. کردم یسپر

 نمبز  زنگ شرکت یمنش به گرفتم میتصم.بپرسم موردش در ماکان از

 . روگرفتم شماره لرزون یبادستا

  دیالوبفرمائ ـ

 . کنم صحبت یناظم یباآقا تونم یم دیببخش سالم الو ـ

 ؟ شما ـ

  شبم فتیش یکارمندا از ـ

  فرانسه رفتن شونیا خانم ـ

  فتمگ رفته لیتحل یباصدا آوردم فشار مغزم به ی؟کم دمیشن اشتباه یچ

 رفت؟ ی؟ک ؟فرانسه یچـ ـ

  رفتن شیپ ی هفته فرانسه خانوم بله ـ

 ؟ گردهیبرم یک خب ـ

 بمونند اونجا یدوسال یکی فکرکنم دونم ینم ـ

 نیسرخوردزم ازدستم یگوش. ختیر یهور دلم رهیم جیگ خداسرم یوا

 درست نگفت یزیچ من به چرا!؟ خارج!؟ فرانسه توهوام کردم احساس

 که حاال رهیم داره چرانگفت نکرد یخداحافظ ازم چرا آخه. روزبعدازتولدم

 نه. داشتم دوستش یول نبودم عاشقش. کردم یم عادت داشتم بهش

 ناو. دمیفهم روزشو اون رفتار یمعن حاال... ایارش... ایارش... شهینم باورم

 دلم ختمیر واشک کردم بغل زانومو موندم تواتاقم سرکار رفتن وقت روزتا

 درنقیا توکه ایارش. کردم نگاه میتوگوش عکسشواز. شهیم تنگ براش

 شد یم اتاق وارد مامان وقت ؟هر یکرد رها منو چطور یبود مهربان

 ادیفر بلند یباصدا بزنم زار داشتم دوست. زدم یم خواب به خودمو

 االح ستین کنارم یوقت بودم قرارش یب خواستم یم رو ایارش من. ..بزنم

 دمکر  قبولش چرا ایخدا.  کنارم ستین کنم یم یباف ایرو باهاش دارم که

 از بودم ماکان عاشق منکه. اصرارکرد همه نیا چرا خواست ینم منو اگه
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 ؟پس کارکنم چه ستین که حاال. کردم قبولش اصرارکرد نقدریا اول

 چرا آخه شکست غرورمو قلبمو چرا اخه.نبود دل ته از دارمهاش دوستت

 ؟

 زج کس چیه..رفت یراحت نیا به کنارمه شهیهم کردم یفکرم که یکس

 نیکارازا یول.داد یم میدلدار وقتا یبعض. نداشت خبر زارم حال از ستاره

 . بودم انفجار درحال غصه از. بودم خوردشده من بود گذشته زایچ

 ینم من به ینگاه یحت. داد یم عذابم شتریب دیبازد یبرا ماکان آمدن تنها

 تماس ی از غیدر دیرس راه از زیانگ الیخ سردو زیوپائ گذشت ماهها.کرد

 مبود یعصبان خودم از شتریب. بودم داغون داغون. . ایارش ازطرف یتلفن

 نیا. ه دش وابسته ایارش به شکستم قلب. باشم ایباارش کردم قبول چرا که

 گشتم یم یزیچ دنبال توذهنم هرچقدر.. شد تمام گرون یلیخ ماجرابرام

 اباره بود یواقع مرد ی اون کردم ینم دایپ یبد زیچ متنفربشم ازش تا

 مهربان شهیهم. کرد ینم تجاوز حدش از وقت چیه بودم تنها بهاش

 .برام بود یوحام

 :گفت دلسوزانه بود کنارم ستاره. خوندم نمازمو خانه نماز یتو شب ی

 یواخ ی؟میدید نهیتوآ خودتو نیب. نکن یقراریب نقدریا توروخدا گلبرگ

 رم؟یبگ رو ایارش ی شماره ازش سیرئ یآقا شیپ برم

  دادم جواب رفته لیتحل یباصدا. دمیکش سوز جگر یآه

 بهم بار ی حداقل خواست یم اگه کرده ترک منو ایارش ستین الزم نه ـ

  زد یم زنگ

 . نینجوریهم پولدارا نیا نخور غصه ـ

 یچ گهید بود شوخ بود مهربان بود خوب اون نبود ینجوریا ایارش نه ـ

 . کنم عادت شیخال یجا به برام سخته. بگم

  ستادیا در توچهارچوب خانوم نبیز که انداخت گل درددلم تازه

 . داره کارت سیرئ جان گلبرگ ـ

  گذاشتم نمیروس دستمو

 ؟. ؟چکارداره من ـ

  دفترش یبر گفت یحسن یآقا دونم ینم ـ
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 از مگذاشت رهیگ به نمازو چادر.  شدم بلند ازجام کردم نگاه ستاره به یکم

 مدآ  استقبالم به یزییبادپا شدم که اطیواردح. شدم رد خانم نبیز کنار

 یعنی. شدم یادار بخش وارد.کرد خنک اشکمو پر یوچشمها صورت

 ی همه برق کنه اخراجم خواد یم ستین ایارش که حاال ؟نکنه. داره چکارم

 دمیکش یآه گرفت قلبم ایارش کیتار اتاق دنیازد بود خاموش اتاقها

 دیسر  گوشم به قشنگش و بم یصدا. درزدم ستادمیا ماکان دراتاق وپشت

. 

  داخل دییبفرما ـ

 . شدم وارد کردم دروباز

  دیداشت کار بامن سالم ـ

 گاریس نمیب یم که باره نیاول.بود تودستش یگاریوس ستادهیا پنجره کنار ـ

 طرفم هدادب رونیب گارشویدودس گاربکشهیس میند توخونش یحت. کشهیم

 دیچرخ

  نیبش خانوم گلبرگ یآمد سالم ـ

 خاموش یگاریجاس تو گارشویس.کرد اشاره زشیکنارم یچرم یصندل به

 زیم کنار یصندل یرو گاریس پربودازته یگاریجاس شد چارتا چشام. کرد

  نشستم

 . طرفم گرفت بود تودستش یکاغذ زد ودور زشیم

 توا   مال نیا ـ

 :گفتم فیضع یباصدا. کرد اخراجم بود درست حدسم خدا یوا

 د؟یکرد... اخراجم ـ

  گفت یجد لحن با

  اسیارش ی نامه اخراج چرا بابا ؟نه اخراج ـ

 ماکان رفت ادمی کردم بازش باذوق گرفتم رو نامه کردم ومکانوگم زمان

 .  ستادهیا روسرم

                                          گــــــــــل خالق بنام                                     

 که اهم چند نیا. خوام یم معذرت رفتم خبر یب نکهیازا... سالم زمیعز گلبر

 ابطمونر  به یلیخ رفتم یدمیبا. بود میزندگ یروزها نیجزبهتر توروداشتم
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 گاه هیتک ی بشم قلبت فاتح تونم یم کردم یم احساس لیاوا. کردم فکر

 وتمامر  رابطه نیا دیبا ممکنه ریغ که دمیرس جهینت نیا به کم کم یول امن

 توا   جانب از فاصله نیا س افاصلهیدن ی وتو من نیب. میکن

 ازت روزآخر نشدم موفق یول ارمیب دست به دلتو که کردم یهرکار

 هاگ لحظه اون زارم یم احترام بهت ی؟گفت یدار من به یحس چه دمیپرس

 سبر  تیزندگ بروبه. موندم یم پات جونم یپا تا یدار دوسم یگفت یم

 یکیدرنزد که یکس به فکرکن زده جوانه مهربونت توقلب که یعشق وبه

 شده خواب یتوب ازنبودن که یکس به توداره عشق گرو در ودل توست

  وداغون

 نکنم یدراز تودست به کردم یسع لمیم برخالف منم یبیونج توپاک

 برسه بهت یبیس آ خوام یونم خواستم ینم ببخش منو... گلبرگ.

 یراب تالشت شهیهم. تورونداشتم از سواستفاده قصد من نکن یناراحت.

 یم ازت بازم زارم یم احترام وبهت کنم یم نیتحس ونجابتتو خانوادت

 . کنم یم وسعادت یخوشبخت یآرزو برات یمنوببخش خوام

 ـــــــــایارش                                                                            

 یعشق ازچه. کرد وتموم یچ همه نامه نیباا ایارش که شدی ینم باورم

 نه. تابه یب من دنیند از یک نمیب ینم یعشق که من زنه یم حرف

 . روقلبم شده حک اسمت.. ایارش نه...ایارش

 زدم گچن لباسم ی قهی به.شد بسته نفسم راه گرفت صورتم یپهنا اشک

 . داد یم فشار گلومو یانگارکس.

 . جلوم گرفت آب وانیل ی عیسر دید حالمو که ماکان

 ؟.شد نیا حالت نوشته یبخورچ آب یکم گلبرگ ـ

 هب شونم کردم رها نیروروزم نامه شدم بلند زدم وپس وانیل ندادم یجواب

 پاهام درونبستم کردم وترک اتاق. ردشدم خوردازکنارش ماکان ی شونه

 شکستم دل حال به خودم حال به. نشستم راهرو وسط نکرد یاری گهید

 یباصدا... یر یم یدار ینگفت  چرابهم ایارش یگذاشت چراتنهام. زارزدم

 یا ضربه بد کجام نبود ادمی اصن کجام نبود مهم برام کردم هیگر بلند

 .  خوردم

  یخوب گلبرگ ـ

 ی نامه دمید زده زانو وکنارم ماکان. آوردم رونیب دستام نیوازب صورتم

  دوخت من وبه نگرانش ی چهره. بود روتودستش شده مچاله
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 کرده ول تورو که نفهمه یلیخ ایارش...توروخـــــداااا.. نکن هیگر ـ

 کارت نیباا ایارش کنه خدالعنتت. گلبرگ نکن هیگر کنم یم خواهش.

 . کردم پاک دست باپشت اشکامو

 حق بهش میازطرف. شکست غرورمو.کرد یم بامن کارو نیداینبا ایارش ـ

 کمکش ازبهین خانوادش تاآخرعمر که یکس دخترکارگر یبا یک. دم یم

 مکرد قبول که. بود ازمن اشتباه کجا ایوارش کجا من. کنه یم توجه دارن

 . میناجور ی ماوصله دمیفهم رفته حاالکه. باشم کنارش

 سالن وارد یوقت. رنیب زدم یادار بخش از جون یب یباقدمها شدم بلند ـ

 دیدو ستاره. شدن رهیخ خوره شکست من به باتعجب همه. کارشدم

 . رسوند من به خودشو

  دختر بزن دحرف یکن یم هی؟چراگر. شده یچ گلبرگ هیچ ـ

  ردشدم کردن یم نگام متعجب که یتیجمع نیازب زدم روپس ستاره

 . خوبه خداروشکراالن بود بدشده بابام حال یکم ستین یچیه ـ

 هم حصب تا. متنفرشدم ازخودم بودم گذاشته هیما زمیعز یازبابا نکهیازا

 . هیگر هم کارکردم

 باباومامان خاطر به بودم مجبور توخونه. شدم یخنث اتم مثل شب ازاون

 حال بود ایارش آور ادی که سرکار یول بدم نشون سرحال خودمو

 رفتمگ میتصم دمیُبر گهید. آوربود خفقان کارم طیمح  نداشتم یوروزخوب

 بش سیرئ به بده که یحسن یآقا دادم استعفامو ی برگه. بدم استعفا

 کرد صدام یحسن یآقا شدم سالن وارد تا شدم آماده سرکارم

 . داره کارتون سیرئ اتاق دیبر ینادر خانم ـ

 . واردشدم زدن بعدازدر. شدم احضار یچ یبرا دونستم یم خودم

  سالم ـ

 گهبر  آمدطرفم برداشت بلند چندقدم باره یم شیآت ازصورتش اوه اوه اوه

 دیادکشیفر کردتوصورتم وپرت کاغذتودستش

 ؟اونکه ایخاطرارش به... چرااا؟... یبر یخوا یم ؟چرا هیچ نیا ـ

 .. ستینجانیا
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 یلعنت بغض یول نشکنه تا فشردم هم به لبهامو دادم قورت بغضمو اول

 دیلرز یم هام شونه. ختمیر اشک صدا بدون ختیفرور واشکم روزشدیپ

 یکاغذ دستمال. نشت کنارم نشوند یصندل یرو گرفت ربازمویز ماکان

 رددلمد کردم یم نیف نیف گرفتم ازش طرفم گرفت دیکش رونیب ازجلدش

 . باشه ستادهیا روبروم که یطور دیچرخ طرفم به. بود ادیز

 .؟ یداشت دوست یلیاروخیارش گلبرگ ـ

 . فکرکردم یکم

 بیونج مهربان یلیخ دونم یم نویا یول.. نه دمیشا ره دآیشا.. دونم ینم ـ

 یول دارم احترام حس شتربهشیب.نکرد سواستفاده ازم وقت چیه. بود

 ردهک عادت بهش.شد تمام گرون برام بگه من به نکهیا بدون اونم رفتنش

 . بودم

 سردکن آب یازتو شد بلند دادوازکنارم تکون یسر. شد بلند هام هق هق

 .     ودب شده رهیخ صورتم به. ستادیا جلوم  وپرکرد یآب وانیل اتاق ی گوشه

 وبخور آب نیا ایب  ـ

 هیتک زشیم به. بهترشد حالم یکم. خوردم کم ی گرفتم ازش وانویل

 . کردم یم احساس نگاهش ینیسنگ یول بود نییپا سرم.داد

 ؟ گلبرگ ـ

 . دمیدزد نگاهموازش. شد رهیخ پرازاشکم صورت به. کردم بلند سرمو

   نکن هیگر گهید.. گهید بسه ـ

 . بود یجد یلیخ صداش تن

 طیمح. کردن توعادت به همه نجایا یدار ازین کار نیا به یلیخ دونم یم ـ

  یدختر... یدختر. نداره برات یخطر امنه کارت

 داد ادامه. کرد مکث یکم

 رتدورب یبچرخون سر. کنه کار ییجا هر تونه ینم تو ییبایز به یدختر ـ

 که دم ینم اجازه. نزن رفتن از یحرف گهید. آدم جنس از ییگرگها گرگه پره

 . یبر
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 گفت یم راست. شد کمتر هقم هق. فکرکردم حرفاش به یکم درسکوت

 کنار رفت.زد بهش گنده پک ی.کرد روشن یگاریزدوس تواتاق یچرخ.

 . ستادیا من به پشت پنجره

 . بود شب یاهیس فقط روبروش

  گلبرگ نیبب ـ

 منو کارش نیباا دونهینم زنه یصدام کیکوچ اسم وبه چرامن دونم ینم

 ؟. کنه یم ونهید

 دارم دوست نکهیا یچرا؟برا یدون یم. نجامیا ومن شبه ده ساعت حاال

 شرکتشتو شب وقت نیتاا یسیرئ چیه کنه دیتول یخوب محصوالت شرکتم

 . طرف کی ها مشغله نیا ی همه. ستین

 . کرد اتاقش بزرگ ی پنجره به وپشتشو برگشت.کرد سکوت دوباره

  طرف کی تو فکر ـ

  گفتم گرفته یباصدا. فکرمن گهیم یچ داره نیا کرد هنگ مغزم

 ؟چرامن من ـ

 یازبو. کرد خاموش یگاریتوجاس گارشویس. نشست من یروبر

  دمیپرس که شد یچ دنم یشدنم یبدم گارحالمیس

 دینکش گاربدهیس دیگ یم همه به دکترها ؟شما یکشیم گاریس چرا ـ

 .دیکش یم یراحت به بعدخودتون

 . شد رهیخ گاریدودس به زدو یلبخند

 آرومم تونه یم که یزیچ تنها کردم احساس باشماست حق درسته...هه ـ

 . گارهیس کنه

 بود شده خشک گهید اشکام

 د؟یدار مشکل شمام مگه چرا ـ

 قلبمو ته نگاهش گرفت خودش به غم رنگ چهرش.زد یپوزخند بار نیا

 دیکش یآه لرزوند

  ونهخ باغ ته یرفت ایتوباارش که شد شروع یزمان از مشکل... مشکل آره ـ

 .داد ادامه یا گرفته ی؟باصدا دهید مارو یعنی. چهارتاشد چشمام
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 از مشکل. یداد مثبت اجوابیارش به که.شد شروع یاززمان مشکل ـ

  وتاصبح یدیخر جون وبه عقرب شین من یجا توبه شدکه شروع یزمان

 .یزد یم صدا منو فقط یهوشیتوب

 یرو ؟دستامو زنه یم من حرفهاروبه نیا چراماکان نداشتم تحمل گهید

  خواستم عاجزانه گذاشتم گوشم

 ؟ یگ یم من به نارویچراا... بسه بسه... نگو گهید کن تمومش ـ

 رهیخ بهش برداشتم دستامو سمیرئ مقابل بودم جسورشده چقدرامشب

 . شدم

 ؟ یگ ی؟چراخودتونم شماشده مشکل من یکارا هیچ ـ

 .  شد دهیکش درهم ابروهاش

 ؟ یزن یم حرف ی؟ازچیچ خودم ـ

  کنه خــــدارحم!! منو جرات

 اون خودم. کنم زاروعوضیل پوشک آمدم یمهمون شب همون معلومه ـ

 .بود نشسته روپات دمیقرمزود لباس دختر

  باز گشادودهانش چشماش

 . دمید خودم هیچ ـ

 ؟ گلبرگ یدید یچ...چ ـ

 اگه. داد یم آزارم شب ادآوراونی کردم جمع لبامو دادم باال هامو شونه

 . دادم ینم مثبت جواب ایارش به دمید یرونم صحنه اون

 .چه من به الیخ یب ـ

  شدم بلند

 دیدنکر  قبول استعفامو که ممنون. رم ینم نجایازا من باشماس حق باشه ـ

. 

 . بدم حیتوض اونشب یبرا بزار گلبرگ ستادیا جلوم شد بلند

  ردشدم ازکنارش

  نداره یربط من به شما یخصوص یزندگ یبد حیتوض من چرابه ـ
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  بپرس خودت از یگ یم چرا ستین مهم اگه. صبرکن گلبرگ ـ

 . شدم مسلط خودم به. یاساس کردم عیضا برسرم خاک

 . سرکارم برم دیبد اجازه اگه گفتم ینجوریهم ـ

 بخوام دمید یریخ چه ایازارش چه من به بده حیتوض که نموندم

 . نمیبب ازپسرخالش

 ینم. کنارآمدم طیشرا با. نبودم شهیهم اوگلبرگ گهید ومن گذشت مدتها

 . ورفت شکست منو. زد یم حرف عشق کدوم از ایارش دونم

 ردمک روپرداخت خونه قسط نیآخر بانک رفتم خونه از قبل گرفتم حقوقمو

 یپانم سراز یازخوشحال. میندار یبده بانک به گهید بودم خوشحال

 ی خامه ینیریش جعبه ی سرراه. بود خودمون مال خونه گهید. شناختم

 حترا وام نیا ازدست بفهمن باباومامان اگه. افتادم راه به ادهیپ. گرفتم

 یبانک یکارا شتریب سرکار رفتم که یوقت از. شن یم خوشحال یلیخ میشد

 متوجه که. بودم خانوادم یتوفکرخوشحال. دم یم انجام دوخودمیوخر

 برگشتم. بوق بوق.کرد یم یخودکش داشت. شدم ینیماش بوق یصدا

  خوادکه یم جونم از یچ نمیبب

 . ودب روفرمان دستش ی دهیکش نییمنوپا سمت ی شهیش کرد پارک کنارم

  برسونمتون ینادر خانوم سالم ـ

 . بود زده کنه؟خشکمیچکارم نجایا ماکان گرفت یوم من جذبش شهیهم

 . ندازهینم نیشوزم سیرئ حرف خوب کارمند ی گهیسوارشود ـ

 توجه جلب نکهیا یناچاربرا ؟به. چکارکنم حاال خب. شدودروبازکرد خم

  شدم سوار نکنم

  سالم ـ

 یسوارشد عجب چه سالم ـ

  کنه یم صدا گلبرگ منو مییتنها یوقت نجاسیا جالب.

 فتهین نگاهم شیعسل یچشما به کردم مویسع تمام داشتم خبر ونمید ازدل

. 
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 ؟ینباش ؟خستهیخوب ـ

  ممنونم ـ

  خونه یر یم رید نقدریچراا یبود کجا ـ

 . رودادم خونه وام قسط بودم بانک ـ

 افتاد راه کرد وروشن نیماش

 . آهان ـ

  وشکست سکوت بالخره فرمابود حکم نمونیب سکوت

 یلیخ شب اون. بدم حیتوض بهت شب درمورداون دیبا ؟من گلبرگ ـ

  یوبدن یزیچ یدیبا یول دونم یم کردم ناراحتت

 چپ یعل ی کوچه زدم خودمو ـ

 ؟ شب کدوم ـ

  گم یوم یمهمون شب ـ

  دمیچرخ طرفش به

 شما دیبد حیتوض ستین الزم که گفتم. یبد حیتوض من دبهیخوا یم چرا ـ

 دیبد حیتوض من به دیدار یسع چرا. کارم خدمت ی کارگر ی ومن سیرئ

  زدروفرمان آروم

 . کن گوش کنم یم خواهش گلبرگ ـ

 . دیلرز براش دلم.بود ملتمسانه یلیخ لحنش

 .دییبفرما دمیم گوش باشه ـ

 . انداخت من به یکوتاه نگاه.نشست رولبش یگشاد ی خنده

 . مینیبش ییجا ی میبر نداره یاشکال کشهیم طول یکم یول ممنونم  ـ

  دادم جواب عیسر

 . خونه برم دزودیبا من شهینم نه نه ـ

 تدوست گفت یم مدام که ایازارش. باشم تنها باهاش ادیز نداشتم دوست

  نمیبب نیازا که دمید یریخ چه دارم
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 برد باال میتسل عالمت به جداکرد ازفرمان دستشو لحظه ی

 . میزن یم دور ابونیتوخ یکم یزن یم چرا باشه باشه ـ

  وجورکردم جمع خودمو زود یول گرفت خندم کارش از

 . خستم من زودتر پس باشه ـ

  رفت نییپا صداش تن ـ

 . زنم یم حرفمو زود ببخش. بود ادیکارز شبید یا خسته دونم یم ـ

   انداخت من ب ییگزرا زدبازنگاه یلبخند

 . ادیم بهت یجد ی افهیق چقدر ـ

  هیمخمل گوشام منم آره ـ

 دیابروکش به یاخم

 ؟؟؟یزن یحرفام نیازا توام ـ

 سکوت یبعدازکم. انداختم باال هامو وشونه کردم جمع لبامو توجه یب

 کرد شروع

 دمش آشنا زابتیباال اونجا. کردم درسموتموم فرانسه من. گلبرگ نیبب ـ

 توجه حرفهام به بود خوب یلیخ لیاوا. میکرد ازدواج باهم یبعدازمدت

 لیاوا. نداشت دوام شتریب چندماه ما مشترک یزندگ نیا یول. داشت

 قبال دونستم یم نکهیباا. بودم عاشقش من چون عاشقمه کردم یفکرم

 یاکسب قبال که نبود مهم برام یحت. کردم ازدواج باهاش پسرداشته دوست

 یلیخ ستنین بینج یرانیا یدخترا مثل یخارج یدخترا. داشته رابطه

 چشمم عشق که منم کن یم برقرار رابطه پسراشون بادوست راحت

 قبول یول شه مسلمان خواستم ازش بعدازازدواج خالصه بود وکورکرده

 توجه باشه راحت نقدریا اطراف یبامردا ندارم دوست گفتم بهش. نکرد

 دارم یاعتقاد چه من که نبود مهم براش زنم داد یم عذاب منو نیوا. نکرد

 ازهمه شبانه یها یمهمون. بود بادوستاش وگردش حیفکرتفر به همش.

 یرانیا وتعصب رتیباغ یرانیا مرد ی من. گشت یبرم لیوپات مست بدتر

 منکرد تحمل آخرشم. باشه راحت گهید یبامردا زنم نداشتم دوست بودم

 میجدابش کرد قبول زود بود انگارازخداش. میجدابش خواستم ازش

 احساس خوردم یبد شکست داشتم دوستش عاشقانه من یدون یم

 تا کرد کمکم یلیخ ایارش... لیوفام دوستان یجلو کردم یم خجالت
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 مشد آشنا دایبال نکهیتاا.آمدم کنار باخودم بود هرطور.  کنم فراموشش

 منم. شد یم زونمیآو همش نداشتم بهش ی عالقه... مامان توسط البته.

 ازدواج باهاش اصرارداشت مامان بودم ایباز جلف نیهم ی خورده زخم که

 ایارش با تورو که شب اون. نداشتم بهش یحس  چیه راستش یول. کنم

 ودب بوسه ی فقط باورکن. آمد دنبالم که اتاقم رفتم. شدم ونهید. دمید

 ختمیور یپاک وآب اوردمین بعدطاقت یول. شد یچ دونم ینم اونم. نیهم

 یلیخ دارم بچه ی من دیفهم یوقت اونم. ادین من سراغ گهید که رودستش

 . رفت راحت

 دهیکش یسخت یلیخ سوخت براش دلم. کردم مرور حرفاشووتومغزم

  داد رونیب محکم نفسشو. شکسته زن ی خاطر به مردانش غرور نکهیا

 . بگم ناروبهتیا داشتم دوست یلیخ. شدم راحت شیآخ ـ

 مبش نرم که. دمید ینم یلیدل یول.. سپردم گوش حرفهاش به درسکوت

 .زد یا جرقه خاکسترعشقش چارمیب تودل.

 . یبگ یندار یحرف خب ـ

  کردم نگاه رونیب به شهیازکنارش

 . ممنونم یدونست محرم درددل یبرا منو نکهیازا یحرف چه ـ

 . منیپراشوبچ دیبا دیکش یپرم داشت سرکشم دل بازم. کردم نگاهش

  زد یلبخند شده رهیخ دستم یتو ینیریش پاکت به شدم متوجه

 ؟ یکن ینم ه؟تعارفیچ یبرا ینیریش نیا ـ

 خونه وام یادآوریاز. رفت ضعف دلم جذابش ی چهره دنیازد

 گرفتم طرفش به.روبازکردم درجعبه نشست لبم یرو یلبخندگشاد

 خونه امو قسط که نیا یبرا ینیریش نیا. نبود حواسم یدببخش دییبفرما ـ

 . شد تمام

 . برداشت یکیو کرد ذوق ها بچه مثل

 یلیخ... ی خامه ینیریش یوا. یهست یزرنگ تودختر نیآفر مبارکه... ا   ـ

  دارم دوست

 . رمیبگ خندمو یجلو نتونستم تودهنش داد هول ینیریش جا ی

  هست بازم نکن عجله یخور یم ینجوریچراا ـ
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 :پرگفت بادهن

  دارم دوست یا خامه ینیریش یلیخ آخه ـ

 بردار بازم خب ـ

 ؟ بردارم تونم یم بازم ا   ـ

 حتما بله ـ

 .کرد ش لقمه یو برداشت گهید یکی

 یفکرراحت به نقدریا که نیهم. یرینظ یتوب مبارکه. دیچسب ممنون ـ

 قروفروول فکر به تو یسنوساال هم. کرده مجزا گرانید تورواز یخانوادت

 . زدن پیوت یخرج

  خونه دیبرسون منو شهیم اگه ممنونم ـ

 .چرخوند فرمانو

 . چشم به یا ـ

 زود یخداحافظ بعداز نزنه یا گهید حرف نکهیا یبرا. دررسوند دم تا منو

 . نییپا دمیپر

 یبرا شدم ناراحت براش دلم ته. شد دور ازمن گزاشت گاز رو پاشو اونم

 تهوشکس من ماکان یخارج دختر اون. نهیبب یوباکس عشقش سخته مرد ی

 یعنی. کرد اعتماد یب همه به منو ایارش شده سنگ دلم گهید یول. بود

 دوبارم شدن شکسته از بدم راه دلم وتو یکس چیه ندارم جرات گهید

 . شدم دهیگز مار. داشتم وحشت

 ییپلو عدس کردن پاک مشغول مامان شدم خونه وارد ینیریش ی باجعبه

 . دادم سالم بلند یباصدا. بود یو یت دنید مشغول بابام. بود

 . سالاااام ـ

 . داد جواب بابا از قبل مامان

 ؟ یبرگشت ریچراد یبخواب دیبا ظهر کینزد. ینباش خسته دخترم سالم ـ

 . داشتم کیکوچ کار ی مامان یمرس ـ

 .داد سالمم جواب بود کش دراز که بابا. دمیوبوس لپش کنارش رفتم
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 راحتاست دیبا دخترم گهیم راست مامان ینباش خسته ییبابا گل سالم ـ

 ؟. هیچ یبرا ینیریش نیا حاال دخترم یش یم ضیمر. یکن

 . داره خوردن ینیریش نیا که ادی؟ب کجاس رضا. خوابم یم ییبابا چشم

 که وگلر  گشتم رضا دنبال.  کردم یم باز و ینیریش  ی جعبه که نطوریهم

 ورواپن ینیریش. بود یباز مشغول اپن ریز معمول طبق رضا.بود مدرسه

 . کردم وبغلش گذاشتم

 کنار ردمب گرفتم رو جعبه دست ی با کردمو بوسش.  نمیبب یآبج بغل ایب ـ

  نشستم باباومامان

 . هیچ یبرا ینیریش نیا نمیبب بگو. نشست مامان لب رو ینیریش ی خنده

 روبه دستش دادم برداشتم هارو ینیریش از یکی گذاشتم رضاروروپام

  گفتم مامان

 ؟ هیچ یبرا یگفت اگه ـ

 دیخند

 ؟ یدار خواستگار ـ

 . جان مامان نه... هههه هه ـ

 .برداشت ینیریش دونهی بابا

 ؟ یشد کار روز شده عوض فتتیش ـ

 ... نایمهمترازا نه بابا یا ـ

 :گفتم یوباخوشحال مانند غیج

 .شد تمام خونه وام قسط بالخره

 . کرد بوسه وغرق بغل محکم شدآمد زده ذوق مامان

 . مامان جون من گل یبش خوشبخت. گلبرگم بگرده دورت مامان یاله ـ

 .دیوسب سرمو بغلش بردم زیخ گذاشتم نیرضاروزم.کرد باز دستاشو بابا

 ونر یب بغلش از. خانوادت و من دست یعصا یشد که ینیبب ریخ دخترم ـ

 .داد ادامه. آمد

 . باشه مونده گهید ماه چند کردم یم فکر یول ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
192 

 تر دزو نیهم یبرا ختمیر یم دوتا دوتا وقتا یبعض و پاداش جون بابا نه ـ

 . خودمون بیتوج رهیم پول نیا حاال میشد راحت گهید. شد تمام

 .زد شونم به یدست بابا

 .  مردانس وپشتکارت رتیغ یول وباظرافت یدختر ی درسته ـ

  فمهیوظ دینکن شرمندم بابا ـ

 ماکان به قبلش یول.بخوام رفتم مامان یپلو عدس خوردن از بعد روز اون

 خوام ینم  هرحال به. بده حیتوض من یبرا داشت یلیدل چه. کردم فکر

 دینبا. کنم خاموش دلم در ماکانو عشق شد باعث ایارش. کنم فکر بهش

 اصلهف آسمان تا نیزم وماکان من نیب...  بزنه جرقه عشق نیخاکسترا بزارم

 شیرنگ خوش ی باهمه زیپا. کنم ینم تکرار اشتباهمو گهید. هست

  ماکان با بود نیبرا میسع تمام روز اون از دیرس راه از وزمستان گذشت

 . رودررونشم

 دیپرس ازمن بارها گفت یم راست اون. داد ینم آزارم ایارش خاطرات گهید

 کار کنم یم فکر که حاال. نداشتم یجواب من یول نه ای دارم دوسش

 یداشتن دوست یلیخ اون نداشتم دوسش گم ینم. کرد ایوارش درست

 رفتنش یول.. ستمین ناراحت دستش از االنم. نبودم عاشقش یول بود

 . دهیم آزارم هنوز یخداحافظ بدون

 شال تا رونیب برم خونه تراز زود گرفتم میتصم بود شده تر سرد هوا

 تموصور  هوا یسرد. رفتم رونیب خونه اهل از یباخداحافظ. رمیبگ یبافتن

 کینزد بایتقر دمیرس یفروش یوروسر شال ی مغازه به. بود کرده کرخ

  انداختم روسرم همونجا دمیخر یرنگ یطوس بافت شال. بود مون خونه

 کردم شک اول شدم ماکان یمشک نیماش متوجه. آمد رونیب مغازه از.

 اسم که بودمنم اهیس قول ی مثل نشیماش. شدم مطمئن بعد یول

 بشم حاضر فتمیسرش نکهیا از قبل شیپ روز چند. دونستم ینم نارویماش

 یپ اوگ مثل محله نیتوا نشیماش نیباا. کروز لند وتایتو. خوندم پشتشو

 ینم.. چپ یعل ی کوچه.. زدم کوچه نیبهتر به خودمو. بود دیسف یشون

 عیسر. شناخت ینم منو نجایا یکس چند هر بشم نما انگشت خواستم

 دیرس من به موشک مث زد دور یدگیبر سر یول  ابانیخ اونور رفتم

 نجایا آمده چرا دونم ینم. دادم ادامه راهم به توجه یب منم ستادیا کنارم.

 دنیبار به شروع بارون داشتم کم نویهم. بشم رشیدرگ خوام ینم یول

 کرد حرکت کنارم آروم اونم. کرد

  یشیم سیخ االن اباالی؟بیش ینم سوار چرا گلبرگ ـ
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 . دادم ادامه راهم وبه چرخوندم سرمو. ندادم جواب

 آدمو کلشیه المصب.  رونیب دیپر نیماش از ستادیا. سوخت بد کنم فکر

 تو ختیر حالتشو خوش یموها بارون بود توهم اخماش. کرد یم ونهید

  ستادیا روبرو. صورتش

 ؟یاریم در هیچ ایباز نیا ستمین باتو مگه ـ

 باهمه. کنم سیخ خودمو بود کینزد ترس از که بود اخمو نقدریا یوا یا

 . کردم یاخم. بدم نشون ترسمو. خواستم ینم اوصاف نیای

 ؟ زوره مگه بشم شما نیماش سوار ندارم دوست ـ

 هم به یدندونا یال از بود فاصله نمویب قدم ی جلوآمد اخمشو اوه اوه اوه

  کنن یم نگاه دارن همه اسوارشیب ـ گفت دشیچسب

 ؟ خه آ دنبالمه ماکان رمیم جا هر چرا ایخدا

 همش کارمندات از گهید یکی دنبال یر ینم چرا اصن دیکن ولم... اه ـ

 ؟ یمن دنبال

 . کرد یم فوران چهرش از تیعصبان گرفت محکم بازومو

 . دارم کارت شو سوار گم یم بهت ـ

 . مونم یم جا سیسرو از برم بزار خوام ینم ـ

 دوان دوان که پسر تا دو. زد یم شالق وبدنمون صورت به بارون نطوریهم

 . کرد من روبه شویکی ستادنیا بودن شدن رد حال در کنارمون از

 ؟ خانوم مزاحمه ـ

 گرفت ماکانو ی قهی که بودم نداده جواب هنوز

 ؟ یشیم مردم ناموس مزاحم یندار مادر خواهر خودت مگه ـ

  بود گرفته قشوی که پسره رودست گذاشت دستشو ماکنام

 . یگرفت اشتباه قموی کن ول آقا ـ

 وناا. سرش ختنیر یدونفر.  گذاشتم تنها حال اون تو ماکانو چرا دنم ینم

 دش بلند آخش. ماکان یشونیپ تو زد باکله شونیکی. زد یم ماکان زد یم

 نمبز  گول خودمو چرا گرفت شیآت قلبم دمید شیشونیپ واز خون یوقت.

 زا بود نجایا جالب. زد یم تند دنشیباد قلبم که یکس بود عشقم اون
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 دمیکش پامو. طرفش دمیدو اریاخت یب. کرد یم استفاده تکواندو یکهایتکن

  پسرا اون از یکی توسر خوابوندم وینر ی باال

  چه شما به اصن دیکن ولش ـ

 دهیفا رینخ کردمو هیگر. دیرس اوجش به دعوا من به توجه یب یول

 رفتهگ ماکانو ی قهی اول از که پسره. کردم نثارش  گهید ضربه هی. نداشت

 . گرفت گردنشو بود

 . میکن یم یطرفدار تو از میمادار دختر. گردنم آخ ـ

 . زد یم نییپا صورتمون از شرشر بارون

 . بود یخانوادگ یدعوا ی خواست کمک شما از یک ـ

 .کرد قشیرف به نگاه ی

 . بود یخانوادگ موضوع کن ولش یعل یگفت یم اول از بابا یا ـ

 چند. نمود ابونیتوخ یکس آمد یم باران چون. شدن دور ما از هردوشون

 :تمگف هیباگر شیشونیروپ گذاشتم آوردم رونیب فمیک از دستمال تا

 ..ببخ... من.. یخوب ماکان... ماکان ـ

 یعنی داد تکان آروم سرشو. گرفت مچمو که بود نشده تموم حرفم هنوز

 یم باخودش ومنو رفت نیماش طرف به.بود شیشونیروپ دستش ی. خوبم

  کرد باز درو. کشوند

 . شو سوار ـ

 دور جلو از نویماش بست در.. شدم سوار بحث بدن که بود یجد نقدریا

 یا گهید ودستمال انداخت رونیوب یخون دستمال. شد سوار زد

 من روب دید شویشونیپ خزم نیماش یجلو نهیتوآ از. گذاشت روزخمش

  کرد

 . آمده بند خونشم ستین قیاعمیز زخمش نکن هیگر ـ

   کردم نیف نیف

 . بشه ینجوریا خواستم ینم دیببخش ـ

 بود یسطح زخمش  گفت راست. کرد زیتم شویشونیندادپ جواب

 چهرش از. بود نمونیب ینیسنگ سکوت. کرد وحرکت بست کمربندشو
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 عالقه من به اونم یعنی دنبالم آمده چرا آخه ایخدا...زد یم رونیب شیآت

 امواشک بودم ؟توفکر کنه یم توجه من به نقدریا چرا پس نداره ؟اگه. داره

 .کرد پر نویماش سکوت آهنگ یصدا. کردم پاک

  ادینم ایتودن چکسیه من واسه تو مثل

  ادینم لبهام به خنده هیتاب یب پراز روزام

 . رسم ینم انتها به سرد ی جاده نیتوا یب

  واسم کهیتار ایتودن یب یستین من کنار

 ادینم چشمم به یچکیه ادینم لبهام به خنده

 ادینم ایتودن یچکیه یدون یتوم مثل

 . ادینم چشمام به یچکیه ادینم لبهام به خنده

  خوادیونم یزندگ تو یب یحت دلم

 . من واسه عذابه فقط تو بدون یزندگ نیا

 وراه خارج شهر از بگه من به دلشو حرف آهنگ نیباا خواست یم انگار

 . کرد وخاموش ضبط گرفت شیوپ شرکت

 . بده عذابم کمتر اویب گلبرگ ـ

 . کردم چکارش ؟مگه گهیم یچ نیا شد چهارتا چشمام

 ؟ هیچ منظورتون دم یم عذاب شمارو من من؟ ـ

 . برد وباال صداش ـ

 یتوشد  ذهنم فکرو ی همه. شدم درماندت من یدونید ینم المصب د ـ

  ایارش یول بگم بهت خواستم یم خونم یآمد یوقت

 نداد ادامه

 نکشم زجر همه نیا تامن نزد من به ایارش از وقبل حرف نیا چرا ایخدا 

  گرفتم شیآت زدم یم بال بال داشتم لحظه همون.

 . کردم بلند صدامو منم

 مزاحمم دیش یم سبز راهم سر مدام شما ای دم یم عذاب شمارو من ـ

 . دیش یم
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 رو زد بود شده کیتار هوا دوخت چشم جلو به دوباره کرد نگام یتند

 زد وداد فرمان

 . عاشقتم دارم دوستت ؟من مزاحمت یگ یم نیا توبه... تو ـ

 ور  حرفا نیا گول گهید من یبش عاشقم یباش داشته دوسم گفته یک ـ

 ینم چرا بسه پشتم هفت یبرا کردم اعتماد ایارش به بار ی خورم ینم

 دختر تنها من انگار. دیبردار سرم از دست بابا بکنم مویزندگ دیزار

 . گهید بدبخت ی بروسراغ نمیروزم

  صداشوبلندترکرد

  یگ یم یچ یدار بفهم گلبرگ ـ

 . شم ادهیپ کنار بزن باشم نفهم دارم دوست اصن.. فهمم ینم ـ

  افتاد ش ابروها نیب چیپ ی کرد نگام زیت

 ؟ یکیتار نیااا؟توا نجای؟ا یش ادهیپ ـ

 منو سوزونده قلبمو اون. خالت توپسر دست از شدم ونهید آره ــ

 . مگ یم بهت کنار بزن خورم ینم گول گهید شکست غرورمو کرد افسرده

 . بونه ایب نجایا دختر یشد ونهید ـ

 . گفتم کنار  ـ

 کرد که یغرش گذاشت ترمز رو پاشو. میزد یم حرف داد یب هردوبادادو

 . دیکش ریت.گوشم که

 . باش زود شو ادهیپ ـ

 دیکش نییپا رو شهیش دمیکوب محکم نویماش در شدم ادهیپ فکر بدون منم

. 

