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 نوشتھ سحرخانوم| تی چشمھاتیرمان ھو

 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 
 عشق رو ھم اون یکھ حت...  زهی ِھمھ چدگاری خوب و مھربونم کھ آفری نام خدابھ

 دهیآفر
******************************************** 

 ))* مقدمھ*((
 ... عاشقم

  ،ی بن بست کناری کوچھ نی ھماھل
  ،ی نھادوانھیِ بھ قلب من دیره اش پا تو از پنجکھ
  کجا ؟تو

  کجا ؟کوچھ
  باز کجا ؟ی پنجره

  کجا ؟من
  کجا؟عشق
  آغاز کجا ؟ِطاقت

 ... یِ تو در قلب و من خستھ بھ چاھمی بنشستیِ ، من دلداده بھ آھی بھ لبخند و نگاھتو
  ؟ستی از کُگنھ
  باز ؟ی آن پنجره از
  آغاز ؟یاز آن لحظھ  

  گنھ کار ؟ِ آن چشماز
  ؟داری دیاز آن لحظھ  

ِ گنھ پنجره و لحظھ و چشمت ، ھمھ بر دوش بگشدی  مکاش  شب کی آن ی جارمیُ
  ،مھتاب

 ... نمی عشاق ببی نظر از کوچھ کی را تو
 اگر مقصد قلب ِپر حرارت و مھربان و باستی واقعا ً دوست داشتن و عشق زیآر
 کھ درباره اش ھیزی ھمون چنی اتیھو... و اما ...  و سرشار از محبت ِ تو باشد فیلط
  ؛کشنی نفس مزی انسانھ و معموال ً آدما با دو چی کھ سازنده تھی چون ھوسمینویم

 تی ، ھوعشق
    توی چشم  ھااتیجزئ

  من استی زندگاتیکل
 ))**  فصل اول**(( 
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  ارهی بتونھینھ داره نھ م/  مثھ تو نداره گھی دایدن
   قرارهی کھ واسھ تو بیاما عشق/  قراره عشقن ی ھمھ بدال
   قلبمو بخونھتونھینم/  تونھی مثھ تو نمیشکیھ

   برسونھتونھیکھ منو بھ تو م/  ابونھی بگو کدوم خبگو
   مثھ تو؛ مثھ تو ؛ ندارهای مثھ تو ؛مثھ تو ؛ نھ نداره دنای نداره دننھ
 ... ــــــنیھ-

 کھ حاال ھر دو تامون مثھ موش اتمی نگاه انداختم و بعدش بھ کتاب ادبھی بھ خودم اول
 سر منو اون کتاب شعر بدبخت یی بودم چھ بالدهی انگار تازه فھممی شده بوددهیآب کش

 : و داد راه انداختنغیُ مو در اوردم و شروع کردم بھ جیُ افتاده ھنزفرچارمیب
 ...  کشمتیم...   اااااانکــــــااااااااااااااااااااین-
 ی بچھ ھرکگھیحاال م... ( بچھ زھره ترک شد دمی کشچارهی بکانی کھ سر نی دادبا

 !!) بد بد انجام داده رو لباسشی کنھ دو سالشھ و کارایندونھ فکر م
 پارچھ آب اونم بھ چھ ھی از لجم زهی روم آب بری کسادی بدم مدونستی حقشھ مالبتھ

ھھ فکر کرده دادش ...  ُ مبارک من فرود اورده بود ی سرو کلھ ی رو رویبزرگ
 !!!... ارهی سر من ِ بدبخت خواست بیی ھر بالتونھیَبزرگ اس م

 :  زد و گفتیدی لبخند پلھی کانین
 ...  اتھی حھی آبم کھ ماگھیآب بود د...  نشده یزیخب حاال کھ چ-

 :دفعھ منفجر شدم ھی و از زور خشم صورتم قرمز شده بود تی اعصباناز
 ی بشھ؟ ھمھ یخواستی می چگھی نشــــده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیزی نشده؟ چیزیچ-

 شده ؟ ی چھ شکلگایکتابمو ن!! ... یچیلباسم کھ ھ!!!!!!! ... یدیلباسامو بھ گند کش
 ...  اشاره کردمدیچکی ازش آب مکھی چکھیدستامو باالتر بردمو بھ کتابم کھ چ

 یکی... قربونت بشم من ...  خواھر خوب ِخودم یاراحت ش نخوادیحاال نم - کانین
 ...   ِ گل تو خونھدونھی

 : ، بغلم کرد و ادامھ داددی تخت نشستھ بودم کشی بھ سمت من کھ روخودشو
 ...    خودمی جون جونیکین...   گلم ی خانومیآبج... ملوسکم ...  زکمیعز-

 کردی حرفاش خرم منی با اشھیھم...  خرم کنھ دی بایُ ِ االغ خوب بلد بود چھ جورنفھم
 مجبور بودم ببخشمش شھی ھمگھیمنم کھ دل نازک ، خوش قلب ، مھربون ، خوب ، د

 کانی حاال من کھ سھ چھار سال از نی بخشش از بزرگان ِ ولگنی کھ منیبا ا... 
 ! ... ی ھمھ خوبنی با اگھی دمی چھ کنیھــ!! ...   تر بودم مجبور بودم ببخشمشکیکوچ

 ! ...  ِخب بابا خرشدملیخ-
ِاا نزن ا  - کانین   ؟ھی چگھی حرفو خواھر خوبم خر دنیِ
 !!!!!  خردمندیعنیخر ...  یچیھ-
  ؟کھی کوچی آبجگھی دمیدی بخشیعنیپس  - کانین
 ... ی کھ رو لباس من زدی گندنی با ارونی برو بای فقط تو پاشو بدمیآره بخش-
 ؟یشی میحاال چرا اعصبان-
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 !!!!!!!!! ... رونیپاشو برو ب-
 ! ...  رو تختت بخوابمخواستمی االن منینھ بابا من جام راحتھ اتفاقا ً ھم-
 !!!... کانین-
 حاال زمی ممنون من کھ گفتم جام راحتھ عزگھینھ د...  زمی عزیکنیِا چرا تعارف م-

 !... ی جوش بخورخوادینم
 ...  رونیب-
 بلند شو یشی زحمت اگھ ناراحت نمی باھم کھ، بمیتعارف ندار...  گھیاصرار نکن د-

 برم سرکار واسھ زن و بچم دو لقمھ نون دی بخوابم کھ فردا بارمیبگ...  ادیمن خوابم م
 ...  جور کنم

  تو زن و بچت کجا بودن ؟یگی میچ-
 : گفتی با ترس و وحشت الککانین
  زن و بچم ؟ من گفتم زن و بچم ؟-
 ...   ی خودت االن گفتگھیآره د-
 خدا اون روز و یول...  کھ خواھم داشت ندهیخب حاال زن و بچھ ندارم درآ... آھا -
 بنده نیواه واه نگو؛ اون روز خاک عالم بر سر ا...  کھ من زن و بچھ داشتھ باشم ارهین

 !!!!!!!!!! شھی سرم متی مسئولیلی مثال من خیالک!!!!  شودی مری حقی
تازه ...  و چھار سالش تموم نشده ستی ھنوز بستین تو خونش ای جو حھی پسر ِ نیا

خاک بھ سرش ...  زنھی میحرف زن وزندگ... ُ دراورده شی ردییھنوز دو تا تار شو
ِحاال نھ کھ خودشم مال احد بوقھ و سن مادر ( می قدیجوونم جوونا...  رو ای حیکنم ب

 !!!!)  گھی منیبزرگ منو داره بخاطر ھم
 یری حاال منیھم...  کتاب بخونم خوامی ، مرونیب...  پاشو تا نزدم ناقصت بکنم کانین-
  ؟؟؟؟؟؟؟یدیفھم...  رونیب
  کار بھ تو دارم ؟یخب تو بخون من چ-
 !!!!!!... رونیگمشو ب...کــــــــــــــااااااااااااااااااااااااانین-
 ...  گردمی برمی زودمزی ناراحت نشو عزی ولرونی برمیمن دارم م... اوه چھ خشن -
 دود از دنی کارتونا نشون می ھستن کھ تویی غوالنیُ کفرم در اومده بود مثھ اگھید

 شکل اونا شده افمی بھ احتمال ِ نود و نھ درصد قیعنی ًقای االن دقرونی بادیگوشاشون م
 ...   رو کھ کنار دستم بود رو برداشتم و با شدت بھ سمت در پرتاب کردمیگلدون... 

 ...   خورد تو درشھیَاه مثھ ھم-
...  و صاف بخوره تو ھدف ادی ھام درست از آب در بیری نشونھ گشدی وقت نمچیھ
 ھمھ جوره دوسش شی خرکی و اون کاراطنتشی رو با اون ھمھ شکانی نشیی خدایول

 از ششیُ افتاده بود و رنی زمی کھ حاال روی بھ گلینگاھ...  دمشیپرستیداشتمو م
  زدمی بود انداختمو لبخدختھی رارش گلدون ھم کنی زده بود و شکستھ ھارونیخاک ب

 ... 
 !!! ...  کانی ننیاز دست ا-
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 اونم دیچسبی دوش آب گرم مھیاالن ...  گلدون رو جمع کردم ی شکستھ ھاخورده
 کھ روش دمی پوشی آبشرتی تھی رونی گرفتمو اومدم بی اقھی دوش ده دقھی!!!!  یحساب

 دی سفی کوچولوی گل ھانشیی کھ پای شلوار آبھیبا ...  بود دی ملوس سفیشی پھیعکس 
 :  اومدمودم مامان بھ خیبا صدا... کار شده بود 

 ...  ، شامیکــــی نکــــانین - مامان
 تا دولقمھ کردی میتابی ھم بیلی کھ خکممی صرف شام و البتھ شی اعالم مامان برابا

 تا شھی کھ ھمکانیبرعکس ن...  رفتم رونیُ اتاق ب خانومانھ ازیلینون نوش جان کنھ خ
 بھ آشپزخونھ خب رسوندی مثھ جن خودشو مکردی ناھار صدامون مای شام یمامان برا

 کھ من یی از اونجایول...  با شکمشون بستن شونومردا رو ھم رود...  گھیَمردن د
 کھیگھ شده روده کوچ ایحت)  اعتماد بھ نفسولیا... اوالال ( خانوم و با وقار بودم یلیخ

 داشتموی قدم برمنھی بخوره من با آرامش خاطر و طمانخواستیروده بزرگھ رو ھم م
ک و با آرامش و ی شی ھی عروسیحاال مگھ اومد( رسوندمیخودم رو بھ آشپزخونھ م

 از کانی کھ نیی رفتم با سر و صدانیی پلھ رو کھ پانیاول)  ؟واالیریبا قر و فر راه م
 جت از بغلم رد شد و خودش رو بھ نیکھ ع... ُخودش دراورده بود بھ سمتش برگشتم 

 نشستھ بود و طبق معمول کانیداخل آشپزخونھ پرت کرد ، وارد آشپزخونھ شدم ن
 : گفتی حرفاش منی بار بھی قھی دقچند  و ھرکردی میوراج

 ...  ی از گشنگمی مردگھی داریمامان غذا رو ب-
 ...  دیکشی بود و داشت غذا مهستادی امامان

  شد ؟ی جونم پس غذا چیمامان... سالم -
 ...  لوس...  ــــــادی انقدر بدم منیریَاه خود ش - کانین
  ؟ی گفتیزیاالن تو چ-
 ماشاال ماشاال ھر روز یدی پوشی فقط گفتم بھ بھ چھ لباس خوشگلزمینھ عز -  کانین

 !!! ...  شاالیحاال بگو ا... چشم حسودات بترکھ ...  یشیخانوم تر و خوشگل تر م
ِ چش حسودات یً دندون گرفت کھ مثال الھی انگشت اشارش و شستشو الکنی بعد بو

 ...   کور شھ
 حرف زی رھی داداشت کھ فقط بلده نی ازی ظرفا رو بزار رو مھیی بقای بیکین -مامان

 نی ادونمی مخ منو خورد مادر، من نمیدی تر رسری کھ تو دی اقھیبزنھ ھمون دو دق
 ی بھ کگھی کھ دنیا...  بود نھ من طونی شامرزتونی رفتھ نھ پدر خدا بیداداشت بھ ک

 ...  دونمیرفتھ رو من نم
ً مثال ، مثال براشھی رو کھ ھمشی تکراری مامان دوباره ھمون حرفاباز  حتی نصیً

 ... رو از سر شروع کردبردی بھ کار مکانیکردن ن
 دو ساعتھ دیزنی حرف مزی رھی شما ھم کنمی میطونی شادیِا مامان من اگھ ز - کانین

 !...  کھیای نمنمیی باال منبر پایرفت
ُخبھ خبھ کم حرف بزن بچھ  - مامان  فی تکلنیی جقلھ بچھ برام تعھی مونده کھ نمیھم... ُ

 ...  کنھ
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 !!!! ...   ھستمویکی نیا-
...  مینی بچزویاکت شدمو کمک مامان کردم تا م بھم رفت سکانی کھ نی غره اباچشم

 شب کانیبھ مامان و ن...  می رو کھ مامان درست کرده بود رو خوردیدور ھم ماکاران
 انجام بدم بعد از چند دی کھ فردا باییُ گفتم و بھ اتاقم رفتم با فکر کردن بھ کارھایریبخ
 ...   خوابم بردقھیدق
 

*** 
 ...  اون پتوری زی کبک سرتو کردنی عنمیپاشو بب - کانین
 :  خواب آلو گفتمیی صدابا
 ! ... شنی نمداری موقع صبح بنی خروسا ھم اکانیِاه ول کن ن-
ِ حرفو بعدشم االن ساعت نھ شما بانی نزن ایِاوا خواھر من مگھ تو خروس-  طبق دیُ

قت  تازه من االن سھ ساعت ارفای باشداری بشی کنکورت راس ساعت شیزیبرنامھ ر
 ... یکـــین...  لنگِ ظھر شد گھیپاشو د... کردم 

 !!...  شدمرهی خکانی شدم و با بھت بھ نزی خمی کھ زد تو جام نی دادبا
  پس ِکلت ؟ی صداتو انداختی سر صبحکانیچتھ ن-
 ...  گھی پاشو دگمیمرض، م-
 برم ی شم کداری بی بخوابم کی داره کھ من کی بھ تو چھ ربطدونمیاصن من نم-

 !!!...  رمی برم بمی دست تو دماغم کنم کی کییدستشو
...  نجای اادی مگھی ساعت دمیبھ ھر حال از من گفتن بود چون دوستت زنگ زد گفت ن-

 ی اونوقت تو خواب باشنجای اادیِ زشتھ اون بنده خدا از اون سر تھران پاشھ بدمیمنم د
  ... 