  دختر کهیتار هوا نییپا ایب طونیش خر از نرفتم تا گلبرگ ـ

 کرد ارمنث ناکشو غضب نگاه. گرفتم فاصله نیماش واز. انداختم باال شونمو

 یهوا  کردم یغلط چه دمیفهم تازه شدنش بادور. رفت گرفت وگازشو

 به دمش روح قبض ترس از. تنها دختر ی توبزرگراه... هوا یکیتار... یبارون

 شدن یم رد کنارم از سرعت به نهایماش بود ابونیب... کردم نگاه اطراف

 . زدم غیج کردم هیگر بلند یباصدا دیترک بغضم.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
197 

 بیج واز یگوش لرزان یبادستا.... نرو ترسم یم من.. ماکان... ماکان ـ

 وقب بداز... وگرفتم ماکان شماره شد یچ دونم ینم دمیکش رونیب پالتوم

  دیچیپ ادتوگوشمیبافر صداش

 ؟؟ هییییچ ـ

 ردمک قطع تماسو شد پاره دلم بند که بود خشم وبا بلند نقدریا صداش

 چرا عاشقشم که من کردم بارش راه یب بدو یکل رفت یم یانتظار چه.

 ینامرد آسمونم بودو سردم دیلرز یم شدت به بدنم. کنم یم مقاومت

  من لرزان روتن ختیر داشت بارون یوهرچ نکرد

 . دادم وفشار کردم گره توهم دستامو. گذاشتم فمیوتوک یگوش

 هههههه... ترسم یم ییبابا هه ههه هه.. ترسم یم

 تماداع یکس به دمیترس یم یول ستادیا یم پام یجلو ینیماش یگاه هراز

 به کردن یم بارم بد یحرفها امیبعض ؟ یچ دنمیدزد یم اگه کندم

 نیماش ی کردم یم صدا ماکانو لب ریز میابانیخ یدخترا اون از گمانشون

  بود توش دونفر ستادیا کنارم باال مدل

 . زمییعز شو سوار یخانوم ـ

  دادم زودجواب خورد زنگ میشدگوش شتریب لرزشم شدت ندادم جواب

 الووو

 ؟؟؟ یخوب گلبرگ

  شد شتریب هام هیگر شدت ماکان یصدا دنیباشن

  ترسم یم کن کمکم ماکان..ما..ما ـ

 .. امیم دارم نیبب امیم االن برم قربونت نترس ـ

 . رسوند من به خودشو شد ادهیپ شونیکی  

 ؟ یریگ یم چقدر یستین فتیش سر مگه گهید ایب

 ... گهیم یچ نیا  خدا یوا

  یگرفت اشتباه آقا کن ولم ـ

  دیچیپ توگوشم ماکان غرش یصدا
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  گلبرگ هیک اون دمیرس کن تحمل گلبرگ ـ

  کردم یم هیوگر بود تودستم یگوش ندادم یجواب

 آبرو از دیبا زدم غیج تاتونستم گرفت پشت از بازومو گرفتم فاصله ازمرد

 مفیوک وپا چنگ با. باختم مویچ همه نباشم یقو اگه کنم دفاع وشرفم

 نیتوماش هنوز راننده. دیرس ینم بهش زورم. بود مرد ی اون یول زدمش

 دمید ینم مویناج بود کیتار. دمیشن کنارمون یکیالست ترمز یصدا. بود

  نیزم شد پرت شدت به مزاحم مرد.

  یعوض کثافت کن ولش ـ

  بود آشنا چقدر صداش

 ؟ یخوب گلبرگ ـ

  نیماش طرف دیکش گرفت بازومو نشد جوابم منتظر

  باش زود شو سوار ـ

 دبو خودش کردم دقت یکیتار یتو از. خودشه واقعا یعنی بود ماکانه آره

 قفل درو شد سوار زود دیدو طرف اون از خودشم شدم سوار باکمکش.

 به. یصندل ی گوشه هی شدم جمع بودم شده دهیکش آب موش مثل. کرد

 صورتم تو چشماشو کرد رخنه وجودم تاته ماکان نگاه. دمیلرز یم شدت

 . چرخوند

 . شده تموم یچ همه باش آروم گلبرگ یخوب ـ

 ترسم از بود مزاحم مرد همون. دیکوب من طرف ی شهیش به محکم یکی

 دهش گم مردانش ی نهیتوس دستام ماکان بغل کردم پرت خودمو زدم غیج

 . دیکش توپشتم یدست. دیلرز یوم

 کار تا سرجات نیبش زمیعز قفله نمیماش در. نجامیا من باش آروم ـ

 . میش دور نجایا از ندادن دستمون

 زد یدادم دیکوب یم شهیش به ینجوریهم مزاحم مرد

 . یبر یم کجا رو کهیت نیا آخه میکیشر باهم ایب خور تک یآ ـ

  دادزد سرجام نمیبش که زد وکنار من ماکان

 .آشغال ی کهیت مرد گمشو شوبرو خفه ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
199 

 خودمو تونستم ینم. کرد حرکت زود یلیخ بود روشن قبل از نیماش

 طرفم هب ستادیا میشد دور اونا از که یکم. کردم یم هیگر فقط. کنم کنترل

 . دیچرخ

 . گهید شد تمام باش آروم جان گلبرگ ـ

 مدست. نشیتوس زدم یم بامشت کنم یخال سرش مویدل دق خواستم یم

 : گفتم هیباگر.نخورد تکون چاره یب  یول گرفت درد

 اکپ اشکامو جداشدم ازش ابونهیب نجایا شبه ینگفت... یکرد ولم چرا ـ

 کرد

 بمون شبه گفتم که من شم ادهیپ خوام یم یکرد لج توخودت زمیعز ـ

 هگید تا برات شد خوب البته دورزدم گزر ریز نیاول سر زود نیهم یبرا.

 . ینکن یکار فکر بدون

 بود سردم شدم مچاله و جمع پاهامو. شدم ناراحت یلیخ حرفش نیازا

 انیجر دوباره گرفتم یم آبغوره همچنان منم روم انداخت درآورد کتشو.

 هر نکهیازا فمیضع نقدریا که متنفرشدم خودم از شد تکرار برام شیپ سال

 ازبس. دهیم خودش به یدراز دست اجازه نهیب یم وتنها دختر ی یمرد

 گرم نرمو یجا ی کردم باز مو چشمام یوقت. شدم حال یب که کردم هیگر

 پوریگ یها پرده برام بود آشنا. کردم نگاه اطراف به باتعجب. بودم وراحت

 هماکان اتاق آره. افتاد ماکان از یبزرگ عکس به نگاهم یکرم اتاق یکرم

 نیزم یرو ماکان. چرخندام اتاق اطراف به چشمامو نشستم سرجام

  کردم هنگ.بود روش قرمز رز یباگلها یا سورمه یپتو ی بود دهیخواب

 شدم رهیخ مچم یرو ساعت ؟به روزه االن چرا کنم یم چکار نجایا من

 متوجه تازه. صبحه ده ساعت خدا یوا کردم وبسته باز چشمامو چندبار

 ترس از ؟لپام کرده عوض لباسهامو ی؟ک!!! نیچ نایا شدم تنم لباس

 دمیکش غیج اریاخت ی؟ب کرده عوض لباسمو ماکان یعنی. شد داغ وخجالت

 کردچشمش ونگاه اطرافش جیگ دیپر خواب از ماکان. کردم بغل زانوهامو

  ختهیر هم ب وموهاش بود سرخ

 . نجامیا من زمیعز ؟نترس شده یچ هیچ ـ

 یجلو کردم مشت ودستامو جمع خودمو. روتخت کنارم نشست عیسر

 . دهنم

 ؟ کرده عوض لباسمو یک... یک این جلو ـ

 . کرد دعوت آرامش به منو داد تکون آرام دستاشو
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 لباسهات کرده عوض لباستو خانوم نویم. ندارم دیکار گلم باش آروم ـ

 ونهخ ارمتیب شدم مجبور یرفت حال از نیماش ؟تو ستین ادتی بود سیخ

. 

 برانداز خودمو. آمدم نییپا ازتخت انداختم ش دهیژول ی چهره به ینگاه

 ودب رب سه من یبرا که کوتاه نیآست شرتیت ی یا فاجعه چه یوا.. کردم

 اول بود من یرو نگاهش.. زد یزارم بودکه تنم یا سورمه گرم شلوار.

 ندبل یباصدا غش غش خنده ریز زد هوی شد گشاد لبخندش زدبعد لبخند

 . رفت یم سهیور وگرفته رودلش دیخند یم

  ییکوچولو چقدر تو دختر یوا ـ

 . کردم واخم جمع لبامو

  یا گنده یلیتوخ قدمه وهفتاد کی ستمین کوچولو من رمینخ ـ

  نمتیب یم زیر ـ

 آمده سرم یبال چه افتادم شبیاددی آمد در حرصم.دیخند یم غش غش 

 :گفتم یتند بالحن بود

 ینم سبز سرراهم روزیتود ؟اگه کو لباسام.... یبخند خیرو مرض یا ـ

 . آمد ینم سرم بالها نیا یشد

 بهش یچ نبود حواسم خدا ای... شد عوض نگاه ورنگ قطع  هاش خنده

 . نییپا انداختم سرم. گفتم

 .... من... دیبخش...ب ـ

  نداد من به ادامه اجازه

 اصرار به دینبا. کردم یم ول  تنها تورو دینبا من یدار حق ستین مهم ـ

 . کردم یم توجه شدن ادهیپ یتوبرا

  تخت ی لبه نشستم

 بودن هوا یکیتار به حواسم اصن کردم لج من حاال برم بده لباسامو باشه ـ

 ؟. یکن ادهیوپ من دیتوبا.

  برگشت بالباسهام قهیدق چند بعداز شد خارج ازاتاق نداد یجواب

 . کرده وخشک شسته نوخانمیم لباسهات نمیا ریبگ ـ
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 ونر یب رفت اتاق واز کرد نگاهم یکم. زدم چنگ دستش از بالج لباسهامو

 چشمامو داد یوم ماکان یلباسها عطر یبو بدنم. کردم عوضشون یتند

 ونر یب رفتم لباسهام دنیپوش بعداز. بردم لذت عطرش یبو از بستمو

 مفیک. شدم رد کنارش از بهش توجه بدون. بود ستادهیا در پشت ماکان

  گفتم کجابود؟بااخم

 کجاس؟ فمیک ـ

  اتاق داخل رفت

  اتاقه تو ـ

 زدم چنگ. بود یپاتخت رو زدم تواتاق یچرخ باچشم شدم سروارد پشت

 . بود رهیخ من به ینجوریهم ماکانم وبرداشتمش

 . شدم گستاخ چقدامروز

  یدیند آدم حاال ؟تا یکن یم نگام چرا هیچ ها ـ

 اروید به وچسبوندم نمیتوس گذاشت دست کرد پر رو فاصله قدم چند

 دیشک صورتم کنار دستشو. شدم الل ترس از. کرد یم نگاه توچشام صاف

 خودشو. شد نامنظم ونفسام شده داغ. بشم مانعش تا کردم کج گردنمو.

 شنیتوس دستامو. کردم یم حس تنشو یگرما من کردکه کینزد نقدریا

  دادم هولش گذاشتم

 ؟ یکن یم چکار یدار کنار برو...ا   ـ

 دش یم نییپا باالو دستم ریز نشیس. دیچرخ صورتم جز جز به نگاهش

 . بود یجور ی نگاهش.

  کنم یم رامت آخرش... یسرکش اسب مثل ـ

 .شد جمع درد از صورتش که  سرم وارکناریتود دیکوب یمحکم مشت

 . کن رحم بهم یکن یم ونمید یدار دختر ـ

 شدم متوجه شدم مسلط خودم به سخت هرچند نداره میکار دمیفهم

 در از ردشدم ردستشیز از اوردمین خودم یرو ب یول دردگرفته دستش

 نیا. ردک یم یقرار یب نهیتوس قلبم. رفتم نییپا ها پله از سرعت وبه خارج

  دمیشن صداشو. بود شده مرد نیا ریاس قرارم یب قلب

 . رسونمت یم خودم بخور یزیچ ی ـ
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 گشتم موفیتوک. رسم یم رید بدم خبر مامان به دیبا دمیرس ها پله نییپا به

 تو زدم ومحکم... میگوش یوا... گفتم هیگر باحالت.. ستین میگوش

 رموس گاو مث نزده در برگشتم ناچار به. باال برم ددوبارهیبا. میشونیپ

 مپشت روچشمم. گذاشتم دستامو... یواا یا....داخل رفتم نییپا انداختم

 حاال کرد یم عوض داشت. بود آورده در لباساشو خدا یا... بهش وکردم

 . دمیشن سرم پشت از صداشو.. تنشه ریز لباس خوبه

 ؟ یبزن در یستین بلد ـ

  ازخجالت شدمیم آب داشتم شدم الل خـــــدا یوا

 . برگرد دمیپوش ـ

 . طرفش وبرگشتم برداشتم چشمام یجلو از دستامو

 ؟ یخوا یم یچ هیچ ـ

 . بود شده یجد باز لحنش

 ... لمیموبا...مو. خوام یم معذرت دیببخش ـ

  طرفم گرفت برداشت مویگوش. رفت توالت زیم طرف به

 نکن هعجل یگرد یبرم رید امروز که دادم امیپ مامانت به شبید ریبگ ایب ـ

. 

  نییپا انداختم سرمو

 .. ممنون... دیببخش ـ

 رسوندم آشپزخونه به وخودمو خارج اتاق از دار تب یولپا یباشرمندگ

 فوت نفسمو. توکفش موندم المصب... ییخدا داشت یها عضله چه یوا.

 . کردم

  خانوم نویم سالم ـ

  دیچرخ طرفم به ییجا استکان ی با

 ؟یشد ؟بهتر یخوب  دخترم سالم ـ

  نییپا انداختم سرمو

  شدم مزاحمتون ناخواسته شبید دیببخش خوبم بله ـ
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 . تمنشس رفت یصندل ی طرف به گرفت دستمو. گذاشت زیروم استکانو

 ؟ یخوب که یمطمئن ـ

  خوبم بله ـ

 ولباسهات  یسخت به بود بد یلیخ حالت خونه آورد تورو آقا که شبید ـ

 هیبار نیاول. بود کنارت تاصبح آقا یکرد یم وناله غیج مدام. کردم عوض

 خراب ی هیروح با یوقت یحت دمید یم آقارو وناراحت گرفته نقدریا بود

 .نبود ینجوریا برگشت طالقش بعداز

 ادد ادامه بالبخند. کردم یم یباز زیم یرو باشکرپاش بود نییپا سرم

 ات کردم بزرگ یبچگ از پسرو نیا یبرد دلشو یبدجور کنم فکر دختر ـ

 دمشیند آشفته نقدریا حاال

 کانت دمیترس اول نشست پاهام یرو یدست. نداشتم گفتن یبرا یحرف

 . کردم بغلش زدم لبخند ناخداگاه زایل دنیباد یول. خوردم یفیخف

  یشد ؟چقدناز یینجایتوا نیوبب عروسک نیا یوا ـ

 . زد یم حرف ونامفهمو دیخند یم اونم دمیبوس و تپلش لپ محکم

 ؟ درسته باشه دیبا مشیون سال کی زایل خانم نویم ـ

 . فکرکنم ـ

 آشپزخونه وارد ماکان خورد ودادم آپزشدشو مرغ وتخم زیروم گذاشتمش

 . کرد باز دستاشو باخنده. شد

 . بغلم ایب یبابا گل ییبا ناز ـ

 اباشب یبرا اونم. هوا کرد یم پرتش دیبوس یم تند وتند کرد وبغل زاریل

  فتهیب بغلش از بچه دمیترس لحظه ی دیخند یم کردو یم یدلبر

  شینداز یم نکن ماکان ـ

 زاریل باز کرد جمع خودشو زود یول. دیچرخ طرفم به نگاهش یتند

  هوا انداخت

 بچمه دارم دوست ـ

 زد زایل یرو ب یلبخند
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 . فتهیب بابا گل ُمردم من مگه تازه 

 یگاهن. شدم خوشحال رفتهیپذ دخترشو نکهیازا رفتم ضعف براش تودلم

 انداخت من به

 . نخورده یزیچ شبید بده گلبرگ به مفصل ی صبحانه ی نوخانمیم ـ

 . االن نیهم آقا چشم ـ

 تمام یول. خوردم لقمه چند. شد یخوراک انواع پراز زیم دینکش یطول

  نخوره گره ماکان به نگاهم تا باشه نییپا سرم کردم یسع مدت

 . دادم زحمتتون یلیخ حاال تا شبید از خانوم نویم یمرس ـ

  گذاشت زیم یدستشورو ییچا

 . ایب ما شیپ بازم دخترم کنم یم خواهش ـ

 شتپ از ماکان به توجه بدون زدم بسته بالبان یلبخند فقط جوابش در

 ستهنش مخصوصش یصندل یرو  که بچه برداشتم فمویک. شدم بلند زیم

 . دمیوبوس بود

 خداحافظ بااجازه خانم نویم ـ

  سالمت به دخترم خداحافظ ـ

 شالمو آمد شوازمیپ به سرد یهوا. رونیب زدم ساختمان از سرعت به

  دمیرس که دراندشت  اطیح وسط به دمیکش صورتم یجلو

 . رسونمت یم هواسره کن صبر گلبرگ ـ

  داددادم تکان  عقب دستاموبه کنم نگاه عقب به نکهیا بدون

 هخون واز کردم ادیز سرعتمو. دینش من مزاحم گهید لطفا ستین الزم نه ـ

 ی که حرفش بافکر مدت تمام شدم یتاکس سوار بعد یکم. رونیب زدم

 فضع دلم... بازواشو یوا. بود رولبمم لبخند کنه یم سرکشمورامم اسب

 تماداع بهش تونم ینم که کردم یم فکر نیا به یوقت یول براش رفت یم

 دیاب یول ؟سختهیچ کنه وول من ایارش مثل اونم اگه گرفت یم قلبم کنم

 . کنم کنترل خودمو

 شستن بعداز. شدم داریب صبح ازدهی ساعت. گذشت ماجرا اون از چندروز

 لمشغو مامان آشپزخونه رفتم نینازن دنید برم شدم آماده وصورتم دست

 . غذابود پختن
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  جان مامان سالم ـ

 ؟ یشد داریب زود چه دخترم سالم ـ

 . زدم گنده گاز ی برداشتم یبیس خچالیتو کردم سرمو

 . نمشیبب نکردم وقت آمده روزه چند نمیبب نوینازن برم خوام یم ـ

 . ختیر  داغ ی تابه یماه روداخل شده خالل ها ینیزم بیس مامان

 . برسون منم سالم زمیعز برو ـ

 برم فعال چشم ـ

  رونیب زدم خونه از خوردمو بمویس

 رد روشون از اطیاحت با بود کرده خوش جا نیزم رو شیپ شب یبرفها

 . شدم

 . کرد وباز در نینازن خونه زنگ فشردن با

 . یتوا یگل یییواااا ـ

  سالم خودمم آره ییییوااا ـ

 . دش رفع مونیتنگ دل تا میخورد یم تکان تکان و میکرد بغل محکم همو

 ؟یناز یخوب ـ

 ؟ توچطور خوبم من ـ

  یعالـــــ منم ـ

 . سرده نجایا توخونه میبر ایب ـ

 شتریب یحت بود ما ی خونه هیشب خونشون میشد خونه وارد زنان قدم

 کردن یم دیخر هم ومثل باهم وخاله مامان آخه بودن هم مثل لمیوسا

 المس خانوم هیمرض به میشد که وارد. بود تر اضافه مبالشون فقط البته.

 . دادم

  خاله سالم ـ

 . بود ستادهیا آشپزخونه در تو ـ

 ؟ یخوب دخترم سالم ـ
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 .کرد نگاهم دلسوزانه

  سخته یلیخ کارت یشد الغر چقدر دخترم ـ

 . گهید کردم عادت جون خاله نه ـ

 وهیم براتون تا نینازن اتاق نیبر ایب. کنه حفظ خانوادت یبرا تورو خدا ـ

 . ارمیب

  اتاق داخل رفتم همراهش دیکش دستمو نینازن

 . دارم کارت گهید ایب یریبم ـ

 ییییکند دستمو افتاد چشمت به چشمم باز نینازن یریبگ مرض یا ـ

 . بگم برات تا نیبش ایب.. ایب ـ

 . مینشست تخت لبه هردو

 . چته باز نمیبب بگو ها ـ

 ...دیکوب هم به دستاشو باذوق

 . شدم آشنا یکیبا تودانشگاه گلبرگ ـ

  کردم تعجب

  نمیبب بگو ؟خب یگ یم ؟؟؟راست یچـــــ ـ

 . کرد جابجا خودشو

 . مهیکالس هم آره ـ

  سرش پس زدم شد گشاد چشمام

 خودت از کنه انتخاب و یکی ؟حداقلیپر یم بچه با سرت تو خاک ـ

  بچه باشه بزرگتر

 . ماساژداد سرشو

 اول هبرق ی اداره کارمند سالشه وپنج ستیب. بگم برات کن صبر مار زهر ـ

 . هکن یم یزندگ تهران نیهم تازه دانشگاه وحاالم کار بعد یسرباز رفته

 ؟ رسه یم درساش به چطور پس جالب چه ـ

 . کنه یم وآمد رفت برداشته هفته آخر کالساشو ـ
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  بست وچشمشو دیکوب هم به دستاشو

  آقاس چقدر یدون ینم گلبرگ یواا ـ

  هیحدجد چه تا هیقض خب نطوریا که ـ

  یلـیخ.. یجد یلیخ ـ

  دیچرخ ودورخودش شد بلند جانیباه

  یخاستگار انیم پنجشنبه نیهم ـ

 . شدم خوشحال وهم کردم  تعجب هم نباریا

 ؟ یگ ینم راست نه ـ

  گرفت ودستامو نشست کنارم

 . گم یم راست یگل جون چرا ـ

 . کردم بغلش باخنده

  مبارکه یبش خوشبخت خوشحالم برات یوا ـ

 . خودت یبرا شاالیا یمرس ـ

 تگرف شویگوش رروکردیز عکساشو نکهیوبعدازا کرد وروشن لشیموبا

 . روبرم

  هیچ نظرت عکسش   نیا نیبب ـ

 اصورتشب متناسب ولب ینیب دهیوکش یمشک یوابرو روباچشم پسرسبزه

 . بود برو وتودل جذاب رفته هم یرو..

 . ها یکرد وتور یکس اوووخوب ـ

 . کردم نگاه میگوش  ی صفحه شدبه بلند میگوش زنگ یصدا

 ؟ داره چکار یعنی مامانه.. ا   ـ

  مامان جانم ـ

 . دارم کارت خونه ایب زود دخترم ـ

 ؟ شده شیطور ؟بابا مامان شده یچ ـ
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  شاالیا ریخ ایزودب فقط نشو نگران دخترم نه ـ

  آمدم مامان باشه ـ

  شدم بلند نینازن کنار از

  یبگ بهم آمدن که فرداشب ویچ همه باشه ادتی دبرمیبا جان نینازن ـ

 . میدیبوس همو شد بلند اونم

  یموند یم شتریب کاش یول حتما باشه ـ

  داره چکارم مامان نمیبب برم ادهیز وقت ـ

 گفت چکارداره مامان یعنی. رونیب زدم ومامانش یناز از از یباخداحافظ

 ؟. امیب زود

 رهیخ نیزم وبه برداشتم تندتند کوچه یبرفها یرو از اطیبااحت قدمهامو

 . کردم بلند سرکه. شدم

 نیماش به. خودشه آره کردم بازوبسته چشمامو. ماکانه نیماش نیا اخدای

 رفتم عقب شناختمش یم خوب. چسبوندم شهیش به سرمو دمیرس که

 رفت اخمام. شد باز در بشنوم جواب نکهیا بدون. زدم رو خونه وزنگ

 کفش عاشق دمید کفشاشو یدرورود دم کنه یچکارم نجایا ماکان توهم

 ؟ داره چکار یعنی. بود دهیهنگ مخم بودم اسپرتش

 امباتم بود گرفته رو خونه تمام عطرش یبو شدم وارد کردم مرتب شالمو

 جلوم مامان که بودم نشده هال وارد هنوز. دمیکش هامیر بوبه نیا وجودم

 شد سبز

  آمده ستیرئ دخترم ـ

 . داره چکار نشویماش دمید ـ

  زنه یم حرف بابات با داره یفهم یم ایب ـ

 نم سالم با بود کرده بغل ورضارو نشته کناربابا ماکان شدم هال وارد ـ

  ستادیوا شد بلند

  سالم ـ

  ینادر خانم سالم ـ

 دییبفرما یآمد خوش ـ
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  ممنونم ـ

 محل یول.شدم ایجو خونمون تو حضورشو ابرو چشمو با سرجاش نشت

 . نزاشت

 ودب ینیریش جعبه ی بود بزرگ گل دسته ی اپن یرو مامان کنار رفتم...

 نیبهتر آشپزخونه رفتم  شستن یم رخت تودلم شازدس کار دمیفهم

 رفظ. کردم ییرایپز به وشروع دمیچ جلوش. آوردم ییرایپز یبرا ظرفهارو

 . گرفتم جلوش رو وهیم

 . ییبفرما ـ

  برداشت یپرتقال

  ممنونم ـ

  ممنونم ینیریش گل بابت کنم یم خواهش ـ

  نداشت یقابل کنم یم خواهش ÷ـ

  نشستم مامان کنار باباومامان از ییرایپز بعداز

 .زد یلبخند بابا

 . آوردن فیتشر ریخ امر یبرا دیجاو یآقا دخترم ـ

 . شد خشک گلوم موهام تو دیچسب ابروهام

 ؟ بابا یامر چه...چ ـ

  شما یخاستگار دآمدنیجاو یآقا دخترم ـ

  کردم خی کال دفعه نیا

 ؟ یتگار.. خواااس یچ ـ

 کرد زد حرف به باباشروع از قبل ماکان

 مئنمط یول. بگم خودتون به که رفتم کلنجار باخودم یلیخ من راستش ـ

 تمام.. ینادر یآقا خدمت آمدم نمیهم یبرا دید یم ردبهم جواب بودم

 و وضوعم قبال البته: گفتم مینادر یآقا یبرا دیدون یم شما زندگمو طیشرا

 کنم ابتث تا. خدمتتون آمدم االن که نهیا. گذاشتم انیم در باپدرتون یتلفن

 . کردم انتخاب شمارو ندمیآ یزندگ یبرا
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 اباباب راحت چه نییپا سرکموانداختم. ومنتظر بود من نگاه محو نگاهش

 خانوادم بدم مثبت جواب االن اگه یول دارم دوسش درسته کرده هماهنگ

 ؟ دهیم خرجشونو یک شنیم یچ

 . شدم ریز وسربه کردم یباز دستم یباانگشتاد

 . میندار یخوان هم باهم ما دراستشیجاو یآقا ـ

  چرخوندم اطراف به سرمو

 وجه چیه فکرنکنم. ستین زایل یباز اتاق ی اندازه ما ی خونه تمام دینیبب ـ

 . کنم قبول تونم ینم دیببخش. ماباشه نیب یاشتراک

 . کنم رها مو خانواده یتیموقع نیچن تو تونم ینم یول بود سخت برام

 کرد بابا به وبعد من به ینیغمگ نگاه

 دیکن یم یزندگ چطور وخانواده شما نکهیا علم به من خدا به ینادر یآقا ـ

 دم یم قول نزارم کم براش دم یم قول. دیکن صحبت باهاش شما. آمدم

 . کنم خوشبختش

  کرد من به و روش

 ساپرتشون دم یم قول یکن یم ورد من خاطرخانوادت به دونم یم من ـ

 . کنم

  دمیکش هم در ابروهامو

 . ستین شما لطف به یازین یکن ساپرت خانوادمو شما نکرده الزم ـ

 عاشقانه که یکس به سخته زهینر اشکم گرفتم خودمو یجلو زور به

 ماتاق وبه شدم بلند یکن سنگ دلتو سخته.. یبد رد جواب یدار دوسش

 من. زدم زار خودم حال وبه شکست بغضم نشستم در پشت بردم پناه

 هاگ. زنه یم ادیوفر ماکان بدنم یسلولها تک تک. دارم دوسش عاشقشم

 مگوش به شیخداحافظ یصدا. رمیم یم ندفعهیا کنه ولم ایارش مثل اونم

  زد صدام بابا رفتنش بعداز. دیرس

  دارم ادکارتیب جان بابا گلبرگ ـ

 . رونیب ورفتم کردم پاک اشکامو

  بابا بله ـ
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  دارم کارت نیبش

  نشستم... کرد اشاره کنارش به بادست

 یوبر یبزار و مهمون که...؟ کردم تیترب ینجوریا تورو من گلبرگ ـ

 ؟ اتاقت

 . برخوردکنم باهاش ینجوریا بود الزم... جون بابا دیببخش ـ

 . بود سفره کردن پهن مشغول مامان

 لکیه خوش پیت خوش  ماشاال هزار ماشاال یخوب نیا پسربه دخترم ـ

 در شانس ؟دختریکرد ردش تو که داشت کم یچ دکتر دار پول خوشکل

  وزده امون خونه

 . کرد یم فیتعر داشت زیر ی

 یول... درست شما حرف تمومه یچ همه آره بکش نفس ی مامان بابا یا ـ

 ؟از بزرگه چقدر خونش یدون یم. میدار تفاوت یکل میدار فرق باهم ما

 . کوچه ته تا کوچه سر

 یم. خونشم کلفت کارگرشم من. رمیبگ دهیوناد تفاوت همه نیا شهینم

 ؟ یفهم

 . کردم یم هیگر داشتم گهید

  کرد مامان روبه بابا

  هیگ یم درست گلبرگ جان خانم ـ

  من به روکرد

 شده باخته دل پاک خواد یم یلیخ تورو پسر نیا جان بابا یول ـ

  خواد یم و خاطرت چقدر معلومه حرفاش از ازنگاهش.

 . زدم زار بلند یباصدا

 به نویا دینبا بابا دیببخش... رهیبگ دهیوناد یکس نیچن که هیک جون بابا ـ

 در دنشید لحظه ی یبرا جونم دارم دوسش عاشقشم منم یول بگم شما

  خودش سطح هم ی دنبال بره کنه وول من ترسم یم... ترسم یم اما رهیم

  دیکش آغوش ودر من یاشک یباچشما رسوند من به خودشو مامان

 کشه یم عذاب نقدریا که بشه دلت اون یفدا مامان یاله ـ
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  رونیب کرد فوت نفسشو بابا. کردم یوخال بغضم یحساب  مامان توبغل

 نیا یول درسته یگرفت که یمیتصم یهست یعاقل تودختر بزگه خدا دخترم ـ

  وعاشقته کشه ینم ازت دست دمید من که یپسر

 یبباجوا.... تو دیام به ایخدا... رونیب زدم خونه از لباسهام دنیپوش بعداز

  بودم خودم توحال... شاخمه رو شدن اخراج. دادم بهش امروز که

 چته؟ باز دختر ها ـ

  رونیب دمیپر فکر از

  یکند قلبمو ستاره کنه نابودت خدا یا ـ

  دیخند

 ؟ چته بگو حاال شه ینم تیزیچ یدار جون توهزار ـ

 حرفام به باز ودهان آمده در هدقه از یباچشما. گفتم وبهش موضوع

 .داد یم گوش

  توسرم زد یدودست بعدشم

 ؟ آمد دلت چطور اصن یکن ردش یتونست چطور کنن برسرت خاک ـ

 . رمینگ پاچتو بزار ها سگم االن کن ولم ستاره ـ

 حرف یوکل زد یم غر مدام ستاره کارمون سر میورفت میدیپوش فرمو لباس

 لنسا وسط یحسن یآقا که بود شب ده ساعت. کرد بارم قشنگ ی کهیوت

  ستادیا

 سیرئ یآقا االن نیهم. دارم براتون خبر ی دیکن توجه... ها بچه... ها بچه ـ

  انیم دیبازد یبرا برگشن خارج از هیروز چند که یناظم یوآقا

 . بود سخت اسم نیا هضم  ه برام

 !!؟ یناظم یآقا گفت ستاره ـ

 !!؟. برگشته یعنی آره ـ

 . شد سخت برام دنیکش نفس. نبود بدنم در روح انگار کرد خی بدنم

 . گرفت دستمو محکم دیفهم حالم ستاره

 ؟ شده کچ مث چرارنگت. یکرد فراموشش بزاربفهمه گلبرگ باش یقو ـ
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 !؟ ایارش واقعا ـ

 کرد لرزش به شروع دستام. شدن وارد که دینکش یطول کردم سکوت

  باش محکم گفت گوشم کنار ستاره.

  دادم تکان سرمو ـ

  کنم یم مویسع باشه ـ

 شده الغر یکم. بود ایارش آره..  باشم یقو که کردم جمع قوامو تمام ـ

 بلوز جذب  یا سورمه کتان شلوار. روداشت جذبه همون هنوز یول بود

 شونش بلندوچهار قامت بود زده وباال موهاش یا سورمه کتان کت دیسف

  دیرس ما به تا  کرد یپرس دادواحوال دست ونیباآقا. قلبمولرزوند

 غولمش نییپا انداختم سرمو. کرد یپرس احوال ستاره وبعد خانم نبیوباز

 . شدم کار

 ؟ یهست خوب ینادر خانوم سالم ـ

 . بود گرفته چنگ به قلبمو یکس انگار. بستم چشمامو

 . ریخ به دنیرس ممنونم سالم ـ

 انطوف خواست یم باچشم انگار. بود نگران ماکان نگاه کردم بلند سرمو

.  مکرد یاحترامیب بهش توخونم امروز انگار نه انگار. کنه وخواموش درونم

  زد یلبخند ایارش

  ممنونم ـ

 یب لباش..بود من یرو هنوز ماکان نگاه یول شد رد کنارمون از تفاوت یب

 خورد تکون صدا

 ؟؟یخوب ـ

  نبودم یول خوبم یعنی بستم چشمامو

 همون نیا شد ینم باورم و وتلخ سخت لحظات اون کردم تحمل زور به

 یم حرف برام داشتن دوست از. خوند یم عاشقانه آهنگ برام که هیمرد

  جون تا رسوند ییشو دست ب خودمو رفتنشون از بعد. زد

  زدم پس اشکامو. آمدم خودم به در یصدا با کردم هیگر داشتم

 ؟یینجایا گلبرگ ـ
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 . رونیب رفتم هق باهق کردم باز دررو

 ؟ی زنده دختر ـ

 نکرد من به نگاه مین ی یحت یدید... داغون... داغونم کن ولم ستاره ـ

 به گهید... وحال عشق ایسردن اون ورفت وشکست من چطور یدید.

 ینم گهی؟د. کنم اعتماد ماکان به تونم یم چطور. ندارم اعتماد چکسیه

 . شم یم خفه دارم. کشم

 پشتم آروم پشتمو. ستاره بغل انداختم خودمو. زدم چنگ گلوم به ـ

 .  داد وماساژ

 هوقت یلیخ ایب یافت یم پا از یدار نکنه فکر بهش آروم زمیعز باشه ـ

 . االن ادیم در صداش یحسن یآقا یینجایا

 تو بحص تا. میگرفت قرار پستمون سر باهم شستم صورتمو.شدم جدا ازش

 . یچ همه به نزنم گند بود حواسش ستاره بودم خودم حال

 کار رفک دیبا بمونم نجایا تونم ینم گهید. شده تمام تحملم دمیبر گهید

 بود کرده خوردم اون بود سخت برام ایارش دنید تحمل. باشم یا گهید

 تمگرف میتصم تنفر نه عشق نه. نداشتم بهش یحس چیه وجودم دراعماق.

 هی...کوکار یول شدم کار یبرا ابونهایخ سرگردان باز. بگردم کار دنبال

 . نگیمدل یبرا ریام شیپ رم یم خودشه آره زد جرقه ذهنم تو یفکر

 ایوارش ماکان ادمهی داشتم دلهره یکم. شدم فروشگاهش یراه فکر نیباا

 ات چند شدم فروشگاه وارد. رفتم باز یول کنه نگام یحت دادن ینم اجازه

  برگشتم دمیشن پشتم از که ییباصدا. بودن رگالها نیب وآقا خانم

 ؟ کنم تون کمک تونم یم خانوم ـ

 . بود خودش

  سالم...س ـ

  باال داد ابروهاشو شد گشاد چشماشا

 ؟ یکرد گم راه خانوم سالم... به ـ

 ... نییپا انداختم سرمو

  رمیبگ وقتتونو شهیم دیببخش ـ

  کرد دراز شیصندل زویم طرف وبه دستش
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 . دییبفرما کنم یم خواهش ـ

 . رفتم هایوصندل زیکنارم تا همراهش

 . دییبفرما ـ

  کرد گره هم در دستاشو. نشست روبروم خودشم نشتم

 ؟ ادیبرم ازم یکار چه دییبفرما ـ

 . کردم جابجا خودمو یکم

 . شمب نگیمدل من نکهیا ی؟برا دیهست حرفتون سر نمیبب آمدم راستش ـ

  دیخند خوردم یاساس تکان ی که دیکوب هم به دستاشو ذوق با نیهمچ

 خوام یم گهید دوروز فرستاد برام آسمون از تورو خدا دختر نه که چرا ـ

 مخصوصم یلباسها بود قرار که یخانم یول کنم یمعرف دمویجد برند

 . شد ضیومر زد بپوشه

 . نشست لبم رو لبخند

 . کنم شروع کارمو یک ممنونم ـ

 . یکن شروع االن یتون یم ـ

 . شد من به رهیوخ کرد زیر چشماشو هوی. زشیم پشت رفت شد بلند

  کن یم چارم یب بفهمن ایارش ای ماکان ؟اگهیر ینم شرکت یراست ـ

 . گرفت قلبم باز ایارش یادآوریبا. نشست میشونیپ به یاخم

 ارک مشکله شما یبرا اگه. کنم ینم کار اونجا گهید نداره یربط اونا به ـ

 . ستین یا مسئله دیبد بهم

 ستادیا روبروم رسوند من به خودشو شدم وبلند فشوردم دستم تو فمویک

. 

 البته بدم نشونتون لباسهارو تا دیبفرما یا مسئله چه کنم یم خواهش نه ـ

  بعد دینیبب قراردادو اول بهتر

 سالن ی وارد همراهش نبود کمم که حقوق نییوتا قرارداد امضا از بعد

 زدن بادست ریام ودوزبودن دوخت مشغول وآقا خانم چند که شدم بزرگ

 کرد من متوجه رو همه
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 لباس قراره شونیا. شد حل نگمونیمدل مشکل دوستان توجه... توجه ـ

  بپوشه مخصوصمون

 نقدریا یعنی کردم هنگ. زدن ودست شدن خوشحال من دنیباد همه

 نوبام شدن بلند شون یاطیخ یچرخها پشت از یکی یکیداره؟ یخوشحال

 نامتحا لباسهارو خانومها از یکی کمک به.  ونیاقا بجز البته دادن دست

 عصر چهار فرداساعت قرارشد. کردم نیتمر رفتنم راه یرو یکم. کردم

 عورف لباسها پرو بعداز. برم داد ریام که یآدرس به لباسها شینما یبرا

 ینم. بود یومودب خوب پسر برگشتم فروشگاه به ریام همراه اشکال

 . دادن یم ریگ بهش ایوارش ماکان نقدریا چرا دونم

 ساعت سر باشه ادتی فقط شهیم شروع فردا کارت ینادر خانم خب ـ

  یباش اونجا

 . مونه یم ادمی چشم ـ

  دیدون یم دیخند ذوق با

 کشور چند ی ندهینما فردا. کنم یم کار برند نیروا دارم ماههه چند ـ

 . انیم قرداد یبرا بره شیپ خوب کارا اگه انیم هم یخارج

 . دینیب یوم زحماتتون ی جهینت شاالیا ـ

 . دوارمیام ـ

 . شم مرخص من دیبد اجازه اگه خب اریبس ـ

  یکرد کمک که ممنونم حتما بله ـ

  خداحافظ... بااجازه. کنم یم خواهش ـ

 . سالمت به ـ

 کارچ بفهمه ماکان اگه. کردم دایپ کار که نبودم خوشحال رونیب زدم در از

 ؟. کنه یم

 . انداختم باال مو شونه

 .  کنم ینم میخالف کار. دارم خودمو اریاخت من چه اون به اصن ـ

 هآماد یول داشتم دلهره یکم. شدم کار روز که گفتم دروغ خانواده به باز

 . شوازمیپ آمد خنده با ریام. دمیجد سرکار ورفتم شدم
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  لباسهاآمادس بدو ایب یامد خوش سالااام ـ

 لباس اندام وخوش بایز دختر تا چند. شدم پرو اتاق وارد همراهش

 زیوسوپرا مخصوص لباس.شدم آشنا باهمشون. بودن ماده آ دهیپوش

 پراز نهیس یرو دوکته یا روزهیف یآب ی بایز شب لباس ی دمیپوش رویام

 بود دهش کار طاوس پره مثل دنبالش که دار دنباله یا روزهیف یآب یسنگها

 دهیپوش مردها یجلو دیبا اونجاکه از داشت رب سه نیآسن کوتاه کت ی.

 دمیپوش داد ریام یجذب سارافن ریز. خودم درخواست به. شد یم

 نشد پنهان لباس ییبایز که سرم یرو کردن کسیف یجور ممیروسر.

 ساده یلیخ یول لباسم رنگ هم میمال شیآرا.

 ی. نگشت یوبرم رفتن یم رونیب لباسها شینما یبرا یکی یکی ها بچه 

 ورتص سرو از استرس. بود همه نیب تیوفعال تکاپو ی خصوص به جانیه

 ریام. رفتن یم شینما یبرا دهیپوش لباس هم آقا یمانکنها. دیبار یم ریام

 . شد اتاق وارد

  تواتاق کرد پرت خودشو ریام.  شد یم من نوبت کم کم ـ

 . شد رید بدو ـ

 . کنم چکار دارم استرس یوا ـ

 . کرد لرزش به شروع دستام

  داره یتوبستگ به من کار خدا تورو یشد ینجوریا چرا دختر یوا یا ـ

  دادم قورت و دهنم آب

  دارم استرس ترسم یم یدونم ینم ـ

 .کرد مانکن ونیآقا از یکی به روشو

 زود اریب آب وانیل ی یعل ـ

  اورد آب وانیل ی زود یعل

  دییبفرما ـ

 معج دورم همه بایتقر. بشه بهتر حالم دیشا تا خوردم یکم گرفتم ازش

 دمیفهم تازه بود نگران همه ی چهره کردم اطراف به نگاه ی. بودن شده

 .   دمیکش یقیعم نفس مهمه لباس نیا شینما چقدر

  ام آماده من ـ
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 . دیخند یباخوشحال ریام

 . یبر دیتوبا تایب بعداز بدو شکر خدارو واقعا ـ

 از گذاشتم وکه اول قدم. شدم شینما سالن ووارد دمیکش قیعم نفس ی

 شدم مسلط خودم به زود یلیخ یول ختیر یهور دلم تیجمع دنید

 یخواص باژست کمر به دست درآخرم برداشتم ومحکم آرام وقدمهام

 لندب ولباسم من قیتشو یبرا که بود غیوج وسوت دست یصدا ستادمیا

 . شد

 یها افهیق با ایوارش ماکان. کردم ینم نگاه کاش که بود تیجمع به نگاهم

 حرکت یپا. زد خشکم. بودن شده رهیخ من به سرخ یوچشما یبرزخ

 :گفت گوشم کنار و ستادیا کنارم ریام. نداشتم

 .ایب من همراه یبرگرد دیبا  ـ

 حنهص پشت اتاق به برگشتم آشوب پرآز بادل یسخت وبه زدن دست همه

 زاربود حالم من یول بود رفته شیپ خوب کار زدن دست باهم همه ها بچه

 یم یروبوس بامن یکی یکی دخترا بود شلوغ کنن؟دورم یچکارم نجایا نایا

 ونگران متعجب یباچشما همه اتاق وسط شد پرت ریام دمید هوی. کردن

 شو قهی دیرس. بود شده ریام نثار که بود ایارش مشت. دوختن چشم بهش

 . زد ادیفر متورم گردن ورگ قرمز درهمو ی باچهره گرفت

 . خواد ینم ترو کار دختر نیا نگفتم مگه نامرد ـ

 ایشار . بودم کرده هنگ کال که منم. بود ایارش به رهیخ جیگ چاره یب ریام

 هب بغض.  شهیم یرتیغ من یبرا حاال کرده رها طیشرا نیتر بد ودر من که

 شدم ماکان متوجه تازه. دیلرز یم بدنم ترس شدت از زد یم چنگ گلوم

  دیغر دندونهاش یال از. وگرفت مچم. بود ستادهیا کنارم

 ؟ یکنیم یغلط چه نجایا ـ

 سنگ داشتم ترس از چرا دروغ. بوود شده متوقف زمان بودم شده الل ـ

 کونمت نخوره گره نگاهش به نگاهم تا نییپا انداختم سرمو. کردم یم کوب

 .داد

 . یلعنت بزن حرف د ـ

 ازپر  گرفتم گوشمو آزادم بادست ناخداگاه که بود بلند نقدریا صداش

  چشم تو شد اشک
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 دست باپشت ریام. شدن جدا هم از مانکن ونیآقا وساطت با ایوارش ریام

 .کرد پاک بود یخون وکه لبش کنار

 که یکار. داشتم مانکن ی به ازین منم خواست کار شمیپ آمد خودش بابا ـ

  نداشتم باهاش

  نشیتوس زد ایارش

  ها کنم یم لهت زنم یم نزن زر شو خفه ـ

 دیدلرز یم بدنم کردم هیگر داشتم عال گهید رسوند من به خودشو بعد

 . زد ادیفر.

 مناسب کار نیا ؟. ؟هاااان نجایا یآمد چرا. دارم رتیغ روت نگفتم مگه ـ

  آخه توا

  گفتم هیباگر رونیب دمیکش ماکان دست از دستمو

 وش گم برو. یکرد ینم ول ینجوریوا من یداشت رتیغ تواگه یرتیغ چه ـ

 . نمتیبب خوام ینم

 . دوختم ماکان به نگاهمو

 . دیبردار سرم از دست. نمیبب خوام ینم توام ـ

 پالتوم لباسموال یوزار هیباگر رسوندم پروو اتاق به خودمو سرعت به

 شدم ردر. بودن ما نزارگر متعجب که تیجمع نیب از کردم عوض وشالم

 . گفتم ریام روبه لحظه نیآخر در

 یزدم دست امروزم بابات. کنم کار کار باشم تونم ینم گهید دیببخش ـ

 ابونیخ به خودمو دمیدو سرعت به. دیباش موفق هیعال کارتون ستین الزم

 زار زار زارم حال به شدم یم خفه داشتم. بود شده کیتار هوا. رسوندم

 زاره یم لیدل بدون بعد. دارم رتیغ روت گهیم من به هه. کردم یم هیگر

  گرفت امو شونه دیدو دنبالم ماکان. رهیم

 ؟ یر یم کجا نمیبب صب ـ

  دمیکش عقب امو شونه عقب برگشتم زیت

 قدم ؟چند یمن ی چکاره شما اصن. دیکن ینم ولم چراااا...؟ توچه به ـ

 مکن نگاش نکهیا بدون ستادیا پامون کنار ایارش نیماش. شدم دور ازش

 . دمیشن پشتم از نو ماکان یصدا دمیدو
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 . متیرسون یم شو سوار ایب ـ

 بار نیاول یبرا دیرس سر یتاکس ی. خوبم شانس از. نکردم توجه ـ

 خونه یاهیکیتانزد. شدم سوار برگردم عقب به نکهیا بدون گرفتم دربست

 قرمزمو چشم خنک یهوا تا شدم ادهیپ خونه به دهینرس. کردم هیگر آرام

 یبرم سرکار از. کردن فکر ومامان بابا چاره یب. خونه دمیرس. کنه خوب

 دش انینما ماکان ی شماره خورد زنگ میگوش. بردم پناه اتاقم به. گردم

 زنگ چندبار هم ایارش ندادم جواب یول زد  زنگ بار چند. ندادم جواب.

  زد

 دمیکش دراز اتاق وسط. کردم عوض لباسهامو. کردم خاموش مویگوش

 ات دمیکش زجر یکل...هه. داره رومن یرتیغ چه ایارش بود شیآت تودلم.

 . شد اتاقم وارد مامان که.  بودم توفکر... کنم فراموشش

 . منتظرته تلفن پشت ستیرئ دخترم ـ

 . نشست میشونیپ به یاخم

 . داره ؟چکار سمیرئ ـ

 . بزن حرف باهاش ایب واال دونم ینم ـ

 ومنشن صداشونو تا کردم خاموش مویگوش مثال. شدم بلند یلیم یب با

 نمک حتشون نارا خواستم ینم. بدم بروز یزیچ مامان ای بابا یجلو شهینم.

 . وبرداشتم یگوش رفتم.

 ؟ بله ـ

 ؟ یخوب گلبرگ سالم ـ

 خودم به دیبا. زد یم دید منو داشت باز شیبان کردم مادر به ینگاه

 . باشم مسلط

 . دیداشت یکار بله ـ

 . کرد سکوت یکم

  خونه یدیرس راحت نمیبب خواستم راستش نه ـ

 . کردم یپوف

 . ستین یامر بله ـ
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 . کرد بلند صداشو

  سرکارت ایفرداب ـ

 . گفتم یزود ندادم ادامه اجازه

  خداحافظ ـ

 بردم ناهپ اتاقم به. بپرسه یسوال مامان نکهیا از قبل دمیکوب میگوش بالج

  ها پسرخاله نیا دست از شدم خسته واقعا.

 هتل یدر بالخره روز چند از بعد. شدم یراه کار کردن دایپ یبرا صب

 کنم ارک یامتحان باحقوق ماه کی شد قرار. کردم دایپ کار ستاره پنج بزرگ

 ارک داشت خبر که یکس تنها. بود ها یروتخت کردن وعوض نظافت کارم.

 ای ایارش دونستم یم. نگه یکس به گرفتم قول البته. بود ستاره کردم دایپ

 . سراغش رن یم ماکان

 برام بود سخت روها راه مدام ونظافت دنیکش یت کردم وشروع کارم

 باهزار. ارمیب در خانوادمو وخرج کنم کار دیبا نداشتم یا چاره یول.

 تگذش ازکارم هفته ی آمدم رونیب شرکت از گفتم ومامان بابا به زحمت

 تمپش از. کم ی بافاصله ییصدا... کار در غرق. بود یالو یریگردگ مشغول

 . دمیشن

 . کردم داتیپ بالخره... یفرار کارمند به به ـ

 یختس به  بود ماکان یصدا. روقلبم گذاشتم دستمو برگردم نکهیا بدون

 پته هتت به... بود شده رهیخ من به کج لبخند یبا کمر    دست.  برگشتم

 . پره یم سرم از وحواس هوش دنشیباد که من به لعنت افتادم

 ؟یکن یم چکار...نجایا.. م..سال...س ـ

 . کرد زیر چشماشو بود کمر به دست هنوز

 . بپرسم شما از دیبا ومن سوال نیا... سالم کیعل ـ

 به دیبا. دادم قورت گلومو آب بره یم سرم از عقل اسپرتش پیت المصب

 . بشم مسلط خودم

 . ستادمیا صاف

 اجازه دیبر حاال. ستمین یفرار من ضمن در. کنم یم کار دارم معلومه ـ

 . بزنم حرف یباکس کار موقع ندارم
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 . زدیپوزخند نشست شیشونیپ به یاخم

 از یحرف گهید باشه سرکارت اربرگردین سگموباال یرو اون دختر ـ

 . ادینم دید باز یبرا شبا هم ایارش زنم ینم یخواستگار

  کردم قنچه لبامو

 . امینم... نوچ ـ

 . گرفت بازومو

 ؟ یاینم ـ

 . بود خلوت یالو بود ظهر چون کردم نگاه اطراف به

 . امینم گفتم کن ولم...ا   ـ

 . کنم یم چکار نیبب حاال باشه ـ

 . بود توهم واخم جمع صورتم بود دگرفته در بازوم

 . نهیب یم یکی االن کن ولم. گرفت درد بازوم یآ ـ

  گوشم کنار دیکش سرشو

  یش یم اخراج گهید قهیدق ده تا کن صبر حاال. نهیبب یکی خوام یم منم ـ

 . نباختم خودمو یول. ختیر یهور دلم

 . بکن خواد یم دلت یبروهرکار یسیتورئ نجامیا مگه...ا   ـ

  داد روونیب صداشو فشردش هم به یدندونها یال از بااخم

  ینیب یم حاال ـ

 دمیرنج ازش زد یم شور دلم. ریمد اتاق رفت راست یو کرد ول بازومو

 پراز یوچشم درد پراز یبادل دهیم آزارم همش چرا داره منودوست اگه

 مشد احضار که. دینکش طول قهیچنددق. بود رهیخ روبروم در به ینگران

 رو راحت یلیخ ماکان. شدم وارد درزدم. کرد خودشو کار برسم خاک.

 . دیخند یم چشماش بود داده لم یا قهوه مبل

 . دیداشت یکار بامن سالم ـ

 .داد تکان سرشو. بود یتپل یوکم انسالیم مرد که ریمد
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 . دییبفرما سالم ـ

 ازش یول ماکان یروبرو نشستم. کرد اشاره زشیم یجلو مبل به

 کرد شروع ریمد نکردم نگاش اصالن یاساس دلخوربودم

 عالف متاسفانه میبود یراض شما مااز دینجابودیا مدت نیتوا ینادر خانم ـ

 . دیکن هیتصو دیتون یم میندار الزم یروین

 عامل به نگاه نیکوچکتر. کنم کم ازلرزشش که. گرفتم دندان به نمویپا لب

 یحسابدار رفتم راست ی. رونیب رفتم یحرف چیه بدون نکردم اخراجم

 سرد یهوا. رونیب زدم هتل از شکسته یبادل کردم عوض وبعدلباسهامو

 ثابت گردنم سرو یرو شالمو. داد یم آزار شکستمو وقلب فیضع بدن

 هز یفروبر اشکم دادم اجازه. کاربگردم دنبال دیبا افتادم راه به. کردم

 حاال بکنه من با کارو نیا تونست چطور. کنه نوازش هامو وگونه.

 ه ه ؟آه آخه هیداشتن دوست چه نیا.؟ بود بد کارمم نیکنارا به روکارشیام

 ختمیر اشک صدا یوب آروم.زد یم رونیب دهنم از بخار مثل نفسم...ه

 اکج از کارمو محل موندم. داکنمیپ کار زود خداکنه. شدم یتاکس منتظر

 که بودم توفکر... نکنم فکر..؟ گفته ستاره یعنی. گفته بهش یک داکردیپ

 کرد باز کنارمو در. ستادیا پام یجلو. گم یوم ماکان نیماش اهیس قول

 .کرد صدام لبخند یبا بود روفرمان دستش

 . سرده هوا شو سوار گلبرگ ـ

  زدم داد

 یم جونم از یچ توچه به سرده که سرده... ومرض گلبرگ... ودر گلبرگ ـ

 پشت به دستمو آقا کن ولم.؟؟؟ یدار یبرنم سرم از ؟چرادست. یخوا

 وعقب دادم ادامه راهم به تند تند. گرفتم فاصله نیماش از دادمو تکان

 بادو. زدم پس دست باپشت اشکامو. کنم دایپ یتاکس که کردم یم ونگاه

 . رسوند من به خودشو

  باهات دارم حرف. صبرکن گلبرگ ـ

 . کردم پاک اشکمو دمیکش رونیب پالتوم بیج از یدستمال

 با باغرورم که ایارش از ؟اون هست میزیچ حرف؟مگه ؟کدام یحرف چه ـ

 دب ریام یکن یم کار یب کار واز من مدام که تو از نمیا کرد یباز احساسم

 ؟ ؟ها بود چش نجایا... ازش دمیند یبد من که بود

  بود آروم صداش. زدم یم حرف هم کردمو یم پاک اشکامو هم
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 من اخد به... من هم کن یم اشتباه ایارش مورد در توهم نیبب جان گلبرگ ـ

 . ستین یکن یم توفکر که نجوریا هم ایارش. عاشقتم دارم دوستت

 یول.... مرگ ذوق خدا ی؟وا.کرد اعتراف من به نسبت عشقش به االن نیا

 سرمو نبازم خودمو دارم ودوستت عاشقتم یبا. کنم حفظ غرورمو دیبا

 . شدم رهیخ صورتش به باالگرفتم

 که نکرد یباز من احساس با... هست که ستین ها؟نامرد ستین چطور ـ

  باشه یخوا یم یچ گهید. کرد

 . گرفتم فاصله ازش چندقدم

 . دم یم حیتوض صبرکن نه ـ

  ستادمیا

 . بشنوم یزیچ خوام ی؟نم یحیتوض چه ـ

 وبرد دستش. ستادیا وروبروم دیرس من به بلند یباقدمها افتادم راه دوباره

  دیکش رونیب پاکت ی  کاپشنش بیتوج از

 خونب نویا فقط دمینم حیوتوض یزیچ من یتوبگ یهرچ... باشه... باشه ـ

  یم زمیچ همه

 . یفکرکرد اشتباه ایارش مورد در یفهم یم وقت اون یفهم

 . گرفتم پاکتو ناچار به ـ

  یشد اخراجم باعث که ینامرد یلیخ بدون یول خونم یم باشه ـ

  برد باال صداشو

 . کارت سر برگرد آدم ی بچه مثل پس کنم یم کارو نیا بازم کردم خوب ـ

 دیسررس یتاکس ی شانسم از شدم رد کنارش واز فشردم توچنگ رو نامه

 پاکت ریمس گفتن بعداز. شدم سوار عیسر. ستادیا دادم تکان دستمو

  بازکردم رو ونامه. دمیکش چشمم یدو یدست. بود نامه ی. وبازکردم

 « سالم زمیعز برادر ماکان»

 نیتوا که ییحرفها. رفتم یخداحافظ بدون که یناراحت دستم از دونم یم

 به ستد نمیهم یبرا بگم بهت یاتلفنی رودررو تونستم یونم نوشتم نامه

 . شدم قلم
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 یب جانیا موندم. رفتم یم دیبا گلبرگ حق در کردم ینامرد یکن فکر دیشا

 که کردم تالش یلیخ. داشتم ودوست گلبرگ من یدون یم. بود دهیفا

 از. مدار  دوستت نگفت بهم بار ی یحت مدت نیتوا نشد یول کنم عاشقش

 اسم صب وتا. دیخر جون توبه خاطر وبه دیشد وتب عقرب زهر که یشب

  به من یدیتوفهم یوقت میطرف از شده عاشقت که دمیفهم صدازد تورو

 یوقت یول یاوردین من یرو به شد عوض رفتارت دادم شنهادیپ گلبرگ

 توام دل دمیفهم یبود خودت تو ومدام یکرد دنیکش گاریس ب شروع

 یدیکش یزجر چه تیمیقد عشق خاطر به دونم یم خوب.. رهیگ ششیپ

 به یبرا من تالش. یکن خودت ومال گلبرگ  یتوبتون تا رم یم کنار من.

 واز نداشتم دوسش  گم ینم. بود دهیفا یب گلبرگ دل آوردن دست

 یبچگ از ما.. تو ی اندازه به نه یول دادشتم دوسش... نه. بود روحوس

 راحت الیباخ پس. شناسم یم برادرمو خوب یلیخ ومن میشد بزرگ باهم

 ی همه با پاکه یواقع یمعن به دختر اون. کن عالقه ابراز بهش برو جلو

 تا رمیم من اریب دست وبه برودلش. داشت فرق دمید حاال تا که ییدخترها

 مازدست یلیخ دختر اون دونم یم. گلبرگ هم یریبگ میتصم راحت تو هم

 واشه توا   نوبته حاال. شده شوکه رفتم خبر یب نکهیازا دونم یم ناراحته

 . بمونم جهنم نیتوا ندارم طاقت من که کن اقدام زود فقط. باش وداشته

 یبرا خوب یروزها دیام به                                                      

  تووگلبرگ

 ایارش                                                                                             

.. 

 سر. فمیک بیج تو گذاشتم روتاکردم نامه کردم پاک چشممو گوشه اشک

 بود دهیفهم واقعا ایارش یعنی. شدم ادهیپ. ودادم یتاکس راننده هیکرا کوچه

 هک یوقت از. باشم داشته دوسش کردم یسع من ی؟ول ماکانه شیپ من دل

 دیمفه کجا از. کردم رونیب سرم واز ماکان فکر باشم ایارش با کردم قبول

 از ایشار  از هامیدلخور تمام. کبارهی ب. بودم تابلو نقدریا که برسرم ؟خاک.

 ریدلگ ازش چقدر من وقت اون رفت وماکان من خاطر به اون. رفت نیب

 . شدم

 پسرخاله دوتا نیا فکر داشتم یبرم قدم وارید کنار از آرام وآرام رمق یب

 که وبابا مامان به چطور. طرف ی ام دوباره شدن کار یب فکر طرف ی از

 دویکل دادم رونیب محکم نفسمو. شدم کاریب باز بگم منه به چشمشون

 ذوبم مامان متعجب نگاه. دادم سالم. شدم خونه ووارد در انداختم

 دلم که داد جوابمو یعاد یلیخ بابا اما. بود رضا به غذادادن مشغول.کرد

 . شد قرص
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 نیوزم سوپ ی هیکاس. اوردین طاقت مامان. هال گوشه. کردم پرت فمویک

 . گذاشت

 ؟ خونه یآمد وقت نیا شده یچ دختر ـ

 . مبش مسلط خودم به دیبا باشم یقو دیبا که منم بازم دیلرز یم صدام

 . نباش نگران. جان مامان یچیه ـ

 بهرو. بدم نشون آروم خودمو کردم یسع دمیبوس کردمو بغل رو رضا رفتم

 . گفتم بابا

 ؟. چطوره گلم یبابا ـ

 ؟ یتوچطور گلم خوبم ـ

 ؟. شده یچ کردکه یحال بهم باچشم

 وفانط اش پدرانه نیریش لبخند. دادم تکون نیطرف وسرموبه دمیکش یآه

 . کرد وآرام دلم

 . نمیبب شمیپ ایب بابا گل ـ

 باباکنارش شیپ رفتم وپا دست چهار. بده تاغذاشو مامان دادم رو رضا

 .   دیکش شونم به یدست. نشستم

    ؟ شده یچ نمیبب بگو حاال دخترم ـ

 . کردم یباز دستم انگشتان ونا نییپا انداختم سرمو

 . شدم کار یب بابا راستش ـ

 ؟. چرا آخه. بده مرگم خدا یوا توسرش زد مامان

 ماه چند یبرا فعال. گردم یم بازم نباش نگران الیخ یب مامن یچیه ـ

  میپسندازدار

 . دیترک بغضم

 ردبرگ گفت. شد دایپ دیجاو یآقا ی کله سرو که کردم یکارموم داشتم ـ

 اونم که گفت هتل سیرئ به یچ دونم ینم. امینم گفتم منم سرکارت

 . کرد اخراجم

 . کردم هیگر بلند یباصدا
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 . کنه یم ونهیود من داره پسره نیا ییبابا ـ

 . شد رهیخ من ب متفکرانه بابا

 ؟ کارت سر یبرگرد که نهیا حسابش حرف ـ

  اهم ـ

 . کرد پاک اشکامو دست باکف. نشست کنارم مامان. کردم یم مف مف

 . بشه دلت نیا یفدا مامان الهه ـ

 . دیبوس چشمامو

 ینک یم تحمل وبارو یسخت همه نیا کمت سن نیباا که برات رمیبم من ـ

. 

 داد ادامه سکوت یکم بعداز

 ؟ یر ینم چرا سرکارت یبر خواسته که حاال ـ

 . دمیکش باال موینیب

 شبه که یباحس ومدام کارکنم اونجا تونم ینم. کنم فراموشش خوام یم ـ

 . بجنگم دارم

 . کردم بابا روبه

 مامان وفشوردم مامان دست. کنم یم یادب یب شما یجلو بابا ببخش ـ

 .  کنم یم دایپ خوب کار ی زودتر هرچه نباش نگران

 . زد یلبخند مامان

  بزرگه خدا من گل نخور غصه سرت یفدا دخترم  ـ

 . زد یلبخند بابا

 ینک فراموشش یخوا یم که حاال. رهیگیم میتصم درست شهیهم بابا گل ـ

 گهید یباپسرا جنسش دمید من که یپسر نیا جان بابا یول ستین یحرف

  بکن فکرات خوب کنه یم فرق

 درد به صبورانه چقدر. دیچرخ ومامان بابا مهربان یها چهره نیب نگاهم

 . نمک تالش شونیراحت یبرا دمیبا.  کنن یم مییوراهنما دن یم گوش دلم
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 از رو ایارش ی ونامه نشستم گوشه ی. لباسهام ضیتعو بعداز رفتم اتاقم به

 نیا ش خاله پسر خاطر به چطور خوندم بازم دمیکش رونیب فمیک بیج

 بودم ازدواج فکر به یحت کردم یم عادت بهش داشتم ؟منکه. کرد کارو

 رهیخ ایارش عکس به. دمیکش رونیب فمیک از ویگوش. نداشت کم یچیه

 . شدم

 اکانم یبرا یواقع برادر ی یواقع مرد یتو. ستمین ریدلگ ازت گهید ایارش

 .  نطوریوهم منم یبرا یهست

 یها دانه ریز وسرمازده خسته...کار کو یول. بودم کار بددر در چندروز

 درخونه یمداد نوک 731 پژو تعجب باکمال بگشتم خونه به  برف فیلط

 زدن یم حرف وبابابا بودن در یجلو یچادر خانم ی همراه دومرد دمید

 . مدیرس تا برداشتم تند قدمهامو دیلرز بدنم ستون چهار چرا دونم ینم.

  سالم ـ

 . نشست صورتم به یاخم انیگر مامان ی چهره نگران بابا نگاه

 شده؟ یـچ

 :گفت من سالم جواب بعداز ونیآقا از یکی بده جواب بابا نکهیا از قبل

 ؟. دیهست ینادر گلبرگ خانم شما

  خودمم بله ـ

  دیکش رونیب بشیج از یکارت مرد

 سرغت......یشیآرا ولوازم دارو شرکت از راستش هستم یراست سروان ـ

 . دیهست نیجزمظنون وشما شده

 . افتادم لرزه به ترس ؟ازیودزد من گن یم یچ نایغمبرایپ ای

 . تمسین دزد من گذشته نایازا نرفتم شرکت هفتس چند ؟؟منکه چرا...چ ـ

  کرد کنارش خانمو روبه سروان جناب

 . بازداشتن شونیا ـ

 . شد حلقه دستم دور بند دست سوته سه

 .  شد رد بابا کنار از هیباگر مامان

 . ستین دزد من خدادختر به دشینبر  آقا ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
229 

 : گفت باخواهش بابا

  گناه یب بچه نیا دیببر جاش به منو ـ

 . بودم شده الل ازشوک که منم

 . کرد بابا روبه سیپل افسر

  میببر شونیا دیبا فعال. دیگ یم شما که نطورهیهم شاالیا ـ

 خودم به بود برگشته مدرسه از تازه وگلروکه مامان یها هیگر یباصدا

 یقو دیبا بازم. بود شده بند دست سیپل خانم دست به دستم ی آمدم

 سرد دست زدمو یلبخند بزن لبخند خانوادم دل یدبرایبا بازم باشم

  وگرفتم مامان

  شده اشتباه حتما گردم یبرم زود گناهم یب من نکن هیگر یمامان ـ

 یم نوازش صورتشو برف. زدم زانو بابا چرخ یجلو کردم ورها دستش

 .کرد

 دیباش مامان مراقب. دینکن یتاب یب پس گناهم یب من یدون یم توکه بابا ـ

. 

 . دیبوس سرمو بابا

 . امیم باعموت من نترس گلم برو ـ

  شدم هول

 یم جاجار همه. میشیم چاره یب بفهمن وخانوادشون عموام اگه بابا نه ـ

  رهیم وآبروممون زن

 . امیم خودم گلم باشه ـ

 شدم  نیماش سوار خانوادم انیگر چشمان یجلو. دست به بند دست

 نیماش. کنم آروم خانوادمو تا زمینر اشک که کردم مویسع تمام هچنان.

 به ریسم یط. نگرفتم اشکمو لیس یجلو گهید. رونزدیب کوچه از که سیپل

 هک نبودن اگه ؟حتما مشکوکن من به اونام یعنی. فکرکردم ایوارش ماکان

 مامان اشک دنید.. من دارم یگند شانس چه. آمدن ینم من نادنبالیا

 طول چقدر دونم ینم. کنه یم تمیاذ یزیهرچ از شتریب بابا یونگران

 رفتنگ لمویوسا یبدن شیتفت بعداز میدیرس شیپل ی اداره به دکهیکش

 ی میشد اتاق ی وارد سیپل خانم وهمون یراست سروان جناب همراه.
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 کهنیا بدون. بود نشسته زیم پشت  یمسن مرد نداشتم وقرار آرام لحظه

 . گفت برداره دستش یجلو ی پرونده یرو از سرشو

 . دیمرخص شما دیکن باز دستبندشو ـ

 روانس یول. رفت رونیب ینظام وبااحترام کرد باز بندو دست سیپل خانم

 ستادهیکناردرسرپاا. نشست اتاق داخل یزهایم از گهید یکی پشت یراست

  گفت بود روشونش تادرجه چند که مسن یآقا که بودم

 . دینیبش ـ 

 زده من به که یتهمت از طیمح از دیشد استرس. نشستم یصندل یاول یرو

 . بلندکردم سرمو سیپل یوجد محکم  یباصدا. بودن

 ؟. دیهست ینادر خانم شما خب ـ

  دیلرز یم صدام بودم رهیخ نیزم به

  بله ـ

 شده گزارش. دیکرد وترک شرکت هوی چطورشد دیبگ ینادر خانوم خب ـ

 . دینرفت وسرکار روترک اونجا یقبل اطالع ای یمرخص بدون

 مشرکت سیرئ عاشق بگم.. بگم یچ کردم یم هق هق آرام بود نییپا سرم

  گفتم که شد یچ دونم ینم. ونداشتم دنشید تحمل آمده ایارش بگم

 طیشرا نیازا شدم خسته بودم کار شب مدام چون ـ

 وجلو یکاغذ دستمال ی جعبه شد بلند زشیم پشت از یراست سروان

 . گرفت

 یاسواله یبد جواب درست کن یسع شهینم حل یچیه هیباگر دییبفرما ـ

 ستین پسند ومحکمه خوب لیدل نیا یول. یکن ثابت تویگناه یب تا. مارو

 . دینگرفت روهم قبل ماه حقوق یحت شما.

 . کردم نگاه مرد هردو به هیباگر

 . رفته سرغت به یچ دونم ینم یحت. ستمین دزد من خدا به ـ

 . بلندشد زشیم پشت از مسن مرد

  یبگ ما به یدون یم یهرچ نفعته به ـ

  گرفت جلوم یکاغذ
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  سیبنو نجایا یدونیم یهرچ ـ

 هب شروع بدنم ترس از بودن ستادهیا سرم یرو بافاصله هردوشون حاال

 ورآ  ورعب نیسنگ برام یلیخ فضا. کردم یم سکته داشتم کرد دنیلرز

 : گفتم هیوباگر بودعاجزانه

 دیبا یچ. ستین من کار خدا به. دیکن ولم توروخدا دونم ینم خدا به ـ

 ؟ اصالن سمیبنو

 الک دستم یتو دستمال. کردم یم هق هق میکس یب و یپناه یب حال به

 . کرد باز درو بعدرفت کرد نگاه من به یکم اشک از بود شده سیخ

  دیاریب فیتشر یقاسم سروان ـ

  گذاشت ینظام واردواحترام بود زده من به بند دست که یخانم همون 

 . امرتون قربان بله ـ

 . ماهستن مهمان نزنن تاحرف بازداشتگاه ببرش بازداشتن شونیا ـ

  شدم بلند ازجام بالرزش

 . نکردم یدزد من خدا به آقا ـ

  کرد نگام یجد ی باچهره

  دشیببر ـ 

 وبردن من زده بند دست یبادستا. نداشت دهیفا کردم التماس یهرچ

 بزس رنگ به یآهن یکوچ ودر کرد باز دستامو یقاسم سروان. بازداشتگاه

 . کرد وباز

 . یکن یهمکار بهتره داخل برو ـ

 منشست گوشه ی یباناراحت بود یخال. شدم ینور کم و کیکوچ اتاق وارد

 به خدا یا.... شد یجار لیس همچون بود اشک. کرد رخنه من به ترس.

 نزار. کن کمکم ومامان بابا خاطر به. گناهمیب یدون یم خودت برس دادم

 کردم یم کوپ سنگ داشتم ترس از. کردم بغل زانوهامو. بره آبروم

 یعنی. بکنه من با کارو نیا ماکان کردم یفکرنم آمد سراغم یدیشد سردرد

 انگشتهام نوک با. وعاشقمه داره دوسم ینجوری؟ا نداشت اعتماد من به

 یم یخفگ احساس. شد ینم آرام دردش یول. دادم ماساژ هامو قهیشق

 . شکست دلم باز کنار به نایا ی همه.  طیمح نیتوا کردم
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 [[ ماکــــــــــان]] 

 تگووگف بحث مشغول دیتول ریمد وچند ایارش با. بودم نشته زمیم پشت

 یول. بدم جواب خواستم ینم اولش شد بلند میگوش یصدا که میبود

 . کردم تماسوبرقرار عیسر. دمیود گلبرگ ی بابا ی شماره یوقت

  ینادر یآقا سالم الو ـ

  آقا سالم ـ

 . خوبن خانواده دیخوب ـ

  شما لطف به یا ـ

  وناراحته داره بغض صداش کردم احساس

  ینادر جناب ی شده یزیچ ـ

 ترمندخ آقا. کردم تشیترب من پاکه گل برگ مثل من گلبرگ خدا به آقا ـ

 ..وال به ستین دزد

 . کردم ینم حرفاشودرک کردم هنگ

 شده؟ یدچیبگ شهی؟م نهی ریغ گفتم من مگه ینادر یآقا یببخش ـ

 . وبرن گلبرگ آمدن سایپل آقا راستش ـ

 ؟؟؟؟... ؟گلبرگ سیپل... بودم جیگ

  دیبزن حرف درست خدا تورو یچ یعنی ـ

 وجاش من دیکن آزادش خدا تورو. شما ازشرکت نکرده یدزد دخترمن آقا ـ

 . زندان دیبنداز

 . دیچیپ توگوشم مردونش هیگر یصدا

 . دارم اعتماد گلبرگ به شتریب چشمام از من یحرف چه نیا ینادر یآقا ـ

 . ستادیا کنارم شد زبلندیم پشت از اخم با ایارش

 ؟ شده یچ گلبرگ شده یچ ـ

  گفت گلبرگ یبابا باشه ساکت کردم اشاره بادست
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 شرکت از یدزد جرم وبه گلبرگ خونم در آمد چرامامور دیاعتماددار اگه ـ

  بازداشت برد شما

 . دمیکش نعره گرفتم شیآت حرف نیا دنیباشن

 ؟ بردنش یکرده؟ک تیشکا گلبرگ از یک ـ

  دیهست یشماشاک گفتن سایپل آقا ـ

 . وجورکردم جمع خودمو

 االن دینباش نگران باشه... میشاک دزد از من که نبودم یشاک ازگلبرگ من ـ

 . نکردم تیشکا گلبرگ از من دیباورکن سراغش رم یم

 نجوریباا شیروح. کشه وزحمت دهید رنج من دختر خدا تورو آقا باشه ـ

 یول ترسه یم یلیخ دونم یم... االن پناه یوب تنها ستیسازگارن جاها

  دهینم بروز ومامانش من یجلو

  رم یم االن دینباش نگران باشه ـ

 . جوان بده رتیخ خدا ـ

  فعال ـ

 هم ایارش رونیب دمیدو همه متعجب یچشما نیب از کردم قطع تماسو

  دنبال

 ؟ چشه گلبرگ شده یچ ماکان کن صبر ـ

 . گرفته شرکت از یدزد جرم وبه گلبرگ سیپل کن عجله بدو ـ

  دیکش نعره ایارش بار نیا

 ؟ چرا اون آخه ـ

  کردم یم حرکت باد سرعت به دمیش من نیماش سوار. مهیسراس هردو

 مشد یم دواریام داشتم تازه ایارش... دهیوترس تنهاس االن من گلبرگ ـ

 لهت تو یوقت روز اون. دستش از کردم تیشکا منه کار کنه یفکرم االن

 یوقت. کرد یکارم معصومانه نقدریا زدن یم خنجر قلبم به انگار دمشید

 نیا شهینم درست گهید. شدم ونهید اخراجش خاطر به ختیر اشک

  رابطه

  شهیم حل یچ همه دادش نباش نگران ـ
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 . خوردم یم حرص درسکوت هردو سیپل ی اداره تا

 

 [[ گلبــــــــــرگ]]

 . رونیب ایبب ـ

 همون پشت رفتم همراهش حرف بدون. زد دستم به بند دست دوباره 

 ؟. چکارکنن بامن خوان یم ایخدا...میستادیا یقبل اتاق

 هردواز. توحلقم آمومد قلبم... هیچ کپ. کردم کپ ایوارش ماکان دنیباد

 بود یوعصب یبرزخ هردو ی چهره آمدن طرفم وبه شدن بلند یصندل یرو

 .. عقب رفتم قدم ی. دمیترس ازشون لحظه ی یبرا

 . نکردم یدزد من... بخدا...ب ـ

  ستادیا روبروم ماکان

 . ببرمت آمدم باش آروم یکرد یدزد تو گفته یک ؟ گلبرگ یخوب ـ

  کرد بازپرس به رو یبانگران ایارش

 . خدا تورو دیکن بازش دیزد بند دست چرا ـ

 . ندارن شک من به که شد قرص دلم وماکان ایارش تیحما دنیباد

  رونیب ورفت کرد باز دستمو بند دست پرس باز ی بااشاره یقاسم سروان

 مکک گرفت مو بازو ریز ماکان  بامن بود قبل مثل رفتارشون بودم جیگ

 . ستادیا پرس باز زیم کنار رفت. نمیبش کرد

 یو خانوم نیا دیر یم شما بعد دیداکنیوپ دزد میگ یم ما سرهنگ جناب ـ

  دیکن یم داشت باز کاره

 ونگرفتن موردش یب بتیغ بود ما نیمضنون جز شونمیا دیجاو جناب ـ

  هیچ مشکل االن میکن شک شونیا مابه شد باعث حقوقش

 : گفت یبلند نسبتا یباصدا ماکان

 مویشناس یم شونویا یازهرکس بهتر ما دیکن آزادش ستین دزد خانم نیا ـ

  میدار اعتماد بهش

 . یزیم یرو وانداخت دستش یتو خودکار بازپرس
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 . میبرس کارمون به ما دیزار ینم شما دیجاو یآقا ـ

 . شد کینزد زشیم به بود ستادهیا سرپا هنوز که ایارش

 . دیکن آزادش میندار تیشکا اصال ما آقا ـ

 ام به هنوز شونیا یول دیچرخ ایوارش ماکان نیب نگاهش اخم با پرس باز

 . بوده چه شیطوالن بتیغ علت نگفت

 . شد بلند کنارم از ماکان

 من به نکهیا یبرا شونمیا. کردم یخواستگار خانم نیا از من جناب ـ

 . شمیم الشیخ یب خودش الیخ به. امدین کار سر نده جواب

 یرامآ یباصدا. نداشتم تحمل گهید بود پرس باز دهن به چشمم بااسترس

 : گفتم

 ؟ ماکان ـ

  طرفم برگشت زیت

  جانم ـ

 . بود ُمسکن مثل برام گفتنش جانم چه

 . نجایازا ببر منو. ستمیدزدن من توروخدا ـ

 من به خودشو ماکان. دیلرز یم شدت به هام شونه شد شتریب هقم هق

 . رسوند

 . نشست کنارم

  یبمون نجایا زارمینم زمیعز باش آروم ـ

 . ماکان به داد کردو یخال یآب وانیل بازپرس زیم یرو پاچ یتو از ایارش

 . بخوره بده ماکان ـ

 . گذاشت لبم وکنار گرفت ازش وانویل

 . یبش آروم تا زمیعز بخور ـ

 هق بازم. خوردم آب یکم. گذاشتم وانیل یرو ماکان دست کنار دستمو

 . کردم هق
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 ... خدا به دزدم من گن یم چرا ـ

 . گذاشت هایصندل وسط زیروم رو وانیل

 . شد رهیخ من به

 . عشقم باش آروم فقط ستیتون کار دنم یم...شیه ـ

 اهپناهگ ی فقط لحظات نیدرا. کرد صدا وعشقم من که بود یبار نیاول نیا

 سخت لحظات. برداشت من سر از دست سیپل بالخره خواستم یم امن

 . وگزروندم یاسترس پراز و

 ایارش. داد حرکت نویماش ماکان. شدم نیماش سوار ایوارش ماکان همراه

  عقب دیچرخ

 ؟ یدیترس یلی؟خ یخوب گلبرگ ـ

 . کرد تازه دلمو داغ باز ایارش یمهربون

 ؟ یرفت خبر یب چرا. باشم خوب من مهمه برات مگه ـ

 یم دینبا بود من از اشتباه اولم از. نبود تو آزار قصدم باورکن گلبرگ ـ

 . ایب کنار ماکان با. کنم یم خواهش ازت االنم. ماکان تو وسط دمیپر

 روگرفتم بابا ی وشماره آوردم رونیب فمیازک از مویگوش ندادم یجواب

 .دادا جواب بوق نیبااول

 ؟ یتوا بابا گلبرگ ـ

 . شدم آزاد ییبابا ـ

 ؟ خونه یایم یدار.. شکر خدارو... شکر خدارو ـ

 . امیم دیجاو یباآقا بله ـ

 . رسوند خودشو خبردادم بهش تا داره خدانگهش ـ

 از  داشتم. کردم وقطع یگوش. میزن یم بعدحرف خونه امیم دارم بابا ـ

 با. بستم چشمامو. گرفتم چنگ به سرمو دودست با. ُمردم یم سردرد

  کردمو بلند سرمو ماکان یصدا

 ؟ چته گلبرگ ـ
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 ردک یم نگاش ینجوریهم ایارش شد ادهیپ. کرد پارک نویماش. ندادم جواب

 . کرد وباز من طرف ودر زد ودور ینیماش

 . لرزوند قلبمو مهربونش ونگاه برداشت سرم یرو از دستامو

 ؟ کنه یم درد تیجا گلبرگ ـ

 .  نجاتم ی فرشته کردم احساس گرفت بغضم شیمهربون از

 . کنه یم درد یلیخ سرم ـ

  کرد صداش ماکان. گرفت فاصله نیماش واز شد ادهیپ ایارش

 کجا؟ ایارش ـ

 . دادش امیم االن ـ

 ی با یوقت یول شد ناراحت صحنه نیا دنید از فکرکردم لحظه ی یبرا

 همون. بود یواقع مرد ی اون. شدم خوشحال برگشت یخوراک پراز سهیک

 هدادب رو سهیک. داکنهیوپ وعشقش بشه خوشبخت که. کردم رزو آ لحظه

 . ماکان

 .  افتاده فشارش ترس از معلومه بخوره بده بهش ـ

  گرفت رو سهیک ماکان

  داداش نکنه درد دستت ـ

 وهیآم پاکت ماکان خوب حس ی. کرد یم یحال ی آدمو گفتناشون دادش

 .گذاشت داخلش شویدنیکش رونیب رو

  بخور ایب ـ

 هک اون یول شدم بهتر یکم داشتم ازین بهش واقعا چون خوردم رو وهیبم آ

 . کنه خوبم کامل که نبود مسکن

 . ستادیا کان ما کنار ایارش

 یالاشک یکن تحمل منو یتون ینم اگه باشه... سرکارت برگرد گلبرگ ـ

 رفک چاره یب نیا ؟به خوبه شرکت امینم من یهست تو یوقت اصن نداره

 . کن

 .دیچرخ ماکان به نگاهش
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 نیتوا شده آب ینیب ینم. یکرد داغونش دختر شده ونتید چارهیب نیا.ـ

 . مدت

 . کردم نگاه ماکان کلیه به. زدم یپوزخند. شدم جسور باز

  نباش نگران ستین بشو آب کلیه نیا...هه ـ

 . انداختم ایارش به یزیت نگاه

 مگه یرفت یخداحافظ بدون ؟چرا یریبگ میتصم من یجا به گفت یاصالک ـ

 تنها من یبزرگ نیا به ایتودن د؟ید یم پاس هم وبه من که فوتبالم توپ من

 سرم از دست. رمیبم خودم در به دیزار ینم چرا...؟ نمیزم یرو دختر

 .  دیبردار

 ی عقده هیباگر زد یم دودو چشمام شد یم شتریب هرلحظه سردردم

 ما یحرفها به سکوت در ماکان که بود نجایا جالب. کردم یخال خودمو

 لحن با آخرم در دیخر جون به منو زدن حرف تند ایارش. داد یم گوش

 : گفت یآرام

 ؟. االن یشد ی؟خال شد تمام

 .داد ادامه. زدم داد سرش شدم شرمنده که بود آرام لحنش نقدریا

 دستم از یبود ناراحت لحظه داونیشا. گذشت سخت بهت دونم یم ـ

 عدب به نیازا بزار یخوشبختر ماکان با تو یدیفهم کارمو لیدل حاال یول

 تیحما ازت یطیشرا هر در دارم جون تا. یکن هیتک بهش که باشم یبرادر

 هنوز میدون یم خوب. کارت سر برگرد خوب یدخترا مثل حاال. کنم یم

 گارد یباد برات من خل ی خاله پسر نیا مدت نیتوا ینکرد دایپ کار

 یحرف گهید ینخوا خودت تا دم یم قول ماکان طرف از من. بود گذاشته

 . نزنه یوعاشق وعشق یخواستگار از

 ودر دیکش خوشحالتش یموها تو دستش ی دیچرخ ماکان طرف به نگاهم

 عشق نیا از داره من مثل اونم بود غم پر نگاهش. داد یم گوش سکوت

 یچ. چرخوند خودش طرف به صورتمو دست ی با ایارش. کشه یم رنج

  ؟ یگرد یبرم حاال یگیم

 کرده آرامم شهیهم مثل ایارش یحرفها. شد غم پر دیلرز ماکان یبرا دلم

 . دیچرخ ماکان به نگاهم. بود

 . داره شرط یول امیم باشه ـ

 : گفت یزود. نشد پنهان دمید از نشست ماکان رولب که یلبخند
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 . قبوله یشرط هر باشه ـ

 . کردم وباز دادم فشار محکم سردرد شدت از چشمامو ـ

 . نکش گاریس مهمتر ازهمه نده ریگ بهم مدام فتین راه دنبالم ـ

 . زد یگشاد لبخند. داکردیپ یخاص برق چشماش

  باشه دم یم قول ـ

 . نییپا انداخت سرشو. شد نیغمگ نگاهش دوباره

 یمشکل برات کار سر که بودم نگران چقدر هفته چند نیتوا یدون ینم ـ

  امنه کارت محل مطمئنم حاال حداقل. ادیب شیپ

 . نداشتم گفتن یبرا یحرف گهید

 ؟. خونه برم تونم یم حاال ـ

 از بار ی وقت چند ماکان.نطوریاهمیارش. شد وسوار زد دور نویماش ماکان

 یکس خونه تا. کنم نگاه و رونیب کردم یسع منم. زد یم دید منو نهیآ تو

 دش شروع دوباره بود شده متوقف یمدت یبرا که برف بارش. نزد یحرف

 چون دیشا.  بکشم یسخت همه نیا دیبا سرد یزمستانها چرا دونم ینم.