  ؟یگی کدوم و منمی ؟ بزار ببنجای ؟ اگھی ساعت دمی ؟ دوستم ؟ نیچـــــ-
 :  رو بھم دوخت و گفتطنتشی نگاه پر شکانین
 کھ یھمون...   زنھی می چترشھی موھاشو ھمی کھ جلوگھیھمون خانوم خوشگلھ د-

 ...  اسمشم مثھ خودش نازه
 ی نازه و موھاشم چتریلی اسمشم خگھی ؟ کھ حاال دیگی نازگل و مکان،ی نکشمتیم-
 بار با دقت ھی ھمھ سال ِدوست منھ ، من نی ، نازگل اکانی نییای حی بیلیخ...  و زنھیم

 ؟ برم ی تھ و توشو در اوردشیدی کھ دی چند بارنیاونوقت تو، تو ھم... نگاش نکردم 
   کرده ؟تی تربیریدستھ گلو سر بھ ز  چھ پسرنھیبھ مامان بگم بب

بشور آدم حالش بھم  ؟ پاشو برو دستو روتو ی ؟ دعوا داریزنی ِخب حاال چرا ملیخ-
 ...   بھت نگا کنھخورهیم
 !!!...کانین-
  ؟ھی فرق تو با فرقون چیدونی میراست - کانین
 !!!... کانین-
  ی شدم از بس تو بھم گفتکیبابا من خوب و پاک و ن -کانین
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 : ُ در اورد و گفتادامو
 !!!...  کـــانین-
   ؟یکنی مسخره میشعوری بیلیخ-
 ...   نرفتھادمی تا ھیخب اول بزار بگم فرق تو با فرقون چ - کانین
 ی اعصاب برام نذاشتی سر صبحرونیُبگو شرتو کم کن بعدشم گم شو برو از اتاقم ب-

 ... 
  کھ ؟نھیا...   کھ نھیا...   کھ نھیفرق تو با فرقون ا - کانین
  ؟یدی چرا انقدر لفتش مگھیِاه بگو د-
ِفرقون گل م  -کانین  ! ... یبری تو دل می ولبرهیُ

 رونی رو بھ بکانی توانم نیُ مغزم بھ کار افتاد و باھمھ ی خاکستری سلول ھای ھمھ
 !...  ھل دادم

 ... ــــــــشیآخـــــــ-
 نی کھ انی مثھ ارینخ...  فوت کردم رونیُ از اتاقم نفسم رو بھ بکانی رفتن نرونی ببا

 زدم و بھ ی لبخندادی کھ االن نازگل منیبا فکر بھ ا... برادر ما قصد آدم شدن نداره 
 بھ سر و صورتم زدم و بھ یآب...  کنم ھی رفتم تا روح و روانمو تخلییطرف دستشو

 نگا بھم ھی افھی قنی با اکنھی جرئت نمی کسگفتیکان راست مین...  نگاه کردم نھییآ
 دو طبقھ ی خونھ ھی ما یاومدمو بھ سمت پلھ ھا رفتم خونھ  رونی بییبندازه از دستشو

 حوض کوچولو بود و کنار ھی کوچولو داشت کھ وسطش اطی حھی بود و ی نقلی
 ھی شده بود با رور کھ حاال بامی کاشتھ بودشی درخت توت چند سال پھی ھم اطمونیح

 یتو...  گھی گل دی و چند تا بوتھ دادی شکوفھ مدی عی کھ ھرسال تواسیدرخت گل 
 پلھ ھا ری زیی حموم دستشوسی سروھی و ییرای اول حال و آشپزخونھ و پذیطبقھ 

 کانیُ اتاق خوابھ من و نھی داشت کھ وسطیُو طبقھ دومم سھ تا اتاق نقل... قرار داشت 
 اونجا کانی من و نشھیُ اتاق بزرگتر بود کھ ھمھی ھم ھیمال مامان چپ ھیبود سمت راست

 خونمون ومدی و کتاب دفترامون ھم اونجا بود ھر وقتم کھ نازگل ممیدخونیدرسامونو م
 ھی گفت شھی مًبای بود و تقری من و نازگل انسانیرشتھ ...  میخوندیباھم اونجا درس م

 یحت...  ھم کنکور بود گھی دی دو ھفتھ میشدیم  واسھ کنکور آمادهمیسال بود کھ داشت
 مانی نرمیی ھم با  داکانین...  رمیگی و استرس ملرزهی تنم مکنمی بھش فکر ھم میوقت

 و چھار ستی بمانی بود نریکی چون ھم سن بودن و رشتھ ھا شونم خوندیدرس م
 بود و رفتھ گی معمارسانسی از من بزرگتر بود و لی سالشی پنج شھیً بایسالش بود تقر

 حوصلھ یک گھیخر بودن د...  کانی درست مثل ندادی فوق کنکور می برادیامسال با
 بھ ی معمارِسانسی فوق ل؟ی دوره زمونھ برا فوق بخونھ اونم تازه فوق ِ چنیداره تو ا

 کھ ینطوری اشییاما خدا( از دکترا ی مھمتره حتزی از ھمھ چی پارسِاتینظر من ادب
 کانی نشستم نزی میرو!!!) ...  البتھ بال نسبت ی از ھمھ خرترت خوددایمعلومھ ببخش

 ...   من نشستھ بودی بغلھی صندلیھم رو
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 مشی بگو مامانمو کجا قاادی ؟ از تو ھمھ کار بر مشیپس مامان کو ؟ نکنھ خورده باش-
 ...!!!ذارمی زندت نمی کرده باشی ؟ بخدا قسم اگھ بامامانم کاریکرد

از بس مامانت خوشگل بود در ھمون نگاه اول ...!!! ی اشاره کردیفیبھ نکتھ ظر-
 ...  خوردمش

 :  وگفتدی شکمش کشیو ردستشو
چرا زود تر نگفتھ !! کلک...  ھم خوشمزه بود یلیًو البتھ ناگفتھ نمونھ کھ اتفاقا خ-

   ؟ی داری خوشمزگنی مامان بھ اھی یبود
 :  مامان از پشت سرمون اومد کھ گفتیصدا

 پسره ی اگھ بھم نظر داشتھ باشیکنی مجای تو ب؟یخوری منو مگھی ، کھ حاال دشعوریب-
 ...  ای حی بی

 کانی نای کھ من ی بود و ھر حرفامونی مسخره بازھی پاشھی گرفتھ بود مامان ھمخندم
 ی کھ تو بھ کدادی مری بدبخت گکانی ھم بھ نشھی و ھمدادی مامان ھم ادامش ممیزدیم

 دیخندی بھ جاش ، مامان ھم میول...  و می اخالقا نداشتنی و منو بابات اصن از ایرفت
 شی و من ھم طبع شوخکانیاما در اصل مامان از ن...   بودی جد ھمکردیھم اخم م

 از بابام یادی زی خاطره ھامی داشتی بھتری اگھ بابا االن زنده بود زندگدیباالتر بود شا
 من شد یبابا...  بابام فوت شد می بودکی کوچیلی خکانی منو نی ندارم چون وقتادیبھ 

 ی سختی مامان خوبم با ھمھ االو از اون موقع تا ح...  دور ی خاطره در گذشتھ ھاھی
 با ارنشوی از پا در بی زندگی ھای کنار اومده و تا حاال نذاشتھ کھ سختی زندگیھا

 مادرم بود کھ تنھا و بدون نی جا رسونده آره انی کھ داشتھ ما رو بھ ایتالش و پشتکار
  کمکش کنھ قبول نکردخواستی ھم کھ می و ھر کستادی خودش ای پای روی کمکچیھ

 نی تمام اکانیمن و ن... می خونھ رو دارنیاالنم بھ لطف تالشو کوشش مامان ا... 
 ھیً کھ فعال کی کوچی شرکت ساختمون سازھیو ...  می مامان ھستونیزحمات رو مد

 و قرار دهی شرکت و بھمون مانھی و در آمد ماھدهی کار ھاشو انجام می ھمھ گھینفر د
بره ھمون جا کار کنھ و شرکت و اداره کنھ   درسش تموم بشھکانیشده ھر وقت کھ ن

 و گرنھ مامان چھ می بودکی رو ھم با سھ نفر شرکیالبتھ ھمون شرکت کوچ... 
 چی شرکت بزنھ ؟ من ھھی یِ وضع و اوضاع خراب اقتصادنی با اتونستی میجور

مامان ...  کنمیجام داد و فراموش نم کھ مامان در حقمون انیوقت از خود گذشتگ
 ی کار و نکرد گرچھ با عشقنی وقت اچیدوباره ازدواج کنھ اما بخاطر ما ھ تونستیم

 ...  فتادی اتفاق مدی ھم نبانی از اری غی اگھی دزی مامان و بابا وجود داشت چنیکھ ب
نازگل اومد من ھنوز صبحونھ ھم !!!  خدا ای...  زنگ در بھ خودم اومدم ی صدابا

 نشستھ بود با چشام بھش یی روبھ روی صندلیبھ مامان نگاه انداختم کھ رو... نخوردم 
 ...  التماس کردم کھ بره در و باز کنھ

 ...   جونم برو در و باز کن تا من صبحونمو بخورمیمامان-
 ... از دست تو-
 :  داد ادامھرفتی کھ بھ سمت در می در حالو
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 لب واسھ خودش زمزمھ ری زی ھیزی شده بھ رو مرهیدو ساعت نشستھ اونجا خ-
 منتظرش دی ساعت باھی ادی کھ االن دوستش مکنھی ھم نمنوی فکر ِازنھی حرف مکنھیم

 کنم کاری دو تا بچھ چنی خدا من از دست ایا... بشھ تا خانوم صبحونشونو بخورن 
 ...؟
 یچی ساندوی کھ دو لوپکانیبھ ن...  شده بود اطی ح چون وارددمی صداشو نشنگھی دو

 زدم از اونا حی لبخند ملھی نگاه کردم و خوردیرو کھ برا خودش درست کرده بود رو م
 ...    رو گونتوفتھی چال خوشگل مھیکھ 
 کھ ھنوز کانی نرونی خودم درست کردمو از آشپزخونھ اومدم بی ساندوچ براھی یفور

 نی ادمی شاای ؟ شھی خوردن خستھ نمزی بشر از چنی ادونمیِدر حال بخور بخور بود نم
!!!)  خوانندگان پسر یبا عرض معذرت خدمت تمام!!!... (ِ تمام پسراست یژگیو
 مامان دونستمیم... وارد شدن مامان و نازگل   رفتنم از آشپزخونھ مصادف شد بارونیب

 ھی ادی االنم بھ احتمال زکنھی می احوال پرسستھیمیساعت وا فقط دو نھی رو ببیھر ک
 نازگل دنیبا د...  کنھ ی نگھ داشتھ تا فقط باھاش احوال پرسرونیدو ساعت نازگلو ب

افتخار عروس  خودمو تو بغلش پرت کردم حاال ماچ ماچ ماچ، بزن کف قشنگھ رو بھ
 و چطور کیم سالم و عل بھ ھموی رو ماچ و بوس کردگھیھم د) شعر شد ... (داماد 
 بود کھ من از سال پنجم ینازگل تنھا دوست...  جور حرفا نی از اموی گفتیمطور

 ھم یزی چچی ھی تومویدبستان باھاش دوست شده بودمو تا حاال ھم  با ھم دوست بود
 ...  میگفتی بھم مامونی و پوک زندگکیاز ج  ومیزاشتی رو تنھا نمگھید

   ؟زمی عزینازگل جون صبحونھ خورد -مامان
 تو می زدییزای مزی چھیآره، ممنون عاطفھ جون دستتون درد نکنھ ما سر صبح  -نازگل

 !... رگ
ھمون طور کھ با دو تا ... زد و تنھامون گذاشت ) نازگل ( ی بھ منو گلی لبخندمامان

 : زدمی حرفم مکردمی تو دھنم مچویدستم ساندو
  ؟میتاقم شعر بگُ تا دمھ ایای میگل-
   ھستمنویا-
  چاکر شما-
  نوکر شما-
  تاج سرتون-
  ِتل سرتون-
 ...  کنمی پس اول من شروع می ِخب گللیخ-

 چرا نامھ یاگھ قھر...  ؟؟ی آشتای ی بگو قھراری ، برو بھ ی با بال مشکاهی دم سکالغ
 ! ی چرا تنھام گذاشتی ، اگھ آشتینزاشت

 . ِ رسم رفاقتنھی اکنمیبرات دعا م... اتل متل رفاقت دل بھ تو کرده عادت  -یگل
 ...   زنگ ، دلم شده براش تنگھیاتل متل ستاره گلم دوستم نداره ، نھ اس ام اس نھ -
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ُ گوشھ از اتاق پرت کرد و شالش و مانتوشو در اورد و ھی فشوی کیُ گلمیدیُ اتاقم رسبھ ُ
 بود کھ دهی پوشییموی بلند لنی آستزی بولھی لباسش ریز... بھ سمت کولش پرت کرد 

ِ سردختر ھم نوشتھ بودی دختر بود و باالھیِروش عکس  ِ : 
I love you 

 نھ برعکس ِ خوانواده ای بود و کار نداشت کھ نامحرم تو خونھ ھست ی ً دختر راحتکال
 ھی کھ با دیگنجی ھم نمبچھ کھ بودم اصال ًتو ذھنم...  می بوددی مقیلی خزای چنیما کھ بھ ا

 ی ، دوست بشم اما رفتار خودمونمونی داره نھ ای درست حسابنی کھ اصال ً نھ دیآدم
 کھ داشت باعث شده بود برخالف مقدساتمون با ھم ی اادهو دلچسب و صاف و س

 اما ی دوس بشی آدمنی الزم نکرده با ھمچگفتی مامان ھم اوال ممی بشی خوبیدوستا
ھمھ کھ از :  ، در جوابم گفت کھنای و اھیبعدش کھ بھش گفتم وضع خوانوادش چھ جور

 بھتر از یش کنھ و حاال کیی نفر راھنماھی دی باالخره باومدنی نای بھ دنی جورنیاول ا
 شد سر آغاز نی کردم و ایھھ ھھ ھھ شوخ...  شد سرآغاز شروع عشقمون نیو ا... تو 

 !...  مونیدوست
 وسطش ھم میخونی سره درس مھیِ سر درسامون تا عصر میری اول میخب گل-
 و ھفت ھم شیساعت ِ ش...  می و ناھار بخورمی استراحت کنمیساعت وقت دار٥/١
  خوبھ ؟...  امروز بسھ ی براگھید
 !  دوباره از خودم شعرو ور ساختمیکیُاه ن...  یِ مثھ گل قالیآره بابا عال-
خب شروع !...  ستی نی تازه ازی کھ چنی از سر تا پات شعر و وره اافتیًتو کال ق-
 ...  میکنیم

  کنمیری کھ در حال انفجار بود جلو گتشی از خشم و اعصبانخواستمی مکھی تنی ًبا امثال
 ... 