 . رهیدلگ یلیخ

 ادهستیا برف زشیر ریز ونگران ومامان بابا دور از.  میدیرس که کوچه سر

 عقب در رسوند نیماش به خودشو ن ماما. ستادیا در یجلو نیماش. بودن

 کرد بغلم هیگر با نشدم ادهیپ هنوز. کرد وباز

 یکش یم چه ما خاطر به مادر برات رمیبم یبرگشت دخترم شکر یاله ـ

 . دخترم یخوب.

 . شدم ادهیپ

  نباش نگران مامان خوبم ـ

 . کردن یپرس واحوال. شدن ادهیهردوپ وماکان ایارش

 بود دهیبر امانمو سردرد آخه باشه مامان ی نهیس تو سرم دادم حیترج

 : گفتم یجون یب یباصدا.

 ... سرم... سرم مامان ـ

 . فتمین تا گرفت کمرمو محکم. هیباگر مامان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
240 

 . شد پرپر گلم بده مرگم خدا ـ

 کردم حس کمرم دور یا مردانه دست شدن حلقه فقط  بود بسته چشمام

. 

 . کنم کمکتون دیبد اجازه ینادر خانم ـ

 یلیخ دونم یم ماکان به داد منو خواسته یخدا انگار مامانم بود ماکان

 یهوشیب مرز... نبودم خودم توحال... بگم رو بله ماکان به داره دوست

 محکم منو. ومردونش بزرگ یدستاد افتاد توبغلش سرم... یاریوهش

 بد حالم نقدریا. میشد رد ایوارش بابا کنار از داشت یبرم قدم آروم گرفت

 عقب به سرشو ماکان میشد اطیح وارد. ندادم سالم  بابا به که بود

  برگردون

 ریبگ یتیتقو مپول آ سرُم هست داروخونه ی تر باال ابونیدوخ..؟ ایارش ـ

  برگرد یَجلد فقط اریب

 . برگشتم عیسر دادش چشم ـ

 تو ی هاستفاد یبرا لچریو ی ایتازگ شد اطیح وارد ما دنبال لچرشیو با بابا

 یتو یبرا وبشوره چرخش  بشه مجبور کمتر مامان تا. دمیخر خونش

 امتک برام یبخار کنار شد وارد باعجله ما از قبل مامان... کنه آمادش خونه

 زا آروم امو ومقنعه درآورد مانتومو مامان نشستم ماکان کمک به. گذاشت

 نیا. دمیکش دراز کرد کمک. انداخت سرم یرو یریروس دیکش سرم

 دهکر  بغل رو رضا که گلرو. پزشکمه ماکان و ضمیمر من که باره نیچندم

 وداد سالمش جواب ییرو باخوش کان ما.داد سالم ستادهیا اپن کنار بود

 . ستادیپاا سر دوباره بابا باورود. نشست من کنار.

 . دیدیکش زحمت خدا تورو دییبفرما ـ

 و دیافتاد زحمت تو ما شرکت خاطر به که دیببخش  کنم یم خواهش ـ

 . دیکش یسخت همه نیا هم گلبرگ

 . آمد نییپا لچرشیو از بابا

  ییبابا سالم ـ

  دیبوس سرمو

 ؟ بابا یخوب من گل سالم ـ

  دادم جواب بابغض
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  بابا خوبم ـ

 . بود زونیآو لبام

 برگشت یوخوراک وهیوم وهیم آب پراز سهیک ی با ایارش دینکش یطول

 کرد یرومعرف ایارش ماکان

 کمپزش البته هستن توشرکت من کیوشر خاله پسر شونیا ینادر یآقا ـ

 . هست

 غلب رو رضا ها دهیند بچه مثل ایارش. کرد ییگو آمد خوش بالبخند بابا

 ماکان. کرد یم کمک مامان به توآشپزخونه گلروم. کرد یباز ب وشروع

 تمبس چشمامو سرُم یتو زد آمپول تا چند بعد. دستم به کرد وصل سرُمو

 انگار... داشت یخواص شوق ی خونمون بودن گرفته آرامش همه انگار

 من یبرا یبودول دهیخواب  کرد یم غرق خودش در منو داشت که یطوفان

 دارم ارامش احساس ایوارش ماکان باوجود اما بود یآور وزجر بد ی تجربه

 خنده یصدا رفت کنار ماکان نفع به  که باشه گنده دل  یلیخ دیبا ایارش.

 معمول طبق که رضا بود دهیچیپ توخونه کرد یم یباز بارضا که هاش

 اهر  متکاش یرو نشسته نشسته نشیماش ای دوچرخه بود کرده متکاشو

 رو دمیکش دست آروم سوخت یم ادیز خاطراشک به چشمام رفت یم

 یم آرامش احساس بهم عطش یبو بود نشسته سرم کنار ماکان چشمام

 :  گفت بابا بودو بابا صحبت مشغول.  داد

 . بخونمش برم بااجازه بخونم نماز دورکعت کردم نذر گلبر یآزاد یبرا ـ

  چرخوند بابا طرف وسرشو کرد ینگاه  من به ماکان

 . باشه قبول دییبفرما کنم یم خواهش ـ

 ایارش. کرد ییرایپز ایوارش ماکان از وهیم با مامان. بخونه نماز رفت بابا

 . کرد ماکان روبه شد بلند. نخورده وهیم

 . دارم یکار ی رونیب برم من. شهیم تمام سرُمش تا ماکان ـ

  برو باشه ـ

 رفت خودشم بخونه درس تا اتاقش گلرروفرستاد مامان...رفت ایارش

 ینم بستم چشمامو بود یباز سرگرم همچنان کوچولوم رضا آشپزخونه

 عیسر دستم شدن بافشرده ؟ بود ماکان وجود از آرامش همه نیا دونم

 دستمو تر محکم ماکان بکشم دستمو خواستم یم کردم باز چشمامو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
242 

 یاصداب. باشم آروم دیبا دمیفهم بست وچشماشو گرفت گاز لبشو گرفت

 : گفت میبشنو خودمون فقط که یآروم

 ها هیگر نیا کنم جبران بتونم روز ی دوارمیام شده سرخ یلیخ چشمات  ـ

 ...رو

 چیه چرا. بود شده داغ دستش تماس از بدنم شدم رهیخ بهش سکوت در

 ؟ نکرد دستش تو از دستم دنیکش رونیب یبرا یمقاومت

 نیآخر دعقبیوکش دستش عیسر ماکان شد هال وارد ییچا ینیباس مامان

 بلند در زنگ یصدا که شد یم قیتزر رگهام به داشت سرُم یها قطره

 وارد قرمز ی دوچرخه ی با ایارش کرد باز ودر وجواب فونیآ مامان شد

 دوچره دنید از رضا آمد رونیب اتاق از بود شده تمام نمازش که بابا شد

 . دیپر یم نییپا باال

 . چچرخه شون آخ ـ

 سوار دیوبوس کرد بغل رضارو ایارش  دنیخند رضا زدن حرف لحن از همه

  کرد دوچرخش

 رضـااا آقا دوچرخه نمیا بفرما ـ

 بابا دادشتم ضعف هنوز... نشستم آروم کرد جدا دستم از سرومو ماکان

 . کرد ایارش روبه

  آقا مینبود زحمت به یراض یدیکش زحمت چرا ـ

 . دیبوس رو رضا ایاش

 یناگهان دیببخش خونتون آمدم اوله بار یزحمت چه. کنم یم خواهش ـ

  گرفتم یم ییکادو دیشدبا

 : وگفت شد شاد رضا یشاد واز انداخت گل لپاش مامان

 از نمیا... وهیوم وهیآبم از اون دیدیکش زحمت یلیخ نکنه شمادرد دست

  دوچرخه نیا

 ی دوچرخه ی صاحب ورضا دادن تیرضا بالخره تعارف یکل بعداز

 تکاروم مامان نشست کنارم بابا. بزنه پا کرد یم کمکش ایارش شد خوشکل

 تپش هب قلبمو ماکان گاه یوب گاه یها نگاه کنم هیتک بهش تا. دیکش باال

  از بازم بابا... بود شده بهتر حالم یکم. بود انداخته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
243 

  کرد تشکر ماکان

 بود بازداشت تو دخترم االن دینبود شما اگه دیجاو یآقا ممنون یلیخ ـ

  رانداختیز به سرشو ماکان

 . دیشد ماگرفتار خاطر به شما دیونزن حرف نیا ینادر یآقا نه ـ

 روسرشون رو خونه ورضا ایارش بود بخش آرامش برام ماکان یصدا

 ایارش روبه ماکان زدیم دورش ایوارش دوچرخه بر سوار رضا بودن گذاشته

  کرد

  یکن یم شلوغ چقدر یا بچه مگه نیبش  زشته ایارش ـ

  کرد کج گردنشو ریز دوسربهیکش توموهاش یدست ایارش

  گرفت دشیناد شهینم نهیریش ازبس بچه نیا دیببخش ـ

  دیچرخ وبابا من نیب نگاهش مامان دنیخند باهم همه

  میبش مرخص گهید ما دیبد اجازه اگه ینادر یآقا ـ

  زد یلبخند نشست کنارم آمد ایارش ستادیا شد بلند

  کارت سر وبرگرد کن فراموش رو گذشته گلبرگ ـ

  کرد فیتعر به شروع مامان بارفتنشون. دادم تکون سرمو فقط

 پسر نیا مامان گلبرگ کنه حفظشون خدا یخوب یپسرا چه...ماشاال ـ

 چشم لحظه ی. کرد یم نگات یناراحت با چطور دمید داره دوستت یلیخ

 هشب اویب...بود تو شیپ حواسش یول زد یم حرف بابات با برنداشت ازت

  بده مثبت جواب

  داد یم گوش سکوت در تاحاال که بابا

 نعره چنان یگوش پشت زدم زنگ تابهشون بامامانت حق دخترم ـ

 کرد عوقط یگوش یخداحافظ بدون رونیب پره یم االن یازگوش دگفتمیکش

. 

 زا ترس یول دیکش یپرم براش دلم نداشتم یحرف وبابا مامان جواب در

 . داد ادامه بابا شد یم مثبتم جواب مانع شدن رها

 تا گفته دمیجاو یآقا کنم یم تیحما ازت من یریبگ یمیتصم هر دخترم ـ

   مونهیم منتظر  یبخوا تو وقت هر
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 یم دلم رفتم خواب به ماکان دیبا شب اون داد یدمیام  بهم شهیهم بابا

 دوباره بالخره... نداشتم یآمادگ هنوز یول بزارم کنار دویترد خواست

 بغلم ممحک ستاره شدم روبروم همکارانم گرم بااستقبال کارم سر برگشتم

 : گفت کنارگوشم کرد

  یایم دونستم یم ـ

 ایوارش ماکان بعد ساعت ی کردم شروع وکارمو ستادمیا سابقم یسرجا

 تنگ شلوار. کردم گم وپامو دست ماکان دنیازد شدن وارد دیبازد یبرا

 لباسش همرنگ اسپرت کت یو رهیت یآب وبلوز یا سورمه برنگ کتان

 یکمش شلوارکتان هم ایارش...بود شده ست شلوارش با که اسپرت کفش

 ما تقسم طرف دبهیبازد از قبل.بود دهیپوش یمشک کاپشن دیسف بلوز

 نبیوز ستاره نشد پنهان کس چیه دید از ماکان لب یرو لبخند. امدن

 جواب لب یرو بالبخند ماکان دادم سالم منم دادن سالم باهم وسارا خانم

 . کرد من روبه دادو

  ینکن قهر گهید دوارمیام ینادر خانم سالم ـ

  نییپا انداختم وسرمو شد داغ لپام

  آورد جلو یکم سرشو شد کینزد بهم قدم ی ایارش

 نداره صفا تو بدون نجایا یآمد خوش ـ

 زدن سر گهید یقسمتها به ما از یخداحافظ با هردو نداشتم یجواب بازم

 بعداز رفتن همه از یکل دینباش وخسته یخداحافظ یبا دیبازد از بعد

 به یکردکم یم وکار بود ستادهیا کنارم ستاره شدم کار مشغول رفتنشون

 . کرد نگاه اطراف

  بود جهنم نجایا ینبود که یمدت نیا یبدون اگه دختر یوا ـ

  نشست میشونیپ به یاخم کردم تعجب

 ؟ چرا...وا ـ

 موش سوراخ دنبال کن باور. بودن مار زهر برج مث هردشون یدون ینم ـ

  میگشت یم

  شد خنده به لیتبد اخمم

  داره من به یربط چه خب ـ
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 شد گند اخالقشون رفتنت بعداز معلومه ـ

 : گفتم چسبوندم یم سرُمها یورو مصرف خیتار برچسب که نطوریهم

 . بشم شما یناراحت باعث خواستم ینم دیببخش

 :وگفت چرخوند یسر دیشنیم مارو یحرفها که سارا

  کردن چاره یماروب یرفت یوقت یتوبود شونیسوگل گهید بله ـ

  انداختم باال ی شونه 

  کن یم یانجور نایا بدنم کجا از من ـ

  دیپاش روم به ینیریش لبخند خانم نبیز

 زیچ همه یبرگشت که حاال...نباش حرفهام نیا نگران  یآمد که االن گلم ـ

  شده درست

 طبق ماکان رفتم یم سرکار همچنان ومن گذشت گهید یوشبها شب اون

 ردهک بارو کی ی هفته دیبازد یول شدینم چمیپاپ گهید بود داده ک یقول

 سمیسرو منتظر که شبا یبعض دورادور که بودم متوجه هرشب بود

 دلتنگ روزها از یبعض برسه سیسرو تا کرد یپارم گوشه یو نشیماش

 ... کردم یم حس قلبم ورو یزیچ ینیسنگ یحت بودم باهاش زدن حرف

 

 ««شش فصل»»

 دیع ب هفته کی بود شدن تمام حال در شیسرماوسخت ی باهمه زمستان

 گهید ک امسال کردم دیخر خانوادم یبرا عشق باشور باز بود مونده

 قتهرو کار سر رفتم یباخوشحال شب... میکر دیخر یکل مینبود بدهکار

 ... وآرامش یشاد از بود پر برام روز اون کردم یم دیخر خانواده یبرا

 آمد یحسن یآقا رفت دیبازد بعداز ماکان گذشت کارمون از ساعت چند

  وستاره من کنار

  سیرئ ی خونه دیبر دیبا دیع امسال دیباش آماده هردوتون ها بچه ـ

  دیپرس باتعجب ستاره ختیر یهور دلم

  میبر ما امسالم یعنی ـ

  بود یراض کارتون از آقا بله ـ
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 الس کرد یم فرق شیپ باسال امسال داشتم دلهوره بود برده ماتم که من

 هردوعاشق امسال یول دونست ینم واون بودم ماکان عاشق من شیپ

 ؟ شهیم یچ حاال میدار خبر هم دل حال وهردواز میهم

 . کرد منومن یکم ستاره

 . دارم ینیب عمل نوبت گهید دوروز امیب تونم ینم من راستش ـ

  داد تکان هوا تو یدست یحسن یآقا

  گم یم آقا به باشه... بابا یا ـ

  دیچرخ من به نگاهش

  باش آماده شما ـ

  گفتم یآروم یباصدا بود شونیپر افکارم بودم دودل هنوز

 . بدم جواب فردا دیبد اجازه اگه ـ

 . نکرده اهیس روزگارمونو آقا تا بده جواب زود فقط دخترم باشه ـ 

  کردم ستاره روبه ورفت گفت نویا

 ؟ بود یچ منظورش ستاره...ا ـ

  انداخت باال ی شونه

  شده ونتید سیرئ دونه یم نمیا کنم فکر دونم ینم واال ـ

 ... کردم بازوش ی حواله یمشت

 ؟ ینکن وعمل دماغت شد ینم حاال... زدنت حرف نیباا کوفت یا ـ

  کرد نازک یچشم پشت

  سرکالس امیب دیجد وبادماغ دیجد سال خوام یم جونم نه ـ

 . ماساژداد سرشو سرش پشت زدم دست ی

 ؟ یریم نشونه منو همش چته...ها  ـ

 محل یول شدم روبرو واعظم سارا جمله از ایلیخ باحسادت خالصله

 . نداشتم کل کل ی حوصله یعنی نزاشتم

 . مدآ  استقبالم به معمول طبق ییرو باخوش مامان رفتم خونه به که صب
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  مامان سالم ـ

 ینباش خسته مامان گل سالم ـ

  مامان یمرس ـ

 . رفتم اتاقم طرف به

  دمیشن صداشو مامان جواب از ؟قبل دهیخواب بابا ـ

  دارم کارت ایب... دارمیب گلم نه ـ

 . ستادمیا در چارچوب تو رفتم اتاقش طرف به گذاشتم نیزم فمویک

  جون بابا سالم ـ

  بابا جون سالم ـ

  دیبوس سرمو بغلش دمیخز کرد باز دستاشو

  ینباش خسته ؟ دخترم یخوب ـ

  دیدار یکار جانم... بابا یمرس ـ

 دیع امیا یبرا خواست اجازتو زد زنگ دیجاو یآقا شبید دخترم آره ـ

  خونش یبر

 . شد گشاد چشام

 ؟ گفته شما به اول پس بابا ـ

  کن آماده خودتو دخترم آره ـ

  دیندار یحرف ؟شما برم امسالم یعنی ـ

  برو دخترم آره  ـ

 : گفت بود ستادهیا سرم پشت که مامان

 یریبگ متویتصم یبتون دیشا... برات فرصته نیبهتر نیا ـ

  پام رو دمیکوب یمشت کالفه

 ؟ دیشد همدستش شمام...ااا ـ
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 یجا سر لباسهام ضیتعو بعداز. رفتم اتاقم به نشدم منتظرجوابشون

 طاقت تونم یم چطور... دمیکش دراز بود کرده آماده مامان که میشگیهم

 . تمرف خواب به االیخ فکر ؟باهزار یچ ببازم خودمو اگه باشم یقو ارمویب

 که یکس عشقم ی خونه در ساعت سر ومن شد شروع التیتعط بالخره

 ی عنوان به بله معشوقه عنوان به نه ستادمیا زنم یم بال بال براش

 ازب در وفشردم زنگ.. ادیب ستاره یجا ب قراره یک دونم ینم... کارگرساده

 یم دلم روبروشدم رنگارنگ یها شکوفه وپراز بزرگ اطیح به شد

 ایح شرمو افسوس یول آغوشش تو پربکشم دمشید که االن خواست

 خانم نویم. شدم کینزد یورد در به. شد یم مانع شدن رها از یودلواپس

 . کرد استقبال من بالبخنداز کرد وباز در

  خانوم نویم سالم ـ

  یخوب دخترم سالم ـ

 د؟یچطور شما ممنون »

  بفرما خوبم منم ـ

 وارزانیاخت یب طرفم دیدو دیود من تا زایل شدم وارد کناررفت در یازجلو

 . کردم بغلش زدم

 .برداشتم بوسه سرخ یها گونه از

  یخوب... نیزاروببیل یوا ـ

 .داد جوابمو گانه بچه بالحن

  یمس لوبم ـ

  رفت ضعف زدنش حرف لحن نیا یبرا دلم

  گذاشتم نشیزم

  کن یبروباز ـ

 وبهر  یآرام یباصدا کردم نگاه اطراف به هاشیباز اسباب کنار رفت دویدو

  کردم خانوم نویم

  ستین خونه یکس ـ

  زد یلبخند
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  اونجاس هست چرا... آقاس منظورت اگه ـ

  کرد اشاره یو یت یجلو یمبلها به

 یم قلبم ختیر یهور دلم لحظه ی بود من به پشتش چرخوندم سرمو

 نارک ترسو داشتم دوست بهش نسبت داشتم یعجب کشش ی یول دیلرز

 ادد آزارم سخت یزیچ ی یول... بغلش وبپرم بزارم کنار ارویوح شرم...بزار

 اکموس کردم بغض نهیوبب من برنگشت یحت بود دهیوشن من یصدا نهیباا

 ستادمیا یراحت یمبلها کنار رفتم جلو وآرام کوتاه یباقدمها گذاشتم نیزم

 .شد گره هم تو دستام

  دیجاو یآقا سالم ـ

  داد جوابمو یعاد یلیخ. انداخت من به ییگزرا نگاه نشست صاف

  یآمد خوش سالم ـ

  ممنونم ـ

  بگه بهت کارتو خانوم نویم برو ـ

  چشم ـ

 هم به وشدم گره یدستها... قلبم یکریبرپ بود یپتک مثل سردش برخورد

 زایول خانم نویم رفتم ساکم طرف به بشم آروم یکم تا دادم فشار

  شدم آشپزخونه وارد دست به ساک بودن توآشپزخونه

 خانوم؟ نویم ـ

  زاگذاشتیل لب یبودرو دستش که یآب وانیل

  دخترم جانم ـ

 ؟ کجاباشم دیبا من ـ

 داد جواب داد یم آب زایل به نطورکهیهم

 گذاشت زیوروم وانیل کردم آمادش برات شیپ سال اتاق همون ـ

 شد رهیخ صورتم وبه زکردیر چشماشو

 ؟ خوبه حالت دخترم چته ـ

 . زدم یلبخندزورک
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  کنم عوض لباسمو برم بااجازه یمرس خوبم ـ

 زد یلبخندمهربان

 با بود داده سفارش برات لباس دس سه آقا یزیچ ی فقط برودخترم ـ

 نمیهم یبرا کمه کارمون امسال اتاقت گذاشتم.. ستش یوروسر کفش

  یهست تو فقط

  زدم یلبخند باز

  بااجازه ممنونم ـ

 پرده فقط بود سابق مثل یچ همه انداختم روتخت ساکمو شدم وارداتاق

 عوض رزسرخ گل از هیهاش با یریحر یصورت ی باپرده جاشو یکرم ی

 پروندمش کردنم دست بادست بود کالفه خودم ازدست بود شده

 بود روتخت دمیجد یلباسها خواد یونم من گهید که معلومه ازرفتارش

 بود هانداز  کامال دمیپوش ویکایآمر قهیو ییعصا برش یصورت وشلوار کت.

 کفش... یعال یباطراح دوخت وخوش نقص بدون رهیام کار دونستم یم

 متما مونه ادشی پام شماره خوب بود ونیپاپ ی جلوش ک یعروسک تخت

 خاطرم از لحظه ی رفتارسردش زد یم چنگ گلوم به یبیعج بغض مدت

 مداد جا کمد تو لباهامو کنان غرغر. کرد یم دترمیناام هرلحظه و رفت ینم

 اقات واز دمیپوش لباسهامو رنگ هم شال کردم برانداز خودمو نهیتوآ یکم

 کردن پاک مشغول خانوم نویم. گرفتم شیپ رو آشپزخونه وراه رونیب رفتم

 . زد یلبخند دنمیباد بود یسبز

  ادیم بهت رنگ نیا چه ماشالله ـ

  زدم یولبخند کردم برانداز خودمو یکم

 ؟ هیچ کارمن یراست... دیدار لطف شما ممنونم ـ

 :کردگفت یم پاک هارو یسبز ک نطوریهم

 شمال یالیو رفتن یآمدن آقا ی خانواده میندار مهمون امسال دخترم ـ

 ... وماهکه ایارش آقا عقد جشن دیع دهم فقط

 .شد گشاد تعجب از وچشمام باز دهانم

 ماهـــــک؟؟؟ ـ

 ؟ یکرد تعجب چرا دخترم بله ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
251 

 ... وهی گرفت دلم چرا دونم ینم... امیب رونیب خبر نیا ازشوک کردم یسع

 ی؟کار چکارکنم من االن خب... بشن خوشبخت نکردم تعجب نه نه ـ

 ... بدم انجام ستین

  یباش  من شیپ نجایا ای اتاقت یبر یتون یم نه کارک

 شلوغ نجایا چقدر شیپ سال... شدم یسبز کردن پاک ب شروع

  ستین مهمون از یخبر امسال ادیم بوش نجورکیا جانیبودوپره

 نیپرچ سارافن خانم نویم کمک ب شد شروع لیتحو سال ی لحظه بالخره

 ک یوا بستم یخرگوش بورشو یموها میدیپوش زایل ب ییا روزهیف یآب

 رکنا لیتحو سال ک رفت ماکان ی اجازه با خانم نویم... بود شده ناز چقد

 نداره توجه من ب یکس دمید یوقت زایول ماکان موندم من باشه خانوادش

 ب موقلب ماکان رفتارسرد دمیکش دراز تخت ورو اتاقم رفتم ماکانه منظورم

 باشم کنارشون لیتحو سال ی لحظه نخواست ازم یحت بود آورده درد

 نیقی ب حاال دمینشن ازش یزیرچیبخ وشب سالم ی بجز نجامیا دوروزه

 نداره ودوست ومن شده منصرف بامن ازدواجش شنهادیپ از ک دمیرس

 اول ایارش مثل اونم دونستم یم بود شده یجد اخمو سیرئ همون دوباره

 نیناباایوا کجا من ندادم مثبت جواب بهش خوبه بازم... رهیم زارهیم راه

 دمیکش شکمم تو زانوهامو دمیخواب پهلو ب... کجا وثروتشون مال هم

 شد ریکردوسراز دایپ خودشو راه آروم اشک. گذاشتم روهم وستامو

 تشنه من... شانیپر زارو حال داشتم یبیغر ی لحظه کرد سیخ ومتکامو

 کنارش تونم ینم کمینزد بهش نقدریا ک االن بودم شده ماکان توجه ی

 بلند قامت دربازشدو شدم رهیخ در وب نشستم در یباصدا... باشم

 . شد انینما ماکان

  بزنم یحرف نکهیازا قبل کارم پاک اشکامو دست باپشت یتند

  مبارک دتیع شد لیتحو سال ـ

  کردم زیآو ازتخت پامو

  مبارک دشماهمیع ـ

 زدن چنگ قلبمو انگار بارفتنش... ورفت وگفت کیکوچ ی جمله نیهم

 نبش صورتم مهمون اشکام باز دادم اجازه گرفتمو دستام نیب صورتمو

 میگوش صفحه ب چرخوندم میگوش طرف ب سرمو تلفن زنگ یباصدا

 دمیکش قیعم شدچندنفس انینما روش خانوادم خندان عکس کردم نگاه

  بشه صاف صدام تا
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  دیچیپ توگوشم بابا یصدا سالم الو ـ

  مبارک نو سال دخترم سالم الو ـ

  یی بابا مبارک شمام نو سال ـ

  دخترم یخوب ـ

 ها؟ بچه مامان دیچطور شما خوبم بله ـ

 ...خداحافظ ازمن مامانت بابا یگوش میخوب همه شکرخدا ـ

  گلم سالم الو ـ

  مبارت دتیع مامان سالم ـ

  خوبه یچ همه ماکان آقا از خبر چه یخوب زمیعز مبارک دتوامیع ـ

 . راحت التیخ مامان بله ـ

 ؟ مادر یندار یکار برس کارت ب برو شکر خدارو خب ـ

  خداحافظ روببوس رضا گلرو جان مامان نه ـ

  خداحافظ گلم باشه ـ

 ودب دستم تو یگوش هنوز گرفت آرام دلم یکم خانوادم با صحبت بعداز

  دادم جواب زنگ نیبااول خورد زنگ ک

  مبارک دتیع خانوم نینازان سالم الو ـ

 داد جواب مانند غیج

  مبارک دتوامیع عشقم سالم ـ

 شــــــه؟یم چت چارت یب نامزد پس عشقتم من اگه نمیب سایوا ـ

  زد ی قه قه

 تماح منتظرتم مهیعروس دیع پنجم نره ادتی یراست شهیم میچ همه اونم ـ

 ها یایب

  گفتم یباخوشحال

 . دیگرفت ازدواج ب میتصم زود چه مباره یییوا ـ
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  میسربدون پسرمردمو میستین باکالس تو مث گهید مینیماا ـ

  دیخند غش غش

  امیم داد اجازه سمیرئ اگه باشه یبخند خیرو کوفت ـ

 . کنم یقهرم باهات یاین اگه خودم جان ب ـ

  امیم بده اجازه اگه که گفتم باشه ـ

 دیومعشوق عاشق شما دونم یم ک من جونم یگل منتظرتم پس باشه ـ

  یبا منتظرتم... دهیم اجازتو نباش نگران پس

 بلند... دیچیپ توخونه  یقشنگ آهنگ یصدا. گذاشتم یپاتخت ورو یگوش

 تاریگ ماکان بود باعروسکاش یباز مشغول زایل کردم نگاه در یال واز شدم

 ...کرد خوندن ب وشروع نواخت یم دست ب

  رمیس ایازدن گرفته دلم

  رمیبگ یازک سراغتو رمیمیم دارم

 نه ای ینیبیم صدامو بغض اموییتنها

 نه ای ینیشیم من دل دردو یپا زره ی

  خرابه حالم شکسته بغضم گرفته دلم

  عذابه همش یبیغر همش تو یب یروزا

  انهی ینیبیم صدامو بغض اموییتنها

  خرابه حالم شکسته بغضم گرفته دلم

  عذابه همش یبیغر همش تو یب یروزا

  انهی ینیبیم صدامو بغض اموییتنها

  انهی ینیشیم من دل دردو یپا زره ی

 ازب اشم نشستم واریکنارکنارد سرخوردم زدیم چنگ گلوم ب یعجب بغض

 ی از داره من مثل اونم... بود بایز الود بغض صداش تن کرد دایپ راهشو

 ب منشستیم کنارش و گذاشتم یم کنار ترسو نیا کاش برهیم رنج یزیچ

 بت از دارم عاشقشم بگم بهش تونستم یم کاش کردم یم اعتراف عشقم

 ... سوزم یم عشقش
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 از ییرایپز یبرا وآماده دارشدمیب زوود صب گذشت یسخت ب اونشب

 زیم دنیچ مشغول خانوم نویم وبعدآشپزخونه رونیب رفتم نوروز یمهمونها

  میکرد بغل همو رفتم طرفش ب دادم سالم بود صبحانه

  مبارک نو سال سالم ـ

  مبارک نوتوام سال دخترم سالم  ـ

  کردم اطاف ب ینگاه میشد جدا ازهم

 رسن؟یم مهمونا االن هیچ کارم خانمو نویم ـ

 زد یمهربان لبخند دویکش شونم یرو یدست

  میندا یادیز کار پس ستین یخبر مهمون از امسال دخترم ـ

  دمیکش هم در ابروهامو تعجب با

 چراا؟ آخه ـ

  کرد اشاره استکان ب چشم با گذاشت زیکردوروم ییچا پراز یاستکان

 ونداره یکار ودماغ دل وقته یلیخ قا آ راستش... بخور صبحونه نیبش  ـ

 ک باشن نجایا خانوادش خواست ینم یحت مسافرت رهیم گفته همه ب

 رفتن نداره یخوب روز حال دنیفهم انگار انام ادیب مهمون اونا ی بهونه ب

  شمال

  کردم تعجب باز

 ؟ آقا چشه شده یچ مگه چرا آخه ـ

  ونشست دیکش عقب کنارمو یصندل زدو یلبخند

 ؟ شده ینجوریا  چرا یدون ینم تو یعنی ـ

  گذاشتم نمیروس دستمو شدم یم خل داشتم گهید

 ؟ بدونم دیبا کجا از مننن؟من ـ

 آورد نییپا صداشو وتن گرفت دستامو

 عاشقت یجور بد یبرد سرش از وهوش عقل یکرد ونشیتود دختر ـ

  شده

 :گفتم درآمده حدقه از یباچشما بازمو رودهان گذاشتم دستمو
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 ؟ دیدون یم کجا از شما ـ

 خونه آورد هوش یب تورو ک شب اون کردم بزرگ رو آقا من زمیعز ـ

 لیدل من فرستاد یم لعنت خودش به مدام بود نگران برات چقدر دمید

 اون یآشفتگ یول گذشته نتونیب یچ دونم ینم دونم ینم وهنوز شب اون

 ازت ستین یخبر وجشن مهمون از نکهیدادباا یم عشق خبراز شبش

 چرا؟؟ یدون یم... یایب ک خواست

  دادم تکان نیطرف ب سرمو

 ... دونم ینم نه ـ

  دیخند باز

 تازه باشه دور ازت  هفته چند نداشت تحمل نکهیا یبرا... معلومه خب ـ

  یمهمونش تو واقع در نکشم کار ازت گفته من ب

 وتس مغزم گرفتم دستام نیب سرمو کردم هنگ رسما حرفها نیا دنیباشن

 رفته لیتحل یباصدا کنهیم رفتار باهام سرد نقدریا چرا پس خدا...دیکشیم

 : گفتم

 ؟ کنم ؟چکار بگم یچ ـ

  گذاشت روشونم یدست شد بلند جاش از خانم نویم

 دربارش توام خوادیم تورو اون که حاال بزارگه خدا نخور غصه دخترم  ـ

  کن فکر

 منم البته دیچسب یم خانوم نویم ب مدام زایل گذشت دیع از چندروز

 دیشا داشتم آرامش احساس کردمیم بغلش یوقت کردم یم یباز باهاش

 آهنگ ای مطالعه مشغول روزها ماکانها بودم باباش عاشق نکهیا بخاطر

 ایارش یحت مدت نیتوا بردیم رونیب زارویل وقتهاهم یبعض بود کردن گوش

 ینگاهها از کنه یم ازدواج ک بودم خوشحال دلم ازته نزد نجایا ب سر ی

 ب که بودم خوشحال اونم یبرا اسیارش عاشق شدم متوجه ماهک

  شدنیم یخوب زوج رسهیم عشقش

 ریاس نوم انگار بردم یسرم ب اتاقم تو کارویب وقتم شتریب بیترت نیا ب

 هزنینم حرف بامن که درسته بودم یراض اسارت نیازا من یول بود کرده

 چیه ومن دیرس دیع پنجم... کنه یم آب تودلم قند هرروزش دنید  یول

 زدن یم زنگ مدام یوناز مامان نکردم یناز یعروس ب رفتن یبرا یاقدام

 رمیبگ اجازه نداشتم جرات ماکان سرد برخورد با یول رمیبگ اجازه که
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 رختاند یصورت دویسف یها شکوفه ب بودم نشسته پنجره ی لبه تواتاقم

 دنشیشدباد وارد ماکان وپشتش شد زده در که کردم یم نگاه اطیح یتو

  نیزم خوردم پنجره ی لبه از تاالپ پرده ب رکردیگ وپام شدم هول

  کمرم آخ ـ

 دیخند یم داشت گرفت ربازومویوز رسوند من ب خودشو عیسر ماکان

 : گفت قه قه با

  آخه یتورفت نجاجاسی؟ا خوبه حالت ـ

  رونیب دمیکش بازمو شدم بلند

  خوبم بله ـ

  اوردمین خودم یرو ب یول شمیم ازدردکمرنفله حاالداشتم

 ؟ داره خنده من خوردن نیزم حاال ـ

  دیخند یم همچنان یول  گرفت فاصله ازم قدم ی

  توپرده یرکردیگ یچجور یدون ینم یوا ـ

 دادم ماساژ پشتمو یکم

  شد آقا ی خنده باعث ما خوردن نیزم خوبه  ـ

 نفس دیچرخ روصورتم شدونگاهش قطع خندش شدم حرفم متوجه تازه

 . دیکش یقیعم

 ؟ یشینم چراآماده پس دوستت یعروس یبر ستیقرارن مگه...هوووو ـ

  کردم نگاهش تعجب با

 د؟یدیفهم کجا از شما...شما ـ

 رفت در طرف ب

 یتون یم هرصورت در ینگفت خودت چرا دونم ینم گفت زدو زنگ بابات ـ

  دنبالت امیم خودم شب وبده آدرس فقط یبر

  منتظره مامانت شو آماده زود آژانس زنمیم زنگ االنم
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 دهیرس دادم به بابا بودم خوشحال رونیب رفتم وزود شدم آماده بارفتنش

 ی بود ستادهیا یخروج در یجلو بهش گفتم ینم خودم نه اگه بود

  کردم بهش ییگزارا نگاه.بود کنارشلواراسپرتش بیتوج دستش

  دیداد اجازه که دیجاو یآقا ممنونم ـ

 زد یلبخند

  بگذره خوش کنم یم خواهش ـ

  شدم ازدرخارج

 آدرس؟ ـ

  طرفش برگشتم دمیشن سرم ازپشت صداشو

 ؟ کجا آدرس ـ

 .دنبالت امیم شب یدعوت یعروس که ییجا یتاالر معلومه ـ

  شد زونیآو لبام ـ

  فرستم یم براتو خونه دمیرس ستمیبلدن آدرسو... راستش ـ

  سالمت ب برو باشه ـ

  خداحافظ ـ

 شدم وبرور  خانواده گرم بااستقبال خونه رفتم بود گرفته برام که یباآژانس

 :گفت ومادرانش نیریش بالبخند مامان...