 نی ؟ من کجام شعر و وره ؟ دختر بھ ایکی نی ھستی عوضیلی خیدونستیم - نازگل
کھ از ھر انگشتم ھزار تا ھنر ...  ی ، مھربونیانوم ، خییبای ، زی ، قشنگیخوشگل

 بھ ی ھر کشاالی ، اننی منو ببتوننی چش ِ ھمھ حسودام کور شھ کھ نمشاالیا...  بارهیم
 یی نتونھ بره دستشوگھی دستشم بشکنھ دھی بزنھ گ پاش بشکنھ لنھی کنھی میمن حسود

 واری بخوره تو دشینی بشاالیا!! ) دونمی داشت؟ خودمم نمیی بھ دستشویچھ ربط... (
بعدش ... بشکنھ بعد دوباره خدا تومن پول بده دماغ کج و کولش رو صافو صوف کنھ 

 توش گھی دکھ  بشھکی و بارکی اگھ خدا بخواد اون دماغش کھ عمل کرده کوچشاالیا
َاه اه حالم بھم خورد (بخواره نتونھ انگشتاشو بکنھ توش  حاال بلند بگو ) شششششیا...  َ

 یپری اسفند برام دود کن چشھ ھمھ حسودام کور شھ بعدشم مھی بعدشم بلند شو شاالیا
 ی من چنی ببگھید...ایخدا( یخری تخم مرغ ملوی کھی سر کوچتون ی سوپریریم
 !!!  وقت چش نخورمھی نکرده یی کھ خدایشکنیم!) نای از دست اکشمیم
 بابا چقد تو یا...  یمخمو خورد!!!...یُبســــــــــــــــــــــــــــــــــــھ سرم رفت گل-

 خوردی چش میکی مایقد... بعدشم تخم مرغ گرون شده المصب ...  ؟یزنیحرف م
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 تخم مرغ بخوره المصب انقدر گرون شده کھ یکی االن شکستنیواسش تخم مرغ م
 ...   سر سام آوریمتای قنی از ای وای و اداد یا...  رو سھ سوتھ چشش زدن اروی
 وا ؟-
 ...  واال-
 بسھ االن زنھی چقدر حرف میگفتی بھ اون نازگل بخت برگشتھ میمثال ً االن داشت(

... ال هللا اال... (بھ تو چھ دوس دارم !!! ...)  کھ یکنی می پر حرفی دارشتریخودت ب
َنھ نھ ادبت کو؟ نم...  دھنم بستھ بمونھ ھا قھی دو دقیزای نمنیبب ِ ِنھ نھ اشکال ) نمش؟یبیَ َ

َ ؟ ادبم درس داشت رفتھ خونھ ھی چیدونیآخھ م!!!  وقت ھی نشو ان نگرسیاز چشات ن
 ی از دست بچھ ھاالی آه و واویا... ( شینیبی بخاطر ھمونھ کھ نمنیمش غالم حس

 !! ... ) در دھنمو بست با حرفاش ی چھ جوردی شاھد باشدینی ببیامروز
 ی جون ، کھ وقت تنگھ و پای ؟ خب بسم اال ھپروتی ؟ تو ھپروتیی کجایھو_  نازگل

 ...  دستشم بندهیکی و اون زنھیمامانم لنگھ و دنده رو جا م
 ...  ی شاعر شی بردی ابتکار عملت بانی از خودت ؟ با ایتو باز شعر ساخت-
 اصال ً زمی عزدیست ِکم گرفتھ بودم ببخش خودمو دکمی من یگیاوه اوه تو راس م-

 !! خب ؟!  ؟ایغصھ نخور...  کنمی دفعھ بعد جبران مشاالیا... ناراحت نشو 
!!!)  بودنیمنظورش ھمون قزو( سنگھ پا شمالھ سیماشاال رو رو برم من ، رو کھ ن-

... 
 ییزای چھی بھ خوندن کھ تا شب می شروع کنی زودای گذشتھ بی از شوخیول - نازگل

 اوضاعمون قمر در عقرب می برشی پینطوری بشھ تا کنکورم امونی و حالمیخونده باش
 !!! ...  ی خود دانگھیحاال د...  ھم کھ زاغارت ِ ینجوری و اشھیم
 ...     گل نکردهحتتیتا دوباره نص...  میکنی االن شروع منیباشھ باشھ از ھم-

 نیی پامیای ناھار بی و گفت کھ برا چقدر وقت گذشتھ بود کھ مامان اومد باالدونمینم
 کھ زمان و مکانو فراموش میشدی سرگرم درس خوندن منقدری طور بود انی ھمشھیھم
 تو دادی رو نگاه کردم کھ ساعت سھ بعد از ظھرو نشون میواریساعت د...  میکردیم

 :  نگاه کردم کھ گفتیُتعجب بھ گل با...  اومد یی صداھیفکر بودم کھ 
 کار یخب چ... ( ھیُخو تشنم شده د...  نخولدم یشی تونم ؟ از شبح تا حاال ھتالیخو چ-

ِ از ترجمھ ، جون نمیا... گھیخب گشنم شده د... . نخوردم یچیکنم ؟ از صبح تا حاال ھ
 ) ترجمھ رو ؟دیمن حال کرد

 ھم یی کھ از صبح تا حاال دوتا چانی خنده من بخاطر اری زمی دفعھ ھر دو تا مون زدھی
 دهی کھ انقدر حواسش بھ درس بوده کھ نفھمنی ھم بخاطر ای و گلمی کھ بخوروردمین

 مامان جون تا با ی کھ رفتھ بود خونھ کانی نرونی بمیُبا خنده از اتاق اومد... گشنشھ 
(  مامان جون ی چند ماه ناھار و خونھ نی ای تونیھم  درس بخونھ بخاطرمانینر

 و من راحت تر یُ خونھ تا گلومدی و عصرا مخوردیم) ھمون مادربزرگ منظورشھ 
 درست کرده بود ماشاال یمامان قرمھ سبز... با بسم هللا غذامو شروع کردم ...  میباش

 دوره زمونھ کھ نیتو ا...   داره بخداولیا...  بارهیمامانم از ھر انگشتش ھزار تا ھنر م
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 ھمھ ھم زی عزیابا عرض معذرت از مادر( فقط بھ فکر خودشونن یی حاالیمادرا
!!!  ادی بھ چشم نمادی کھ البتھ زنینجوری ای تعداد محدودھی البتھ و فقط ستنی نینجوریا

 کاراشون خودشون رو نیبا ا!!  مدل لباس و ھی شوی مدل آراھی مدل مو ھیو ھر روز ) 
  من  کھ رفت ویبابا...  روزگاریھــــــــــ...   کننیبچھ چھارده پونزده سالھ ھا م مثھ

نگاھمو بھ مامان دوختم کھ با لبخند ...  نھی رو ببزای چنی وفا نکرد کھ اایعمرش بھ دن
 !!!... کردی نگا میبھ منو گل

  ؟یخوریمامان شما غذا نم-
  کھ تا حاال بھ خاطر تون صبرکنم ؟ی من خوردم انتظار نداشتزمینھ عز - مامان

 موقع نی تا ادیمعلومھ کھ شما نبا...  ؟؟؟یزنی کھ مھی چھ حرفنیِا عاطفھ جون ا - یگل
 !!!...  دیبرا ما صبر کن

 ...  ُشما غذاتو بخور گلم  - مامان
 بھش گفت کھ شما دخالت ی زبونی با زبون بیعنی زد و ی ھم بھ گلطونی لبخند شھی

 مامان مای خودمونیول...  نباشھ ی مثھ بچھ آدم غذا تو بخور کارت بھ کار کسنینکن بش
 ِ ادیُ بره المپدیًآره حتما مامانش با( ادیُ المپرفتی مدی حرفاش بانی ھوشش و انیمنم با ا

 یکنی مییواه چھ فکرا...  ی و خارجی ِ داخلاستی و سیزرنگ ھوش اونم از نظر ِ
 :  ھم با اعتراض گفتیگل)؟
 عاطفھ جون ؟...  گھی خفھ شم دیعنی-
 وفتھی از دھن مشھی االن غذات سرد میعنی گمی می بد برداشت کردزمینھ عز -مامان 

 ...  بخور فدات شم... 
 مامان منو ِاستی سنی ایعنی...  ھمھ راھو نی ارهی مینھ بابا ، فدات شم ، ک...  اوھو

 بھ شی دوباره پموی و خنده ناھارمون رو خوردیبا شوخ...  استی سولیا... کشتھ ھا 
َسس، اه انقد( درسسسسسسسسسسسسس یسو  من خودم بھ شخصھ دیر درس درس نکنُ

 !!... وغدوروو... )  خورهیاز درس حالم بھم م
 ی چرخھی اطی حی تومی برمی گرفتمی و تصمی بود کھ خستھ شدشی شیکای نزدساعت

 نگا کردم کمونی کوچاطی بھ حمی شداطیوارد ح...  رو گرفتھ بودم یدست گل...  میبزن
 ...  دهی مھی چقدر بھ آدم روحاطی حنی کھ ادونھیخدا م

 ... مون ؟یشتی جال ِ ھممیبر -یگل
 ...  میباش بل-

 ھر وقت ، وقت اضافھ شھی ھممی بود رفتاطمونی کھ وسط حیکی سمت حوض کوچبھ
 ھم رو بروم ی گلنشستموی لبھ حوض رو بھ جلو مھی من اطی حی تومیومدی ممیوردیم

 نی خدا ای شھی ھممیذاشتی حوض می کھ پاھامونو تودادیاونور حوض ، چقدرم حال م
 تا سر ِ میگفتی انقدر ممیگفتی ھم میدا حوض و از دری رو لبھ ھامینشستیکارمون بود م

 وقت چی تا حاال ھی ولمیگفتی شعر میکاری وقتا ھم کھ از درد بی بشھ گاھیدلمون خال
 کھ تھ ی کندای پی شعردی بای آخھ نھ کھ از بس سخت بود ھمیباھم مشاعره نکرده بود

ِ بخوره ما ھم کھ اصوال ول معتل بوددهیِ بھ اول شعر جدیشعر قبل ً حال و حوصلھ   ومیُ
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 خورهی نمی بھ چی چای خورهی می بھ چی کھ چمی فکر کنمینی کھ چھار ساعت بشنی ای
 البتھ دروغ چرا تھ می کھ خودمون رو سرگرم کنمی بودنی و فقط دنبال امیرو نداشت

 حاال تھ عالقھ کھ نھ عاشق می داشتزای چنیً و کال از ااتی ھم بھ شعر و ادبیعالقھ ا
 باال می شلوارمون رو زدی نشھ پاچھ ھاسی کھ شلوارمون خنی ایبرا! ... می بوداتیادب

 ...  می  نشستمونیشگی ھمیو سر جا
  من ؟ای یکنیخب اول تو شروع م-

 ...  نتو بگو بعدش م -یگل
 یزی چمونی کھ اون باال ھست تا آخر دوستیی بھ ھمون خداخورمیقسم م... باشھ پس -

 ...   جز صداقت نگم
 جز یزی چمونی تا آخر دوستیپرستی کھ تو میی بھ ھمون خدادمیمنم قول م -یگل

 ...   صداقت نگم
  قول-

 قول -یگل
 قول و بھ ھم نی ھممی با ھم درد و دل کنمیخواستی مون بود ھر وقت می رسم دوستنیا
 مورد ھی نی تو امیدیخندی می الکی وا بود و الکشمونی کھ نشھی از ھمریی و بغمیدادیم

 خنده ای ی دغدقھ فکرچیبدون ھ... خود خودمون ...  می تنھا خودمون باشمیکردی میسع
 ...  مونیفقط خود واقع...  ی شوخای
 تنھام یلی خکنمی احساس مکنمی بودن می احساس تو خالھی چرا چند وقتدونمینازگل نم-

 تا می از بچگخوادی بچھ ھا دلم بابا مھیی اما منم مثھ بقدونمینم...  کنمی میاحساس پوچ
 ھی خوادی بار بتونم با بابام حرف بزنم دلم مھی بار فقط  ھیحاال حسرت بھ دلم مونده کھ 

ابام فوت شد من کوچولو بودم اما احساس  بی کھ وقتنیبا ا...  نمشیبب  بتونمگھیبار د
ِ بابا ھا دست من و ھیی بار مثھ بقھی بابام خوادیدلم م...  عالمھ تنگھ ھی دلم براش کنمیم
 بچھ کنمی چم شده فکر مدونمینم...  دی ، خری ببرتمون پارک ، شھربازرهی ُبگکانین

 و منم بگم قربون ری کنھ و بگھ دخترم شبت بخبوسم ادی بابام شبا بخوادیشدم دلم م
 کننی متمیی اذھی ھمسای پسرای وقتخوادیدلم م...  مھربونھ نقدری خودم برم کھ اییبابا
 میرفتی ممی کھ بچھ بودیی وقتاای...  ھم باشھ کھ از من دفاع کنھ یی باباھی کانی نرییبغ

خب ...  براش تنگھ یلیدلم خ...   بودشمی پکردنی ھام مسخره ام میمدرسھ و ھمکالس
 و کانی پنج شنبھ ھا ھم با نی وقتی دلم براش تنگھ حتستمی از سنگ کھ نگھیمنم آدمم د

 ...  رهیگی ھم آروم نمی سر قبرش ھم دلم لحضھ امیریمامان م
 کردم پاک کردم خی یِ رو با سر انگشتاادی بنیی کھ لجوجانھ قصد داشت پای اشکقطره
انگار با ھمون چند ! )  رمانا ھستشتری ببیعنی ھمھ ی کھ توی و جملھ تکرارکھیت... (

 آروم زدمی با نازگل حرف می بود وقتنطوری ھمشھیھم...  حرف زدن آروم گرفتم قھیدق
 آروم نی و چقدر خوب بود اکردمی فکر نمی زندگیف منی بھ قسمت ھاگھی دشدمویم

 !!... شدن
ِخب حاال نوبت تو نازگل- ِ  ... 
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  ؟یآروم شد-
 ...  شنومیخب شروع کن م...   شھیآره بھترم مثھ ھم -
ُ شده سر زبونم افتاده ی تکراریادی زشھی مثھ ھمی واژه نی اکنمیًبچھ ھا واقعا فکر م(
 نیخب از ا!!)  واژهنی از اادیَاه انقدر بدم م...  شھی مثھ ھمشھ،ی مثھ ھمسمینوی میھ

 !!  واال؟ی مگھ مجبورسی ننویشیواژه ھا کھ ازشون خستھ م
 رو یچکی کھ ھر شب برم خونھ و ھنیخستھ شدم از ا...  ییخستھ شدم از تنھا - یگل
 نکھی ای بھ جاادی از سر ِکار می کھ داداشم خستھ و کوفتھ وقتنیخستھ شدم از ا...  نمینب

  ؟ امروز بھت خوش گذشت ؟ی خواھری کار کردیخب چ: بگھ 
 ی خستھ شدم از اضافی توجھیخستھ شدم از ب...  راس بره سر وقت رخت خوابش ھی

 نی ای بار بھم زنگ بزننو بھ جاھی مادر پدرم ھر دوماه نکھیخستھ شدم از ا... بودن 
 کھ نی نھ بعدم بدون اای حالش خوبھ اوشیداداش ن: کھ حالمو بپرسن اول از ھمھ بپرسن

 چی ھنکھیخستھ شدم از ا...  کننی تلفن رو قطع مکنن با دخترشون بیکی سالم و علچیھ
 ول کردن و رفتن اروپا نجایاز مادر پدرم خستھ شدم کھ منو ا...  نمی بیوقت محبت نم

 پول ِ قلمبھ ونیلی کھ ھر ماه چند می زندگنیخستھ شدم از ا...  خودشون یدنبال خوش
...  کنن یو خالصھ م دنی نشون مزای جور چنی تو حسابمو محبتشون رو تو ازنیریم

 یآخھ تا ک...  و دوروغھ یی و دوروای کھ پر از ری لعنتی زندگنیخستھ شدم از ا
 ؟ مگھ من احساسات ندارم ھمش محبتشون رو ستمیمگھ من آدم ن!!...  ؟؟ارمیطاقت ب

 خوادی محبت مخوادی می کھ من احساس دارم دلم مھربونننیبی نمکشنیُبا پول بھ رخم م
 و  اخالقو مانی ا ساده کھ صداقت وی زندگھی ؟ خوامی می چای دننی اومگھ من ت... 