 ..ها شهیم رید شو آماده برو گلم ـ

  ستادمیا هال وسط

  شمیم آماده االن باشه ـ

  شد زونیآو لبولوچم مامان طرف دمیبازچرخ

  بپوشم یچ من مامان ـ

 داد بالبخندجواب

 یبپوش یچ یفهمیم اتاقت برو ـ
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 آماده لباس دنیباد بود سرم پشت مامانم  شدم وارداتاق کردم دروباز

 دیکش توپشتم یدست مامان شدم زده ذوق روبروم

 میرفت یناز با نمیهم یبرا یندار وقت دونستم یم دخترم تهیدیع نیا ـ

 م کرد انتخاب راحت الیباخ دیهست قدوقواره هم که ازاونجا میدیخر نویا

 . نمیبب تنت یعروس رخت یبزود شاللهیا باشه مبارکت جان مامان بپوش

 بود هدکلت کردم نگاه رو ییا روزهیف یآب ریحر لباس جلورفتم یباخوشحال

 ودب یآب براق یسنگها پراز نشیشدروسیم دار نیوچ سهیپل نهیرسیازز

 یازبعد  داشت رب سه نیآست کوتاه دوکتیرسیم زانوم یرو تا شیبلند

 هام روشونه کردمو صاف بلندمو یموها دمیلباسموپوش  ییسرپا دوش

 دهش درست گل صورت زبیر یسنگها طرفش کی ک یفیظر باتل ختمیر

 انتس ده پاشنه کفش دمیپوش پا رنگ ساپورت... گذاشتم روسرم بودن

 مولباس قهیسل خوش نقدریا شدمامان ینم باورم دمیپوش لباسم رنگ هم

 خودش ک کردم شیآرا مامان اصرار ب نبودم ک شیآرا اهل کنه ست

 پهن یکم رونیب ب چشمم ی ازگوشه ک یفیظر چشم دادخط انجام برام

 یکالباس ی وروژگونه ملیر چشمم یرو یکمرنگ یآب ی هیسا بود شده

 دبو یبار نیاول زد ینم ذوق تو ادیوز بود لیتکم شمیآرا رنگش وروژهم

 سرم کردودور اسپنددود برام یزود مامان دمیدیم شیآرا با خودمو

  چرخوند

  دخترم حسودتت چشم بترکه  ـ

 شد من یتماشا غرق بالبخند بابا

  برامون کنه حفظت خدا بابا ماشاال ـ

 میشد ک تاالر وارد میشد ییرایپز تاالر یراه خانوادم فیتعر بعداز

 یکس تا باشم مغرور کردم یسع ومرد زن از نباشه دنبالم نبود یچشم

 یناز دور از دونستم یم متعهد ماکان ب خودمو نکنه من ب چپ نگاه

 بامامان بود شده بایز واقعا دیدرخش یم عروس دیسف بالباس که دمیود

 زیآو گردنم از زنان غیج معمول طبق  یناز کیتبر عرض یبرا میجلورفت

  شد

  دختر یشد چه گرتویج یوااا ـ

  کرد براندازم. جداشد ازم

  یگل یمحشرشد واقعا ـ

  یشد نازتر یبود یناز توام زمیعز یمرس  ـ
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 االن تا ک همسرش کرد یپرس احوال بامامان یناز میدیخند هردوباهم

  زد یکردلبخند یم وتماشا یوناز من بش خوش داشت

 ادشی شده زده ذوق شما دنیازد ازبس جان نینازن هستم نیحس سالم ـ

  میهست مام رفت

  کرد حلقه همسرش یبازو دستشودور یناز

  شوووربنده نمیا جونم یگل یفراموش چه زمیعز نه ـ

  گفتم همسرش روب خنده ریز میزد همه زدنش حرف ازلحن

  شاالیا دیبش خوشبخت وقتم خوش ـ

  فتگر  دوربازوشوبود که یناز دست وبادستش انداخت نییسروپا نیحس

 مشتاق بود کرده فیتعر یلیخ ازشما یناز دیدیکش زحمت ممنونم ـ

 نبوده یالک فشیتعر که دمیفهم االن داربودمید

 یپرس بعدازاحوال خجالت شداز قرمز گونم کنم فک نییپا انداختم سرمو

 کردن یم یوشاد بودن دنیرقص حال در همه میشد جدا ازشون مامان

 واز برگردم زندانم ب زودتر داشتم دوست بودم ماکان تاب یب من یول

 ب شد بلند میگوش یصدا شام زیسرم... رمیبگ آرامش زندانبانم دنید

  دادم جواب دلهره با شد یخال دلم ته کردم نگاه که ش صفحه

  سالم الو ـ

  دمیترس ازش تلفن پشت از که بود یعصبان نقدریا صداش

  یبد بهم آدرسو نبود قرار مگه یسالم چه ـ

  صورتم کنار زدم آروم

  براتون کنم یم اسمس االن نیهم. رفت ادمی دیببخش یوا یا ـ

  عیسر... بفرست زود ـ

 یخداحافظ بدون دیپر رنگم فکرکنم که کرد انیب محکم چنان عشیسر

 هزار یب کارها انداختن سرگوش از که دونستم یم نویا کرد وقطع یگوش

 نوشت آدرس جوابم در براش فرستادم نوشتمو آدرسو تندتند

  دنبالت امیم ازدهی باش آماده ـ

 چشم نوشتم فقط
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  دیپرس نظرداشت ریز منو که مامان

  دخترم شدهیچ بود یک ـ

  چرخوندم وتوبشقاب گرفتم ودستم قاشق

 یلیخ االن رفت ادمی دنبالم ادیب بدم آدرس بود قرار بود سیرئ یآقا ـ

  ادیم بدش ینظم یب از بود یعصبان

  دنبالت ادیم یک االن اول از یدادیم بهش دخترم خب ـ

  شدم ناراحت مامان یعاد ازلحن

 ...من نه بچته انگاراون یریگ یوم طرفش خوب مامـــان...ااا ـ

 :زدوگفت یدار یمعن لبخند مامان

  نمیبب کنارش عروس توروبالباس آرزومه یدون یم خودت ـ

 وکردم برنج پراز قاشق ادیز باحرص کردم نگاش کردوبااخم لباموجمع

 ایب درم دم داد امیپ ازدهی ب ربع ی بود گرفته حالم یحساب گهید تودهنم

  رونیب

  داره یا عجله چه اوووف ـ

  طرفم دیچرخ مامان

 ؟ داره عجله یک ـ

  برم داده امیپ دره دم سیرئ یآقا ـ

 سرکردم شالمو دمیپوش بلندمو یمانتو بلندشدم

 دیریم باآژانس که شما برم من مامان ـ

  میریم ماباآژانس باشه راحت التیرخیبخ شبت بروگلم ـ

 باد رونیب زدم تاالر از وهمسرش یناز ب دوباره کیوتبر یباخداحافظ

 یازب ب بود ختهیر رونیب ازکنارشالم که وموهامو لرزوند تنمو یسردبهار

 ینیماش نمیوبب ماکان تا زدم دید اطرافو ستادمویتاالرا در دم گرفت

 یم ازذوق چرا دروغ ماکانه شدم کردمتوجه روشن چندبارچراغشوخاموش

 نویاشم بکنم یحرکت نکهیا از قبل اون یول بدوم نشیکنارماش تا خواستم

 شد ادهیوپ ستادیا وجلوپام داد حرکت
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  نییپا وسرمانداختم کنه دعوام که دمیترس اول

 گذشت؟ خوش سالم ـ

  گرفت آرام صداش دنیباشن پرآشوبم دل

 گذشت خوش بله سالم ـ

  شد بسته چششم ناخواسته شدم مست عطرش یستادازبویا کنارم

 ؟ کجان بابات مامان پس ـ

 کرد نگاه اطراف به

  رنیم باآژانس گفتن داخلن ـ

 لحظه ی یبرا شد رهیخ من ب دویکش هم در حالتشو خوش یابروها

 زد یلبخند کمرگذاشت ب تاشو دست رونیب کرد فوت نفسشو کرد مکث

  امشب یشد خوشکل چه ـ

 مکنارصورت یدست انداختم نییپا سرمو ازخجالت بود زوم روم هنوزنگاهش

  توشالم کردم لختم یوموها دمیکش

  میرسونیم سرراهمون اونارم وصداکن بابات مامان برو ـ

  شهیم زحمت آخه ـ

  شمیم تابترش یب هرلحظه...کرد جمع لباشو خدا یوا

  منتظرم انیب بروبگو یزحمت چه...ا   ـ

  رسوند من ب خودشو باتعجب مامان توسالن برگشتم

 ؟ یبرگشت دخترم شد یچ ـ

  خونه رسوندتونیم دیبش آماده شمام گفتن دیجاو یآقا مامان یچیه ـ

 :گفت یخوشحال با شکفت گلش از گل مامان

  کنم یخبرم باباتو االن نیهم نمشیبب خواست یم دلم یلیخ یگیم راست ـ

 ...توروخدا باش مارو مامان

  جلوآمد ما دنیباد ماکان رونیب میرفت خانواده شدن بعدازآماده
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 ریبخ شب ینادر یآقا سالم ـ

  دیافتاد زحمت دبیرببخشیبخ شمام شب پسرم سالم  ـ

  سالم مامان وب دادن هردودست

  ینادر خانوم سالم ـ

 وداد جوابش باذوق مامان

  ماهت یرو ب سالم ـ

  دمیکش مامانو دست

  بزن حرف خوب زشته مامان...ا   ـ

  گفتم یچ وامگه ـ

 وحال دیرضاروبوس ماکان میبود کردن بحث مشغول مامان منو

  کرد همه ی همه روب بش خوش بعداز دیگلروروپرس

 دیش سوار دییبفرما ـ

 بابا نمیبب منتظرکه منم  شدن سوار ومامان گلروورضا کرداول وباز درعقب

 دیچیپ توپشتم یبهار باد بود بلند نیماش ارتفاع آخه... شهیم سوار چطور

 ک شوینفت یآب اسپرت کت...نموند پنهان ماکان ازچشم لرزش  نیا ک

  روشونم درآوردوانداخت بود کرده ست باشلوارش

 نماکا منوب هردوشونو واقعا روبروشدم ومامان بالبخندبابا کردم نگاش 

 ماکان که اعتماد؟توفکربودم همه نیا شهیم مگه بودن سپرده

 نیکردوسوارماش روبغل بابا حرکت یدرجلوبازکردبا

 قطف ازکاراش متعجب منم گذاشت نیماش شوتاکردوعقبیکردوبعدصندل

 دیپر باال دابروهاشید خودش مات منو یوقت رنظرداشتمیحرکاتشوز

 سرته گهیسوارشود چته ها ـ

 الخرهب دمیلبخندشود نیاول چندروز نیبردتوا نموید دلو ک زد یلبخندکج

 :گفت کنارگوشم مامان دمیچیپ خودم کتشوبه سوارشدم

 ...بوه خوش عجب ـ

 کردم نگاه مامانو باتعجب

 ؟؟یییییچ ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
263 

  دکنارگوشمیسرشوکش دوباره

  داره توجه چقدربهت نیبب گمیم انداخته روشونت ک کتشو نیهم ـ

  شدم سرخ

 توروخداااا مامان...ا   ـ

 خواب به خودمو باشم درامان حرفاش از نکهیا یبرا دیخند یم زیزریر

 بغل چطور رو بابا بودم مونده کرد بغل بابارو باز درخونه دمیرس یوقت زدم

 نازماکا یحساب وبابا مامان...بود یکلیه بایتقر توپرو بابا آخه کرده

 دمشویبوس توخونه وبردم کردم بغلش بود برده خوابش رضا تشکرکردن

 وسوار کردم یخداحافظ ومامان بابا از رونیب وآمدم متاکاگذاشتم یرو

 شبو خواست یم دلم... داشتم تعلق ماکان ب من انگارواقعا شدم نیماش

 ونهازخ ک یکم شدم پنچر سوارشو گفت بهم ماکان یوقت باشم باخانوادم

  وشکستم سکوت میشد دور

  باشم وباخانوادم امشب ینداد چرااجازه ـ

 داد کردجواب یردم یاصل ابانیخ روروب کوچه چیپ نطورکیهم

  سرکارت یدبرگریبا االنم یدادشت یمرخص چندساعت یبرا ـ

 رموس شدم الل بود برگشته سابق سیرئ بازماکان شکست دلم ازحرفش

 نیماش تو یقشنگ آهنگ بستم چشمامو چسبوندم کنارم ی شهیش ب

 .شد پخش

 هست یخاص یجادو یتو یتوچشا

 هست یاحساس یتوانگار تونگاه

  کنم یم تونگاه ب یوقت کنم یم اروفراموشیدن غم

  دمیند تورو عمرمثل ی توهمه

 زمیعز زهیعز خاطرت ییجورا ی

  کنم یم تونگاه ب من چشم شهیرنمیتوس دنیازد

  هست یخاص یجادو ی تو یتوچشا

  هست یاحساس یتوانگار تونگاه

  کنم یم نگاه تو ب... یوقت کنم یم فراموش ارویدن غم
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   دمیند تورو مثل عمر ی توهمه

  زمیعز زهیعز خاطرت ییجورا ی

  کنم یم تونگاه ب من چشم شهیرنمیس تو دنیازد

 صدبار هردفعه لرزهیم دلم انگار تو ب کمینزد که یوقت

  کنم یم تونگاه ب تودارم ب ک یحس هیواس

  خونم دل نیا ب یچشم هیگوش... نامهربونم  جونم زیعز

  کنم یم نگاه تو ب تودارم ب ک یحس هیواس

   تونم ینم گهیتود بدون جونم آروم

  خونم دل نیا خداخستس ب

  تونم ینم تونم ینم گهیتود بدون

   تونم ینم گهیتود بدون جونم آروم

   خونم دل نیا خستس خدا ب

  تونم ینم  تونم ینم گهیتود بدون

  من حال شهیم تازه تو یهوا ب

  من احوال شهیم خوب یهست یوقت

  کنم یم تونگاه ب باش کنارم تاابد دارم تورودوست

  دمیند تورو مثل عمر ی توهمه

  زمیعز زهیعز خاطرت ییجورا ی

  من چشم شهیرنمیتوس دنیازد

 تونم ینم گهیتود بدون آرومجونم

  خونم دل نیا خستس خدا ب 

  تونم ینم تونم ینم گهیتود بدون

   تونم ینم گهیتود بدون جونم آروم

  خونم دل نیا خداخستس ب
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  تونم ینم تونم ینم گهیتود بدون

 « یشعبانخان از آهنگ»

 دلش حرف داره کردم احساس کرد یم زمزمه باهاش ماکان مدت تمام

 ک دل شدم یم کینزد بهش یوقت منم واقعا زنهیم من ب آهنگ نیوباا

  عشقش از دیلرز یم وجودم تمام یچیه

 نیا دنیشدباشن گرفته حالم تواتاقم رفتم حرف بدون میدیرس خونه ب

 امباتم برداشتم هام شونه یوازرو کتش روتخت کردم پرت فمویک آهنگ

 لذت عطرش واز بستم چشمامو دمیوبلع وعطرش کردم بغلش وجودم

 سپ کتشو برم خواستم یم.کرد آروم مویطوفان دل بود انگارُمسکن بردم

 گذاشتم کتو بدم پسش خواستم ینم شدم مونیپش در دم یول بدم

 دوست نیزم کردم پرت شالمو درآوردم بلندم یمشک مانتو روتخت

 ندمک لباسمو کوتاه کت کنم یخال سرلباسام مویدلتنگ ویدل دق داشتم

 پام یانگشتا نداشتم بلند پاشنه کفش ب عادت چون کردم وپرت

 بودم ادهستیا کنارش ک یسانت ده یکفشا نیباا یوقت ادمهی بود دردگرفته

 نهیب یم زیور من گفتیم راست گرفت خندم دیرسیم نشیس ب سرم تازه

  بلنده قدم گمیم شمیم پرومم اونوقت

 ینجوریهم یساعت ی ماساژدادم پامو یکم روتخت نشستم حوصله یب

 ولا ارمیدرب لباسمو بلندشدم بود شب کی کردم ونگاه ساعت نشستم

 رفتم شدمو لباس الیخ یب بود تشنم شدم خالص ساپورتم ازشر

 انیا مامان شیپ امشب من نزاشت:  گفتم باخودم بخورم آب آشپزخونه

 ب ک رفتم یکلنجارم داشتم فکرم تو... دیخواب رفت راحت الیباخ باشم

 یبطر یزد خشکم آشپزخونه وسط ماکان دنیباد دمیرس آشپزخونه

 تواون منم شد حضورمن متوجه که دیوسرکش جام... جام یو بود دستش

 وضع چه نیا آخه خدا یوا رفتم عقب عقب شد برسرم خاک تیوضع

 وارید ب کرد دنیلرز ب شروع بدنم ؟یچ ارهیب رمیگ اگه آمدنه رونیب

 وارید ب دستم آمد جلو دیچرخ بدنم روتمام نگاهش دمیرس آشپزخونه

 سرم کنار واریرود دستش ی دادم قورت دهنمو آب زور ب دادم هیتک

 بهش ترسمو پراز یچشما شدم یم هوشیب داشتم ترس از گذاشت

 دیکش یقیعم نفس شدیم نییپا باال هاش نهیس زد ذول چشمام ب دوختم

 :گفت که دمیلرز یم دیب مثل

  بده انجام کارتو ایب بعد بپوش لباساتو برو ندارم دیکار نترس ـ

  برداشت ازکنارسرم دستشو
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 یودز  لباسهامو کردم قفل پشتم درم بردم پناه اتاقم به شدمو رد ازکنارش

 . کردم عوض

 ودمب توخونش تنها اکثرشبها نکهیباا بودم دهینترس ازش نقدریا تاحاال

 ات شب اون... کنه کنترل خودشو تونست چطور بود خورده انگارمشروب

 یدختر آخه دادم فحش فرستادمو لعنت خودمو همش نبرد خوابم صب

 شب اون ارهیم سرت ییبال ینگفت یدیپوش یم شلوارتو حداقل احمق

 ودشوخ ارهیب چنگ ب منو تونست یم نکهیباا شدم ماکان ی ونهید شتریب

 ... کنم نگاه چشماش تو تونستمینم خجالت از فرداش...کرد کنترل

 [[ مــــاکــــان]]

 شمیمن شیپیپا گهید سرکارش برگرده اگه دادم گلبرگ ب ک یقول بعداز

 مشویتصم راحت ک آزادگذاشتمش کردم یم کنترل خودمو یسخت ب

 چندهفته نکهیازا شد کینزد دمیع بودم تماس در باپدرومادرش رهیبگ

 الامس خواستم اجازه شو بابا ب زدم زنگ شدمیم ونهید داشتم نمشینب

 ودنب کار در یمهمون چون بود بهونه همش البته کار یبرا خونه ادیب دیع

 اولش کنم آرامش احساس دنشیوازد نمشیبب مدت تمام خواستم یم

 درست دیدار احساس هم ب که حاال گفت یم چون نکن قبول باباش

 شهن کم گلبرگ یمو تار ی دادم قول بهش که خونم ادیب گلبرگ ستین

 باآمدنش بود شده وجودم ی همه گلبرگ بزنم قولم ریز تونستم یم مگه

 یبار نیاول دوستش یعروس شب...شد وجودم مهمون آرامش توخونم

 یب برد ازسرم عقل مستش یچشمها دمشید یم شیآرا با ک بود

 نبالد زدم کیچندپ کردمو وباز مشروب ی شهیش شپزخونه توآ اختاررفتم

 باتمام داشتم دوست کنه وخاموش درونم شیآت گشتم یم یزیچ ی

 یوقت.. ازعشقش بودم شده ونهید کنم حلش ودرخودم کنم بغلش وجودم

 اهکوت دامن دوکلته بااون یوقت شدم شوکه گذاشت توآشپزخونه پاشو

 خمارو یچشما تو ترسو دیترس ازم..  شدم وانهید یواقع یمعن ب دمشید

 یم رفتم جلو وارید دبیچسب دمیبودد برده ازسرم عقل که خوشکلش

 یول بخوابونم دلمو وآتش کنم لبام ریاس فرمشو خوش یلبا خواستم

 سخت.. تربود مهم خودم ازدل برام داشت لحظه تواون گلبرگ ک یترس

 قفل درو شدم متوجه اتاقش شدموفرستادمش مسلط خودم ب یبودول

 رها اپن رو مشروب ی شهیش کرد قفل در شدم خوشحال دل ازته کرد

 نمیهم یبرا موند یم خانوم نویم شیپ وقتها شتریب زایل اتاقم ورفتم کردم

 لایخ یب یول کارم از گرفت خندم کردم قفل خودم درواز بود راحت المیخ

 خواب اجازه گلبرگ خمارآلود یچشما صب تا بردم پناه تختم ب شدمو
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 دل کن یفرج خودت ایخدا.... گرفتارشدم یدرد چه ب ایخدا... نداد بهم

  کنه رحم من وب بشه نرم دختر نیا

 

 [[گلبــــــرگ]]

 دمید انمماک پارک بود رفته خانوم نویبام زایل بود سررفته خونه تو حوصلم

 ازب اتاقو ی در کردم توخونه وگذار گشت ب شروع یکار یازب رونیب رفت

 ی انجیا شدینم باورم زد خشکم اتاق دنیباد بودم نرفته تاحاال ک کردم

 عکس چندتا دئویو ی بزرگ ید یس ال طرفی استخر طرف ی بود باشگاه

 یهاید یس دنید از زدم یوگشت شدم داخل ومرد زن کار تکواندو از

 دبو اونجا مبارزه زاتیتجه تمام شدم مرگ ذوق تکواندو یفرمها مخصوص

 ید یس بعد روکردم رویز رو همه یباخوشحال بند ،زانو بند ،هگو،مچ کاله

 بعداز کردم زدن فورم ب وشروع گذاشتم کردم دایپ فورمو مخصوص

 عقب ب زدن دست یباصدا گذاشتم احترام نیقوان طبق فورمم اتمام

 جالتمازخ.زدیم بالبخنددست بود ستادهیدرا چهارچوب یتو ماکان برگشتم

 منمومن بود شده داغ صورتم بودم داده یسوت باز انداختم نییپا سرمو

  گفتم کنان

  رونیب دینرفت شما مگه...م...م ـ

 بود رولبش هنوزلبخند جلوآمد

 . زدم حدس درست پس... شد تمام زود کارم رفتم چرا ـ

 و؟یچ ـ

 نفله پسرارو چطور دمید رشدمیدرگ پسرا بااون ابونیتوخ ک روز اون ـ 

 بتهال یکار یرزم واقعا  نه نمیب یم االن یول هیاتفاق کردم فکر اول یکرد

  بود گفته باباتم

  زد یوچشمک شد گشادتر لبخندش

 ؟ هیچ کبربندت...آمد خوشم نه ـ

  انداختم نییپا سرمو

 دمنش قبول شده کم نمیتمر چون یول داشتم امتحان شیپ ماه کمی دان ـ

  دو دان یبرا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
268 

 یش نبارقبولیتاا کن نیتمر شتریب نداره اشکال زد خودش دور یچرخ

  چهارم دان من...

  وگفت دندون ریز برد لبشو شد رهیخ صورتم ب

  میکن مبارزه ایب ـ

 چهارتاشد چشمام تعجب از

 مبارزه؟؟ ـ

  نمیبب مبارزتم خوام یم بود یعال ک فرمت یاجرا مبارزه آره ـ

  کردم نگاش باال تا نییپا از

 دان من دومشم تریوقو دیمرد شما نکهیا اول..  آخه شهیباشما؟نم من ـ

  وشماچهار کی

  دیخند بلند بلند

  دوستانه ی مبارزه ی نترس ـ

 ترف یم باز کردم ینم قبول اگه دمید بعدازمدتهاخندشو فکرکردم یکم

  توالکش

  نترییپا کمربندم هم خانومم هم من باشه ادتونی فقط قبوله باشه ـ

 توازپش پوشوند من شوبه یکی روآورد مبارزه زاتیتجه رفت یباخوشحال

 هردو میدیپوش کاله آخرسرم ییروپا بندو زانو بندو مچ بعد بست بندشو

 یرو زدم رومن ضربه نیاول شد شروع ومبارزه میستادیا هم یروبرو

 زدن بود بلند قدش ازیامت سه اون کی من توسرم زد اون یدوم شکمش

 تو وزدمینر ی ضربه دمیکش باال پامو بود مشکل برام سر ی ضربه

 پاهامو حمله دوباره هوا دمیوپر دمیکش غیج یخوشحال از صورتش

 کنارصورتش زدم بود بازکرده سرپا و533 کاماال هاش شونه رو دمیکش

 دادم دست ز تعادلمو ک سرم تو خورد ضربه ی دمیکش عقب نکهیهم

 پسرشوون یباز هم از که ییها دختربچه مثل گرفت میگر نیزم وخوردم

  شدم خورن یم کتک

  کنم ینم یباز گهید سرم یآ ـ

 کرد یوارس صورتمو درآورد سرم از کالهمو کنارم نشست

  بزنم محکم خواستم ینم خوام یم ؟معذرت گلبرگ یخوب ـ
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 زد یکردلبخند وبلندم گرفت بغلمو ریز

  نگرفت درد گتید یجا زمیپاشوعز ـ

  دادم جواب بابغض

  خوبم نه ـ

  رونیب کرد فوت نفسشو

  هیکاف امروز یشکربرا خدارو ـ

 منو یُهگو وبند ستادیا پشتم کنارگذاشت کالهشو کردو باز ُهگوشو بند

 اب درآوردم منم آورد در خودشو زاتیتجه هیبق بعد سرم از کردودرآورد باز

 :گفتم تعجب

 ؟یچ یعنی امروز یبرا ـ

 دیخند آورد یم در شوییروپا ک نطوریهم

  میدار مبارزه فورمو نیتمر دوساعت یروز فردا از بله ـ

  نیزم دمیکوب پاهامو عاجزانه

  یزن یم منو تو نه مبارزه یول هستم فورمو خوام ینم...نـــــه ـ

  شد یجد لحنش

 تازه... یهست ک تو میکن نیتمر باهم ستین ایارش ک حاال گفتم ک نیهم ـ

  هیعال مبارزت

 کشهیم منو آخه... دمیکش موهامو زدمو غیج رونیب ورفت گفت نویا

 ... ینجوریا

 ب بود حواسش ماکان شد شروع من ومبارزه نیتمر بعد ب روز اون از

 یم هادیپ سرش بودم بلد ک یکیوتکن فرم هر من یول نرسونه بیآس من

 ب پا کرد یم بلند پاشو هروقت یول زنمشیم بودم خوشحال تازه کردم

 دیخند یم غش غش اونم کنه ستمین بزنه دمیترس یم زاشتم یم فرار

 لحظات خالصله کرد یم گوشزد کارمو بیع یجد یلیخ فرم نیتمر موقع

 اب عالقشو مورد کار آدم بخشه لذت نویریش یلیخ داشتم کنارش یخوب

  کنه شرفتیوپ بده انجام بده انجام موردعالقش باآدم شیزندگ عشق
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 برگشتن ماکان ی خانواده دیرس وماهک ایارش عقد زمان گذشت چندروز

 بود آماده یچ همه نمیهم یبرا بود وداده جشن بیترت شرکت مشاور

 تابستان یعروس قرار یول شدن وشوهر زن رسما وماهک ایارش بالخره

 ... بود

 ی خاطره ازماکان ضربه وچند مبارزه چند بجز ومن شد تمام التیتعط

 یم ازم مدام کارش سر برگشت کرده عمل بادماغ ستاره... نداشتم یخوب

 جز یزیچ ک منم گذشته ماکان نیب یچ براش کنم فیتعر خواست

  بگم بهش ک نداشتم  حسرت

 راه از گرماش باتمام تابستان بود شده شروع وپرکارم پرتالش یشبها

  شد سالن وارد یحسن یآقا شب ی دیرس

  براتون دارم خوش خب ی توجه توجه ها بچه ـ

  میشد سراپاگوش همه

 رارهق البته مشهد ببرن خانمو نفر وچند نفرآقا چند خوان یم سیرئ یآقا ـ

  هستن یناظم یوآقا خودشون سفر نیتوا یول برن نوبت ب همه

 همه بود من اسم یآخر ک خوند خانومو نفر پانزده آقاو نفر پانزده اسم

 ب سفرم نیاول نیا شدن خوشحال وباباهم مامان... میشد خوشحال

 یراه خانوادم از یوخداحافظ باخوشحال شناختم ینم پا سراز بود مشهد

 ستاره منو سوارشدم بعداز میبش جمع اونجا همه بود قرار شدم شرکت

 تادسیا اتوبوس ی راننده کنار آمد ماکان حرکت از قبل مینشست هم کنار

 ادهیپ یوقت نکهیا اول کنم گوشزد دیبا ک هست نکته چند ونیآقا خانومها ـ

 میکن یم نییتا که یمیتا وسر دینمون جا نیماش از باشه حواستون دیشیم

 یب هر دیباش داشته هم یهوا نکهیا دوم خانومها بخصوص... دیبرگرد

 دیباش یخوب یهمسفرها دوارمیام دپسیبش مهیجر شهیم باعث ینظم

  دیبفرست صلوات ی خودتون یبرا یسالمت یباآرزو هم یبرا

 پشت یپزشک زاتیتجه یمقدار نفر چند شد ادهیپ ما صلوات بعداز

 ب بودم نشسته پنجره کنار ک من یرو از ستاره گذاشتن ایارش نیماش

 :وگفت کرد نگاه رونیب

 یحت آوردن باخودشون یچ همه نیبب دکترباشه سشیرئ آدم خوبه چه ـ

 ونیآقا شده ک بارم ی یوبرا بشم ضیمر من کاش ژنیاکس کپسول

  کنن خوب حالمو سیرئ

  اونور دادم هولش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
271 

 یراب تو کنن یم دعا شونیسالمت یبرا بروکنارهمه یکرد لهم حاال خوبه ـ

  شدن ضیمر

 کرد لباشوجمع کرد من ب ینگاه

 ها پنجره کنار مینیبش ینوبت باشه ادتی فقط ایب باشه ـ

  کردم کج لبامو

  میفتیب راه بزار حاال باووووشه ـ

 خوشحال همه افتاد راه دنبالش ماهم اتوبوس کردو حرکت ماکان نیماش

 معرکه ونیآقا از یبعض اردو بره خواد یم ک داشتم یشاگرد حس بودن

 کردن یم شونیهمراه خانومهاهم زدن یم ودست خوندن یم بودن گرفته

 یم وکنار ترس شد یم یچ بود ماکان شیپ حواسم تمام... من یول

 نمک یم زمزمه خودم با بارها ک یحرف عاشقشم گفتم یم وبهش گذاشتم

 چند بعد بگم رسه یم ماکان گوش ب ک ییباصدا نداشتم قدرت یول

 نم شدن ادهیپ همه میستادیا یراه نیب رستوران ی کنار نهار یبرا ساعت

  دمیکش کمرم ب یدست میشد ادهیپ باهم هم وستاره

  گرفت درد کمرم آخ ـ

  جلو روب داد دستاش ب یکش هم ستاره

 میراه اول تازه گرفته درد منم کمر یگفت یآ ـ

 لب دیپاش روم ب ی خنده ایارش بودن ستادهیا نیماش کنار ایوارش ماکان ـ

  کردم یخوان

  یخوب ـ

 یجلو دستمو کنم جمع لبخندمو تونستم ینم یول دادم جوابشو باسر

 یرجو ی دلم بود کرده پنهان دستاش ریز لبخندشو ماکانم گرفتم دهنم

 یشوخ یحت زدم یم حرف راحت ایباارش رفتم یم ضعف براش دلم شد

 وبارضا خونمون آمد یم وقتا شتریب بود شده برادرم مثل آخه کردم یم

 متوجه ستاره بودن کرده عادت دنشید ب ومامان بابا یحت کرد یم یباز

  پهلوم تو رفت وباآرنج ماشد حرکات

 ؟ یحرف یم آقاتون با بااشاره طونیش یا ـ

  دمیکش پهلوم ب یدست
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  توچه ب... واااشی شدم سوراخ...ییییآ ـ

 انهخ نماز وارد گرفتم ووضو کردم خنک یسروصورت دنبالم اونم افتادم راه

 دنبالش انگار هم ستاره ورفتن خوندن نماز بود من قبل ک ها بچه شدم

 تونماز یکس خوندم نمازمو منم رونیب ورفت خوند نماز یزود باشن کرده

 یکس نهیتوس خوردم هوی رونیب میدو موندم تنها شدم هول نبود خونه

  زد یلبخند دمیکش یراحت نفس ماکان دنیباد کردم بلند سرمو دمیترس

 ؟ یدار عجله چرا هیچ ـ

  تنهاشدم کردم فک آخه...عجله ـ

 شد قفل تونگاهش نگاهم... تو کردم میا سورمه ی مقنعه یموهاموازال

 بود یخاص برق توچشاش

  بشه تمام نمازت تا نجابودمیا یباش تنها تو زارم یم من مگه ـ

 یخور غذا سالن ووارد شدم رد دو با ازکنارش... گرفتم گاز ازخجالت لبمو

 تمرف گرفت یم غذا وسفارش ستادهیا سرپا ایارش بودن زیسرم همه شدم

 یم سپ داشتم گهید نشست رم وکنا آمد دنبالم ماکانم نشستم کنارستاره

  آورد کنارگوشم سرشو ستادویا کنارم ایارش افتادم

  داره لیم یچ گلم یآبج ـ

 : گفتم آرام زدن یم دید مارو داشتن همه دیچرخ زیسرم نگاهم

  کنه ینم یفرق ـ

  کرد یا خنده تک

  یخور یم توام بخوره اون یهرچ گهید ماکان منظورت ـ

  داد نوازش گوشمو ماکان یصدا نییپا انداختم سرمو

  گهید برو نکن تشیاذ ایارش ـ

  رفت کردو یمیتعظ ایارش

 جناب یعال چشم ـ

 رفح برام خواست ینم دلم کردم کنترل خودمو باز یول بود گرفته خندم

 کرد حرکت ک نیماش میشد اتوبوس سوار دوباره غذا بعداز... ارنیب در

  لرزوند دلمو ماکان اسم خورد زنگ میگوش
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  الوسالم ـ

  یخوب... سالم ـ

  بود حرکت حال در اتوبوس کنار نشیماش

  کن ونگاه نییپا ـ

 یجلو نتونستم داد تکان آورد رونیوب دستش ی دمیود نییپا پنجره کنار از

  دیچیپ توگوشم صداش خنده ریز زدم رمیبگ خودمو

  گلبرگم  بشم دنتیخند یفدا ـ

 پرت من ب حواسش خواست ینم دلم کردم صاف رو وپرده شدم داغ

  براشون فتهیب یبد اتفاق ناکرده یخدا بشه

  یدیکش رو پرده چرا گلم شد یچ ـ

  بشه پرت حواستون ترسم یم یچیه ـ

 ستین خوب جات اگه یراست... هست حواسم نباش نگران برم قربونت ـ

  خودم نیماش تو ایب

  راحتم نجایا ممنون ن ـ

  بگو یشد خسته اگه باشه ـ

 چشم ـ

  فعال ـ

 زد حرف باهام راحت چ بود کرده رییتغ امروز ماکان کردم وقطع یگوش

 داریب غروب دم رفتم خواب ب ک بودم توفکر آخر میس زده کنم فکر

 زدن ی حرف باهم بعضها بودن خواب ایبعض کردم نگاه اطراف ب شدم

 پنجره کنار از دمیکش یا ازهیخم شدم جابجا یکم بود خواب هم ستاره

 کردم نگاه جلو شدمو بلند یکم نبود ماکان نیماش کردم نگاه رونویب

 رس ونشستم زدم یلبخند نشیماش دنیباد... بود جلو ما از نشونیماش...

 کمکم هوا دادم گوش آهنگ یهندزفر وبا رفتم ور میباگوش یکم جام

   دارشدیب ستاره هیطوالن راحش چه اووف... شد کیتار

 داد خودش ب یکش

  االن مییکجا  ـ
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 ؟ میرس یم یک راهش هیطوالن چ ستاره یوا دونم ینم ـ

 میبرس فردا کنم فکر خودمون نیباماش رفتم قبال من هیطوالن راهش آره ـ

... 

 وسرم دیخند یم شویگوش با دادن امیپ ب کرد شروع ستاره شدم متوجه

  شیتوگوش کردم

  ناقال یکن یم چت یباک یدار ـ

  دیکش عقب شویگوش

  یفضول مگه....بروووو ـ

  تویگوش بده زود یاریدرم کارمن سراز توچطور فضولم آره ـ

 یسع ومن دیکش یم عقب شویگوش اون یوباشوخ میشد هردوبلند

 ما ب دارن همه شدم متوجه شدم موفق آخرشم رمیبگ شویگوش داشتم

 شروع زود سرجام نشستم روزیوپ زدم همه ب یگشاد لبخند خندن یم

  کردم ستاره یامها یپ خوندن ب

  ینشد ک خسته عشقم سالم ـ

  بود داده جواب ستاره

  باشم خسته تونم یم چطور یینجایا توام ک االن زمیعز نه ـ

 کردم نگاه بهش سیخب لبخند ی گشادو یچشما وبا شد چهارتا چشمام 

 دیبو نوشته کردم توجه صفحه یرو اسم ب...دیخند یم داشت اونم...