 چرا دونمی نمی ولسی نادی ؟ نھ بخدا اونقدرا ھم زھیادی ززیچ... محبت توش داشتھ باشھ 
 مانی پول ، ای پول ، صداقت مساوی اخالق مساوننیبی تو پول مویمادر پدر من ھمھ چ

 ای تو دنی اگھی ِ دزیًپولھ انگار اصال چ ی پول ، ھمھ چی پول ، محبت مساویمساو
 ...   َوجود نداره ھمش پول پول پول ، اه

 کھ یزی پول ِ آشغال ِچنی بخاطر ِ ھمکشھی داره می ھر چدونستمی گفت مضی با غنویا
 و پولدار ی پول داشتھ باشای دننی و ھر چقدر ھم کھ تو امونھیمثھ چرک ِکف ِدست م

 کھ ی و تو چقدر ساده بودسی نینیبی و میکنی روز کف دستتو باز مھی یباش
 ای کھ بھ دنیاز وقت...  کردمی و درک منازگل...  برهی باد آورده رو باد میدونستینم

 ی داشت اما محبت نداشت از وقتیاومده بود تو ناز و نعمت بزرگ شده بود ھمھ چ
 کشور بھ اون نی مسافرت از اای شرکت ای کارخونھ بود ایچشم باز کرده بود باباش 

...  یپارت  بھ اونی پارتنی از ای بھ اون مھمونیمھمون نیمامانش ھم از ا... کشور 
 خودشون بودن مثھ االن کھ رفتھ بودن اروپا ی ھایًکال مادر پدرش فقط بھ فکر خوش

 و نازگل و برادرش و تنھا ول کرده گردنی بر مگھی و معلوم نبود کھ چند سال ِ دیگرد
 ی ثروت دخترا و آدما پول وی ھمھ گرگ کھ برانی اونیبودن بھ امون خدا اونم م

 بود اما بعد از اون شکست ِ یبرادر نازگل پسر خوب!!...   کردنزیپولدار دندون ت
 خونھ اونم از ترس ومدی کھ خورده بود شب و روزش شده بود کار و فقط شبا میعشق
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 خارج کردم و بھ نھینفسمو آه مانند از س.  ومدیًپدر مادرش وگرنھ اصال خونھ ھم نم
بغض کرده بود ...  ختم شده بود دورهی کھ تو حوض بودن خیی ھای ماھنازگل کھ بھ

 ...   دیرسیاما انگار کم کم بھ آرامش م
 شد کھ با ی چدمی و نفھمدمی مثھ گرومپ از جا پریی فکر فرو رفتھ بودم کھ با صداتو

 ی بود حول شد و پرت شد تودهی صدا ترسدنیُکلھ افتادم تو حوض نازگل ھم کھ با شن
 ی خنده ھانی ادونستمیخوب م...  خندش بھ طرفش برگشتم یبا صدا... حوض 

 زی رھی طور نی بود نگاه کردم کھ ھمسادهی در وای کھ جلوکانی بھ نھی مال ِکیطونیش
 !...   گلولھ دمھ دستم بودی و شروع کردم بھ رگبار کردن ِھرچزدی و قھقھھ مدیخندیم
 تو تی تربی بالغوزی...   مینیبی تو رو ھم مھیھ گر ؟ بخند ، بخند کینترک... زھر مار -

 ...  ی آشغال عوضوونھی ؟ دی ما رو بترسونی جرئت کردیچطور
 برا ی بود ھم الکی بھ نازگل نگاه کردم کھ ھم اعصبانادی کھ خندش بند نمنی مثھ انھ

 ...  دیخندیخودش م
  چھ مرگتھ ؟گھیتو د-

 ...  آخھ... آخھ  -نازگل
 ...   المصبگھیِد جون بکن د-
 ...   خنده دار شدهیلی خافتیق-
 . نفسشو آه مانند از گلوش خارج کرد...  خنده ری زد زو
  من خنده داره ؟افھی قی کجاشعوریب-
 ...  ھمھ جات...  ھمھ -

 طور کھ تو حوض چھار زانو زده بودمو نصف بدنم و آب پوشونده بود و نصف ھمون
 اون کردی داشت منو مسخره مشعوریب... ردم  شده بود بھ خودم نگاه کسی خگشید
 یآ...  ارمی حالشو جا بی آدیخندی داشت مزی رھی گور بھ گور شده ھم ھمونجور ِکانین

 یبس...  میدونستی ؟ عــجـــب نمیاری جا بیبلد نھ بابا تو حالم... (  ارمیحالشو جا ب
 شدم و با کلھ زی خمی ندیخندیبھ طرف ِنازگل کھ ھنوز ھم داشت م!!)  تعجب داردیجا

 ... روش فرود اومدم
 ...   تو خنده دار ترهافھی نازگل خانوم کھ قیپس خبر ندار-

 شلوارت دارن بی کھ تو جیی ھای تو با اون ماھسی نینطوریً اصال ارشمینخ -نازگل
 !! ... ی خنده دار ترکننی سرت بپر بپر می و روخورنیوول م

 ؟ییییییماھ - زدمغیج
 ...  ی ماھگھیآره د-
 اااااااااااااااااا-
  ؟یزنی مغی چرا جیچتھ وحش-
 !... ترسـمی میمن از ماھ...  یمن از ماھ...  من از ... من ...م -
 :  بلند بنفشغی جھی دوباره و
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-
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ااااااااااااااااااااا
...  رونی ما ؛ اومده بود بی داداغوی مامان از جرونی بدمی حرکت پرھی تو حوض با از
 بد کرده تو دکاری شاگفتی خودش مشیپ... ل ِمامان کھ  االن از ترس بپرم بغشدینم

 کھ بھ ذھنش ی فکرنی اولدیخب باالخره اون کھ شاھد ماجرا نبود شا... شلوارش 
با دو بھ سمت )  ؟یزنی زر مفت مای یترسی می دارًقایاالن دق( فکر بود نی ھمدیرسیم
خودمو تو ... شده بود  و از زور خنده قرمز دیخندیُ رفتم االغ ھنوز ھم داشت مکانین

 طرف نی از انی زممیُبغلش انداختم اونم شوکھ شد افتاد ، دو تامون باھم پرت شد
 کھ از مانم و مادیخندی نشستھ بود تو حوض و مشی قبلتینازگل در ھمون موقع

حاال من ...  ھم نبود مامانو از اون وسط جمع کنھ یکی شده بود نیِزور ِخنده پخش زم
 دیرفتی مکی از نزددیبودی اونجا مدی شدا باییعجب بلبشو...  شد سی ھم خکانی نسیخ

حقتھ تا ... حقتھ )  آررره؟گھی دنایا...  و ی و فانتزکیًآره اونم حتما فاز ِ رمانت(تو فاز 
 : بلند شدکانی نی اعصبانیصدا...  ی بھ من نخندگھی دیاشتو ب

   ؟یکی نی کردیچھ غلط-
 :  ناراحت کردمو گفتمصدامو

 !!!...  گناه کھ نکردمترسمی میخو از ماھ... و خ-
 دلش برام زهی چیعنی...  خرش کردم ولیا...  سر ِ جاش منم نشستم سر ِ جام نشست

 ...   و داد کردنغیدوباره شروع کردم بھ ج!!... سوخت 
 ااااااااااا... اااااااااا....ااااااااااا-
 ...  یکــــــیگوشم کر شد ن- کانین
 ...یماھـــــــ-
  ؟یزنـــــــی مغیچرا ج - کانین
  ؟یزنـــــــیتو چرا داد م-
 بمی ھا ھنوز تو جیُ افتاد ماھادمیبعد دوباه ...  خنده ری زمی دفعھ ھر چھار تامون زدھی

ھستن بلند شدم بھ ورجھ وورجھ کردن اونا ھم کھ ھرھر و کرکر شون بھ راه بود و بھ 
 !!!...  از وجھ ووجھ کردن ِمنبردنی ھم می کسافتا چھ لذتکردنویحرکات ِ من نگاه م

 ...  بمنیتو ج... تو ...  تو ایماھ...  بھ جان بابا بھ دادم برسسسسسسس کانین-
 آدم خندنی منی ھمچرنی خفھ مرگ بگِیا...  ِخنده شون رفت ھوا کی شلدوباره

 ...  رهی مادشی رو تشیموقع
 ...   بھ من کمک کنــــــھادی بیکی... بســــــھ-
 نکنھ بخواد ی زد واطونی لبخنده شھیِ کھ دو ساعت کامل خنده ھاشو کرده بود کانین

 !!... خدا بھ داد برسھ...  کنھ ؟یطونی وسط شنیحاال ا
 تلف شدن تازه فکر کنم مرده ای ماھچارهی بارمشونی در بری آروم بگقھیدو د -کانین

 ...  کی تنگ و تاریباشن تو اون جا
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 ...    ؟استی شلوار من ، قبرستون ِ ماھِبیمگھ ج...  بد تر گھی دیییییییَا-
 ...  ارمی تا درشون بسای خب والیخ - کانین

 دفعھ ھی کرد کھ کیُ رو در اورد دستشو بھ صورتم نزدای ماھبموی کرد تو جدستشو
 : مامان داد زد

 تو لباسش ؟ ی بندازیخوایتو م اونوقت ترسھی میخواھرت از ماھ...  کـــــااااانین-
 ...  ًواقعا کھ

 ...   خب مامان حاال کھ ننداختمِلیخ - کانین
 بچھ مثبتا رو بھ خودش گرفتھ بود و افھیاون وسط نگام بھ نازگل بود کھ ق...  کھ ًواقعا

...  کردی نگاه منیی و ساکت بھ پانی سرشو انداختھ بود زمکشھیًمثال کھ داره خجالت م
 درک نکرده تو تویفکر کنم بچھ ھنوز موقع...  بودم دهی ندی نازنیبچھ بھ ا...  یآخ

نکنھ ... ( یناناز...  یاوخ...  اومدنم انگار نداره رونیب ھمون حوض نشستھ قصد
 کرده باشھ کھ حاال سیً کرده ؟ مثال نکنھ شلوارش و خیًنازگل واقعا اون تو کار بد

اوه ... (ُبد نزن درمورد ِ بچم درس صحبت کن ُ نفوس ِیھ) رون؟ی بادی بستیروش ن
 !! )اوه صاحابش اومد

 ...    کنی خب زود باش از خواھرت معذرت  خواھلیخ -مامان
ًا مامان ؟ مثال من از ن -کانین  ...   بزرگترمایکیِ

 ً مثالیبعدشم خودت گفت...  بھت دست بده ی ِ بزرگترپیری تخوادیخب حاال نم -مامان
... 

 و از اون دادی کھ حق داشت می حقو بھ اون طرفشھی اخالق ِمامان بودم ھمنی اِعاشق
 ...  کردی میطرفدار

 !! کانی کن آقا نیخب من منتظرم معذرت خواھ-
 بھم انداخت ی نگاه غضبناککانین...  ابرو مو باال انداختمو با غرور بھش نگاه کردم ھی

 ی داداشھ من ، ولنی معلوم بود کھ ناراحت نشده چقدر خوبھ ادیخندی چشاش میول
حاال !... ( نی داداشا ندارنیدلتون بسوزه شما کھ از ا...  کنھی متیی اذیلی وقتا خیبعض
 ) سر بھ تن ِ برادرش باشھ ھاخواستی نمشی پھقی کھ تا چند دقنینھ ا

 ... عم -کانین
 کھ دو نیًمرا کھ نازگل بعد از ا بگھ عخواستی فکر کنم مزدی داشت حرف مکانین

 :  و گفتدی پرکانی حرف ِننیساعت روزه سکوت گرفتھ بود ب
 !! ً کار شما اصال درست نبوددی کنی عذر خواھیکی از نکانیِا آقا ن-
 :   گفتیطونی رو بھ من با لبخند ِشکانین
 ی چون نازگل خانوم می کنم ولی ازت عذر خواھخواستمی من نمیکی ننیبب - کانین

 ...  خوامی ازت عذر مندیفرما
 و دی لپمو بوسدیخودشو بھ سمت ِمن کش... نازگل خانوم ... ِ خانوم ، چھ لفظ قلم نازگل

 :  گفتیِبا لحن کودکانھ ا
 ی آجخوامیمعزلت م-
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 )قربون تو برم داداش(ُقـلبون ِتو بلم دادا-
 : گوشش گفتمری زآروم

 ! کنیواھخب بدو از نازگل عذر خ-
 ...  خوامینازگل خانوم از شما ھم عذر م -کانین

 خونھ رفت و ی انداختو منتظر ِجواب ِنازگل نموند و تند بھ سمت ِدر ورودنیی پاکلشو
 : گفت

 رفتھ بود ببرم اومده بودم ادمی ویزی چھیً کھ مثال من دیزاریًاصال حواس برا آدم نم-
 ...   شدرمیبرش دارم برم ، د

 : میبا ھم گفت نازگل منو
  ؟ ما ؟یک-
 ما ی رفتھ بود داخل و صداگھی دکانی نیول...  میُ ھمزمان ھردومون بھ خنده افتادو

 ...   بوددهیرو نشن
  *** 
 بعد از بردی بخوابم ، خوابم نمکردمی می سعی ھر چی گذشتھ بود ولازدهی از ساعت

 خورده ھیُاون اتفاق کھ عصر افتاد اول نازگل رفت حموم و بعدشم من رفتمو 
 ماچ ماچ ماچ بوس بوس بوس شھی بعدشم شامو بعدشم دوباره مثھ ھممویاستراحت کرد

 !...    کردفشی توصشھی نمھ درد ناکیلی خشھی ھم کھ ھمی خداحافظگھیو د
 مارا یاالف کرد( برهی تونم خوابم نمتالی چخو...   شدمی دنده بھ اون دنده منی از ایھ

 کھ خانوم خوابشون نیفقط بخاطر ا... بابا ملت ھمھ تلف شدن ...  از صبح تا بھ حاال 
 ...   کردمی شعر و با خودم زمزمھ منی لب اریز! ) برهینم

 ))ی منزونیحس ((
 نمی عمر غبار آگشھیش/ نمیبند دلم غمگ! دخترم
 شاخھ خم شده از بارانم/  گم شده در توفانمجوجھ

  منمھی عشق سراسوهیم/  من مھی نیا!  جگر پاره ام یا
 غزلم! حاصل ضرب دو حسرت / غزلم!  دو غربت وندی پگل

  منییامتداد خط تنھا/  منیی معماانی عصارث
  خروشان کھ منملی از سییجو/  سرزده از نخل تنمساقھ

 بع تبالوده منغزل ط/  بخت شبالوده منکوکب
  در کوھمنیبانک افکنده طن/  اندوھمنھیآ!  غزلم
  بر ھمگان در بستھیخستھ ا/  خرد و خراب و خستھپدرت
 کھ پر از ھمھمھ مشکوک است/  جن زده متروک استخانھ
 ندی آی روند از دلم و میم/ ندینجای ھا ، خاطره ھا ، اروح

 انندجز من از ھر کھ فراموش/  کفن پوشانند لی خادھای
 ستیکسلم رخصت آوازم ن/ ستی پنجره بازم نکدرم

 ی کھ تو از ره برسستادمیا/ ی ھمنفسی ھمقدمی پدر
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  حنجره رانیپر از آواز کن ا/  پنجره را نی ؟ باز کن ایآمد
 و کردمی شعر و با خودم ھر شب زمزمھ منی اشی وقت پیلی شعر بودم از خنی اعاشق

 ...  بودنی ھمکردی کھ آرومم میتنھا شعر
 !!!...)  شکر کھ خانوم خوابشون بردیالھ... ( شد کھ خوابم برد ی چدمی نفھمگھی دو

***** 
 دادی از جام بلند شدم ، بھ ساعتم نگاه کردم کھ ساعت ھفتو نشون می رخوت و سستبا

 سھ دی خورده ھم استراحت بعدش باھیطبق برنامھ ام تا ھشت وقت صبحونھ داشتمو 
 ساعت نماز و ناھار بعدشم پنج کلھ تا ھی بعدش خوندمیرس مکلھ تا خود ظھر د