 : گفتم گوشش تو آرام یباصدا آرش

 ... نامرد ینگفت من ب ک حاال تا یک از ـ

  زد چنگ دستم از ویگوش

  شهییم یماه چند... مویگوش گهید بدش ـ

 مهندس آرش... آراش با رابطش مورد در زدن حرف کرد شروع بعدش ـ

 اآق یلیخ  یمشک یوابرو چشم وبا سبزه ی چهره قدبلند ساله 03شرکت

 شده قرا درآمده ییازتنها بالخره ستاره ک شدم خوشحال بود ادب وبا

  دیچرخ آراش سمت نگاهم شیخواستگار بر سفر نیا از بعد
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 الخچی از شدم بلند بود شده تشنم دییپا یم مارو داشت لب ب لبخند 

 اتوبوس یراهرو وسط شدم رد ستاره کنار از بردارم خنک آب اتوبوس

 یباتکانها اتوبوس شدو بلند اتوبوس از یناک وحشت یصدا ک بودم

 نیب افتام شد خارج جاده از  اونور نورویا کرد یم پرت همرو که دیشد

 ... دمینفهم یزیچ گهیود نیراهروماش

 

 [[ماکـــــــان]]

  

 ایارش دمیپر خواب از ایارش ادیبافر کرد یم یرانندگ ایارش بودم خواب

 زدیم ادیفر

  غمبریپ ای...اااخداااای ـ

 وزهن جاده بغل زد نویماش ایارش کردم نگاه واطرافو م خورد تکان شدت به

  شده یچ ـ زدم ادیفر بود جیگ

  زد ادیفر باز

  اتوبوس ماکان بیغر اامامی ـ

 به داره توجاده که دمیود اتوبوس توسرم زدم محکم کردم ونگاه عقب 

 فقط لحظه اون در شهیم منحرف جاده از وداره خوره یم تکان شدت

  دمیش نعره  خواستم یوم گلبرگ

  گلبرگم... نییییحس ای.. عباس حضرت ای ـ

 وردمخ دست با رونیب دمیپر که بود نکرده پارک خوب نویماش هنوز ایارش

 .. داشتم یخراب حال.. دمیدو اتوبوس طرف ب شدمو بلند زود یول نیزم

 انهخوشبخت.. شد جاده از انحرافش وباعث دهیترک اتوبوس عقب کیالست

 شدن ادهیپ یکی یکی مسافرا میمابرس تا نویماش کنه کنترل تونست راننده

 امسافر  شدم منتظرکشیدم. موهام ب یدست میدیکش یراحت نفس هردو

 سرشون نفرکه چند بجز بودن سالم شکر خدارو شدن ادهیپ یکی یکی

 عقب دیکش نمویماش ایارش بود شکسته اتوبوس یا پنجره ب براثربرخورد

 لبرگگ از یخبر یول آمدن نییپا چنددنفر بود توش یپزشک زاتیتجه چون

 شیر دلمو یکس غیج یصدا اتوبوس داخل میدیسرکش ایارش منو نبود

 وسط دیدو دمیود رفت باال اتوبوس ی ها ازپله من قبالاز ایارش کرد

 بود گلبرگ دوست ستاره باال رفتم...شد یخال دلم ته زدتوسرش اتوبوس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
276 

 دمید ارویکشه؟ارش یم غیج داره یک سره یرو دیکش یم غیج داشت که

 زد یم ادیفر ایارش آمد بند نفسم طرفم کردوآمد وبغل یدختر که

  نداره نفس ماکان ـ

 ردشدوازاتوبوس ازکنارم ایارش نداره نفس یک گهیم یچ داره بودم جیگ

 نییپا دمیدو آمدم خودم ؟؟؟به بغلش بود گلبرگ بودم هنگ نییپا رفت

 جمع دورش همه کرد یقلب ماساژ ب وشروع گذاشت نیوزم گلبرگ ایارش

  کنار زدم تویجمع شدن

  گلبرگ گلبرگ نمیکناربب دیبر ـ

  داد یم ماساژ تندتند ایارش نداشت بدن در جون کنارش زدم زانو

  دو هزارو کیو هزار ـ

  امدم خودم به ایارش باغرش

  خواد یم تنفس بجم نداره نفس گم یم یلعنت د ـ

 عقب دادم سرشو برگرده دیبا گلبرگم  رونیب شد پرت چشمام از اشک

 ارمیب رونیب دهنش تو یزیچ اگه تا دهنش تو کردم قالب مو اشاره انگشت

 بهش ایارش توسط ماساژ هر بعد آوردم رونیب بود تودهنش که یآدامس

 یتو که بود من اشک گذاشتم سردش یلبها یرو لبامو دادم یم نفس

 برنگشت کردم یم یکار هر ختیر یم گلبرگ یبایوز معصوم صورت

  زدم ادیفر

 برگرد توروخدا... برگرد گلبرگ  ـ

 :گفت یم هق باهق ایارش ختنیر یم اشک داشتن همه

  برگرد گلبرگ برگرد یآبج ـ

  دادم یم تکون محکم فشویظر یها شونه بود شده تمام طاقتم گهید

 گلبرگو خدا...بدم یچ باباومامانتو جواب برگرد.. خداااا یوااا برگرد  ـ

  برگردون

 من داد یم قلب ماساژ ایوارش دادم یم تنفس بهش مدام ها ونهید مثل

 داشتن جون گلبرگم شهینم یتشنگ رفع االن یول بودم لبها نیا ی تشنه

  پرپرشد گلبرگم
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 گهید نبودم بردار دست من یول گرده یبرنم گهید بسه زد ادیفر ایارش

 ونیآقا هیوگر وآه خانومها غیج یصدا.. تنفس هم دادم یماساژم هم خودم

 تو مخواست یم توبغلم دمیوکش گلبرگ جان یب جسم بود پرکرده گوشمو

 چهره هب صورتش کنار دمیکش دستمو دمیشوبوسیشونیپ کنم حلش خودم

 یابت یباب بود توبغلم که نطوریهم دادم کف از طاقت شدم رهیخ باشیز ی

 برام شد یم کنده جا از داشت قلبم خودمو دادم یم تکون تکون تمام

 قطف ننیب یم مغرورشونو سیرئ وضع دارن شرکتم یکارگرا که نبود مهم

 یم واشک  گردنش یال فروکردم سرمو دادم یم فشار نمیس وبه گلبرگ

 ایارش.. نداشت یمعن برام خاک توخاکها ونشستم کردم پامودراز ی ختمیر

  ختمیر یم واشک بود گردنش تو نطورسرمیهم بود تر تاب یب من از

 خوام یم ازت معجزه ی ایخدا.. عشقم نشکن کمرمو پاشو گلبرگم ـ

 .. من گل شو بلند..ببر منم یبر یم گلبرگمو اگه.. ایخدا.. ایخدا..

 بود وگرفته گلبرگ دست ایارش بود پرکرده فضارو همه هق هق

 ؟؟؟ چرا آخه من کش زحمت یآبج ـ

 یتو یفیخف یها سرفه یصدا که دادم یم فشارش توبغلم ینجوریهم

  باتعجب..دیچیپ گوشمم

 گگلبر  آره.. کردم نگاه دشیپر رنگ صورت به دورکردمو وازخودم گلبرگ

  زدم ادیفر یباخوشحال.. کرد سرفه که بود

  برگشت گلبرگ.. برگشت ایارش ـ

  گرفت ازبغلم وگلبرگو کرد نگاه وگلبرگ من به شوکه ایارش

  تو یگ یم یچ نمیبب من ب بدش ـ

 ژنهیاکس وکپسول دیدو حرف بدون کرد نشیومعا گذاشت نیوزم گلبرگ

  دیچرخ همه به نگاهش یباخوشحال گذاشت گلبرگ دهن ورو وآورد

  شکرت ااایخدا.. برگشت گلبرگ ـ

 آمپول ات چند سرمو عیسر نطوریهم برگشتنشم وباورنداشتم گلبرگ رفتن

 ونهید یچشما شدن باز دنیباد همه.. کرد باز آروم چشماشو میزد براش

 خواست یم دیچرخ اطراف به نگاهش فرستادن صلوات گلبرگ ی کننده

  ندادم اجازه که بزنه حرف

  باش آروم نگو یزیچ..ششیه ـ
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 اشوه شونه ریز دمیکش دستمو میبانداژکرد بود شکسته پشت از سرش

 پسولک ایوارش بود دستشوگرفته سرم ستاره بغلم تو دمشیکش زانوهاش

 وسرشو سوارشدم خودمم کردم خودم نیماش سوار ژنوبردمیاکس

 نیمجروح ب که شد راحت المیامدادخ آمبالنس باآمدن روپاهام گذاشتم

 گوگلبر  سرُم بودن شده یزخم یسطح نفر شکرچند خدارو شهیم یدگیرس

 یرو زا کرد یسع کرد یم نگام آروم فقط در یباال ی رهیگیدست به میبست

  مدیپاش روش به یآسودگ یازرو یلبخند شدم مانعش که شه بلند پام

 کامل چکاپ یبرا مارستانیب میبرسون گلبرگو دیبا بدو ایارش ـ 

 راه کردو یحسن یوآقا اتوبوس ی راننده به الزمو سفارشات ایارش 

 رگشتهب گلبرگ نکهیازا میداشت لومترراهیک ستیب تاسبزوار.. میافتاد

 هیهد گوسفند دوتا مشهد دمیرس نذرکردم دمیگنج ینم خودم توپوست

 .. رضا امام آقا ب کنم

 [[گلبـــــرگ]]

 دترب ازهمه دمیکش یم نفس یسخت ب بودم جیگ کردم باز چشمامو یوقت

 خواستم یم نداشتم خوردن تکان قدرت دمید ماکان بغل تو خودمو..

 نیوروزم  جداکرد ماکان واز من ایارش.. شد مانعم ماکان که بزنم یحرف

 ینم بودن کردن هیگر حال در همه کردم نگاه اطراف ب جیگ گذاشت

 دبو پرسوال سرم کرده هیگر چرا ماکان فرستان یم صلوات چرا دمیفهم

 ردک وصل ژنیاکس برام ایارش.. یکار چیه انجام یبرا نداشتم یقدرت یول

 خجالت از حالم بااون شدم بلند ماکان یدستا یرو زد سرم وماکان

 مبود خواب انگار بودم مرده واقعا هییدق چند نهیازا غافل رمیم یم داشتم

 یباتکانها اتوبوس ادمهی فقط شدم ینجوریا چرا آمد ینم ادمی یزیچ

 یم دمیکش یم خجالت بود ماکان توبغل سرم..شد منحرف جاده از دیشد

 بخندل بود دهنم یرو  ژنیاکس هنوز نداشتم یقدرت یول شم بلند خواستم

 : گفت یآرام یباصدا بود بخش آرامش برام ماکان

 دیبا نمونده یراه شهر تا یبمون داریدبیبا ینخواب کن ی؟سع یخوب ـ

  مارستانیب متیبرسون

 یسخت به خودم که یفیضع یباصدا برداشتم دهنم یرو از ژنویاکس

 :گفتم دمیشنیم

  خوبه حالم چرا مارستانیب ـ

 وت که بازوم رودهنم کرد کسیف ژنویداکسیپاش روم ب یا گهیلبخندد

 زد کنار صورتمو تو ختهیر یموها داد فشار آروم بود دستش
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 یراب یریبگ وعکس شیآزما تا چند دیبا یول یخوب شاالیا زمیعز باشه ـ

  کنهینم در تییجا االن بشه راحت المونیخ نکهیا

 یم درد نجامیا یعنی زدم جون یب ی ضربه وچند نمیس رو گذاشتم دستمو

  کنه

  میسیریم االن گلم باش آروم ـ

 بلند کردم یسع برداشتم دهنم یجلو واز ژنهیاکس خورد یم هم به حالم

  شم

  خوره یم هم به حالم حالم ـ

  بازکرد در یباال ی رهیدستگ از سرُمو عیسر ماکان

  خوره یم هم به حالش دار نگه ایارش ـ

  انداخت عقب ب ینگاه نهیتوآ از ایارش

  االن چشم ـ

 زهنو شم ادهیپ کرد کمک گرفت سرُممو ماکان ستادیا جاده کنار نیماش

 نیزم نشستم جون یب رونیب شد پرت معدم اتیمحتو بودم نشده ادهیپ

 صورتم آورد آبو یبطر نیماش پشت از ورفت ایارش داد سرُمو ماکان

 ماکان یول بخوابم داشتم دوست شدم سوار باکمکشون دوباره شست

 زما اسکن یت یس شویآزما یکل مارستانیب به دنیبارس..داد ینم اجازه

 گرفته که یهتل میرفت وماکان ایارش همراه نبود یمشکل خداروشکر گرفتن

 بودن دهیرس هتل به ما از قبل اتوبوس کیالست ضیبعدازتعو ها بچه بودن

 تو شبو وماکان ایاصرارارش ب بود دهیند یجد بیآس یکس خداروشکر

 یو کیکوچ هال ی تیسو.. رنینظربگ ریز تمیوضع تا موندم اونا تیسو

 رازد تختها از یکی یرو ماکان کمک ب نفره کی تخت دوتا با داشت اتاق

 بکشم رازد کامل دینبا گفت یم گذاشت سرم ریز متکا چندتا البته دمیکش

 دوتا مثل هردوشون دمیوخواب خوردم سوپ قاشق چند ایزورارش ب

 که دمیخواب چقدر دونم ینم... کردن یم مراقبت ازم پاک یبادل فرشته

 ینم جداشدم تخت از یآرام به دارشدمیب ایوارش ماکان یباسروصدا

 رفتم دادم ماساژش یکم کنه یم درد نمیس ی قفسه نقدریا چرا دونم

 :گفت یم ماکان به ایارش بودن تخته یباز مشغول درهردوشون طرف

 کن یم یجرزن همش جرزن ـ

  کرد یا خنده ماکان
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  یخودت جرزن بابا نه ـ

 یکشت ب زدنشون کم کم دنیکوب یم هم ی توسروکله کردن هردوشروع

  توبغلش بود وگرفته سرماکان ایارش شد لیتبد

  جرزن جرزن ـ

 بود اروگرفتهیکمرارش ماکان

  یخودت یخودت ـ

 هشد نامرتب لباسهاشون.. نشستن سرجاشون هردو دمیخند اریاخت یب

 ریز طرفم آمد کرد صاف بلندشدولباسشو ماکان کردن نگاه من به بود

  گرفت بازومو

  نیبش نجایا ایب میکرد دارتیب ـ

 ..زد یم برق نگاهش نشوند مبل یرو وبرد من

 ؟ یبهتر ـ

  اهم ـ

  جرزنه یایرارشیتقص کرد؟همش دارتیماب یصدا ـ

 زدداخل شوین آورد وهیم آب خچالیتو از رفت بلندشدو ازجاش ایارش

  طرفم گرفت

  جرزنن خودش مثل همه کنه یفکرم ماکان... گلم یبخورآبج ـ

  روگرفتم رهیآبم دستم یبا بود نمیروس دستم که نطوریهم

 یاه پسربچه مثل دیکن یم یباز بامزه یلیخ یول شدم داریب خودم نه ـ

  طونیش

  بود خشک گلوم چون خوردم وهیآبم یکم

 شد رهیخ صورتم کردوبه یاخم ماکان

 ؟ کنهیم درد تییجا هیچ ـ

  دردداره نمیس ی قفسه فقط خوبم نه ـ

  بود ستادهیسرپاا کنارم که ایارش سر زدپس دمید باتعجب
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  هیابونیب غول نیرایتقص همش ـ

  دمیپرس باتعجب

 ؟ ایارش چرا ـ

  بده یماساژقلب ستیبلدن آدم مثل ـ

  دمینفهم حرفاش از یزیچ

 ؟؟؟ یقلب ماساژ ـ

  کن برواستراحت پاشو کن ولش یچیه ـ

 بجاجا یکم بعداز برگشتم اتاق وبه شدم بلند دمینفهم ازحرفاش یزیچ

 ختت نییپا نیزم دمید ماکانو کردم باز چشمامو که صبح..دمیخواب شدن

 بلندشدم آروم بخونه نماز کردم یفکرنم برده خوابش نماز سجاده یرو

 لشیوباموبا بود داده لم رومبل آماده دهیپوش لباس ایارش رونیب رفتم

 زد یلبخندگشاد من دنیباد رفت یورم

 ؟ یشد بهتر یچطور ریبخ صبحت خانوم یآبج به به ـ

  بهترم بله.. ریبخ صبح سالم ـ

  هنوز خوابه ماکان ـ

  بله ـ

 دیچرخ من روبه دنگاهشیوسرکش بلندشدوتواتاق

 بشه دب دحالتیترس یم بود داریب روسرت تااالن برد خوابت نکهیبعدازا ـ

 الح اون تو تورو که روزید یدون ینم بردار تیدودل از دست اویب گلبرگ..

 ..کرد یم دق داشت آمد روزش به چه دید

 ستمش ورومو دست رفتم نداشتم گفتن یبرا یحرف نییپا سرموانداختم

 دنمیباد بود وقرمز کرده پف شیعسل یچشما بود شده داریب ماکان

  دیپاش روم ب یمهربان یازرو یلبخند

  یمتعال یعال صبح سالم ـ

  بالبخندجوابشودادم

 ریبخ صبح سالم ـ
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  شدم مست عطرش یازبو ستادیا جلوآمدوروبروم

 ؟ بهتره حالت ـ

 دیافتاد زحمت دبیببخش خوبم بله ـ

  نزن حرفشم ـ

 یکم نشستم هال یتو شدم آماده منم آمدنش تا ییدستشو سمت رفت

 زیم پشت همه نییپا میرفت صبحانه صرف یبرا ایوارش ماکان بعدهمراه

 همه قبل ستاره بلندشدن همه ما دنیباد بودن خوردن صبحانه مشغول

 دیکردوبوس بغلم محکم دطرفمیدو

 ؟ االن خوبه حالت یکرد لب ب دخترهمروجون یوا ـ

  زدم پسش دردگرفت نمیس ی قفسه

  یکن یم توخفم االن بابا خوبم ـ

 منم میشد حرکت ی آماده همه..دیپرس حالمو جداگانه یهرک بعدازستاره

  رسوند من خودشوبه ماکان که اتوبوس سمت رفتم

  صبرکن گلبرگ ـ

 شد کینزد ستادمیا

  خودم نیماش ایب ستین خوب وجات یناراحت اگه گلبرگ ـ

  انداختم نییپا سرمو

 حرف برام خوام ینم بهتره باشم ها بچه شیپ خوبه حالم ممنونم نه ـ

 ارنیدرب

 گلبـــــــرگ؟ ـ

 ینم دلم نشستم سرجام رفتم باال اتوبوس یها وازپله جوابشوندادم

 ماکان گهیم ایارش که شده یچ روزید دونم ینم دلشوبشکنم خواست

  کرد بغلم باز ستاره که توفکربودم دهیکش عذاب

  گردون برت خدا واقعا شدم جون نصفه روزیدخترد ـ

  زدم ضربه شدآروم حلقه دورم که بازوهاش به

  کنم ناراحتتون خواستم ینم دیببخش ـ
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 عقب برگشت اعظم بودن مانشسته یجلو وسارا اعظم

  زدم یم مردن به خودمو رهیمیم برام سیرئ تمیدونس یم منم اگه خب ـ

  هم تو رفت اخمام

  شده یچ دونم ینم اصال من تو یگیم یچ ـ

  زد یچشمک ستاره

  نداره دم شاخ که یحسود کن ولش  ـ

 مهه میدیمشهدرس به که بود گذشته ظهر از یکم شدم اعظم به توجه یب

 وقش میخوند رضارو امام ارتیوز میفرستاد صلوات رضا زرد گنبد دنیباد

 رامب صحنه نیا دنید..بار نیاول یبرا ییطال گنبد دنیباد داشتم یخاص

 رهرچهارنف کرد تقسم ماکان هتل میرفت اول..بود یداشتن دوست و جالب

 ستاره پنج هتل  کیدر.. اتاق یتو واعظم وسارا وستاره من اتاق ی یتو

 هالباس ضیتعو بعداز بود یعال یچ همه  ازقبل بودن کرده رزرو جا برامون

 مدیپوش ییا سورمه ی مقنعه ارتیز یبرا میشد آماده همه یخستگ ورفع

 مزد یدید نهیآ یازتو دمیپوش بود دوخته برام مامان که میمشک چادر ی

 :گفت باذوق ستاره امدیم بهم یلیخ چادر خودم به

  ادیم چقدربهت چادر یگل یوا

  دمیوخند زدم دید دوباره خودمو

  بشم یچادر نیدبعدایشا ادیم بهم آره ـ

 : گذاشت سهیک ی یتو نمازشو یگل چادر هم ستاره

  پوشم یم نویهم میدیرس که اونجا دارم چادرونگه تونم ینم منکه ـ

 :گفت سارا

 باخنده  پوشم یم اونجا نمازو چادر نیهم دارم چادرونگه تونم ینم منم

 اسپرت پیت دنیباد.. بودن آماده هتل یالو یتو همه رونیب میزد ازاتاق

 اکفشب ییا سورمه شرتیوت روشن یآب یل شلور ی زد تندتند قلبم ماکان

 نم دنیباد.. بود وپرکرده سالن تمام عطرش یبو بود دهیپوش اسپورت

 یحاک شیشونیپ یرو اخم ستادیواا وسط آمد میبود جمع همه..زد یلبخند

 ... بود یشگیهم تیجد از
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 یوخطر انیم بر خودشون پس از چون ندارم ونیآقا با یکار دیکن توجه ـ

 دیاب شام ووقت شدن کیتار از قبل خانمها شما یول کنه ینم دشونیتحد

 دیریب رونیب یگروه.. دیباش رونیهواب یکیخوادتار ینم دلم هتل دیبرگرد

 بگذره خوش..وسالم دیباش داشته همو یوهوا

 ایارش درهتل دم میرفت رونیب گهیوچندنفرد اعظم وساراو ستاره همراه

 کرد صدام

  ینادر خانم ـ

  سمتش برگشتم

 بله  ـ

  رسوند من خودشوب

 ارتیز میابریب ماکان بامنو یدار دوست اگه گمیم ـ

  دیشمابر ممنون ترم راحت ها بابچه نه ـ

  نکن خودتوخسته فقط یهرجورراحت باشه ـ

  چشم ـ

 :گفت زدو یلبخند

  ادیم بهت چادر چقدر ـ

 داد ادامه لبخندزدم منم

 بهت که ییحرفا نیا خان ماکان رابط میشد سنمون نیباا باش کارمارو ـ

  بگم بهت گفت وماکان زدم

 گرفت زدخندم یم دید مارو یرچشمیز داشت دیچرخ ماکان طرف نگاهم

 یبد بالحن اعظم باز میشد یراه ها وبابچه گرفتم فاصله ایارش از حرف یب

 :کردوگفت هیبق روبه

  دارن خواهان چه مردم بده خداشانس ـ

 کردناشون پچ پچ شدم متوجه فقط ندادم یجواب منم منظورش دنستم یم

  منه ی درباره

 خوندن ارتیز به شروع منم میکرد ارتیز میشد حرم وارد یوقت

 دش زدن حرف هاسرگرم بابچه یول بود نشسته کنارم ستاره ونمازکردم
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 ونبم نجایتوا ییدسشو میریمام ـ گفت من روب اعظم شدن بلند همه هوی

  میایماب تا

  دادم جواب

  دیایب شما تا خونم یم نماز من باشه ـ

  بغلش ریزدز چادرنمازشو هم ستاره

 ؟ یاینم تو یگل امیم دمنیصبرکن ـ

  دیایب شما تا مونم یم نجایا نه ـ

  میایم زود پس باشه ـ

 باخداوامام ازیرازون غرق نقدریا کردم نماز خوندن به شروع بارفتنشون

 ساعت شده کیتار هوا شدم متوجه رفت ازدستم زمان که بودم رضا

 ورافتادش ؟دلم امدنین چرا پس هارفتن بچه ساعته کیشترازیب کردم ونگاه

  بزنم زنگ ستاره به برداشتم مویگوش

 بلند بودم شده هول چکارکنم دونستم ینم شارژنداشت غافل دل یا ـ

 نمشونیدببیشا کردم نگاه ستادهیوا نشسته تیجمع نیازب ستادمیا شدم

 تمام ترس میبرگرد دیبا یکیتار قبل که بودم ماکان فکرحرف تو نبودن یول

 یم یسپر ساعات کردم یم نگاه تیجمع به سرپا بود گرفته وجودمو

 رآوردمود بود یکیپالست سهیک یتو که کفشامو نشد ها بچه از یشدوخبر

 یم پرسه حرم اطیتوح بشم خارج در ازکدام کجابرم دونستم ینم دمیپوش

 یگوش دمیکش یم خجالت میازطرف نبود تودلم دل ختمیر یم واشک زدم

  کردم حیضر روبه بزنم زنگ ها بچه به رمیوبگ یکس

  کن کمکم بمیغر نجایا من رضا اامامی ـ

 تنها هنوز ومن داد ونشون شب ازدهی ساعت شد بلند حرم ساعت یصدا

 زدم یم دیاطرافود سرگردان بود کرده تارک دموید اشک موندم نجایا

  دمید ییآشنا ی چهره تیجمع نیازب

 خورده گره درهم یابروها با رفتم طرفش به یخوشحال با بود ماکان آره..

 ی هوی دمیلرز خودم به ازش دمیترس.. شد رهیخ من ب سرخ یوچشما

 دستمو زد یلیس من به ماکان شدینم باورم.. سوخت صورتم طرف

 کینزد که یخانم رونیشدب پرت ازچشمم واشک صورتم یرو گذاشتم

 :گفت مابود

 محضرآقا؟؟؟ در داره گناه یکن یچکارم آقا ـ
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 که ییها بچه مثل منم افتاد وراه دیکش منو دست حرف بدون ماکان

 رونیب میزد اطیازح افتادم راه دنبالش کردمو یم هیگر صدا یب کاربدکردن

 هک دستم مچ هنوز گرفت دوشمارهیکش رونیب شلوارش بیازج شویگوش

  بود تودستش بود شدن خورد درحال

  میشد جدا ازهم که همونجا ایب... خوبه آره... کردم داشیپ ایب ایارش الو ـ

 ختمیر یم اشک ریز سربه همچنان رهاکرد ودستمو کرد وقطع یگوش

 مدون ینم زده یلیس من ب ماکان شد ینم هنوزباورم بود شکسته قلبم

  دیرس دوان دوان ایارش که گذشت چقدر

 ؟ یخوب  ؟ یکرد عمرمون نصف دختر یکجابود ـ

 هک دادم جواب سر با.. زد یم حرف بامن یبامهربان ماکان برعکس شهیهم

 زیوت گرفت وباال صورتم ایارش ختمیر یم اشک صدا یب همچنان خوبم

 کرد ونگاه ماکان

 ؟ آمد دلت ؟؟چطور ماکان شیزد ـ

 :گفت یعصبان یباصدا افتاد راه به نداد یجواب

  گهید دیایب ـ

 :گفت آرام یباصدا ایارش میافتاد راه دنبالش هردو

 ؟ یجداشد ها ازبچه ؟چطوریشد گم گلبرگ ـ

  کردم هق هق

 هرچقدر یول انیم وزود ییدستشو رن یم گفتن اونا نشدم گم من ـ

 زد ادیفر بایتقر دطرفمیچرخ یتند ماکان امدنین منتظرموندم

  بشنوم یزیچ خوام ینم خفه ـ

 باز ایشار  کردم هیگر بلند یباصدا ها بچه مثل دویترک بغضم لحنش نیباا

 کرد تیحما ازم

  ؟ دهیوترس بده حالش ینیب ینم...ااا ـ

 میدیرس هتل ب یوقت دنبالش مام بودو جلو همچنان نداد یجواب ماکان

 که نهک آوردبغلم جلو دستشو طرفم دیدو دنمیباد ستاره بودن یتوالو همه

  زدم وپسش نشیتوس گذاشتم دست
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 ... کنه دعوام ماکان تا دنیکش نقشه برام که بودم دهیفهم

 :گفت تیوباعصبان آمد جلو ونیآقا از یکی

 جا یب یکن جمع خودتو یتون ینم توکه یساز دردسر نقدریتوچراا دختر ـ

  یآمد یکرد

 رفتم زدم پس اشکمو بود گرفته ماکان یلیوس ها بچه دست از دلم

  ستادمیا روبروش

 ینز  یم ربط یب حرف من به یدار که یباش یتوک اصال مربوطه خودم به ـ

  وبفهم دهنت حرف نکردم درست دردسر یکس یبرا من

 ایارش وباز بود شده رهیخ من ب تیعصبان با ماکان آخر میس بودم زده

 آمد جلو کرد ثابت شویبرادر

  دینکن دخالت شهینم مربوط شما ب موضوع نیا دیباش آرام  یقادر یآقا ـ

  دیچرخ همه نیب نگاهش

  اتاقتون دییبفرما همه  ـ

 ستاره دستمو کردم مشت چادر ریز دیلرز یم دستام یناراحت ازشدت

  ستادیا کنارم

 حاال؟ تا یبود کجا هتل یگرد یم بر یگفت توکه گلبرگ ـ

  طرفش چرخوندم تند سرمو

 دیذاشتگ وتنها بعدمن دیگرد یبرم زود دیگفت دی؟شمارفت گفتم یک من ـ

 ؟ هتل دیآمد خودتونم

  دمیفهم شدش گشاد یچشما رواز ستاره تعجب

  هتل یریم یوگفت ینزد زنگ اعظم توبه مگه گلبرگ چه یعنی ـ

  شارژنداشت میگوش تازه یزنگ چه  نه ـ

 ستاره بود یا عقده مارمولک نیسرا ریز همش کردم نگاه اعظم به اخم با

 :گفت یعصب حالت با شدو کشینزد

  شعوریب آخه ؟چرایگفت دروغ ـ

  دوختم اعظم به مویاشک نگاه
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 ؟ توفروختم ب یتر زمیه چه من مگه آخه چرا ـ

 اتاقش طرف به یوتند رونیدبیکش ستاره دست از هاشو شونه اعظم

 خیم همه ماکان یباصدا دنبالش شدن عیضا بودن دهیفهم که هم هیبق رفت

  رسوند بهشون خودشو شدن کوب

 گلبرگ چرا دیایوب دیبر باهم نگفتم من ؟مگه خبره چه نجایا نمیدببیصبرکن ـ

 د؟یگفت دروغ من به شما یعنی گهیم یچ خانوم د؟ستارهیگذاشت وتنها

 بلندترشد صداش

  بگزرم موضوع نیازا تونم ینم ـ

 افتاد پته تته ب اعظم

 ..راستش...راستش... سیرئ یآقا نه...ن ـ

 دیکش موهاش یتو یدست کالفه نداد بهش زدن حرف اجازه ماکان

 هد یوقت داره براتون یعاقبت چه من حرف از یچیسرپ دم یم نشونتون ـ

 دیباش کن گوش حرف دیریگ یادمیدیکرد کار حقوق بدون روز

 یبرا..درآمد شداشکشون خنک دلم افتادن کردن التماس به شروع همه 

 نیسنگ حقوق کاربدون روز ده از بودم خورده که یلیس نبود مهم من

 :گفت هیجلوترآمدباگر سارا.. برام تربود

  میرنداشتیماتقص خدا به ـ

  جلوآمد ظیغل یبااخم

 دبودمیجاو یآقا یجا من اگه دیشد دستش هم دیکرد غلط شما

 هنگا چشماشو بود دهیترس چقدر دختر نیا دیدون یم کردم یم اخراجتون

 دیش گم دید؟برییهست ییآدمها چطور شما شهینم باز هیگر زور دازیکن

  تواتاقاتون

 اقمات طرف به هیباگر منم بردن پناه اتاقهاشون به هواپسه دنید که همه

  کرد سرصدام پشت از ماکان رفتم

 صبرکن گلبرگ... گلبرگ ـ

 چشم راهرو وسط قرمز فرش به ستادیا جلوم برنگشتم یول ستادمیا

 یاج گرفتم ازش نگاهمو کردم یم هق هق کرد وبلند گرفت  چونمو دوختم
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 گاهن گروید طرف یو دمیکش دستش از دصورتمویکش دست زد که یلیس

  کردم

 ییبال دمیترس بودم نگرانت یلیخ لحظه اون کن باور منو ببخش گلبرگ ـ

  باشه آمده سرت

  زدم یپوزخند

 گوشم؟ تو یزد نیهم یبرا..هه ـ

 گلبرگ؟ ـ

 زا رفتم یم االن نیهم شد یم اگه بردم پناه اتاقم به ردشدمو ازکنارش

 آمدن طرفم هردوبه وسارا ستاره..بود شکسته همه یجلو غرورم نجایا

  گرفت دستمو سارا

 کرد خام مارو بود اعظم ریتقص خدا به ببخش منو گلبرگ ـ

 انداختم دمیکش ازسرم امو مغنه آوردم در چادرمو کردم نگاه هردوشون به

  روتخت

 آمدم که یروز از گذرم ینم اعظم از یول دمتونیبخش ندارم باشما یکار ـ

  خواد یم من از باباشو قرض انگار داره کنتاک بامن

  دادم نشون وبهشون یلیس یجا کردمو کج سرمو

  روصورتمه هنوز شیلیس یجا دینیبب ـ

 دیکش دست صورتم کردوبه زیر چشماشو ستاره

 ؟ توروزده یک ـ

  بازکردم مانتومو یها دکمه

  شمیسوگل دیگیم همتون که یهمون ـ

 :گفت ستاره بود مانده باز  شون هرسه دهن

 ؟ زدت واقعا ـ

  کردم اعظم روبه بودم یعصب
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 ای کنم یم لوس براش خودمو یالک من یفکرکرد خانم اعظم...آرهههه ـ

 من از دوساله آقا نیا ستین نطوریا ؟نه زنمیم یضیمر به خودمو

  ندادم جواب بهش هنوز یول کرده یخواستگار

 که بود اشک وباز روسرم گذاشتم ومتکامو روتختم کردم پرت خودمو

.. نداره.. نداره دوسم گهید..زدم زار خودم حال به و شد هام گونه مهمون

 ستاره بودم شده آرام شد دهیکش هام شانه یرو یدست چرا.. زد منو چرا

 :گفت یآرام یصدا با

 داره دوستت یلیخ یدونیم خودتم نگن هیگر انقدر گهید بسه-

 یدونینم داد ادامه دادم گوش حرفاش به سکوت در کردمو پاک اشکامو

 رجامس تعجب با گذشت مرد نیا به یچ دیترک نیماش کیالست که اونروز

 نشستم

 !!!شد؟ یچ اونروز مگه-

 دیکش یآه

 کف که وت فکر به کس چیه رونیب دنیپر ترس از همه ستادیا نیماش یوقت-

 که بودم من فقط شدن رد کنارت از همه نبود یبود شده پهن اتوبوس

  دمیکوب¬¬یم صورتم و سر به و زدمیم غیج

 با عدب کرد نهیمعا تورو و سرش تو زد محکم دید تورو یوقت باال اومد ایارش

 ...کرد بغلت ادیفر

  نداره نفس بیغر امام ای-

 با دو هر بود کرده کپ تو دنید با اولش ماکان برد نییپا رو تو ینگران با

 داد¬یم یقلب ماساژ ایارش توکردن ی¬دوباره یایاح به شروع ناله و اشک

 یودب مرده انگار واقعا ینگشت بر کردن یهرکار.. یمصنوع تنفس ماکان و

 برگرد..برگرد گفتنیم باهم دو هر

 ادیرف نعره با و چسبوند نهیس به تورو ماکان نداشت دهیفا اما.. برگرد نرو

  زدیم

  کن کمکم رضا امام ای ایخدا-

 همه شتبرگ نفست یوقت برگرده نفست که کرد تالش چقدر شهینم باورت

 رو مرد نیا یناتوان و عجز و شدن ُخرد خودم چشم با میشد خوشحال

 هب یا زنده حاال اگه کردیم صدا رو خدا دادیم تو به که ینفس هر با دمید

 نداره دوستت یگیم چطور.. س نفسا اون خاطر
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 فستن با که دونستمینم نداشتم یزیچ سکوت جز من و شد تموم حرفاش

 لبمق یرو دستمو دمیکش لبام یرو انگشتامو برگشتم یزندگ به ماکان

 پر ینیس هی با و رفت در کردن باز یبرا سارا.. شد بلند در یصدا گذاشتم

 برگشت غذا از

 بخور شامتو گهیم آوردن سییر یآقا-

 انداختم باال هامو شونه

 ادیم خوابم کن خاموش المپو ستاره ندارم؛ لیم خورمینم-

 صب ومدین چشام به خواب صب تا خوابم کردم وانمود دمویکش دراز

 گهید ادمد حیترج من یول رونیب رفتن باز ها بچه نرفتم نییپا صبونه یبرا

 از مویپوش لباسامو رفت ضعف دلم بود ازدهی ساعت.. نرم رونیب باهاشون

 اکانم اتاق نباشه یکس که دمیکش اونور و ور نیا یسرک.. رونیب زدم اتاق

 مشد ریسراز ها وازپله رونیازراهروب باسرعت بود ما اتاق یروبرو ایوارش

 حرکت حرم طرف به بشم روبرو ایوارش ماکان با خواست ینم دلم نییپا

 یدبرایخر یکم خوردم گرفتمو چیساندو ی سرراه ارتیز بعداز کردم

 دمیخر تیسکویوب کیک یکل هتل کینزد سوپرمارکت از کردم خانواده

 لباش آور ادی یحت بخورم یزیچ کرده خرج ماکان ک یپول از خواستم ینم

 اقمات به عیسر برگشتم هتل شدبهینم ونرم آروم دلم بوده لبم یرو که

 یاکسب نداشتم دوست اصال نرفتم من یول نییپا رفتن نهار یبرا همه رفتم

 امش یبرا شبم ناراحتم ازدستشون دونستن یم اونام البته بزنم حرف

 گذشت منوال نیهم به دوروز... خوردم وهیم وآب کیک چندتا نرفت

 کردن حبس روز بعدازدو..بود وهیوآبم کیک من وشام ونهار وصبحانه

 تمورف دمیپوش چادرمو شدم آماده ارتیز برم گرفتم میتصم تواتاق خودم

 از یکی یورو بود من به پشتش افتاد لرزه ب تنم ماکان دنیباد نییپا

 هتل رونیب به خودمو رفتمو تندتندراه بود داده لم یالو یها کاناپه

 رفتمگ یدربست نیماش همنجا دهیند منو که دمیکش یراحت نفس رسوندم

 با ستموب چشمامو دمیرس حیضر به برگردم من تا صبرکنه هتل بره منو که

 ندب نفسم ادیز تیجمع نیب دمیکش مشام به رو حیضر عطر یقیعم نفس

 بود اومده

.. کن کمکم بده شفا بابامو رضا امام ای.. خوبم امام سالم آقا سالم-

 مکمک ترسم یم یول دارم دوس ماکانو آقا.. کنم کار یچ ماکن با دونمینم

 رکعت دو و ستادمیا یا گوشه شدم جدا حیضر از تیجمع موج با.. کن

 در طرف به سرعت به دعا یکم از بعد خوندم امام یبرا ارتیز نماز

 با ردمک نگاه اطراف به نبود نیماش رونیب رفتم یوقت کردم حرکت یخروج
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 یحت!! برگردم؟ تا بمونه نبود قرار مگه!! رفت؟ کجا یعنی: گفتم خودم

  کردم یم نگاه اطرافو و بودم فکر تو! نگرفت هم ش هیکرا

  قبول ارتیز-

 یم روزنامه داشت که نیا بود آومده بند زبونم برگشتم صدا طرف به

 دادم قورت دهنمو آب! بود من به پشتش تازه خوند

 !!؟یکنیم کاریچ نجایا تو.. تو-

 زد یلبخند بود بشیج تو دستش هی

 بزارم تنهات بیغر شهر تو یندار انتظار که تو-

 :گفتم اخم با کردمو جمع لبامو

 ندارم گاردیباد به ازین بلدم راهو من-

 دادم تکان دست بود راهم سر که ینیماش نیاول به شدمو جدا ازش

 دربست-

 :گفتم واشی..نشست کنارم و شد سوار ماکان که بودم نشده سوار هنوز

  یفهم ینم مگه نمتیبب خوامینم یهست یآدم عجب نییپا برو-

 گذاشت گوشم کنار سرشو

  ؟یکن کاریچ یخوایم فهمم ینم نفهمم من آره.. نباشه حرف!!! ســسیه-

 رو هیکرا خواستمیم.. میبود ساکت هتل تا برگردوندم رومو ندادمو یجواب

 بود کینزد که کرد نگام نیهمچ داد فشار و گرفت مچمو که کنم حساب

 باال خودشو یکم.. کردیم نابود منو ش جذبه شهیهم.. کنم سیخ خودمو

 رو هیکرا و درآورد یا قهوه یچرم فیک شلوارش پشت بیج از و دیکش

 طرف به شدمو ادهیپ بالفاصله ستادیا هتل یجلو نیماش.. کرد حساب

 امش وهیآبم و کیک دوباره.. کردم حبس اتاقم تو خودمو باز.. رفتم اتاقم

 هی ایارش کردم باز درو رفتمو در طرف به شد بلند در یصدا شد شبم

 کرد نگام اخم با و بود داده هیتک چارچوب به دستش

 !!!کیعل سالااام-

 دهیکش درهم یابروها با طرفم برگشت.. دنبالش منم.. شد اتاق وارد

 :گفت
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 یچ نخوردنت غذا با! ؟یکن یم هیچ کارا نیا!! ه؟یا یباز مسخره چه نیا-

 چرا و.کرد یعذرخواه و مونهیپش کارش از که ماکان! شه؟یم درست

 ونا افتاده گود چشات ؟یدید نهییآ تو خودتو.. یکن یم خودت با نکارویا

 شد هم کیک آخه.. نداره اشتها یخورینم یزیچ یوقت هم چارهیب

 یب زیچ ی یدار بعد یبش تیتقو دیبا نشده خوب حالت غذا؟؟هنوز

 ؟ یخور یم ارزش

  گفتم تعجب با.. بود مونده باز دهانم

 !!خورم؟یم یچ من یدیفهم کجا از تو-

  ستادیا کمر به دست.. زد یپوزخند

 وقت تموم م؟یکن یم رها خودت حال به تورو من ماکانو یکرد فکر -

 تیباز بچه از دست حاال.. میداشت نظر ریز کاراتو همه مویبود مواظبت

 بخور شامتو ایب بردار

  بود گرفته م هیگر

 زد منو اون ستین من فکر به اصال دهیم عذابم مدام ماکان!! امینم -

  کنم فراموش تونمینم

 شدم رهیخ شیمشک یچشا به

 هب و کنمیم خالص خودمو شهیهم یبرا تهران برگردم ه؟یچ یدونیم اصال-

 دست از ماکان و تو ینجوریا.. دمیم مثبت جواب پسرعموم یخواستگار

 شمیم راحت شما دست از منم..  من

 ی چهره.. شد رهیخ بهم یکم شده باز دهان و گشاد یچشما با ایارش

 :گفت بلند یصدا با هوی.. بود شده سوال عالمت به هیشب جذابش

 نداره امکان! پسرعموت؟!!! ؟یــیچ-

 ازم گفت مامانم امیب خواستمیم که یروز اون, داره امکان چرا-

 کنم راحت شماهارو هم خودم هم که زمانه نیبهتر حاال کردن یخواستگار

 گرفت بازوهامو کرد کم باهام شو فاصله

 یجورنیا یستین عاشقش مگه.. نکن ماکان خودتو با کارو نیا گلبرگ.. نه-

 شهیم خرابتر کار که

 :گفتم تیعصبان با زدمو پس دستاشو
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 چرا داره دوسم اگه.. دمید رو ماکان غرور بس از شدم خسته شهیم چرا-