...  و بوس و الال شی و شام و نماز و جرس و بعدشم دخوندمیخود ِخود ِ شب دوباره م
 کارامو انجام بدم ی بودم کھ سر وقت ھمھ ی و با نظمقی دقی بچھ نیحاال نھ کھ ھمچ

 ییبھ سمت دستشو)  نھیگی میُ خلگمیم!!... ( کردمی ھم میزیواسھ خودم برنامھ ر
 روم زدم و  ھم بھ سری آبھی روح و روان و انجام دادم و ھی سخت تخلاریرفتمو کار بس

 کردمی مدارشی بدیُ ھنوزم خواب بود دوباره بھ سمت اتاقمون رفتم باکانی کھ ننیمثھ ا
ود  امروز ھم کھ قرار بمی درس بخونی درست حسابمی چند روزه کھ نتونستھ بودنیا... 
 بھم زنگ زده بود و گفتھ بود کھ شبی نازگلم کھ دمی با ھم درس بخونادی بمانینر

 ھی گھی درس بخونم ، دییً منم کھ عمرا بتونم تنھامیاد با ھم درس بخونی بتونھیامروز نم
 خورده ھم کمکم ھی...  می باھم درس بخوننجای اادی زدم قرار شد اون بمانیزنگ بھ نر

 ذره بھ من کمک ھیً ھم کھ عمرا اگھ کانین... ھرچند رشتھ ھامون فرق داشت ... کنھ 
 بود من ی قرمز مشکی تخت دو طبقھ ھی موناز نردبون تخت باال رفتم تخت... کنھ 

 میخواستی شد اون روز کھ منی اگھی دی ھم عشق مشککانیعاشق رنگ قرمز بودم و ن
 یومدیم...  یُ اتاقم کھ ھمھ مشکیواراید...   می گرفتیز مشک قرممیتختمون رو بخر

ًتو اتاق کال خوابت م  دمیخوابیم ھینییمن طبقھ پا...  گھیُاتاق خواب بود د...  گرفتیُ
 ، چارهی ِبکانی ِنکمی تو شدمیاز نردبون تخت باال رفتم و با کلھ پر...  ھیی ھم باالکانین

 سی نیکیخو آخھ دختر ...  نشست تو جاش کھ خودمم سکتھ کردم نیکھ از ترس ھمچ
 یریخود درگ(ُ گلم میلی من خرمی ؟ نخیُ کردنھ ؟ مگھ خلداری چھ طرز بنیبھت بگھ ا

 ) ؟یدار
 اسفندم برام دود کن سحر ھیحاال )  یماشاال ادب ، نزاکت ، نظم ، خوب( تو چھ ؟  بھ

 ھیتو ھپروت بودم کھ ) تا چھ حد؟ ... ــس اعتماد بھ نـــف!! ( وقت چش نخورمھیجون 
 :  بلند شدکانیدفعھ داد ن

 ... یکـــــــین-
  ؟زمیچت شد عز-
 ...  کستیکوفت کمرم ش-
 !!...  ی برگمی جون واجب شد دو تا کالس دکانین-
 :  گفتی با انگشتش سرش و خاروند و بعد از چند لحظھ با لودگکانین
 چرا ؟-
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 ...   بود نھ کمرتکمتی شدمی کھ من پرییآخھ اون جا-
   ؟کنھی میخب حاال چھ فرق-
 مرغھ ھم نی بزارن بھت بگن الی فھی ، اگھ جلوت کنھی فرق نمیچی تو کھ ھیبرا-
 ...  یخوریم
   ؟ی من بلند شچارهی بدبخت بکمی شنی از رو ای تو قصد ندارنمیخب ب-
 داد بکشھ ی حق داشتھ اونجورچارهی بدمی ، دکانی نگاه بھ نھی نگاه بھ خودم کردم ھی

 وقت با کلھ از اون باال پخش ھی کھ نی روش لم دادم و برا انی ھمچینی سنگنیمن بھ ا
 نی کردم پا ھامم دورش حلقھ کرده بودم ھمزونی آوکانی نشم خودمو بھ گردن ننیزم

 از نردبون تخت ی و عقبکدمیخودمو عقب کش...   بود یلیکھ تا حاال خفھ نشده بود خ
 ...   اومدمنییاپ
 ...   رسھی ھم ممانی نرگھی االنا دمی بدو بدو صبحونھ بخورکانین-
 ...  امی مییباشھ تو برو ، برم دستشو-
   ھاییای بیپس من رفتم زود-

*** 
 ))*کانین*((

 جھش ھیاز ھمون باال با ...  ی داره ھا سر صبحی خواھر ما ھم چھ دل خوشنیا
تا حاال ...  کھ کنھی کارا نمنی آخھ آدم عاقل کھ از استمی آدم کھ ننییخودمو انداختم پا

دست و صورتمو شستم و بھ ...   نخورده ییھزار بار خدا بھم رحم کرده کھ سرم بھ جا
 پاھام گناه نی ادمی دی ولنیی پاامی مثھ آدم بگھی دفعھ دنی اخواستمیسمت راه پلھ رفتم م

آخھ مردک .. ( نرده ھا رو انتخاب کردم  پسنیی پاادیداره پونزده شونزده تا پلھ رو ب
 ، کشمینم) خجالت بکش ... خجالت بکش ...  یمونی مثھ بچھ ھا مکلتی ھنیگنده با ا

 نی و مثھ استادمیرو دو تا پام ا!!! ... سندهیپس زر مفت نزن خانوم نو) نوچ( ؟ ھیحرف
ً نشستھ بودن کال زی سر میکیمامان و ن...  بخت برگشتھ وارد آشپزخونھ شدم یآدما

بھ سمت ...  زنھی باش مداریمامان کھ سر ساعت ھفت ب...  ھی ما پادگان نظامیخونھ 
...  یرنی و خود شی رفتمو شروع کردم بھ لوس باززدی و ھم مشییمامان کھ داشت چا

دستامو دور گردن مامانم ...  شھی کارا نکنم روزم شب نمنی روز از اھیًکال اگھ من 
 رو شدی االن می ملمی کردم اونم درحد تی آب پاشیصورتشو اولھ صبححلقھ کردم و 

 کھ یمامان در حال!!!  ومدنی ھم گال در مقھیصورت مامان گل کاشت بعد از پنج دق
 :  گفتادی کارا بدم منی بفھمونھ من از ابھم مثال ًصورتشو جمع کرده بود کھ

 ...  کــانیِاه نکن ن-
...  ی عشق خودمی خودمزیعز... ، کھ انقدر مھربونھ قربون مامان ِخوشگلم بشم من -

 ... ینفسم...  یمامان خودم...  یخوشگل خودم
ماشاال ماشاال انگار ( خوشگلش کھ بھ خودم رفتھ بود ی با اون صدای بھ شوخیکین
ُ خانواده کل ھم اعتماد بھ نفساشون باالستنیا  : گفت! ) ُ
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 زی تا حاال زن من شده خوشگل خانوم شما ؟ مردک ھیبلھ بلھ ؟ چشمم روشن از ک-
 مھی غامی ات کنم ؟ بکھی تکھی تامی خفـت کنم ؟ بامی لھـت کنم ؟ بامی بکشمت ؟ بامیب

  بکشمــــت ؟امی خونھ خرابت کنم ؟ بامی کنم ؟ بمتیغ
 :  گفتی مسخره بازھی پاگھی ھم کھ دمامان

 قسم بخورم ی اکبر آقا جون بھ کمی نکردینھ اکبر آقا جون ولش کن بخدا ما با ھم کار-
 ... ؟میکردی نمیکھ ما باھم کار

 حساب اری منو وردار بھی ھا برو اون کارد قصابیاعصاب مصاب ندارم کبر - یکین
 ...   مردک و برسمنیا

نھ ( میکردی نمی اکبر آقا جون ما کھ با ھم کاردیشی میخب حاال چرا اعصبان - مامان
شما )  ؟یریگی بھ بچھ ھات گلدون میدی گل می نشستی و بکن سنھ مادر منو دارایَپ ب

 ...   اکبر آقا جونی کنشھیِ خون خودتو تو شخوادینم
 بودم االن دهی تر رسری دقھی برا من اگھ چند دقی جون اعصاب نزاشتیِد کبر - یکین
 !... گرفتمی ملی بچھ تون و تحوشگاهی زاومدمی مدیبا

 گھی کھ من دزدنی زشت زشت می و حرفاکردنیاھم جر و بحث م داشتن بھنوز
بود و + ١٨ کھ زدنی می بدی حرف ھایلی جاھاش خی چون بعضکنمیسانسورش م

ِ مثھ شما واقعا تھ بد آموزی خوب و مثبتی بچھ ھایبرا صبحونمو کامل تموم ...  بودیً
 ِیکھ زنگ و زدن ا... ) یبخور گھی ذره دھی یخواستی مکمتی بترکھ اون شِیا( کردم 

 اگھ بفھمھ تو مانی نرچارهیب...  باشھ مانیحاال خوبھ نر... بر خرمگس معرکھ لعنت 
 !!! ...  ذھن من خرمگس شده

 ... عاطفھ جون-
 جونم پسرم؟ - مامان

  ری سالم صبح بخیچیھ-
 وا ؟ - مامان

 ...  واال-
 ...   پشت در خودشو کشتمانی نرچارهیمن برم در و باز کنم ب-
 ساعت داشت می ھم کھ ھنوز در حال بخور بخور بود البتھ اون حق داشت فقط نیکین

 یدر و برا...  زدی حرف مکردی می خانوم و بازیبا مامان کھ در واقع داشت نقش کبر
 رو ھم ی تو در ورودادی تا بدمیسی وای در ورودی باز کردم و ھمون جا جلومانینر

 یی عجب داشااای نگاه کردم خدااوردیم  بھش کھ داشت کفشاشو درباز کردم و
ِ تا اون ور قایِ ور آفرنی از اختھی دختر براش رنیھمچ!!...  دارم من یخوشگل

 کنھی ندونھ فکر می ھم زده ھر کیی مکش مرگ ماپیاوالال چھ ت!!!... افغانستان 
 نی آستھی گفتمی کوتاه باشھ ؟ خب داشتم منی کھ با آستھی البتھ کدوم دومادشھیعروس

 تف ی موھاشم کج داده بود بھ راست و کلی مشکنی جھی بود با دهی پوشیکوتاه جذب آب
 )  کردهی ژل مالخوامی معذرت مدیببخش( کرده بود شیمال
 ...  بمونھندمیِ واسھ زن آیزی چھیبزار !!...   بابا میبسھ خورد!! یھو -  مانینر
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 !!!نھ بـــابـــا-
 !!!آره بـــابـــا -  مانینر
 ...  کممی راس تو شھی ومدی داشت مینطوریھم
  واالھیزی ھم خوب چایح...  تو دم در بده ایب...  ؟؟ راحت باش ایبفرما تو تارف نکن-

 ... 
 !! ...  عاطفھ جونم کجاسنمیبزار بب-
 : دی آشپز خونھ ھوار کشی از تویکین
 ...  بافزیزنج)ھمون عمو ( ییدا -

 :   ھم جواب دادمانینر
 ... بعــــــــلھ-
  ؟ی منو بافتریزنج - یکین

 ... بعــــــــــلھ -  مانینر
  ؟یپشت کوه انداختـــــ-

 ... بعلـــــــــھ -  مانینر
 :  حرف نزنم گفتمقھی دقھی طھی خیلی خدمی دمنم

 پشت کوه یت آخھ مگھ آزار داشی و بافتری زنجنی ایدی زحمت کشنھمھیتو کھ ا-
 !!!کار؟؟؟ی بیانداخت
 :  گفتمانی و رو بھ نررونی بھ دست از آشپزخونھ اومد بچی ھم ساندومامان

  ؟یسالم داداش خوب-
اون ... ِا دستت درد نکنھ عاطف ...  دست رو دلم نزار کھ خونھ یھــــــــــ - مانینر

 قربون اون دستات ِیا...   واسھ منھ ؟ زنھی جا داره بھم چشمک منی کھ از اچھیساندو
 ...   دستت طال... برم 

 :  و گفتمانی و داد بھ نرچی ساندومامان
 مامان حالش خوب بود ؟-

 ...  اوه اون کھ بلھ توپ توپ بود  -  مانینر
  ؟ارمی برات بیخوری میزی ؟ چیداداش صبحونھ خورد- مامان

 ...   خوردمییزای چھینھ بابا -
 :  انداخت و رو بھش گفتیکیگاه بھ ن نھی مانینر
 خورده ھی امیُ برو اتاقت تا من بعی زود تند سری اگھ صبحونھ خوردیکی نگھیخب د-

 ...  یی برم جادیباھات کار کنم کھ عصر کار دارم با
 ھا ی راحتی ھم رفت رومانینر...  تکون داد و بھ سمت راه پلھ رفت ی سریکین

 جون مانی نرشی نشستم پی فورکاری آشپزخونھ منم کھ بینشست و مامان ھم رفت تو
 : خودم و گفتم

  ؟ی شده پکریچ-
 :  نگام کرد و گفتبی غربی خورده عجھی مانینر
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 ...  یچیھ-
 !!  نبودایچی جواب من ھنمیبب-
 ...   کھ سالم ِسالممینیبی مستی نمیچیبخدا ھ-
 !...  گفتمی ؟ از نظر روحیمگھ من گفتم تو ناسالم-
 ...  آھا-
 ی ؟ دوسش داری نظر دارری رو زی کلک ، نکنھ کسِی انمیصبر کن بب... صبر کن -

  ؟ ھا ؟ی؟ عاشق شد
 ھی مانی خنده اما نرری ززنھی االن ھر ھر ممانی نرکردمی تصورم کھ فکر مبرخالف

 : گفتم!!) ...یالھ( نگفت یچی سوخت اما ھگرمی کھ جدی کشیآھ
  ؟ی شد نگفتیچ-
 :  بلند شدیکی نی رفت حرف بزنھ صدامانی نرتا
  ؟یای پس چرا نمگھی دایب...  مانینر...  یـــــیدا-

 ...  اومدم -  مانینر
 :  شد و بھ سمت راه پلھ ھا رفت و رو بھ من گفتبلند

 اتفاق چی ھی درموردش فکر کنخوادی بھ خودت زحمت نده نمادیدر اون موردم ز-
 ...  فتادهی نیخاص

 شده بود دی از رفتاراش جدیبعض...  راه پلھ گم شد چی پی اونم تو تکون دادم ویسر
َوللش اصال ًمنو سنن ؟... ً دایجد َ ساعتم کھ تازه ھفت ...  کاری االف و بشھیمنم کھ ھم... َ
 دو سھ ھی...  ونیزی کاناپھ جلو تلوی موقع روز پھن شدم رونی شده بود تو امیو ن

... ُ جا نشستن بلند شدم و بھ اتاق مطالعھ رفتم ھی نی خستھ از اعدش و بدمی دلمی فیساعت
 کھ وقت برا امتحان ی چند روزنی ای تومانی مطمئن بودم نرمیفردا امتحان داشت

بدون !!!...  کلمھ ھی از غیاما من ؟ در... گذاشتھ بودن ھمھ رو خونده و االن فولھ فولھ 
 ھم جلوش نشستھ بود و نمای بود و نرستھ نشنی رو زمیکیُدر زدن وارد اتاق شدم ن

 کدومشون محلم چی اصال ًھدمیمنم کھ د!...  تو مخش کنھ اونم بھ زور زی چکردی میسع
 ی سرکھی رونی رومو کردم اونور و کتابام و برداشتمو زدم بلکسی ریلیبھم ندادند خ

بود و   ظرف شستنای خدا در حال غذا پختن ی شھی مامان کھ ھمدمیتو آشپزخونھ کش
... ِ گرم بود کھ اصال ًمتوجھ حظور من نشده بود کردی کھ میانقدر ھم سرش بھ کار

 کھ زدم یبا بشکن...  اطی بشکن زدم آھــا حھی درس بخونم ؟ محکم نمیخب حاال کجا بش
 : ُمامان سر جاش خم شد  و دستش رو گذاشت رو قلبشو شکھ گفت

 فتمی مشھی ممیزی چھی من یگینم... سر  پکنمیآخرش از دست تو سکتھ م...  ی واِیا-
  ؟دیشی مادر میرو دستتون ب

 کھ خوب گل ھا رو آب دادم نی کردمو بعد از ای سمتش رفتم و صورتشو آب پاشبھ
 : گفتم

 من غلط بکنم مامانمو استی مامان دننی قربون مامان خوب خودم برم من کھ بھترِیا-
 ...  سام برم سر دردیبترسونم حاال ھم اگھ اجازه بد
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  جلوتو گرفت ؟یبفرما ک-
 نشستم و شروع کردم بھ نی زمی گوشھ ھمون روھی رفتم و اطی زدمو بھ حیلبخند

!...  مثھ بچھ آدم درس خوندم دی ، ببخشدیببخش... درس خوندن و تا آخر شب خر زدم 
ُ ترم افتادم نیفقط خدا کنھ امتحان فردا رو قبول بشم وگرنھ ا  ...  یھـــ... ُ

*** 
 ))* یکین*((

 نی ایآخ خدا آخھ ک...   دیلرزی می جورنی کرده بود و پاھام ھمخی از استرس دستام
 خودم کھ در حال م؟ی بلرزدی مثھ بی جورنیکنکور و اختراع کرد کھ ما بھ خاطرش ا

 :  نازگل و محکم فشردم و بھش گفتمی کرده خی ی ، دستاچیانجماد بودم کھ ھ
 بھ خدا توکل میای از پسش بر بمی کھ بتونمی خونده باشکنمی فکر مینترس نازگل اونقدر-

 !...  کن
 ھم کھ قھی رفت بعد از چند دقشی تکون داد و ازم جدا شد و بھ سمت صندلی سرنازگل

 ...   خلق روزگاردیُ تو نھ بھ امدیُ بھ امایخدا... برگھ ھا رو پخش کردن 
 ھم سخت و طاقت فرسا بود کنکور ھم بھ یلی کھ خی بعد از چند ساعت و اندباالخره

ً ھاشونم قبال کار یلیً سواالش واقعا سخت و طاقت فرسا بودن و خی بعضدی رسانیپا
منتظر نازگل شدم کھ اونم ...  رونی دادم اومدم بلیکرده بودم برگم و پاسخ نامم و تحو

 : فت بعد از من اومد وگقھیچند دق
  ؟ی کار کردی ؟ چیکی شد نیچ-
 ...   اما فکر کنم بد نبودونمدینم-
 !...  افتضاحشھیباورت م... اما من افتضاح دادم  افتضاح -
 !!...  می خوندمی ھمھ خودمون رو کشتنیآخھ چرا ما کھ ا-

 صحنھ متاثر شده نی از ایلیُ و بھ ھق ھق افتاد منم کھ خھی گرری دفعھ زد زھی نازگل
 کن ھی کن من گرھیبودم چشام پر اشک شد و محکم نازگل و بقل کردم حاال اون گر

 کھ میختیری اشک منی ھمھ آدم ما ھمچنی آخھ وسط ارهی جلومون و بگادی ھم نبود بیکی
 چند نفرم با تعجب از کنارمون رد شدن میدست داد  کسانمون رو ازنی ترزیانگار عز

 بس بود گھید) َاه حالم بھم خورد( دمی باال کشموینیاشکامو با سر انگشتام پاک کردمو ب
دوتا دونھ محکم زدم !!) بلھ چھ جورم ... ( کردم آبروم رفت جلو ملت ھی گریھرچ

 دست  ھم متعجبلنازگ... ِپشت کمر نازگل کھ فکر کنم کمرش از وسط دو نصف شد 
ِ کردم با کتاب تو کارشی من چدی فھمی برداشت و بھم نگاه کرد و بعدش وقتھیاز گر

 دوباره خواستمیم... دستش سھ چھار بار محکم زد تو سرم کھ منم کلھ نابود شدم رفت 
 :  نفر داد زدھی کنم کھ یتالف

 ...  گھی دمی برنیای ؟ بدیکنی کارمی ؟ چیـکــــــین-
 داشت بھ سمت زدی طور غر منی لب ھمری کھ زی درحالکانی سمت صدا برگشتم نبھ

  ؟گھی شد دداشی از کجا پنیا...  ومدیما م
  ؟نجاستی ای داداشت برا چیکی نیھ  - نازگل
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 ...    و نتونستم حرفمو ادامھ بدمدی رسکانی نگھی دو
  ؟دیکنی کار می جا چنیشما ھا دو ساعتھ ا - کانین
 ...  یچیھ-
  ھا ؟کردنی می زارھیپس البد عمھ ھام بودن داشتن گر - کانین
 : دی جا بود ؟ سوال منو نازگل پرسنی تا حاال ای نگاه کردم از ککانی تعجب بھ نبا
  ؟دیی جانی شما چند وقتھ اکانیآقا ن-
 ...   تودی کھ رفتیچند وقتھ ؟ از ھمون موقع-
  ؟یِاوا مگھ تو نرفتھ بود-
  ھس؟سیبعدشم دانشگاه من کھ از شما ھا واجب تر ن... نھ نرفتھ بودم -
 ...  قربون ِداداش ِگلم برم من کھ ھمش بھ فکر ِ منھ -

 ))*کانین*((
 باشم بھ فکر ِ یکی کھ بھ فکر ِننی از اشتری من بکردای میی ِما ھم چھ فکراخواھر

ش بمونھ بچھ ، اگھ بھش  بزار تو ھمون فکرالی خی بیول... دوستش بودم تا خودش 
 : جواب دادم...  شھیبگم ناراحت م

  بھ فکرت باشھ ؟یِ اگھ من بھ فکر تو نباشم کگھیآره د-
 ...  از دمھ خونمون تاختھی برام ری انقـدر کسی بھ فکر من باشخوادیحاال تو نم-
 :   و گفتمدمی حرفشو ادامھ بده کھ وسط حرفش پرخواستیم
 ...نھ ؟...  و فاضالب  آبِدونیآره حتمنم تا م-
 !!! کــانین-

 :  گفتمعی مشت شد کھ بزنھ بھم کھ سردستش
 !! میتسل!!...  رمیگی خب حرفمو پس مِلی خب خِلیخ-

 لبخند ِ ھی دیخندی مزی رزی و رنیی نازگل خانوم نگاه کردم کھ سرشو انداختھ بود پابھ
 ) ی چھ خجالتیاوخ... ( نیینامحسوس زدم و سرمو انداختم پا

 : آروم گفتم..."   اگر مقصدش قلب تو باشدباستی زیلی وقتا دوست داشتن خیگاھ"
 ...  سادمی جا وانی پاھام خشک شد از بس اگھی دمیبر-

ِ و دوستشم کھ ھمون نازگل خانوم گل بود ، یکی و ننمی تند تند رفتم بھ سمت ِماشخودم
نتظر شدم تا اون ھا ھم  رنگم شدم و مدی سوار سانتافھ سفومدنیپشت سرم داشتن م

 : دمیپرس...  جلو نشست و نازگل خانوم ھم عقب یکین... سوار شن 
  نھ ؟ای دی خوب داددی شد نگفتیخب چ-
 ...  بد نبود - یکین
  نھ ؟گھی دیشی قبول میعنیبد نبود -
 ...  ی تا قسمتیاز کم-
 ...  گھی دیشیپس قبول م-
 ...   ًبایتقر-

 :  نگاه کوتاه بھ نازگل خانوم انداختم و گفتمھی نھیی آی تواز
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  ؟یشما چ-
 ...  من کھ افتضاح دادم-

 بوده نمی ؟ پس برا ھمشدی قبول نمیعنی ؟ ی چیعنی نی گرد شد افتضاح ؟ اونوقت اچشام
 ... ؟کردنی می زارھی ساعت داشتن اون وسط گرھیکھ 

 ...  یعنی-
 ...  دونمینم  - خانوم نازگل
 ناراحت شتری فکر کنم من بیول...  ابونیرشو برگردوند بھ طرف ِ خ با اخم سبعدشم

 :  گفتمنی جو و عوض کنم برا ھمخواستمیم... شدم تا خودش 
  ؟گھی ما دی خونھ دیاری مفیخب نازگل خانوم تشر-

 اری کھ نھ نکردی ھم داشت با چشاش التماس میکی انداخت کھ نیکی نگاه بھ نھی نازگل
 ...  گھید

 ...    شمای خونھ امیآره م  - نازگل
 !...  نی ما ھستی خونھ شھی شما ھمستی نی ِ تازه ازی کھ چنیخب ا-
 نی نظر گرفتم بھ محض اری و نازگل خانوم و زیکی ننھیی آی لبخند گشاد زدمو از توھی

 تخم مرغ شد کھ نگو ی اندازه نی ھر دوشون گرد شد ھمچی جملھ رو گفتم چشانیکھ ا
...  دمی ترق گردنشونو شنی کھ صدادیِ بھ سمت من چرخیوشونم جور ھردیسرا... 

 :  نگم سرم بھ باد رفتھ گفتمیزی االن اگھ چدمید منم کھ...  کستیفکر کنم گردنشون ش
  ؟گمیخب مگھ دروغ م-
 :  کھ دوباره من با خنده گفتمرونی چشاششون از حدقھ زد بگھی دفعھ دنیا
 ...   جنبھ ھای ؟ بدی رو ندارقتمی حقیخب حاال جنبھ -
 قرمز شده تیِ انداختم کھ چشاش از شدت خشم و اعصبانیکی بھ نی چشمری نگاه زھی

 :  گفتمعی زدم و زود تند سرطونیِ لبخند شھیبود 
 یکین...  نگاھاتون نی منو با ادی کردم بابا نخوری ؟ شوخدی جنبھ ای چقدر شما بیعنی-
 زنھی دود از کلشون مشنی میا کھ اعصبان گاونی مثھ ای نگاه بھ خودت بنداز شدھی
چشاتون از حدقھ در اومده اگھ تا آخر ...  نگو گھینازگل خانوم شما کھ د...  رونایب

 !!...  رتتونی بگادی نمی کسگھید  کھدی باشینطوریعمرتون ا
 بھ می بوددهی رسگھی بھتر از نازگل خانوم ؟ دی کگرفتمشی دروغ چرا خودم مالبتھ

 ری اگھ ددمی بھ ھم انداختن کھ من فھمی نگاھھی یکیخونھ زدم رو ترمز نازگل و ن
 نی زدم و از ماشمی جعی سرنیُ مشت و لگدشون مردم برا ھمِری برو برگرد زیبجنبم ب
 گھی شدن دالمی خیاونام کھ فکر کنم ب...   دمیدو  نفس تا آخر کوچھھی و رونیاومدم ب

ِ تشنم شده بود بھ سمت یلیخ...  دمی کشقیند تا نفس ِ عم چومدنیچون دنبالم ن... 
 ھی کردم و ی آقا حجت رفتم خودش کھ نبود شاگردش بود سالم احوال پرسیسوپر

باال و   نفس دادمھی رو یآب معدن...  رونی ازش گرفتمو اومدم بی آب معدنیبتر
 کردم یِ کار زشتیلی خدمی برم خونھ کھ دخواستمیم...  رو ادهی رو انداختم کنار پشیبتر

 رو انجام ی زشتاری شھروند خوب کار بسھیِو شھر ما خونھ ماست و منم بھ عنوان 
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ِ سطل ی آبو برداشتم و انداختم توھی از رفتن منصرف شدم و بترنیدادم بخاطر ھم
 مینی ؟ ما ایبلھ پس چ...  بودم ی قانون مدار و خوبھروندآشغال و چقدرم کھ من ش

 خونھ پارک ی کھ درست رو بھ رونمی قدم زنون بھ سمت ماشیر طونیھم...  گھید
 یدرا!!! رفتمی راه می طورنی ایی جای حاال انگار اومده بودم پارکرفتمیکرده بودم م

 نی و ھمنی کنن و ماشل درارو قفدهی امتحان کردم نھ خدا رو شکر عقلشون رسنویماش
 نی درخونھ رو باز کردم و ھنوز پام بھ زمدیبا کل...  ول نکردن بھ امونھ خدا یجور
 مبارکم دستمو ی کلھ یُ افتاد رویعنی!!  بھ سرم دی چسبی چسبناکیلی خِزی چھی دهینرس

 متخ!!! نـــــــــــھ ...  نییُ آروم آروم دستمو اوردم پادموی سرم کشیبلند کردمو رو
دش جمع کردم کھ چشتون ُمرغ ؟ اونم کجا ؟ نکنھ از تو آسمون افتاده ؟  صورتمو با چن

 ی چنیع( ی چنی عینطوریُ و نازگل خانوم افتاد کھ ھمیکینگام بھ ن...  نھیروز بد نب
...  کلکا ِیا... ِشصتم خبردار شد کھ کار ، کار ِخودشون ... بعلـــــھ ...  دنیخندیم) ؟

 :  کھ دادم بلند شددی نکشی اھی ؟ اونم سر من ؟ بھ ثاندیکنی می تالفگھیحاال د
 ... کشــــــمتیم...  یکــــــــین-
 ھاااااااااااااااااااااااااان ؟ - یکین

 و کوفت بھ سمتشون حملھ ور شدم کھ اونام پا گذاشتن بھ فرار و الفرار من از ھان
گوش ...  ستادنیُ و اونا ھم از اونور باالخره نفس کم اوردن و ادمیدوی حوض منوریا
 :  گفتمچوندموی دور پھی مغنعش گرفتم و ی رو از رویکین
  رو سر من ؟ آره ؟یندازی تخم مرغ مگھیکھ حاال د-

ھنوز ھم خندشون بھ !... حموم الزم شدم واقعا ً...  با چندش سرمو نشونش دادم بعدشم
 :  شدم با داد گفتمی کفری حسابگھیراه بود د

 !! ـدینخـــــنـد-
 ھا زھره ترک شدن و ھمون طور کھ خشکشون زده بود داشتن بھ من نگاه چارهیب
 :  با لکنت گفتیکی نکردنیم
 ...  من کھ...   ؟ من کھ یشی می چرا اعصبانیداش... دا-

 :  نازگل خانوم ھم با بغض گفتھی گرری زد زبعدشم
 ...  می اون کارتون و بکنی تالفمیخواستیفقط م...  فقط می کنتتونی اذمیخواستیبھ خدا نم-

 جذبھ رو شییخدا... بابا ماشاال جذبــھ ...  لبخند گشاد زدم ھیُ بھ ھق ھق افتاد ؛ بعدشم
 خنده و ری دفعھ زدم زھی...  و شدی داشت بزرگتر می طورنی ؟ لبخندم ھمدیحال کرد

 ی جا خالُ و نازگل خانوم ھم ھجوم اوردن بھ سمتم کھ منمیکین!...   بخند یحاال نخند ک
 یُفرار کردم تو اتاقمو در و ھم قفل کردمو پشت در نشستم و ب دادم و از دستشون
 کھ از چشام دمی انقدر خنددمیانقدر خند...  دمی اونا از تھ دل خندیتوجھ بھ در زدن ھا