 بهم یچیه میبود تنها نکهیا با داشت نگه ش خونه تو منو دیع ی هفته دو

 دیبا شهیهم تو چرا.. چرا؟ آخه.. رهیگیم فاصله ازم شهیهم چرا.. نگفت

  یباش زبونش

 یم هق هق.. گرفتم صورتم جلو دستامو زدم زانو نشستمو نیزم یرو

 کردم

 چرا؟.. چرا آخه-

  برداشت دستامو زد زانو کنارم هم ایارش

 ی دفعه مثه ترسهیم اون..  نکن لج پس یمهم براش چقدر یدونیم خودت-

 ی اون نره ادتی ترسهیم تو یمنف جواب از یکن ردش تو و ادیب جلو قبل

  بشکنه غرورش سخته براش مرده

 گفتم هیگر با

 بدون یزندگ کنم یزندگ تونمینم اون بدون گهید کنم ردش بکنم غلط من-

 باشم تنها خوامیم برو.. جهنمه برام اون

 شد بلند

 یردارب یلجباز از دست گهید بهتره کن فکر شتریب هم تو رمیم من پس-

 آماده همه صب گذاشت تنها الیخ و فکر ایدن هی با من شدو خارج در از

 آقا از و دیکش پر گهید بار هی دلم رضا زرد گنبد دنید با میبود برگشتن ی

 یرو یمیعظ غم که من جز بودن خرسند و خوشحال همه کردم یخدافظ

 به خودمو بازم میدیرس یغذاخور به ناهار موقع کردیم ینیسنگ قلبم

 کردم صدام آروم ستاره زدم خواب

 .. ناهاره موقع میش ادهیپ دیبا.. گلبرگ.. گلبرگ-

 دادم جواب کنم باز چشامو نکهیا بدون

 ندارم لیم من برو تو-

 رفت و نکرد اصرار گردمینم بر حرفم از دونست یم

 میصندل کنار اومد راننده شاگرد

 د؟یش ینم ادهیپ شما خانوم-
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 زدم یلبخند و شدم صاف جام سر

 دیبر شما مونم یم من نه-

  گفت و کرد ییگذرا نگاه

 کنم قفل رو نیماش در که دیبگ من به دیشد ادهیپ اگه باشه-

 چشم-

 غذا به یلیم واقعا.. بود صورتم تو آفتاب.. دمیکش یقیعم نفس رفتنش با

 ی گوشه از.. بود شده کیکوچ ام معده روز چند نیا تو انگار نداشتم

 و برافروخته یصورت با ماکان!! زمان امام ای کردم نگاه رو رونیب پرده

 زدم خواب به خودمو و دیلرز تنم.. ومدیم نیماش طرف به بلند یقدمها

 دمیپر جا از که کرد یغرش چنان.. سرم باال دهیرس سوته سه

 ؟یبخور ناهارتو یاینم چرا بردار اتیباز مسخره نیا از دست-

 :گفتم لرزان ییصدا با

 رمیس-

 کمر به دست داد تکون نیطرف به سرشو زدو یمسخرگ به یپوزخند

 ستادیا

 دارهیم نگه ریس رو تو که یا یمقو یتایسکویب چه ؟یریس-

 یتو درد.. کرد جدا یصندل از و گرفت دستمو مچ و داد لمیتحو یاخم

 دیچیپ دستم

 ..  یآ یآ.. کن ول دستمو.. شکست مچم..  دستم یآ یآ-

 یم دنبالش به منو و رفت جلو خودش نکرد ول مچمو یول افتادم هیگر به

 یوقت کردم شیهمراه کنم حس مچم یرو یکمتر فشار نکهیا یبرا دیکش

 همه که نبود مهم براش.. دیچرخ طرفمون به نگاهها همه میشد سالن وارد

 با. .ارنیدرب حرف سرش پشت ممکنه و هستن شرکتش کارگر آدما نیا ی

 :گفت و کرد ول دستمو نشوند ایارش کنار منو شدت

 یخوریم غذاتو آدم بچه مثه حاال-

 نشست و دیکش عقب بود یخال که مویکنار یصندل هم خودش

 :گفت گوشم تو ایارش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
296 

 بکش ؟یخواستیم نویهم-

 کم دادمیم ماساژ دستامو بودم شده کلفت پوست انگار.. ندادم یجواب

 لب ریز.. شه خورد ش مردونه و یقو یدستا تو فمیظر مچ بود مونده

 :گفتم

 لندهور-

 با نداشت زدن حرف جرات یکس دنییپا یم مارو دهن به قاشق انیاطراف

 لوج دیکش بشقابمو خوردم برنج یکم برداشتم رو قاشق لرزان دستان

 :گفت یجد یلیخ.. جلوم گذاشت کرد خورد هارو دهیکوب خودش دست

 ها یخوریم همشو-

.. کردم خوردن به شروع ترس از.. کجاس موش سوراخ آخ گفتم دلم تو

 وندهم قاشق چند بشم ریتحق همکارام یجلو نیا از ستریب نداشتم دوست

 :گفتم ایارش به آروم ییصدا با.. تونستم ینم واقعا که بود

 دهنش غذاشو قاشق ایارش بخورم تونمینم گهید.. بکن یکار هی ایارش-

 کرد نییپا باال سرشو یبار چند و گذاشت

 کنمیم درستش حاال باشه-

 :گفت برسه ماکان گوش به که یبلند نسبتا یصدا با

 یبخور ادیز حاال اگه ینخورد یزیچ مدت نیا تو چون نخور ادیز گلبرگ-

 یریگیم درد دل

 :گفت بود یعصب و تند لحنش هنوز که ماکان

 بسه گهید گهیم درست-

 ینیریش چشمک با که زدم ایارش به یگشاد لبخند دمویکش یراحت نفس

 یخاص آرامش احساس کنارش در بودن از و بود کنارم شهیهم داد جوابمو

 دم رهستا میافتاد راه دوباره ناهار از بعد.. برام بود برادر مثل واقعا داشتم

 :گفت گوشم

 یبخور غذا کرد مجبورت یچجور آقا ولیا-

 کردم بهش رو

 لندهور کرد یم خورد داشت دستمو مرض یا-
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  دادم نشونش مچمو

 قرمزه مچم گاااین-

 برگشت طرفمون به اعظم

 ینکن یچیسرپ سییر حرف از یباش تو تا شد بهت خوب-

 دیخند قاه قاه

 ییتو مقصر همش یبخند خی رو کوفت-

 بش نکردن بارم یا گهید زیچ تا بزنم خواب به خودمو دادم حیترج دوباره

.. دیخر مخلفات یکل و نوشابه و مرغ چنتا ایارش راه سر میدیرس شمال به

 از و بود رومون شیپ یبزرگ باغ ورود موقع که میدیرس ییبایز یالیو به

 اقمونات یتو از نییپا ونیآقا باال طبقه خانوما شد یم دهید ایدر الیو پشت

 ودب شب نکهیا با.. ایدر و بود ایدر دید یم چشم تا.. کردمیم نگاه رو ایدر

 سفر نیا از من سهم یول گذشت یم خوش همه به دید رو ایدر شدیم اما

 کباب ونیآقا و کنند خیس هارو مرغ خانوما شد قرار.. بود غصه و غم فقط

 لباساشو سارا.. دارم تب کردم یم احساس نداشتم یکار چیه ی حوصله

 :گفت بهم و کرد عوض

 میرخویم شام همونجا کنن شیآت ساحل کنار خوانیم ن؟ییپا میبر یاینم-

 شونه یرو بلندم یموها.. کردم باز پسمویکل نشستمو نفره کی تخت یرو

 ختیر هام

 کنهیم درد سرم ندارم حوصله.. امینم نه-

 گذاشت میشونیپ یرو دستشو و آومد جلو

  سفر نیتوا یآورد بد همش توام یدار تب دختر یوا ـ

  ردیبر شما ستین مهم ـ

  شهیم یعصبان صبح مثل آقا باز یول باشه

 : گفتم وبابغض انداختم باال هامو شونه

 یدردم خاطرتصادف ب هنوزبدنم شمیم خوب کنم استراحت یکم دیبر ـ

  ندارم حال کنه
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 نبود هردومنتظرمن کردم باز مانتومو ی آوردمکدکمه در شالمو بلندشدم

  کردم نگاشون

  گهیددیبر دیستادیچراا..ا ـ

 که یوشورت نازک یدوبند باتاب شلوارمو مانتو رونیب  رفتن حرف یهردوب

 دمیکش دراز ایدر وروبه زدم عقب موهامو کردم دعوضیرسیم تازانوم

 ردهک روشن یبزگ آتش دید شدیم راحت رونویب بود کنارپنجره تخت چون

 کردم جمع پاهامو بودن شده جمع دورش یوشاد باخنده همه بودن

 دکر  یدردم هنوزبدنم بود ادیز تبم گذاشتم هم یرو ودستامو توشکمم

 یبرا ایارش بودکه ییفشارها یبرا نمیدرس گفت یم ماکان چرا دمیفهم تازه

 یم دیشا داده تنفس بهم نگفت یحت بود کرده وارد نمیس به یماساژقلب

 رفته آبروم خدا یوا... آدم همه نیا یجلو کشم یم خجالت دونست

 طرفم گهید ماکان نداشتم یدیام رمیاخ یها یبالجباز... دونستم یونم

 امدینم باال نفسم سوختم یم داشتم.. ازدستم بود یعصبان یلیخ ظهر ادیب

 هدکم دنبال وتوراهرو شدم بلند بود کرده بدتر حالمو نجایا یشرج یهوا

 شیاتو ایدر به دوباره دمیکش دراز برگشتم کردمو روشنش گشتم کلر ی

 هب تونم ینم کنم یهرکار بود شتوجودمنیآت اون انگار شدم رهیخ رونیب

 .. ده یم خانوادمو خرج یک کنم ازدواج اگه بدم مثبت جواب ماکان

 وارد یکس شدم متوجه فقط ندام یشدجواب بلند در یصدا که توفکربودم

  کنه ینم ول شهیسر ستاره شدباز

  بخوابم بزار سوزم یم ازتب دارم ستین خوب حالم گفتم ستاره -

 دلم ته.. نشست میشونیپ یرو یدست خورد تکان تخت کردم احساس

 نشستم سرجام دمویکش غیج ستین ستاره دست..دست نیا شد یخال

 شدم آرام ماکان دنیباد زدم چنگ قلبمو

 ..منم منم نترس ـ

  بود شده خشک گلوم دمیکش یم نفس تندتند

  تو یایم ینجوریچراا دمیترس ـ

 روتنم صورتم یازرو نگاهش بود شده رهیخ بهم بود نشسته روبروم

  دیچرخ

 یشال ییروسر دنبال سرموچرخوندم شدم لباسام متوجه تازه.. یوااا یا

  گشتمیم یزیچ
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  شد بلند ازکنارم

  یگردیم یچ دنبال ـ

 سلبا یکس دیشا یگ ینم داخل یایم نزده در چرا آخه..لباسام.. لباسام  ـ

  نباشه تنش

 دیپاش روم به یگشاد لبخند

  یتند دمیپوش مانتومو شدم بلند

 تیاذ خودتو یخودم مال آخرش اول الیخ یب بابا..یبپوش خواد ینم ـ

  نگن

 شده زده ازم رمیاخ یخاطرکارها به کردم یفکرم تااالن زد خشکم سرجام

  شدم مسلط خودم به..

  کنم یم ازدواج باپسرعموم تهران برگردم شهینم ینطوریا..رینخ ـ

  ستادیکمرا به دست کردم کپ کردکه یاخم چنان

 یمن لما توفقط بشه تو مالک یکس باشم مرده من مگه یکن یم جا یتوب ـ

  یفهم یم

 وبه گرفت تودست بودو ختهیر ام شونه طرف ی که بلندمو یموها

  دمید شیوعسل درشت یچشمها وتو اشک شد رهیخ چشمام

  من مال یمن مال فقط تو گلبرگ ـ

 ام خانواده یراحت خاطر به بجنگم بااحساسم دیبا زدم وپس دستش

 :گفتم لرزان یباصدا

  یریبگ جلوممو یتون ینم توام رمیگ یم میتصم میزندگ یبرا خودم من

  دیغر فشردش هم به یدندونها یازال

  نکن ونمید گلبرگ ـ

 طرفم برگشت زدو دورخودش یچرخ کمر به دست کرد فوت نفسشو

 نه دارم خواب نه یکرد چارم یب دخترمنو یکن یم لج بامن نقدریچراا ـ

 شرکتم یکارگرها یجلو یحت.. غرور نه روز نه دارم شب نه خوراک

  یشکست غرورمو
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  زهینر اشک دادش یسع نشیدتوسیکوب محکم

 ؟؟؟یچ من پس یفکرخانوادت به همش فکرکن من به کمی ـ

 :گفت یفیضع یباصدا دادم قورت مویلعنت بغض

  ودارن من فقط اونا دهیم خانوادمو خرج یک کنم ازدواج من اگه ـ

  تیعصبان ازفرط بود شده دورگه صداش

  بکشن عذاب اونا زارمیم من مگه یدلعنت ـ

 سقف کردبه من به درپشتشو دطرفیچرخ.. افتاد روگونم سمجم اشک

 شد رهیخ

 شمیم التیخ یب یخوا یم نویتوا که حاال.. باشه.. خانوووم گلبرگ باشه ـ

 فقط رهاازدخت گرفتم میتصم بعدطالقم.. ینینب مویسا یحت گهید دمیم قول

 تیارفداک تتیتوومعصوم دنیباد یول کنم عوض و امیدن ببرم یجنس لذت

 یراحت یبرا وروز وشب یکرد فراموش خودتو نکهیا خانوادت یبرا

 احترام شدوبهشون دختراعوض به نسبت نظرم یکن یم تالش خانوادت

 شهرک تو یگشت یکارم تودنبال کردمو اخراجت یوقت همون.. گذاشتم

 یرو ینیبارسنگ روزگار که شدم دختربچه ی عاشق اونجامن.. دمتید

  بود گذاشته فشیظر یها شونه

  گرفت شیآت گرمیج دکهیکش یبلند آههه

 یرو بخور آوردم برات قرصهاروکه اون فقط شمینم مزاحمت گهید ـ

 ادیب نییپا رتاتبتیبگ خنک دوش یبرو هیپاتخت

 ایدن یوبا من و رفت دمیند اشکشو من یل دویلرز مردونش یها شونه

 صورتمو بادستام شدونشستم سست زانوهام گذاشت تنها وجدان عذاب

 درخت یکنار ماکان پنجره کنار ورفتم شدم بلند زدم زار پوشوندم

 داره هک بود معلوم بود گرفته دستاش نیب صورتشو  ستادهیا یتنومند

 درآوردم ابهت همه نیباا مردو ی اشک که کنه لعنت خدامنو کنه یم هیگر

 دلم یارویدن غم وضع تواون ماکان دنید شدبا یم پاره پاره داشت قلبم

 به که دونستم یم خودمم شد خراب اروسرمیدن کرد یم ینیسنگ

 من.. زدم بود یزر چه نیا آخه دم ینم مثبت جواب وقت چیه پسرعموم

 ی همه که شدم یمرد عاشق تابه یب من ازعشق که مردم اون عاشق

 وانیبالو برداشتم یقرص یپاتخت طرف رفتم.. دنمهیکش نفس لیودل امیدن

 یوقت گرفتم خنک آب دوش ی حمام رفتم خوردم بود آورده ماکان که یآب

 کنار درفتمیرس گوشم به ها بچه یهایهاوشوخ خنده یصدا رونیب آمدم
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. . سفره کردن پهن مشغول خانمهاهم بودن کردن کباب مشغول چندنفرآقا

  بود ستادهیسرپاا شیآت کنار ماکانم

  شهیحاظرم داره اشامی؟ب یبهترشد گلبرگ ـ

  طرفش برگشتم ـ

  یزارینم تنهام چرا ستین خوب حالم خدا به ستاره

 : گفت یتند آمدوبالحن جلوتر ستاره

 ؟همه یآورد مرد نیا روز به چه ینیب ینم یآورد در شورشو یچ یعنی ـ

 مهه یدون یم خودتم نییپا میپاشوبر االن یدار تب گفتم توان منتظر

  گهید ایب.. رنیگ یوم سیرئ یآقا طرف

  دیترک بغضم

  گلبرگ آخه چته کرد بغلم ستاره

  ینیب ینم مویسا یحت گهید گفت خواد ینم منو گهید ستاره ـ

 یکش توپشتم یدست

 کنهینم توروول بده جونشم دمید من که یمرد نیا یشد ونهیدخترد ـ

  نییپا میبر زودباش

 بودن غذاخوردن مشغول سرسفره همه کردم شیوهمراه شدم آماده

 دنمیباد ایارش بودم ستادهیسرپاا منم نشت خانومها از دوتا نیب ستاره

 کرد صدام

  نجایاایب گلبرگ ـ

 ی ایارش ماکان منو نیب دنیفهم همه کرد یصدام اسممو راحت گهید

  ما رفتار همه یبرا بود شده یعاد گهید هست ییزایچ

 شدو جمع ماکاهم کرد جاباز برام ماکان خودشو نیشدوب جابجا یکم

 به.. گرفت قلبم بود نییپا نگاهش یول بشه باز جام تا نشست سرزانو

 من یجلو دوگذاشتیچ توبشقاب وگوجه کباب کهیت چند نشستم ناجار

  گوشم کنار دیسرشوکش داد قورت لقمشو ایارش..

 ؟؟ یکرد ناراحتش باز ـ
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 نسرتکو تاسف عالمت به وباسر کردم نگاش غم پراز یوچشمها بابغض

  دادم

  داداشمو یکرد نابود گلبرگ تو دست از امان ـ

 زهیرن اشکم تا زدم پلک تند دهنم یجلو گذاشتم دستمو گرفتم گاز لبمو

 خوردن یم غذا یوشوخ وبش باخوش همه خوردم کباب کهیت ی زور به

 یم یباز باغذام.. سفر نیا شد من مار زهر فقط بود یوشاد یمیصم جمع

 ازدسریارش... شم بلند سرسفره از تا غذابخورن همه منتظربودم کردم

 زانوم

  گهید بخور ـ

  گفتم یآروم یباصدا

  آخه تونم ینم ـ

  خوره ینم اونم نیبب ـ

 ایارش..کرد یم یباز باغذاش داشت اونم ماکان سمت چرخوندم سرمو

 ینم نکهیباا..بود هردوبرادر یبرا داشت هردومونو یهوا خوب چه

 شروع ماکانم شدم متوجه کردم خوردن به شروع زور به بخورم تونستم

 شد یکار مشغول هرکس سفره یآور جمع بعداز.. خوردن به کرد

 ای یباز ورق هم ها یبعض یرو ادهیچندنفرپ کردن یم یباز بالیچندنفروال

 یم نمناک پامو ایدر آب نشستم ساحل یشنها یرو کردن یم یباز تخته

 باچشم کرد یم فروکش تبمو ایدر خنک دادآب یم بهم یخوب حس کرد

 دمید فرمشو وخوش بلند قامت یکیتار اون یتو گشتم یم ماکان دنبال

 ازب شدم باعث که کنه لعنتم خدا سوزوند زدقلبمو پک که یگاریس برق

  بود نداده قول بهم مگه بکشه گاریس

 احلس کنار ماکان صبح یدما تادم امدین خواب چشمم به تاصبح شبم اون

 شقشع ازتب پنجره کنار منم بود ششیپ چندساعت اهمیارش بود نشسته

 مبه ماکان کاش ارمیب دوام گهید فکرنکنم کردم یم هیگر سوختمو یم

 برام ماکان آرامش شدم یم خالص یزندگ نیا از کاش داد ینم تنفس

  شده مهمتر یچ ازهمه

 هک یا قهوه کوتاه مانتو.. جنگل میبر میشد آماده همه بعدصبحانه صبح

 مواسپرت باکفش یا قهوه وشال یا سورمه یشلوارل بود تازانوم شیبلند

 شرتیت ی.. کرد مجنونم اسپرتش پیت باز ستادیا قلبم دنشیباد.. دمیپوش

 وعطرش یبو بستمو چشمامو بود دهیپوش یخی چسب نیج دوشلواریسف
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 تو یبیعج غم دمیبلع وجودم باتمام دیرش یم مشامم به ازدورهم که

 ودستمو کردم مشت دستامو بودمش دهیند ینجوریا حاال تا دمید چهرش

 ها چهب همراه ازش بافاصله نترکه یلعنت بغض نیا تا گرفتم دهنم یجلو

 آمدهوجد به برگ وپراز دهیکش فلک سربه یدرختها دنیباد میکرد حرکت

 ربونشق هم ستاره مینشست میداکردیپ نشستن یبرا یمناسب یجا.. بودم

 ینم دلم دیخند یوم زد یم قدم یقادر مهندس باعشقش راحت گهید برم

 مدآ  یمدت بعداز ستاره.. نشستم هیبق از دور تنها بشم مزاحمش خواست

  کنارم

 ؟ میبزن قدم میبر یایم گلبرگ ـ

  شدم بلند ـ

  میبر آره ـ

  دیرس گوشمون به ایارش یصدا که میبود قدنرفته چند هنوز

  دینش دور یلیخ خانوما ـ

  میداد جواب هردوباهم

  چشم ـ

 ب نگاه ی یحت ازصب ماکان گرفت دلم بود زیچ همه به حواسش شهیهم

 دلم شنمینب گهیود باشه سرحرفش واقعا تهران میبرس ترسم یم نکرد من

 یرو بعد یکم میردشد درختها یال البه از ستاره همراه..بود پرآشوب

 خانوم ازدور.. مینشست بود افتاده نیزم که یدرخت مند تنو ی شاخه

  شدم بلند افتاد شور دلم دمید یجوان ومرد انسالیم

  میبر پاشو ستاره ـ

 شد بلند ستاره

  که میآمد تازه..ا ـ

  میبر ایب ترسم یم بهیعج رفتارش انگار مرده اون ستاره

  الیخ یب بابا نه ـ

 سالو انیم زن دست جوان مرد دمید که بود نشده تمام ستاره حرف هنوز

 فرار به وپا دیکش غیج من از قبل ستاره.. دیدو طرفمون به کردو رها
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 میزد یم غیوج میدیدو یم درختها یال البه از سرعت هردوبه.. گذاشت

  کردم یم وصدا ماکان زدمو یم غیج اریاخت یب..

 ... کمک... ماکاااان... ماکاااان ـ

  دمیدو یم کردمو یم ونگاه عقب

 باد باسرعت ستاره طرفمون دنیدو همراهمون یمردها همه بایتقر ـ

 جاداد رش آ توبغل خودشو

 ماکان بغل تو کردم پرت خودمو... من طرف دنیدو یم وماکانم ایارش

 کاردارن بامن چراهمه دونم ینم دمیترس یم شدت به دمیچسب نشویوس

 :گفت ماکان به دیرس بهمون مرد..

  خودمه مال بدش ـ

 یدمیب دمثلیچسب نشیس به سرم کرد حلقه دورم هردودستشو ماکان

  کردم یم یتاب یب غیج غیباج دمیلرز

 ...ماکان...ماا...ما رهیبگ نزارمنو ماکان ـ

 دیچیپ توگوشم قشنگش یصدا

  باش آروم کشتمش بخوره بهت دسش کرده غلط نترس ـ

 صفت منو ماکان... زدم یم غیج همچنان... دیوکش گرفت دستمو مردمچ

  دیغر.. نیزم شد پرت که مرد زدتوشکم پا باکف دیوچرخ کرد بغل

  کرد سکته دختر رو وانهید نیا دیریبگ ـ

  دیسررس نفس نفس سال انیم خانم گرفتنش نفر چند

 نهیبیم یرنگ چشم دخت هرجا عقله رنیش بچم توروخدا دشیببخش آقا ـ

 ردک انتیخ بهش بود یرنگ چشم زنش کنه خدالعنتش... شهیم ینجوریا

  رفت سرش از عقل نمیا

 چه جداشدم ماکان ازبغل دورشد جوان بامرد شدوزن خطم بعدقاعله یکم

 دیوخند انداخت وآرش ستاره به نگاه ی ایارش..  بردم پناه بهش راحت

  بدنگذره ـ

  افتاد وراه دیخند بلند ایارش شدن جدا هم از هردوباخجالت

  میدار شیپ در یعروس یکل تهران میبرگر  ـ
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 مراه ریز سربه دویکش موهاش به یدست آرش بود شده سرخ ستاره یلپا

 ه دوبار شد یجد چهرش کرد نگاه منو یکم ماکان.. رفت ایارش

  ها بچه از دیدورنش گهید ـ

 نیتوا.. میافتاد راه ونیآقا دنبال کن گوش حرف یها بچه مثل هردومون

 یول داد نشونم بارفتارش دهیکش دست ازمن گهید واقعا ماکان نبودم ایدن

 دش بلند ازنهادم آه که کرد؟تفکربودم تیمردحما اون دربرابر ازم االن چرا

 اتعجبب همه نیزم ونشستم زدم غیج بلند یباصدا... گندم شانس به لعنت

 یتاب یباب... طرفم دنیدو اوماکانیبازارش من طرف دنیچرخ

 یم پام کف کردم هیگر بلند یباصدا فشردمو هم به چشمامومحکم

 ی شاخه کهیت ی مردم یدردم ازشدت داشتم هیچ سوختن سوخت

 زانو نارمک ایارش بزنم دست بهش نداشتم جرات پام کف بود رفته شکسته

  گرفت وپامو زد

 ؟ شدیچ هیچ ـ

  بدشاسم نقدریخداچراا دردداره.. پام..یآ.یآ.. یآ ـ

 ونزاره بودن شده جمع دورم کردهمه یم هیگر زدمو یم حرف ینجوریهم

 بودن من دنیدردکش گرد

  کرد نهیزانوزدتاپاموبب کنارم که ماکان روبه ایارش

  میکن چکارش ـ

 رو شاخه ی شکسته کهیت حرکت یوبا گرفت پامو حرف بدون ماکان

 دوش بلند بعدشم رفت ضعف دلم که دمیکش یبنفش غیج چنان درآورد

. . نداشت من دنیکش درد به ی توجه گهید کند قلبمو بارفتنش رفت

 ماکان که یعذاب یبرا شکستم دل یبرا بلکه خاطردرپام به نه زارزدم

 درآورد کفشمو آروم ایارش.. دیکش یم داشت زمیعز

  کنم وپانسمان بشه یدضدعفونیبا ـ

 یوضدعفون برد نیتاکنارماش داد هیتک خودش به ومنو گرفت ربازومویز

 سوراخ قیعم پام بودم نشسته همه دوراز زشت اردک جوجه کردمثل

 یراه شد کوفتم بازم که نهار بعدصرف... دادم یماساژم وآروم بود شده

 رامسفرب نیا نکهیباا نبود تودلم دل سفرمونه شب نیآخر امشب میشد

 شب.. دمیترس یم ماکان یازدور بشه تمام نداشتم بوددوست پردرد

  روصدازدم ستاره دارشدمیب تب باشدت
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 ؟؟ ستاره.. ستاره ـ

 ..خورد یتکان ستاره

  هیهاچ ـ

  رمیمیم پاشودارم ـ

 گذاشت میشونیروپ دستشو نشستو کنارم آمد نییپا ازتختش یتند ستاره

  ازاسترسه فکرکنم..آخه یکن یم توچقدتب دختر یدار تب باز خدا یوا ـ

  کن کمکم سوزم یم دارم ستین خوب حالم رمیم یم دارم ستاره آخ ـ

  امیم االن صبرکن ـ

 کرد یدرم شدت به پام نداشتم یخوب وروز حال شد خارج ازاتاق یتند

 تدس رسوند من بلندخودشوب یباقدمها ماکان.. برگشت باماکان ستاره

 زد کنار پتو عیسر..گذاشت میشونیروپ

 یاریب فمویک دیبر عیسر باالس تبش ـ

 دمیکشیم تندتندنفس شدیم زورباز به چشمام رونیب بادورفت ستاره

 :گفتم یفیضع یباصدا

  رمیم یم.. رمیم یم دارم.. ماکان.. ماکان ـ

 یشیم زودخوب باش آروم خدانکنه..ششیه ـ

  برگشت ایارش همراه ستاره بعد یکم

  ایارش شده یچ ـ

  شده تبش باعث که بوده آلوده چوب فکرکنم کرده تب

 دنگاهکر  زدن ب شروع قلبم گذاشت نمیدروسیکش رونیب فشیازک یگوش

 خورد گره چشمام به ماکان

 بکش نفس آروم گلبرگ باش آروم ـ

 سرده... سردمه ـ

 یونطورر یهم هم اوستارهیدارشیکش روم وپتودوباره وکنارگذاشت یگوش

  بودن ستادهیا سرم
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  هست میآور که ییداروها نیب اکسن یسفتر نیبروبب ایارش ـ

  رمیم االن باشه ـ

 ولهآمپ دمیفهم تازه برگشت ایارش ی؟وقت گهید بود یچ اکسن یسفتر

 داخل ختیبعدر سرنگو دبهیکش مقطرشو آب اول گرفت ازش ماکان

  گفتم تمام یحال یباب دیکش سرنگ به زدودوباره هم وبه آمپول

  خوام ینم ترسم یم نه آمپول ـ

 بود گرفته وچهرش توهم اخماش داشت فرق شهیهم باماکان ماکان نیا

 :گفت شدم الل که ییجد بالحن

  نمیبرگردبب بشه واردخونت عفونت یدار دوست ـ

 پتوگازگرفتم ی هیگوش برگشتم آمپول تا میترس شترازماکانیب

  بود گرفته میگر واقعادردداشت

 شدتموم تموم ـ

  ماساژدادم آمپولو یوجا کردم پاک باانگشتام اشکامو

  داره یدرد چه یآ یآ ـ

 کرد یآروم ی خنده ایارش

  که نداره هیگر یبود شجاع توکه ـ

 کرد ایارش روبه ماکان ندادم یجواب

  االن امیم منم یا خسته بروبخواب ایارش ـ

 کرد ستاره بعدروبه

 دیکن خنکش یکم دستمال یبا دیاریب آب ظرف ی لطفا خانوم ستاره ـ

  االن نیهم چشم ـ

 دنبالش اهمیوارش رفت ستاره

  بخوابم برم منم پس ـ

 شد بلند ازکنارم ماکان بارفتنشون

 ادیم نییپا تبت یبش خنک یکم اتاقم رمیم ـ
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 که یماکان نیا کرد خی دارم تب بدن رفتارش یازسرد.. دررفت طرف ب

 یپا هب توجه یب پتوکنارزدم..زد چنگ گلوم به بغض نبود شناختم یم من

  توپشتش گذاشتم سرمو کردم بغلش ازپشت طرفش دمیدود  مجروهم

 تونم ینم نویا توروندارم یتوجه یب تیظرف..هه.. هه هه... نرو ـماکان

 همه نیازا شدم خسته هه..هه.. هه رمیم یتوم بدون ماکان.. کنم تحمل

  در

  زدم..زار..زار..وزار کردم بغل وزانوشو زانوزدم پاش پشت

 توروخدااا منوتنهانزار کنم یتوزندگ بدون تونم ینم ـ

 یطرفمورو برگشت.. یحرکت چیه بدون دادیم گوش داشت تااالن

 باانگشت گرفت ومردونش بزرگ یدستها نیب صورتمو هردوزانونشست

  شد رهیخ چشمام کردوبه پاک اشکامو شست

 !!؟ آره!!؟ یزن یم بهم حرفارو نیا یدار یخودت گلبرگ ـ

 یکن خوادبغلم یم دلم کنم تحمل تویدور تونم ینم گهید..اُهم.. اُهم ـ

  خانوادم یول.. کنم هیتک خوادبهت یم دلم.. یکن نوازشم

 فشرد نهیس به منو محکم

 یدون ینم.. بکشن یسخت زارمیم من مگه بامن خانوادت زدلمیعز ـ

 یمن توعشق.. بخوابم وباعطرتنت کنم بغلت هرشب دارم چقدردوست

  شمیم توآروم دنیباد فقط

 ماکان؟ ـ

  ماکان جان ـ

 ؟ بهم ینداد قول مگه گارنکشیس گهید ـ

 هگید بسه.. کنمیم برات یبخوا یهرکار باش من تومال گلبرگم چشم ـ

 دفه قلبمو میمستق که هیخنجر واشکت یناراحت یدون ینم.. نکن هیگر

  رهیگیم

 ؟ ماکان ـ

  عشقم دلم جان ـ

 ؟ میکن یم ازدواج یک ـ
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  چرخوند توصورتم جداکردوچشمشو ازخودش منو حرف نیا دنیباشن

  قلبش یگذاررو دستشو ی ـ

  اشمب خواب نکنه توگوشم ابزنیب اصال..نگو..فهیضع قلبم!!دختر؟ یوا ـ

 وزدمباال بردم دستمو.. نشست لبهام یرو یلبخندگشاد حرفاش ازحرکاتو

  من یلیس یجا گذاشت چهارتاشدودستشو چشماش..توصورتش

 ؟یزد واقعا ـ

  دیچک یم ههچنان اشکم دادم تکون سرمو وپهن بالبخندپت

 .. یگفت خودت اهم ـ

 کرد یا قهقه

 .. دارمیب ستمین خواب نه ـ

  هاموگرفت شونه

 یناگهان حرکت یبا... آورد سرجا عقلتو یخوب ی شاخه چه گمیم گلبرگ ـ

 نمم یول... بودم شوکه اولش گرفت یباز به رلبهاشدولبهامویاس لبهام

 داغتروتب.. داغ ی بوسه ی.. کردم شیهمراه پس.. بودم لبها نیا ی تشنه

  نیوآتش یطوالن من دارترازتب

  مبارکه به به ـ

 کردو زدن دست به شروع...بودن ستادهیا چهاچوب نیب اوستارهیارش

  آمدکنارمون

  جانم یا ی عاشقانه شب چه مبارکه.. مبارکه ـ

 تازپش دستشو ماکان گرفتم گاز لبمو نوییپا انداختم سرمو ازخجالت

 فتشک ازگلش گل چسبوند هیس به منو کردبلندشم ردکردوکمک کمرم

  دمید خندشوبعدمدتها  دیوخند

 خانوم گلبرگ داد مثبت جواب بالخره ایارش ـ

  دیکرد شروع زود چه داداش نمیب یم دارم ـ

 تکون سرمو باتعجب..دیخند یم زیر زیر هم ستاره رفت سهیر ازخنده

  دادم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
310 

  میکرد شروع وزودیچ ـ

 :گفت خنده درحال

 مارو داداش.. یروداد بله جواب تا.. گم یروم عاشقانه یها بوسه یچیه ـ

  یکشت صدبار یروز

 دیبازخند انداختم نییپا بود ماکان ی نهیتوس که سرم نداشتم یجواب

  کرد ستاره وروبه

  بخوابم رم یم منم کردن زابرا مارو صبحه چهار ساعت توروخدا نگاه ـ

  رفت در طرف به

  یبزن گند یآخر شب خوامینم ایب زود توام ماکان ـ

  بود ستادهیا گوشه ی دست ب وسطل دیخند یم زیزریر فقط ستاره

  نشست میشونیپ به یاخم

 بود؟ یچ منظورش ـ

 وکمرمو دکنارگوشمیکش دسرشویپاش روم ب یبار طنتیلبخندش

 :گفت فشاردادآرام

 نیهم ترس یم... توندرامیدور تحمل گهیود تابتم یب چقدر دونه یم ـ

  کنم عروست امشب

 وحشت نجورروابطیازا کال گرفتم فاصله وازش ختیر یهور دلم خدا ای ـ

  داشتم

  دیفهم انگارخودشم

  ردک ستاره روب دمیکش دراز تخت یرو کرد دوکمکیپاش روم ب یلبخند

 کنم یم خواهش میکرد زابرا شماروهم امشب دیببخش خانوم ستاره ـ

  دیکن خبرم باالرفت تبش اگه دیباش مواظبش

  گذاشت نیپرازآبوزم سطل ستاره

  حتما چشم ـ

  ریبخ شب پس ـ

 زد دست میشونیپ وبه نشست کنارم ستاره ماکان بارفتن
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  شده خوب انگارحالت یول یدار هنوزتب وادخترتوکه ـ

  گفتم یباخوشحال بودم کرده فراموش تبمو

 یم ینیسنگ رودلم دوساله که یحرف گفتم بهش دلمو حرف بالخره ستاره ـ

  کنم یم ازدواج باهاش بالخره  کرد

  کرد یا انهیموز ی خنده ستاره

  دیکارشد ب دست ازاالن ایارش قول به دمید اره ـ

  توصورتم زدم آروم

  ایارش شیپ رفت آبروم یوا ـ

 که میشد خوشحال ایارش هم من هم باش مطمئن ییآبرو چه بابا نه ـ

 یاحساس ی صحنه نیتر قشنگ نیا تازه.. دیرسیم هم به توماکان بالخره

  بود عمرم

  گرفتم دستاشو

  یبرس آرش به توام شاالیا ممنونم ازت یدوستم نیتوبهتر ستاره ـ

  داد لمیتحو یپهن لبخند

  خونمون انیم پنجشنبه هفته نیا یدون یم ـ

  شدم خوشحال

  شدم خوشحال واقعا بود یخبرخوب یگیم راست ـ

  کارکنم خواد ینم بعدازدواج گفته فقط.. ممنونم ـ

 ادیب نییپا تاتبم آب توسطل گذاشتم پامو

  خوبه وضعشم دمیشن تازه داره یاشکال چه که خبه ـ

 .. ینخواب شب کارو از شدم خسته بابا آره ـ

 :گفت وباناز گذاشت کنارصورتش چسبوندو هم به دستاشو

 که یمرد یروبازو یوبزار سرت ینخواب شب بعدچندسال گلبرگ فکرکن ـ

  یدار ودوسش همسرته

 خنده ریز زدم خخخخ
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  نهکیم جدهیه مثبت یفکرا نشده یچیهنوزه نکن یباف الیخ االن خوبه ـ

 یصدا اب که بود صبح ده ساعت دمیآمدوخواب نییپا تبم هیپاشو یبعدازکم

 مدیکش بال دستاموروب دادمو بدنم به یکش شدم داریب ستاره دست

  بود من ساک یآور جمع مشغول ستاره..