 از تھ دل ی چچی بودم و حاال سر ِھدهی وقت بود کھ از تھ دل نخندیلیاشک اومد خ
 ای نی آمری از تھ دل رو از ما مگیھا  خندهنی وقت اچی دعا، ھھی ایخدا...  دمیخندیم

 دیخندی کھ داشت میُ صورت نازگل خانوم افتادم موقعادی لحضھ بھ ھی...  نیرب العالم
 یی بالی برادیخندیچقدر از تھ دل م!!  شدی صورتش چھ قشنگ مدیخندی کھ میوقت... 
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 و دیخندی شده بود چقدر ناز میچقدر دوست داشتن!! ُکھ سر من ِ بد بخت اورده بود 
 یًنازگل ، واقعا برازنده ...  ِچقدر صورتش ، خودش مثل اسمش ناز شده بود 

ُ با اوردن اسمش ھم نفسام بھ شماره افتاده بود یحت... وجودش بود   ھم ادشی با یحت... ُ
ُا تصور اون صورت ِ مثل گلش ھم دلم براش ب بیحت...   زدیدلم براش پر م  یقراریِ

انقدر ...  کھ من بخوام نیبدون ا...  یاری اختچیبدون ھ...  دیتپیدلم براش م...  کردیم
...  و چھ موقع دلمو از دست دادم ی ، چطوری کدمی نفھمی منتظره بود کھ حترهیغ

ذره ذره بزرگ و ... وونھ زد ذره ذره ج... اما ... بفھمھ ...  بفھمم ی کھ حتنیبدون ا
و ذره ذره ...  دمیو ذره ذره فھم...  دو ذره ذره محکم و محکم تر ش... بزرگ تر شد 

 بود بزرگ افتھیِحسش کردم ، درکش کردم و با اون حس ذره ذره کھ بھ وجودم انتقال 
و ھنوز ...  کھ االن ھستم ینیا...  نیو ذره ذره من شدم ا... شدم بزرگ و بزرگ تر 

 ، محکم  ودارهیپا... اون حس ذره ذره ، ھنوز اون دوست داشتن ، ھنوز اون عشق 
 ...  خواھد بود... و ... ھنوز ھست ... اما ...  ی ، ھر لحضھ ایمحکم تر از ھر وقت

 ...   پنداشتی کھ دلم می تر از آنیمی صمتو
 ...   ھا نسبت داشتنھیی آی تو با ھمھ دل
 ...   کھ خدایبی ھمان ساده دل سبز نجتو
 !!!...  کاشتنھییِ دل پاکت صدف آانی مدر

*** 
 ))*یکین*((

 !!!مــامـــااااااااااان-
 و وحشت دی کاناپھ در حال چرت زدن بود از خواب پری کھ زدم مامان کھ روی دادبا

 : زده گفت
ِده ؟ موتور بھش  تصادف کرکانی شده ؟ نشی طوریُ مرده ؟ کسی کھیھاااان ؟ چ-

 بگووووو...   من تحملشو دارم یکــی شده ؟ بگو نشمیطور...  خدا نکنھ یخورده ؟ وااا
 ... 

 دستش بود و اونو تییسکوی کھ بی بلند ِمامان در حالیِ کھ با داد منو صداکانین
 :  اومد ، گفترونی از آشپزخونھ بخوردیم
ِااااا - ِ ِ ِ چھ خبره ؟ ! دی و خاکم کردنیمنو زنده زنده کشت!! دستت درد نکنھ مامان ... ِ

 !!! نھ ؟؟یینجای ایکانی تو روح ندی بگدییخوایًحتما االنم م
 ھی بھ کی شده، کی بود چدهی و تازه فھمرونی کھ تازه از عالم خواب اومده بود بمامان

 :  گفتکانی ، رو بھ نھی بھ چیو چ
  ؟زنھی گرفتھ دستش داد مپوری خب ، خواھرت شھی من چریتقص-
 !!! مامان-
 : ُ منو در اورد و گفتی اداکانین
 ...  امانی!!! مامان-
 !!  ادبیب-
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  ؟ی دستت گرفتھ بودپوری شی طورنی شده بود کھ ای چنمیخب حاال بگو بب - مامان
 ادمی حرف زده بودن کھ کانیُ کھ افتاده بود و از بس مامان و نیُ اوردن اتفاقادی بھ با

 ، ستادمی گذاشتمو ازی میُ پام بود روی لب تابمو کھ رویاز خوشحال... رفتھ بود 
 :  زدمغی جدمویدستامو محکم بھم کوب

 ...   مامانیوا... مــامــاااااان ...  اااااااااا -
  ؟غوی جغی جیکنی مغی جغیچتھ بابا چرا ج - کانین

 :  گفتمیرفتمو با خوشحال و فاکتور گکانی نغوی جغیج
 قبول شـــــــدم مامااااااان...  ی واااااِیا... قبول شدم ... مامان ... مامان قبول شدم -

!!! 
  ؟ی رو قبول شدی چیچ - مامان

 :  کاناپھ انداختمو گفتمی خودمو رودموی دستامو بھم کوبگھی بار دھی ذوق با
 ...ُکنکور-
 !!!!نـــــــــــــــــــــــــــــــھ؟ - کانین
 !!!!آررررررررره-
 نــــــــھ؟-
 !آررررره-
 نــــھ؟-
 !آرره-
 آره ؟-
 آرررره؟-
 خنده و رهی زمی بعد ھردومون زدموی بھم نگاه کردرهی خرهی خی اھی چند ثانھیبعدش  

 کانی بودم دل درد گرفتھ بودم و ندهیمن کھ از بس خند...  میِ ولو شدنیِاز خنده کف زم
 واسھ خودش ی دھنشو گرفتھ بود و مامان ھم کھ اون وسط ھیھم با دو تا دستش جلو

 گھی کھ دقھیبعد از چند دق...  ھس اصال ً ؟؟؟ ی ِ چفکر  معلوم نبود توزدیلبخند م
 می جمع کردنی قشنگ و محترمانھ خودمون و از زمیلی خمیھردوتامون آروم شده بود

 :  زبون باز کرد و گفتکانین...  کاناپھ ی رومی نشستو
  ؟ی قبول شدیحاال چ-

 بھم کھ باعث شد مامان از عالم ِ ھپروت دمی زده شدمو دوباره دستامو محکم کوبذوق
 کھ ی رشتھ اھیلبخندم بزرگتر شد و با خوشحال...  با تعجب بھ ما نگھ کنھ رونویبپره ب

 :  بود گفتم صدام معلومیقبول شده بودم و تو
 !!!ـــاتی ادبِسانسیدرواقع ل...   ی ِ پارســاتیادب-
 :  با چندش روشو برگردوند و گفتکانین
ُاه اه - !!  قبول شده یزی چییانگار دکترا!!!  ببند شتوی نکنھی ممی حاال چھ ذوقچارهیب... ُ

 ام گھی سال دھی از دست نده دتویُخودتو ناراحت نکن ام!!  حتی از من بھ تو نصیول
 نای البتھ دکتر کھ گفتم منظورم جراح مراح و ای شدی دکتر مکترھی بخون بلکھ نیبش



 @cafeetakroman      اختصاصی کافھ تک رمان             تی چشمھاتیرمان ھو

 30 

 ی شدیزی چی دامپزشکی بخونگھی دو سال دیکی اگھ دید اونم شای شاگمیم!!! نبودا 
َ تو کھ جنم ِادونمی مدیکھ البتھ اونم بع!!!   یچی حاال جنمش کھ ھی جور کارا رو ندارنیَ

  ؟یستیمامان جون شما با من موافق ن...  ؟ نھ بخدا یدار!!  یعقلشم ندار
 کھ داشتم یدرحال...  زد یالیخی خودشو بھ بکانی نگا کرد کھ نکانی با اخم بھ نمامان

 جور متفکرانھ و نی ھمکردمی و ھضم مکانی نی گفتھ ھا و حرف ھایکی یکی
 رو باال کانی نیف ھا داشت حریی جوراھی زل زده بودم و مغزم کانی بھ نلسوفانھیف
 رو ھضم کردم کانی نی کھ گفتھ ھاھی چند ثاناز بعد...  دادیِ ارور می و ھکردی منییپا

 ...  ھجوم بردمو با دستام گلوشو گرفتمکانیبھ سمت ِن
 با عقل ؟ کھ حاال ی عقلمو جناب عالی من بگھیکھ حاال د...  کشمــــتی مکـــــااااانین-
 کشمـــــــــــــتیآررررره؟ بخدا قسم م!!!  جنم دار ی جنمو شما شدی من شدم بگھید

... 
 یعنی کھ زدی و برا خودش سوت مکردی اونور منوری سرشو ای ھالی خی بکانی ناما
 سرشو صاف کرد و خودشو جمع و جور کرد و ھویبعدش !!!  ستی نالشمی ِ خنیع

 برگردوندم و از روش بلند با اخم رومو... لبخندش ھر لحضھ بزرگ و بزرگ تر شد 
 می اس ام اس گوشی ھم کردم کھ صداو و ابرو ھامو تمی قبلیشدم و رفتم نشستم سر جا

 ی پاشد رفت توزدی لب با خودش حرف مری کھ داشت زیبلند شد مامان درحال
 اومده کھ مامان ِ من بھ جز آشپزخونھ شی من پی سوال برانیو حاال ا... آشپزخونھ 

 برداشتمش و اس ام موی خم شدمو گوشزی می ؟ روایم داره کھ بره آ ھی اگھی دیجا
 :  نوشتھ بودکردم اسو باز

 . . .  تو خداستسی قصھ نخور، قصھ نونینازن-
 … تو خداستقی ھمھ ، تنھا رفقندینارف
 ھم ی اگھیِ اصال ً کس دیعنی...  لبخند داد ھی صورتم بود جاشو بھ ی کھ روی اخماون

... ِ از اسش نی اون از خودش اایِ از نازگل ؟ د برییِھست کھ بھ من اس بده ؟ اونم بغ
 ی حاال ھم کھ دادیدی نمیدی نمقی رفای خدامی دارقی دارن ما ھم رفقی خدا ھمھ رفیھـــ

 دی نھ باور کنای قبول شده نھی کھ بره ببنی ایاالن بھ جا... رو خدا   توی رو دادی کنیبب
 یشماره ...  سرش بھ پو گرمھ ای کنھی می برد بازی داره انگرای نھیبی ملمیف داره ای

 کرده بود و ادی رو تا تھ زیوی تکانی چون ناطینازگل و گرفتمو قدم زنون رفتم ح
 یِباالخره بعد قرن...  شدی داشت پاره مگوشم ی پرده گھیمنم کھ د...   دیدیفوتبال م

 :جواب داد
 ...  بنال-
  کار کنم ؟؟؟؟یچ-
َاه بابا تو ام ن-  ...  نمی ببلمموی حساسش قطع کن بزار فیِ وسط جای زدیکیَ
  من ؟ای واجب تره ِلمیف...  تو روحت نازگل ِیا-
 ...   لممیصد در صد ف-
 !!... ی کردعی و قاطع منو ضالکسی ریلی کھ خنی ممنونم از ایلیخ-
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 ...  ــــــــنیھ...  نمی ببشویی قطع کن بزار بقشھی ِ خب حاال اگھ ملیخ-
  شد نازگل ؟یچ-

 :  گفتھی با گرنازگل
 ...   آخھ چرا ؟ گناه داشت...   یکی نشھیباورم نم...   شھیباورم نم-
 :  ترس گفتمبا
ُ افتاده یِ شده؟ چھ اتفاقی گناه داشت ؟ درست بگو نازگل چی ؟ کشھی رو باورت نمیچ-
 ؟
 طرفھ صورتش ھم ھی ادیدختره از لباش خون م ...ِ ، پسره زد تو گوش دختره یکین-

  معصوم ؟ی دختره نی داشت اکارتی چی شگریِ جز جیالھ... کبوده 
 ی کارت نکنھ نازگل سکتم دادیخدا بگم چ...  و تماسو قطع کرد ھی گرری زد زبعدشم
 تا حاال گھی قدم زدم فکر کنم داطی خورده تو حھی...  نشده ی شده چی چگفتمیحاال م

 یزی چنیکتری کوچی بود و برای احساسیلی کرده باشھ آخھ نازگل خاشوی زارھیگر
دوباره شمارشو گرفتم بعد ...  میکنکورمون و داد  مثھ چند ماه قبل کھھی ِگرری ززدیم

 :  جواب دادیاز عمر
 ھان ؟-
 ...   خواھرکمیُھان نھ و بلھ بعدشم سالم عل-
  کھ سالم عرضتون ؟میریگ-
 ...  خنگھ خدا امرتون ی بگدیبا-
 ...   خب حاال ھمون-
  ؟ی بھم اس ام اس بدی وقت کردی اونوقت کیدیدی ملمی فی تو کھ داشتگمایم-
 :  لحن ِ متعجب گفتھی با
 ...  نمی ؟ من ؟ بزار ببیاس ام اس ؟ ک-

 :  گذشت کھ گفتی اھی ثانچند
 ...   فرستاده بودمالدی شده برا میاشتباھ-
  ؟ھی کالدیم-
 ...  دوست پسرم-

 گاو شده بود، فکر کنم ؛ ی چشای چشام اندازه کیُاونم در حد المپ!!!  کردم تعجب
 : زمزمھ کردم

 دوست پسرت ؟-
 رو کھ ایثر...  پسر ی قحطنیبرو بابا دلت خوشھ ھا دوست پسرم کجا بود اونم تو ا-
 اس ام اس  نداره بھ جزی اگھی کاره دچرخھی عار و االف ول می و بکاری بینیبیم

 ...   ادی ملشیِفرستادن فکر کنم ھر ماه فقط صد تومن قبض موبا
 خب؟-
 دونھ برام فرستاد منم برات فرستادم کھ قشنگ ھی گھی دیچیھ... خب کھ خب -

 ...   ی شضیمستف
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  بگم ؟یزی چھی نیبب-
 ...  بگو-
  ؟تی تو سایرفت-
  نھ بابا-
 ...   جوابا اومدهگھی دی بردی عقل بایخب ب-
 ...  نـــــــھ-
 ...آررره-
 ؟یقبول شد-
  آره بابا-
  ؟یچ-
 ...   راه و ساختمون قبول شدمیمھندس -
 ...  ینھ بابا مھندس-
 ...   رو عشقھی ِ پارسفی ِشراتی راه و ساختمون کجا بود آخھ نازگل؟ ادبیمھندس-
 ...  نھ بابا-
  ؟یبعلھ پس چ-
  قبول شدم ؟ی من چینی ببیری منیبب-
 !...   ؟خودت برو خبایگشاد-
...   میباشھ بابا نخواست...  ای تو برامون بکنی کارھی می ما خواستی بابا بعد ِعمرِیا-

 ...  میمگھ خودم اونجور
 ...  یزیچ...  ی باری خب کارِلیخ-
 ...  یچیھ-
 ...  پس تا بعد-
 ...  تا بعد-

 : ُ در اتاقم بلند شدی کھ صدادمیاز کش تختم دریُ اتاقم و روی زنون رفتم توقدم
 ...  دییبفرما-