  سالم ـ

 شاالیا یشد خوب ریبخ صبحت خانوم سالم به به ـ

  دمیکش باال روب کردمو دستامومشت نشستم

 روم به بعدازچندسال یانگارزندگ یخوب امروزروز.. خوبم یلیخ آره ـ

  هیخند

  بست ساکمو ستاره ـ

 یم سرزده چندباربهت صبح از چارهیب اون حاضرن همه پاشو اللهی ـ

  یبخواب بزارم گفت نداد اجازه کنم دارتیب خواستم

  زدم یلبخندپهن

 ؟ واقعا ـ

 گهید زودباش بله ـ

 لباسهام ضیوتعو صورتم وبعدشستن یدستشو رفتم لنگان لنگ بلندشدم

 ایارش منتظربودن کناراتوبوس همه رونیب میرفت ستاره همراه

 ؟یشد بهتر گلم یآبج به به بالبخندجلوآمد

  میعال بله دادم بالبخندجواب ـ

  گفت یآرام یوباصدا دیخند

  ماکانه ی اثربوسه یباش خوب دمیبا ـ

  دمیکش خجالت

  کشم یم خجالت نگو هیحرف چه نیا ـ

  دیرسیم هم به که خوشحالم یلیخ گلم نداره خجالت ـ

 یبود برام برادر ی ومهربان خوب دوست ی شهیتوهم ایارش ممنونم ـ

  تهاتیخاطرحما به ممنونم
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  دیزیعز برام ماکان تو ونزن حرف نیا کنمیم خواهش ـ

 دیرسیم خودش قبل عطرش یبو شهیهم

 خانومم سالم ـ

  حرفش نیشدازا داغ لپام

  سالم ـ

  نمی؟بب یشد بهتر ـ

  دمیکش عقب خودمو گذاشت میشونیپ یرو دستشو

  ننیب یم دارن همه زشته ماکان..ا   ـ

  کرد پر رو فاصله قدم ی

 ؟ شده خوب مارمیب حال نمیبب خوام یم تازه عشقم نیبب ـ

  گرفت دستمو ساک ایارش کردم مرتب شالمو باخجالت

  نمیبب ساکو نیا داداشت به بده ـ

 ساکو... شد یجدانم چکدوممونیه یلبها یرو از خنده یخوب روز چه

  میبرس هم به وماکان من تا گذشت دلش از که یکس بردارم دادم

 کرد صدا ماکان که شدن یم اتوبوس سوار ینوبت داشتن همه

  دیش جمع همه دیصبرکن لحظه چند ونیقا آ خانومها ـ

  شدن جمع همه زود یلیخ

 همتون به دوارمیام بگم نکهیا اول.. دارم براتون خبرمهم ی دوستان ـ

 جزب البته ازاولش نبود خوب اصال من یسفربرا نیا باشه گذشته خوش

 بعد امروز.. سفر یتلخ شد جبران آخره روز که حاال یول... آقا ارتیز

  دمیشن مثبت جواب عشقم از دوسال

 ختماندا سرمو گرفتم استرس دید شد یم تکشون تک یچشما وتو تعجب

  داد ادامه کردم یباز  کمرنگم یطوس شال یها شهیبار نوییپا

  جز ستین یکس من یزندگ عشق ـ
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 زانوش ی بزنه زانو پام جلو شرکت مغرور سیرئ شد ینم باورم یوا

 رمزق جعبه یو پاش یکرم کتان شلوار بغل بیکردج دستشو بود نیروزم

  ییطال نینگ تک ی حلقه ی کرد بازش درآورد

 وجودو ی همه.. بنده یزندگ.. بنده عشق.. خانوم گلبرگ خانوم سرکار ـ

 د؟یکن یم ازدواج من با ایآ.. بنده آرامش

 نیازا ومامانم بابا دونستم یم دیلرز یم دستام کرد تندزدن به شروع قلبم

 ودستمو کردم خانومها خصوص به همه باز دهان به ینگاه نیراض ازدواج

 ودب من مثل اونم یچشمها. بود بسته حلقه چشمهام یتو اشک بردم جلو

 فشار دستمو مچ اگه.. ینکن رهام شب اتوبان یتو اگه.. ینزن منو اگه ـ

  کنم یم قبول ینکش گاریس واگه یند

 تمانگش وبه ییطال وحقله کرد شونیهمراه ماکانم دنیخند همه بلند بلند

 جوابموداد ایارش که آمده کجا از حلقه نیا بودم مونده فقط کرد

 نیا بیتوج دوسال حلقه نی؟ا آمده کجا از حلقه نیا دیبگ همه دیشا ـ

  چارسیب عاشق

 شدو بلند ماکان دنیکش وسوت غیوج دست خندو ریز زدن باهم همه

 هک ییآدمها به توجه بدون ازخجالت شدم آب رسما که دیبوس مویشونیپ

 ومردونشو یقو یها شونه محکو چرخوند کردو بغلم شدن رهیماخ به

  گرفتم

 خدا به رفت آبرم زشته... االن افتم یم نیزم بزارم ـ

  خودمه زن هیآبروچ ـ

  اعظم یحت گفتن کیتبر کی یکی همه گذاشت نیزم منو

 منم ارهیب در پارک از نشویماش رفت ماکان شدن سواراتوبوس همه

 نویازآقا خصوص به دمیکش یم هنوزخجالت نشستم کنارستاره سرجام

 زداتوبوس شهیش به محکم ماکان که کرد یم حرکت داشت اتوبوس

 باال دیپر ماکان ستادیا

  یبر یم باخودت منو عشق یکجا؟؟دار قا آ ـ

 سرمو ازخجالت دونستم ینم بود ونهید نقدریا ماکان خدا یوا یا ـ

  جلو یصندل به چسبوندم

  میبر پاشو ـ
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  گرفتم دندون به ولبمو کردم بلند سرمو

 !!کجا؟ ـ

  کرد بلندم یصندل واز گرفت دستمو

 ؟ یشد ونهید زشته ـ

  رونیدبیکش ستاره یپا یازجلو منو

  انداخت متعجب تیجمع به ینگاه

 ببرمش خوام یم خانوممه میروان ام ونهید دیبدون همه.. ام ونهید آره ـ

 چندساعت نیا شدحداقل سفرزهرمارمون که تاحاال خودم شیپ

 ه؟؟یادیز ی خواسته دوستان.. میبگذرون خوش وازسفرمون

  دادن جواب باهم همه

  آقا نه ـ

  برداشت بود یصندل یرو که فمویک

  میبر  ـ

 نوزه ستادیا میبود نگرفته فاصله یصندل هنوزااز شدم همراهش ناچار به

 آرش به روکرد.. بود تودستش من دست

  نمیب پاشو ـ

  ستادیا باتعجب چاره یب

  آقا بله ـ

  کرد اشاره کنارستاره به

  نباشه تنها ششیپ نیبروبش ـ

  بچم نبود خوب حالش واقعا منفجرشد خنده از اتوبوس خدا یوا

 انشمرد زنانه هیچ نهیبش عشقش شیپ دیبا نمی؟ا دیخند یم یچ ب هیچ ـ

  نهیبش عشقش شیپ یهرک دیکرد

  ستاره دکناریچپ خواسته یخدا آرشم

 .. بود داده هیتک نیماش به نهیس به دست ایارش میشد ادهیپ
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  گهید میابریب!!.. واقعا یشد ونهید ماکان ـ

  سوارشدم ومن کرد وباز عقب در

  یبرورانندگ ایارش ـ

  جداشد نیماش از ایارش

  یکن یچکارم یعال بعدجناب ـ

  مینیش یم عقب عشقم کنار من یچیه ـ

 ؟ یوقتی ینکن رودل ـ

  نباش نگران داداش نه ـ

 ولر  وپشت دورزد نویماش ایارش دمیخند یم فقط بودم کالشون کل عاشق

  نشست کنارمن ماکان نشست

 کرد حرکت نیماش

 اه نره کج دستت شمیم یرتیغ روخواهرم باشه حواست فقط خان ماکان ـ

 تپر  حواسمو باشم گفته... خوادیم دلم ستین منم خوشکل نامزد تازه..

 یرانندگ موقع ینکن

 ترک بودم گازگرفته ازبس لبامو دمیکش خجالت دمویخند همش امروز

 .. بود برداشته

 کنار مدیکش خودمو نداره رورفتارش یکنترل ماکان که بود شده روشن برام

 همب که پاش یگرم دیوبوس گرفت دستمو دیچسب بهم آمد که شهیش

  میزد لبخند هم هردوبه کردم نگاش دلمولرزوند بود دهیچسب

  دینکن پرت عمو حواس دیباش یخوب یها بچه نیآفر ـ

 آروم انماک چسبوندم شهیش ب سرمو باخنده پروند کهیت بودکه ایارش باز

 : گفت

 ؟یبهترشد چطوره پات ـ

  برم راه راحت تونم یهنوزنم یول بهترم اهوم ـ

  گلم یشیم خوب ـ

  شد پخش نیماش ضبط از یقشنگ آهنگ میکرد سکوت دوباره
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 هست یخواص یجادو ی تو یتوچشا

  هست یاحساس یتوانگار تونگاه

  کنم یم فراموش ارویدن غم

  کنم یم تونگاه ب یوقت

  دمیند تورو عمرمثل ی توهمه

  زمیعز زیعز خاطرت ییجورا ی

  من چشم شهیرنمیتوس دنیازد

  کنم یم تونگاه ب

  انگار تو ب کمینزد که یوقت

  صدبار هردفعه لرزه یم دلم 

 تودارم به که یحس ی واسه

  کنم یم تونگاه به 

  نامهربونم جونم زیعز

  خونم دل نیا که یچشم ی گوشه

  تودارم به که یحس ی واسه

  کنم یم تونگاه به

 جونم آروم

  تونم ینم گهیتود بدون 

  خونم دل نیا خداخستس به

  تونم ینم گهیتود بدون

  جونم آروم

  تونم ینم گهیتود بدون

  خونم دل نیا خستس خدا به

  تونم ینم گهیتود بدون
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 تو یهوا به

  من حال شهیم تازه 

 من احوال شهیم خوب یهست که یوقت

  دارم تورودوست 

 باش تاعبدکنارم

   دمیند تورو مثل عمر ی توهمه  کنم یم تونگاه ب 

 زمیعز زهیعز خاطرت ییجورا ی

  من چشم شهیرنمیتوس دنیازد 

  کنم یم تونگاه به

 «یخوان شعبان یآقا: خوانده»

 ماکان یصدا خوند یم من یبرا انگار کرد یم شیهمراه ماکان مدت تمام

 اگه.. کرد خانوادمو یهوا دلم لحظه ی.. خواننده تا بود توگوشم شتریب

  کنن یم نیتام چطور مخارجشونو کنم ازداج

 ؟ ماکان ـ

  جانم ـ

 .. گمیم ـ

  زمیعز ؟بگو یچ ـ

 ؟ کنم کار تونم یم مونیعروس بعد ـ

  کرد یاخم

 ؟ ی؟کارکن یچ ـ

  اهمو ـ

 ؟ یچ یکاربرا نه ـ

  خانوادم آخه ـ

  نییپا سرموانداختم
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  دارن منو فقط اونا ـ

 کرد حلقه دورکمرم ازپشت ودستشو چسبوند نهیس به سرمو

 ی تازع یدار حساب توبخش ادیتوم یجا بابات زمیعز نباش نگران ـ

 توشرکت روزه حاضرسه درحال براش گرفتم نمیمعلول مخصوص نیماش

  کاره مشغول

  دمیبوس گونشو ناخوداگاه زدمو غیج یخوشحال از

 یخوب یلیتوخ ممنونم ازت ماکان یوا ـ

  گل خانوم ازخودته یخوب ـ

  نباشه هجده مثبت نگفتم مگه یاو ـ

  ماکان یوعضالن صفت یها نهیتوس فروکردم سرمو ایارش یباصدا

 داد جوابشو ماکان

  بکن تویرانندگ چته ها ـ

  روفرمان ازدیارش

  یکن یم بغل چشام یجلو منو خواهر ارمیدرم سرخواهرت شویتالف باشه ـ

 رونیب ینگران فکرو همه نیازا.. شد راحت المیخ خنده ریز میزد هرسه

  بودم آمده

 نگفت؟ بهم یزیچ بابا چرا اصالن ینگفت بهم زودتر چرا ماکان ـ

 میکن زتیسوپرا میخواست یم ـ

  شد راحت المیخ یآخ ـ

  فشارداد کمرمو

 تمام اتیدار زنده شب اویسخت ی دوره گهید بشم مهربونت دل قربون ـ

  شد

 دل دونستم یم که یلبخند بود لبخند ی وفقط یمهربان همه نیا جواب

 فتمر  خواب به که بود نشیتوس سرم... کنه یم آروم مویمردزندگ پرآشوب

 نهک یرانندگ کرد اصرار ماکان نکهیباا میافتاد وراه مینهارخورد راه نیب..

  گفت یم نداد اجازه ایارش
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  دیباش خوش شما ـ

 بابا میشد روبرو وبرادم وخواهر ومان بابا بااستقبال خونه میدیرس بالخره

 دیجاو یآقا داخل دییبفرما ـ وفشرد ماکان دست

  باباروفشرد دست ماکان

  غالمتونم ازامروز بخواد خدا اگه لطفا دیکن صدام ماکان ـ

 شده گشاد چشماشون تعجب از دهردویچرخ طرفم به ومامان بابا نگاه

  دیکش توبغل منو مامان..  بود

 شکر ؟خدارویروداد بله بالخره ایخدا یوا ـ

  بود هاهش روشونه سرم

  جان مامان بله  ـ

  مبارکه ـ

 : گفت هم بابا

  باشه مبارکتون یگرفت متویتصم الحمدالله ـ

 زرگب ی سهیک چند نیماش ازپشت اریارش کردن یپرس احوال هم ایارش با

 آورد رونیب

  گرفت مامان طرف به

  ناقابله دییبفرما ـ

  گرفت هارو سهیک تشکرکردو گشاد یبالبخند مامان

  مینبود زحمت به یراض نکنه درد شما دست ـ

  فسیوظ کنم یم خواهش ـ

  کردم مامان روبه

  سرپا زشسته ابزاربرنی کن اتعارفی مامان ـ

 کرد لمس صورتشو طرف هی آروم مامان

  کنم تعارف رفت ادمی خبر نیازا شدم خوشحال ازبس یگیم راست یوا ـ

  دداخلییبفرما یراست ـ
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  نییپا انداخت سرشو ماکان

 امشب دیبد اجازه اگه ینادر یآقا.. میبش مرخص دیبد اجازه اگه ممنوم ـ

 تدارک شویآزما یبرا میوفردابر میبش مزاحم یرسم یخواستگار یبرا

 دیبد اجازه اگه بوده سخت یلیخ برام دوسال نیا راستش یعروس

  باشه هفته نیهم ی شنبه پنج یعقدوعروس

 کرد منومن یکم بابا

  زهیجه هنوز راستش ـ

 نداد بابا به ادامه اجازه ماکان

 رزشا برام ایدن تمام ی اندازه به زارهیم منت سرمن گلبرگ هیحرف چه نیا ـ

 رمندا شویدور تحمل گهید... راستش... راستش دیرونزن هیزیجه حرف داره

  قتهیحق یول دیببخش منو یادب یب البته..

 جواب که گلبرگم ستین یحرف دیهست یراض ینجوریا شما که حاال باشه ـ

  مبارکه... کرده اعالم مثبتشو

 ««آخــــــــــر فصـــــل»» 

 

 توق شد انجام چندروز ظرف گهیکارد یوکل وتاالرو دیخر بیترت نیا به

 ازفرانسه روزنشده سه ماکان ی خانواده... مینداشت سرخوارندن یبرا

 یم ماکان به که بودم من نیا بالخره نبود تودلم دل یروزعروس برگشتن

  دمیرس

 به ازین ادیز خودش ی گفته به داد انجام روصورتم یسبک شیآرا شگریآرا

  ندارم شیآرا

 پراز  نهیس یوازرو بود طاوس دم مثل که یدار دنباله ی دکلته لباس

 یوا.. قرارگرفته  سرم یرو یپرنس بلند وتاج کردم تن به  زیر یسنگها

 مثبت جواب روز سه یط شدینم باورم شدم عروس یراست یراست خدااا

 تنها یآمادگ هنوز داد یم زمان بهم شتریب کاش بشم عروس ماکان ب

  بود وآشوب واسترس پرترس دلم.. نداشتم باهاش بودنو

  زد دورم یچرخ وماهرخ ماهک بودن همراهم  ماهرخووماهک ماکان مادر

  یشد محشر دختر یوا ـ
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  دیبوس گونمو مادش

 عشقت از داشت حق ماکانم یدرخش یدمیخورش مثل بشم فدات یاله ـ

 شاالیا دیبش خوشبخت بشه ضیمر

  وررفتم شدم کوریمان یباناخونا ـ

 دیدار شمالطف جون مامان ممنونم ـ

 شدیم یسال کی ماهرخ شد یجد یالک واقعا ختیر یهور دلم یوا

 یوسعر  ایباعرش بعد ی هفته ی پنجشنبه بود قرار ماهکم بود کرده ازدواج

 :گفت گوشم کنار ماهک.. کنه

  ارهیب طاقت تاشب نکنم فکر فتهیم پس نهیبب تورو ماکان چارهیب ـ

  شدباز یخال دلم ته

  دارم استرس شمینجوریهم نگوتوروخدا..ا ـ

 متودهن از االن کردم یم حس زد یم تند تند دمیشنیم قلبمو یانگارصدا

  رونیب زنهیم

 متما ماکان از ی،دور هامیسخت بالخره که بود شده راحت المیخ میطرف از

 .. شد تمام ماکان از یدور واندوه غم یعنی.. شهیم

  شد انینما ماکان ی باجزبه باویز ی وچهره بلند قامت

  شد بلند شاگرداش شگرویآرا وپچ پچ توسالن

  انی یم هم به چه ماشاال ـ

  هییگریج چه دامادو یوا ـ

 !! نینیزم نایا نمیبب ـ

 !! انیب هم به نقدریا شهیم مگه  بابا نه ـ

 یبا یورن یمشک کفش یدود وکراوات دیسسف لباس یدود وشلوار کت

 بدنم دادم قورت یسخت به دهنم آب.. ستادیا جلوم دیسف رز گل دسته

 عمیضا داشت یهرچ از بود ترسم از بود جانیه از کرد دنیلرز به شروع

 یو شد رهیخ صورتم به کرد بلند سرمو دوختم چشم نیزم به کرد یم

 منم زدن دست غویج همه... ُمردم رسما زد لبم به کیکوچ ی بوسه

  گرف طرفم ب گلو دسته شدم آب ازخجالت
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  نداره قابلتو ـ

  بسته چشماشو زدومستانه یلبخند

  یوخواستن بایز شهیهم مثل ـ

  دیکش گوشم کنار سرشو گرفت ستادودستمویا کنارم شد داغ لپام

  عشقم یلرز یم چرا بکش قیعم نفس چند باش آروم گلبرگم  ـ

  کردم فوت آروم نفسمو

  دارم استرس دونم ینم ـ

 خودشم شدم نیماش سوار کرد دامنوجمع به رونیب میزد شگاهیازآرا

  یوبوس گرفت دستمو شد وسوار زد دور نویماش

  یخودم مال آخرش گفتم یدید گلبرگ ـ

  کردم یباز دستم گل دسته یباگلبرگها ندادمو یجواب

 مدل شترشیب که میگرفت عکس یکل میرفت لمبرداروعکاسیف با تاالر از قبل

 ن استقبالمو ب همه میتاالرشد وارد یوقت.. شدن یم خجالتم باعث عکسا

 کرد بغلم محکم مامان آمدن

  دلم زیعز یبش خوشبخت گلبرگم باشه مبارکت ـ

  مامان یمرس ـ

  دیبوس مویشونیپ کردم بغل بابارو شدم خم

  باباجان یبش خوشبخت ـ

  باباجون یمرس ـ

  دیبوس مویشونیوپ کرد بغلم هم پدرماکان

  باشه مبارکت دخترم یبش خوشبخت ـ

  ممنونم ـ

 خوش همه ب مویدیچرخ سالن دور ازدم میشد سالن وارد بیترت نیا به

 دل ازته بودم کرده حلقه ماکان یبازو دور دستمو میکرد ییگو آمد

 آرامش باوجوداسترسم بود دهیسررس ب انتظارم که بودم خوشحال

 یول بودن آمده وخانوادش یوناز یوپدر یمادر اقوام ی همه... داشتم
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 یجا ماکان کنار بود وحسادت حرف پرااز هام وعمه ها عمو ینگاهها

 عروس بالباس زایل بودن رقص ودرحال خوشحال همه مینشست مخصوص

 طرف دیدو بود زده کیکوچ یرزها پراز تل ی کوتاه دار پف یصورت

 نارمنوک ماکان مادر دمیبوس نازشو یلپا کردمو بغلش گرفت جا ماوتوبغلم

 دیخند یم بود ستادهیا

 شهیم پاک رژت دخترم ـ

  گذاشت وروپاهاش گرفت ازم زارویل ماکان

  هیخواست رژم بدون گلبرگ یلبها جان مامان  ـ

 شد رهیخ توچشمام ماکان شد داغ گونم باز

 لگ لپش خوشکلم خانوم مدام ای زدن برات رژگونه یادیز نمیبب جانم یا  ـ

   ندازه یم

  نییپا انداختکم سرمو

  برم ایح شرمو همه اون قربون من یا ـ

 دیکش کنارگوششم سرشو گرفت دادودستامو مامانش به زارویل

 دنیستونر  به حسرت که شهینم باورم.. یکنارم شهینم هنوزباورم گلبرگ ـ

  شد تمام

 : گفتم یآرام یباصدا

 ماکان؟ ـ

  جانم ـ

  مهیعروس جشن.. جشن نیا شهینم باورم یکنارم تو که شهینم باورم منم ـ

 که ییبایز ی ندهیآ وبه میکن فراموش تلخمونو ی دگذشتهیبا برم قربونت ـ

 زد یدادوچشمک فشار دستهامو میبدوز چشم میرودار شیپ

  شه تموم جشن نیا زودتر کاش ـ

 ؟؟ چرا ـ

  زد برق کردوچشماش یا خنده

  کنموووو نازت... کنم بغلت خونه میبر شه م زودتمو تمومه طاقتم آخه ـ
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  گرفتم دلهوره بده ادامه ندادم اجازه

  ماکااان...ا   ـ

  فتهیم پس داره کن نگاش... جانم یا ـ

  کنارمون آمد بارقص ایارش...دیخند یم ینجوریهم

 نیا... یصندل نیا به یدیچسب توکه آقاداماد... ییعشقا مرغ چه به به ـ

  میبرقص بده قرض یخواهرماروکم

 دونز  دست همه رفتم دنبالش کردمو نگاه ماکان به دباخندهیکش دستمو

 شدم همراه ایباارش دمیرقص یم وخوب رقص عشق که منم دنیکش سوت

 دوکمرم دستش گذشتو حلقه نیب از ماکان بودن بسته دورماحلقه همه

 کرد حلقه

  بده پسش خودمه مال ایآقاارش دیببخش ـ

  ماکان توبغل داد هول منو باخنده ایارش

  باشه مبارکت ادادشیب ـ

 اکانم منو یوکش بود پشتمون که ردکردوماهک ایارش منو نیازب دستشو

  دتوبغلیکش ماهکو نوریادایب ماهک تا میجداشد ازهم

 خوشکال نیازا دارم خودمم ماکان آقا بفرما ـ

 کردمو زدن بشکن به شروع... موردعالقم آهنگ خدا یوا.. دمیخند باهم

 اشدست داد یم تاب منوتوبغلش که دیرقصیم یجور ی اونم ماکان توبغل

 یتلعن ی دلهوره باز چسبون بهم شتریب وخودشو بود شدو کمرحلقه دور

 گرفتمو فاصله ازش ببرم لذت حالم ی لحظه از کردم یسع آمد سراغم

 گذاشتم شینما ب رقصمو نیبهتر بود بلند نوکفشمیسنگ لباسهام نکهیباا

 بیکردج دستشو  کرد یم میهمراه هم ماکان زدن یدستم برام همه...

 چرخ ی منم گرفت دستمو تراول همش ختیر روسرم پول یکل بغلشو

 طتوس شد باران پول سرم یرو که دینکش یطول شد باز لباسم نیچ زدم

 شدنیردم ن پاهامو ریازز کیکوچ یها بچه ماکان مادر ،پدر ای،ارش ماکان

 یم ماکان همراه بودوتاآخرمجلس شده باز خمی گهید کردن یم جمع وپول

 خودشه یدرخواست آهنگ گفت یم ماکان که موردعالقم باآهنگ دمیرقص

 خوند یبودوم شده رهیخ من یچشما کردوبه یم شیوهمراه

 چشماااات تب
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  داااد شکستم گهید بار ی 

  افتاااد راه زلزله تودلم

  داااد دستم یخدابدکار ب

   داااد شکستم گهید بار ی

  چشمات تب چشمات تب

 زد نمیزم سوزوندو منو

  زَد چششمم یزندگ دمیشا 

  آمد سرمن ییبال چه

  خوشحالم یچشما از امان

  حالتم نیتوا نکن ول منو

 باتوراحتم فقط من آخه

 شده رد سرمن از آب گهید

  یبود مهربون توکه 

  شده بد باهام چشا چرااون

  یییمن یهوا نفس تونفس

 یییمن یخدا نیزم نیتوروا

 آرامشت مهمه من واسه   

  ییییبشکن قرارمو یب دل خواد یم تودلت یول  

 چشمااات تب  

 تابستونه آفتاب مث 

  سوزونه یم چشمامو داره 

 نگاهاته یتو یزیچ ی 

  ووونهید یدار فرق باهمه 

 چشمات تب چشمات تب
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 کردم تب که داغه یجور ی 

 برگردم گهید تونم ینم 

  واسم یا گهید یزیچ یتو 

 سردم خودت ریغ باهمه

  حالتم نیتوا نکن ول منو 

  باتوراحتم فقط من آخه

 شده رد من سر از آب گهید

  بدشده باهام چشا اون چرا یبود مهربون توکه 

  یمن یهوا نفس تونفس

  یمن یخدا نیزم نیتوروا

 ارامشت مهمه من واسه

 ... یبشکن مو قرار یب دل خواد یم تودلت یول 

 ««یخان شعبان یاقا خواننده»»

 چیه که یعال یعروس ی بود یعال یچ همه میشد کینزد جشن انیپا به

 دونم یم فقط دنید ینم توخوابشونم یحت من ی خانواده از کدوم

 شونباها من که یسربحس بودن افتاده سرلج بابا با که میپدر ی خانواده

 رفن موقع عممو زن که یزیچ کردن یخداحافظ یکیکیمهمونها همه.. کردم

 یم ماکان ی خانواده یجلو یزیآبرور از یول زد شیآت منو گفت توگوشم

  ندادم یجواب دمیترس

 نمیبب تو یهست یمارمولک عجب بهش یانداخت خودتو دخترخوب ـ

 نجابتت اثبات یبرا ید یم لمونیتحو یفرداچ

 حالم بود عیضا یلیانگارخ... افتاد فشارم کردم احساس بودم شده الل

 :گفت کرد؟کنارگوشم حلقه دورکمرم وازپشت دستش ماکان

  ستین خوب حالت گلم چته جان گلبرگ ـ

  دوختم ماکان به آلودمو بغض ونگاه دادم قورت گلومو آب ـ

  یچیه ـ
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  شدم متوجه من که دهیپر رنگ نقدریا  گلم شهیم مگه ـ

 ارمب که بود یبد تهمت نداشتم گفتن یبرا یحرف نییپا سرموانداختم

 وفشارش کردم یخال گلم دست یها سرساقه حرسمو ی همه.. بود شده

 کرد نگاه من ب بااخم ماکان... کردم یم احساس دستمو لرزش دادم

  گرفت دستمو

 ؟ گلبرگم ـ

  من گل چته ـ هوم ـ

  یچیه ـ

 ؟ یبگ بهم یخوا ینم ـ

  ستین یزیچ گفتم ـ

  داد فشار دستمو

  باش مسلط خودت به زمیعز باشه ـ

  آقا چشم ـ

  گفتم یچ نبودم متوجه.. شد گشاد چشماش کرد نگام زیت

  عشقم باشه نکن صدام آقا گهید ماکانم من گلبرگ ـ

  بستم وچشمامو نشست رولبم لبخند ناخداگاه

  اهوم ـ

 منتونست گهید دیرس خانوادم از یخداحافظ ی لحظه دیکش توبغلش منو

  کردم باباروبغل دیترک بغضم کنم تحمل

 ... یی بابا بابا ـ

 یدست بشم دور خانوادم از بود سخت برام کردم یم هیگر بلند یباصدا

 هبوس وغرق گرفت زحمتکشش یدستها نیب وصورتمو دیکش سرم یرو

 ..کرد

 سرتباهم دویجد یزندگ ی برس تیزندگ بروب نمینب تویگر دختربابا ـ

 کن شروع

  مامان بغل دمیپر هیباگر
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  ممنونم دیدیکش زحمت یلیخ برام  مامان.. یمامان ـ

 دیبوس منو مامان

 یوبابات من یزندگ توبرکت بشه خوشکلت یچشما یفدا مامان ـ

 مادر نکن هیگر... یدیخاطرمازجرکش به  یلیخ   یماهست یتوخوشبخت

  مینیبب همو میتون یم هرروز میکینزد ماکه

  دمیوبوس کردم بغلش کرد یم هیگر گلروهم

  شهیم تنگ برات دلم یآبج ـ

  دنتونید امیب زود ب زود دم یم قول نطوریهم منم ـ

 ورمبا کردم نگاه م اطراف به بود یلحظات عجب دمیبوس کردمو رضاروبغل

 یم هیگر داشتن همه وماکان ایارش ماکان یوخواهرها پدرومادر شد ینم

 دیکش توبغل منو ماکان کردن

  شونینیبب هرروز دم یم قول زمیعز بسه گلبرگم ـ

 شددست خم دیرس بابا به نطوریهم گلرورضاروهم دیبوس مامانو ماکان

  یروبوس بابا

  برسم دلم مراد به تامن یکرد تمیحما شهیهم که ممنونم باباجان ـ

  دستشوفشورد بابا

 توسپردم نورخونموب امانت دستت گلبرگ.. پسرم باشه مبارکت ـ

  تره نازک گل ازبرگ پرتالشه جسورو نکن نگاش ینجوریا

 زد یلبخند ماکان

 شیخوشبخت یبرا وجودمه ی همه گلبرگ باشه راحت التونیخ بابا چشم ـ

  کنم یم تالش

 شده خراب شمیآرا کردن پاک صورتمو یکاغذ بادستمال وماهرخ ماهک

  کنار دیمنوکش آخرمامان ی لحظه... ختمیر اشک ازبس بود

 نیرنبیخ درآوردن برات حرف یکل وزنموات عموات دخترم ـ

 رفتن همه باشه؟؟؟االن کن گوش گه یم ماکان یهرچ امشب...شاالیا

  وپاکه بینج دخترمن یکن ثابت دبهشونیبا خونمون

  دمیبعدفهم یول مامان یحرفها از نشد میحال یزیچ اولش
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  توروخدا ترسم یم نه مامان یوا ـ

  که ستین یزیچ باش یقو کاربشه نیا دیبا دختر سسیه ـ

 ودستم ماکان میشد نیسوارماش شدم متحرک ی مرده گهید بارفتنشون

 مدل دمید شیعسل یتوچشما طنتویش کردبرق روشن نویوماش دیبوس

  خوندن کرد شروع  ختیر یهور

  امشب است مراد شب.. ستیشب چه امشب ـ

 : گفتم هیباگر کردم یاخم

  نخون ـ

 چه کردنت بغل حصرت در یدون یم.. رسم یم آرزوم به امشب گلم چرا ـ

 یتورواونجور یوقت یناز یعروس شب اون یدون یم بودم داریب ییشبها

 ... مونییدوتا دست کاربدم بود کینزد دمید

  کرد یا مستانه یقهقهه

 ..امشب یول ـ

 توروخدااا نده ادامه ـ

 ؟ سردته مگه یلرزیم چرا کن تونگاش چته ـ

  دادباحرفاش یم عذابم داشت اصال دیبازخند

 اهکم اتاق رفتن وماهکم ایارش رفت اتاقش به یهرک میدیرس که خونه به

 تادهسیا سالن وسط منم اتاقش روبرد بچه بود خواب خانوم نویم بغل زایل

 یکردوبوس آمدبغلم مادرماکان بودم

 دلمو یکارکن خونه نیتوا یآمد که یروز اون از ینباش خسته دخترم ـ

  باشه مبارکت یا خونه نیا خانوم االن توروبخواد ماکانم آرزوکردم یبرد

  باشم قیال شاالیا مامان ممنونم ـ

 کردم وآمادهیچ همه عموهات انیجر گفته برام بود نگران مامانت دخترم ـ

  دیکن داستراحتیبر

  خدا یا آخه زده چراحرف مامان یوا یا

 کرد مامانش روبه دیکش دستمو ماکان
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 ؟ میبرس ن دلمو مراد به یدیم اجازه جان مامان ـ

  باشه مبارکت بروپسرم ـ

 دیسف رز یپرازگلها خواب تخت دنیباد میشد ماکان یمیقد اتاق وارد

  دمیرزسف عاشق یوا جلو رفتم زدم یلبخند

 به گروپ گروپ قلبم لبموگازگرفتم دیبوس گردنمو کرد بغلم ازپشت ماکان

  کردم کپ رسما دیکوب یم نمیس ی وارهید

 داشتم دوست هم دمیترس یم هم بود کرده خراب حالمو ماکان تن یگرم

 چه دونم ینم بود داغ نفساش... ببرم لذت عطرش یازبو تنش یازبو

 .. داشتم که بود یحس

 نیچن یدرآرزو ییشبها چه یدون ینم... یشد من تومال بالخره من گل ـ

  بودم یشب

 دکر  یبازم کراواتشو داشت درآود شدکتشو جدا ازم... بودم کرده سکوت

 حمام در یصدا موندم قیچنددق دروبستم توحمامو دمیپر اریاخت یب که

 شد بلند

 حمام؟ یرفت گلبرگ ـ

  گذاشتم صورتم یرو لرزانمو یدستا

  ینجوریهم نه ـ

 ؟ یکن یچکارم اونجا خب ـ

   رونیب  امینم فقط یچیه ـ

  نمیبب رونیابیب چه یعنی ـ

 : گفتم یباکالفگ نیزم دمیکوب پاهامو ـ

  ترسم یم رونیب امینم ـ

 تهالب یبد ملتو ی جواب دیفردابا که نداره ترس رونیابیب گلبرجان ـ

  خودت یالیفام

   امینم ماکان ـ

 نیتاحاالمنتظرا ازصبح ماروباش بده خودت مامانتم جواب این یاینم ـ

  رفت یزد گند میبود لحظه
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  کرد خاموش المپو شدم متوجه دمینشن ییصدا گهید

 یدوساعت بود گرفته خوابم گهید بازکردم رموهامویگ حمام کف نشستم

 یرو ماکان رونیب رفتم دروبازکردمو آرام.. کردم حبس خودمو شدکهیم

 کردم یکمدهرکار طرف رفتم نیپاورچ بود خواب کنارتخت ی کاناپه

 یغرم یرنجویهم.. شهیبازنم بزنن گندت اه.. بازکنم لباسمو پیز نتونستم

 عقب برگشتم ازترس نشست توپشتم یدست یگرم که باخودم زدم

 ولباسم پیز شیشونیروپ خم باا.. کردم نگاش باترس که دارهیاخدابی

 شیآخ دمیکش یقیعم نفس هوووه... دیدرازکش روکاناپه رفت بازکردو

 بخوابم رز گل همه رواون امدین دلم کردم عوض لباسهامو نداشت میکار

 دارشدمیب که صبح..برد دخوابمیمتکارس وتاسربه گذاشتم نیزم متکامو

 شمب خالص وتافت شیآرا همه نیتاازشرا حمام رفتم.. نبود تواتاق ماکان

  بود روم روب نهیس ب دست ماهرخ آمدم که رونیب

  خوانوم عروس به به ـ

  ریبخ صبح سالم ـ

  دیخند

  زده دوبارزنگ مامانت ازصبح یخمار تو یگذاشت بدبختمو دادش خوب ـ

 ؟ چکارکنم خب ـ

  اصبخانهیب حاال... کن بغل شوهرتو برو یچیه ـ

  بودن زیسرم همه نییپا رفتم همراهش

  سالم ـ

 منشست کنارش رفتم.. بود اخمو همچنان ماکان یول دادن جوابمو ینوبت ـ

 چکارکنم خوب رهیگینم لمیچراتحو دونستم یم.. خوردم چندلقمه زور به

 یم یخودکش داشت میگوش اتاقم رفتم بعدازصبحانه..

 ..زودبرداشتمش..کرد

  الو ـ

 مامان الوگلبرگ ـ

  د؟یخوب مامان سالم ـ

  یتوچطور نه که خوب ـ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شایسته نظری – آیدا و مرد مغرور

      

 
333 

 ! شده یزیچ دیستین چراخوب شما خوبم ـ

 وعمه عموهات زن ازدست کنه یم دق داره بابات بشه یچ یخواست یم ـ

  شد یچ پس شوهرتن منتظر نشستن نجایا هات

  اوناچه به اصال دیکن ولم توروخدا مامان یوا ـ

 : گفته زنموهات به عمت که دیشن روزباباتید یفهم یدخترنم..د ـ

 وگرنه.. هر یوبگ گلبرگ مجبورشه که اورده سرش ییبال چه پسره دینیبب ـ

  کجا وگلبرگ ناکجایا

  مامان آخه ـ

  کن تاظهرتمومش... وکوفت مامان ـ

 یم خجالت آخه کردم هیگر تخت ی گشوه نشستم کرد وقطع یگوش

  دمیشن در ازپشت ییصداها.. میکش

  شهینم زورکه نخوادب تاخودش جان مامان ـ ماکان

  کن شیراض بروپسرم ـ مامان

  مامان آخه ـ ماکان

 هپشتش که حرفا نیا فهمه ینم بچس اون کن تمامش بروتو بابا اـیارش

  کنه یم وجهنم شیزندگ

  نشستم صاف داخل داد وهول ماکان ایارش شدو باز در

  کن تمامش برو ـ

  کرد نگام

  بره شه تمام کن یهمکار توام گلبرگ ـ

 متونست ینم یالعمل عکس چیه که بود یجد ایارش زدن حرف لحن نقدریا

 رونیب کرد فوت کردنفسشو نگام ماکان دروبست رونیب رفت.. بدم نشون

 هبانوازشهاوبوس کرد بغلم نشستو آمدکنارم.. کرد دروقفل در دطرفیچرخ

 المیفام یعهایشا یوجلو میشد یکی ماکان منو  بالخره شدم میتسل هاش

 .. شد گرفته

 [[ماکان]]
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 مبود خوشحال آوردم دست وب گلبرگ ورنج یسخت دوسال بعداز نکهیازا

 میدگزن بشم گلبرگ مالک من تا دیکش پس پا ک ممنونم ایازارش دل ازته

 دشوخو یخوشبخت یبرا تالشمو تمام دیبا شد یپرازشاد گلبرگ باوجود

 موضوع نیوا کرد یم مراقبت خودش ی بچه مثل ازدخترم بکنم خانوادش

  بود میخوشحال باعث

 [[ایارش]]

 ماکانه عاشق اونم دونستم یم خوب کندم دل ازگلبرگ بود یباهرسخت

 هم مال شهیهم یبرا وماکان گلبرگ که ی لحظه نبود زیجا موندنم پس

 نیا تمام گلبرگ اتاق فرستادم زور وب ماکان خودم که یا لحظه.. شدن

 نداشتم دتحملیکش ریت قلبم... بود عمرم لحظات نیآورتر زجر لحظات

 هدرست  لحظه نیا بودتحمل سخت برام زدم رونیب خونه از بمونم توخونه

 ینم دلم شدم ناراحت موضوع نیازا باز یول باشم برادرش دادم قول

 جابدم تودلم ماهکو کردم یسع.. بشه ناراحت یزیازچ گلبرک خواست

 کرد باز تودلم خودشو یجا کم کم ک بود طونیش برو تودل ازبس اونم

 یم گوش آهنگو نیا گلبرگ بردن ادی یبرا فرانسه ب سفرم مدت تمام

  دادم

 یتر آسوده کنارش... تو اونکه ب سپردمت

  یبهتر راه نمونده...  یول تحملش سخته 

 ازحسادتش مردم یم... من اونکه به سپردمت

  آخرش باشه تا روم یم...توبود عشق نیاول اون

  دوچاردردتم خودم.. فهممتیم یدار دوسش

  سردسردتم یدستا... دیترد لیدل خودم

   برات سازه یم یشاد که... یا لحظه ب سپردمت

 هات قصه ب کنه یم گوش... اون من یب که ی لحظه ب

 ایافسردگ ی لحظه... نیآخر ب سپردمت 

  ایتازگ یدید یم خواب... برگشتنشو ک اون ب

 دردتم دوچار خودم فهممت یم یدار دوسش

  سردسردتم یدستا دیترد لیدل خودم 
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   فهمت یم یدار دوسش

 یمن عشق نیاول چون... دوچاردردتم خودم

 یبکن دل ازش سخته... فهممت یم که نهیهم 

 وهست بوده نیا شهیهم... یخوش بامنم درسته 

 گسید حس ی واست چون... اون به اماسپردمت 

  اولم عشق یش خوشبخت... باروزگار توخوشم یب

  برم شتیازپ وقتش... آرزوت ب سپردمت

  ینش آزورده نگفتم... برام درده ناهمشیا

 ینکش درد خاطرم به... دارم دوستت من ینفهم

 همش توبود خاطر به... نبود گناه من رفتن 

  ببخش دروغمو تنها... توخوشم یب اگه گفتم 

  دردتم دوچار خودم فهممت یم یدار دوسش

  سردسردتم یدستا دیترد لیدل خودم

  فهممت یم یدار دوسش

 «یاحقی محسن یآقا خواننده»

 [[گلبــــــرگ]]

 باشگاه یو خوندم درسمو ماکان کمک به شه یم یسپر خوب میزندگ

 اونو نیب کرد یم صدام مامان گهید میردادیتغ گلرخ زاوبهیل اسم.. زدم

 یاززندگ ساله پنج که االن زارم ینم نذاشتمو یفرق چیه هاکان پسرم

 ترشیهاب بچه منو روزبه به روز ماکان ی وعالقه عشق گذرهیم مشترکمون

 خوب بابام یمال وضع... دارم دوسشون عاشقانه نطوریهم منمو شهیم

 همه خاطر به ایخدا... برام ودلسوزه خوب یبرادر همچنان ایارش و شده

  دار نگه مویخوشبخت ایخدا ممنونم هاتیخوب ی

 ««ـــــانیپـــا»»

 یقرارداد بنده اریدراخت گرانبهاتونو وقت که زانیعز شما  ی درآخرازهمه

 به آمده شیپ یپیتا یاگرخطا..   رادارم تشکر کمال دیخوند ورمانمو
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  یگرام خوانندگان  تک تک از دارم ژهیو تشکر...دیببخش تونیبزرگ

 فوص واقعا که کردم استفاده رمانم در باشونیز یآهنگها از که کشورمون

  بودن رمانم یها تیشخص حال

 مغرور ومرد دایآ... یقبل رمان

  رها ییوتنها همـــراز...یبعد رمان

 shayesteh95 یکاربر نام

  خندان لبتون..شاد دلتون

  

 

 