 :  بود و چادرش ھم سرش بود گفتمدهی پوشرونی بود لباس بمامان
  مامان ؟ی بریخوای مییجا-
  برات بخرم ؟یخوای نمیزی برم بازار تو چخوامیم-
  ؟ی چیبازار برا...  نھ -
 و مانی زنگ زدم نرنجای اانی شام بی براخوانی منای ناصرت اییفردا خوانواده دا-

 ...    خونھ بکشی بھ سر و روی دستھیَ تو ام پاشو می کندی خرکمی میری مانیخان جونم ب
  باشھ-
  ؟یخوای نمیزیپس تو چ-
 ؟یری مکانیبا ن...  نھ مامان -
 ...   ھمھ راه و برمنی اشھی کھ نمادهی پگھیآره د-
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 کھ مامان خانوم صادر کردن و انجام ی رفتند بازار و منم پا شدم دستورکانی و نمامان
 ...  بدم
 از کت و کول گھید...  بھ باال رو جارو زدم نیی از پانیی خونھ رو از باال تا پاکل

 بود و می بزرگ ِخونھ انداختم ساعت تازه ھفت و نیواری نگاه  بھ ساعت دھی... ُافتادم 
 یخب شام درست کنم ؟ چ...   گذشتی رفتھ بودن منای کھ مامان ایدو ساعت از وقت

!!!  عاشقشم یعنی...  عاشقتم ی واااااااااھیُآھا ساالد الو!! درست کنم ؟ اوممممممممم
 !!  شدم رفتونھی دگھی دیچیھ

*** 
ُ کل سالم رو جمع یفاتحھ مو خوندم و مشغول حرف زدن شدم تموم درد و دل ھا 

از بچھ دار !!...  دو تا ھم نبودن کھ ھزار تا بودن یکیمروز آخھ  ایکرده بودم برا
 بودم کھ دواریُفقط ام...  کنکور ی گرفتھ تا قبول شدنم تومونی خانوم ھمسایشدن کبر

 کل اموات و از دست رفتگان خاندانمون تی ھم بھ نھگی فاتحھ دھی رهیسر بابام درد نگ
 : خوندم و خواستم پاشم کھ

  نامرزتشویخدا ب-
 ...   امرزهیخدا رفتگان شما رو ھم ب -

 : دمیسکوت قبرستون و بھم زدمو پرس...  سکوت ھی ثانچند
   ؟دی از رفتگانتون اومدیکی شما سر قبر کدوم دیببخش-
 از دوستام بھ رحمت خدا رفتن منم اومدم یکی مادر می رو نداری کسنجایواال ما کھ ا-
  د؟یتنھا اومد...  دمی جا دنی بخونم و برم کھ شما رو ای فاتحھ اھی
 ...   نداشتھ باشنی وقت کم وکسرھی نمی بھ اموات بزنم ببی سرھیبلھ منم اومدم -
 ...  طورنیکھ ا -

 :  رامو بکشم برم کھ گفتخواستم
  ؟دیری مدیدار-

 : گفتم!!!...  امی حرفھ ؟ نھ پھ دارم منمی اآخھ
 ... بلھ-
 ...  رسونمتونیم-
 ...  رمی خودم مشھینھ بابا زحمت م-
 ...   ندارهی زحمتھیکی کھ رمونیزحمت کجا بود مس-

 کار کنم ؟ تو ی چدی باامی دلم بزارم من ؟ حاال اگھ من نخوام با تو بی تو رو کجاآخھ
 می ؟ چھ اسم نانازی داداشھ کھ تو دارنمی آخھ ؟ آخھ نازگل ایمی ؟ کی ؟ ننمیداداشم
 نشستم نشی کردم و عقب ماشری گیسی رو دروای ھم اسمھ ؟ باالخره تواوشین... داره 

 ...  میِو د برو کھ رفت
 ی نگھ داشت تشکرنشوی در خونھ مون ماشیجلو...  شد ی سکوت سپری توری مستمام

 :  گفتمعیُ افتادم سریزی چادی شم کھ بھ ادهیکردم و خواستم پ
  ؟اوشی آقا ندیببخش-
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  شده ؟یزیبلھ چ-
 نازگل بھتون گفت ؟...  رینخ-
  رو ؟ینھ چ-

 : گفتم...  رفتھ بود ادشی حتما ً پس
بھ ...  شام ی برامی رو دعوت کردالمونی دانشگاه فامی تومیامشب بھ مناسبت قبول-

...  رفتھ بھتون بگھ ادشی کھ نی اما مثلھ انیاینازگل گفتھ بودم کھ بھتون بگھ کھ باھم ب
 ...  نیای کھ شب حتما ً بنی زنگ بھش بزنھیخالصھ 

 ...  باشھ حتما ً-
   درو باز کردم و وارد خونھ شدمدیبا کل... ِ کردمو اونم گازشو داد و د برو یخدافظ

 ...  سالم بر اھل منزل-
 ...   شدمعی کلمھ ضای واقعی راحت بھ معنایلی جوابمو نداد و منم خیکس

 ھم تمام وجودش گوش شده بود بھ کانی قابلمھ و نی کھ سرشو کرده بود تا تھ تومامان
 مغنعھ و مانتومو ھم در کردمی میدر ھمون حال کھ خونھ رو وارس...  ونیزیتلو

ُاوردمو از پلھ ھا باال رفتم و وارد اتاقم شدم شلوارمو ھم عوض کردمو رو  تختم یُ
 در رو ی بدیلی خی صداھی لندھور با کانی کھ ندبری کم کم داشت خوابم مدمیدراز کش

 گوشام و ی رورمی و فقط تونستم دستمو بگدی کرد کھ از صداش مخم سوت کشباز
بعد از چند لحظھ آروم آروم چشمامو باز کردمو شروع کردم بھ بد ... چشام رو ببندم 

 ...  چون ھمش سانسور ِگمی کھ االن نمکانی گفتن بھ نراهیو ب
 ی بلدمیدی خب بابا فھملیخ(  کھ ھمش سانسور بود راھامی از تموم شدن بد و ببعد

 :  گفتکانی کھ ندمی کشی نفس بلند و طوالنھی!!... ) واال !!  یحرف سانسور دار بزن
 ...   منویخب بابا کشت-
  باز کرد؟ی بود در و اونجوریمن کشتمت ؟ ک-
 ...    خب قبول دارم ؛کار واجب داشتمِلی خب خِلیخ-
  ؟یتو کار واجبم دار ؟ اصال ً مگھ یحاال کار واجبت رو انجام داد-
 ؟ کار واجبم ی کار واجب داشتھ باشیتونی فقط خودت می فکر کرد؟یپس چ... بلھ -

 ...  گھیترسوندن تو بود د
 ...  نمی ببرونی گمشو برو بدمیھھ ھھ خند -
 ...  ُ جا اتاق منم ھستانی کھ انیمثلھ ا-
  خوبھ ؟رونیمن برم ب... اوففففف -
 ...  بلھ البتھ-
ِ وقتا ؟ اااا اھی ینشناراحت - ِ ِ  ؟یدیدی فوتبال می کھ تا االن داشتی تو نبودنیِ
 ...  دارهفی ؟ کیفھمیم...  داره فی کردن تو کتیی من بودم اما اذنیبلھ ا-
 :  گفتمضی اخم سرمو برگردوندم و با غبا
 ... شعوریب-



 @cafeetakroman      اختصاصی کافھ تک رمان             تی چشمھاتیرمان ھو

 35 

 و دی بغلم کرد و لپم رو بوسدیخندی ھم بلند بلند قھقھ زد و ھمون طور کھ داشت مکانین
 : گفت

 !!...  قربون خواھر گلھ خلھ خودم بشم من-
ُخبھ خبھ -  ...  حالم بھم خورد...  شی معذرت خواھنی با اـشیا... ُ

 : ُ رو جمع کرد ادامو در اورد و گفتصورتش
 ...   جنبھی بــشیا-
ُ از اتاق رفت نھ گذاشت من بخوابم نھ...  دی اخرش رو خودتون تصور کنگھی دیچیھ
 شی کارگھی بود دکانین...  شد کامل دهی کال ًروزم بھ گند کشدی ، نھ خودش خوابرونیب

 !!!!!!!! ...   کردشدیھم نم
، ) ھمون خان جون ای( عمھ گلنوش و خالھ عارفھ ، مامان جون دی شب ھم رسباالخره

 االن ھم میزدی اسمشو صدا میکھ البتھ چون جوون بود و ما ھم از بچگ( مانی نرییدا
!!!  خورده سخت بود اونم با اون اسمش ھی بھش یی چون گفتن دامیگفتیھمون اسمشو م

 بھ رفتمی ھم اومده بودن داشتم مکمونی درجھ لیھ فامیی بھزاد و بقییو دا!!!)  مانینر
 چرا بھ برادر نازگل دونمینم!!  خان اوشی و برادر گرامشون نزمیاستقبال دوست عز

ُ ازش سر نزده بود اه حاال اصال ً مگھ ی بدی تا حاال خطانکھیداشتم با ا نیاحساس خوب
 بابا ی ادیرسیدفعھ ھم نم شی ؟ سر جمع بھ شمی بوددهی رو دگھیما چند دفعھ ھمش ھمد

خودمو خودش نازگلو عشقھ ...  ھم بھ اون بدبخت دادم ؟ ولش بابا یری چھ گنیحاال بب
 بھ سمت نازگلو بھ محض دمی دوی شدم و فورزی ھمھ چالھی خی چند ؟ بلوی کاوشین

 یرفتم تو...  تو انی کردمو تعارفشون کردم کھ بکی مودبانھ سالم علیلی خدنمیرس
بھ ...  آشپزخونھ بودن و مشغول تدارکات شام یمامان و مامان جون تو آشپزخونھ
 : مامان گفتم

 ... متشون مامان گلم ببرم خدزی بریینازگل و داداشش ھم اومدن دستت طال چند تا چا-
 ...   دم کردم تا آماده بشھیی ھا رو تعارف کن چاینیری شوهیباشھ تو برو م - مامان

 :  کردمو گفتمیمی کمرم خم شدمو تعظیرو
 ...   چشمم سرورم مادر جانم قربانت برومیبر رو-
 ... من تو رو بزرگ کردمشناسمی من تو رو ماری در نیبرو بچھ ، انقدر لوس باز-
 !!!!!امان ؟؟؟؟م-
 ...  نمیبرو بب!!!!!!! امانی-

 : و گفتمدمی مامانو بوسیلپا
 ...  گھی دمی چھ کنیھ-

 وهیم...  رفتم رونی بودنش واضح بود از آشپزخونھ بی کھ دروغی ای با ناراحتبعدشم
 ھا رو برداشتمو بھ ھمھ تعارف کردم بھ وهی مسید...  بودم دهی چزی میھا رو قبال ًرو

 :  گفتیی دادمی کھ رسییدا
 ...   وقتشھگھی دایخب خانوم خانوما بزرگ شد-

 :  برداشتمو گفتموهی مسی دی با تعجب از روسرمو
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  ؟ھیھا؟ وقت چ-
 :  نگاه کردم کھ گفتیی بھ دایشتری با تعجب بھیی خنده بقی صدابا
 !!!ی تو ھنوز زوده مزدوج بشی شدم برامونینھ بابا پش-
 بلھ ؟-
 کردهی فکر می بھ چیی کھ دانی شد و من با خجالت از اشتریندشون ب حرفم خنی ابا

 ی انداختم کنار نازگل نشستم کھ نشستنم ھمانا و فرو رفتن آرنج نازگل تونییسرمو پا
 ھم کھ رو من زوم بودن بھ ھییبھش نگاه کردم کھ خندشو قورت داد و بق... پھلوم ھمانا 
 کلمھ ھی القل خواستمیم...  شعورینکنھ نازگلھ ب کارت یبگم چ  خداِیا... ُخنده افتادن 

 دھنشو باز کرد کانین!!!  شد شدی مدی کھ نبایزیحرف بزنم و از خودم دفاع کنم کھ چ
 !!!!!!...   باز بشھکانی کھ دھن نیو امان از وقت

 ری شی ازدواج کنھ ؟ تازه ھنوز دھنش بوتونھی االن میکی نی واقعا ً فکر کردییدا-
 عالمھ آرزو ھی دماغشو باال بکشھ ھنوز درسو مشقش تموم نشده ھنوز تونھی نمدهیم

  دخترا البتھھییمثھ بق( داره لی ازدواج کنھ چون قصد ادامھ تحصخوادیداره و البتھ نم
...(!!!!! 

 ژی و وژی قژ ی کنارم قی در حالھ خنده بودن و نازگل ھم ھھیی حال کھ باز ھم بقنی ھمدر
تا دھنم رو باز کردم ...  سر از تنھ ھمشون جدا کنم خواستیلم م و منم ددیخندی مژیو

پسر عمھ گلنوش )  پسر ؟ھی ی اونم براستیاسمش مسخره ن( کلمھ بگم ، زند ھیکھ 
 : گفت

 ازدواج مناسبھ ؟ نھ از نظر ی براشی چی حرف قشنگھ رو تو زدکانی نکالیآبار-
 ...   نھ از نظری نھ از نظر اسمافھی نھ از نظر قی نھ رفتاریاخالق

 بدم کھ ی جواب درست و حسابھی دفعھ نی اھیخواستم ...  خفھ شو احمق گھی دیکی تو
 : داداش بزرگ ترش مھبد گفت

حاال مثلھ !!  نزن ی چی و چی چی و اسمو چافھی حرف از قگھی دیکیبسھ بسھ تو -
 با اون تھفی خان زند ممی کرادی زند ، زنھی صداش می آدم وقتھی کھ اسمھ خودش چنیا
 !...  افتیق

 کم داره ؟؟؟؟؟؟؟ پس معلومھ ی من چشھ مگھ اسمم چافھیاوھوووو ؟؟؟؟ مگھ ق – زند
 می کرادی ھم با کالسھ ھمون کھ یلی تازشم اسم من خیدی اسم با کالس نشنیدی ندافھیق

 ادهی آدم ھی احمق خان حاال اسمھ خودت چگھیُ با کالس و با ابھت دیعنی یفتیخان زند م
 ...  فتھیدخترا م

 :  گفتی زنونھ ای با صداو
 ...  گھی دھی چھ اسمنیواال ا...  مـــھبد ... مھبد -

 و خودشون ھم جواب گفتنی خودشون منای نکردم اری خوب شد من خودم رو درگواال
 باز نمیبازم خودم رو ساکت نگھ داشتم تا بب...  گھیعقلشون کم بود د...  دادنیھمو م

 )یاوخــ... ( ھستم ری خدا مظلوم و ساکت و سر بھ زی شھیند من ھم ھر چگنی میچ
 ...   گفتایزی چھی یی خب بابا حاال دالیخ - کانین
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 :  کھ تا اون موقع ساکت بود ھم گفتمانینر
   ؟ی گفت تو چرا ادامش دادیزی چھیحاال داداش -
 حرفا و کاراتو ماست ستیالزم ن) ھھ ھھ بازم شعر شد ( خان کانیکلک جان ن – ییدا

 ...  فروشمی خر می جاکنمیُ من خودم االق و رنگ می کنیمال
ِا ا دا – کانین  دستم نی بشکنھ ای ھیھ...  یزیچ...  ی بال نسبتھی...  حرفو نی نزن اییِ

 ...  کھ نمک نداره
 بھ خودم اجازه نمودم گھی دفعھ دنی و زند دوباره خواستند از اول شروع کنند کھ امھبد
 ) ... کیبار( می سخن بگویکالم

 ...   کنمامی بھ احترام حرفاتون قدیاوال بزار-
 :  حرفامو زدمی جام بلند شدمو ادامھ از
 حضار در جمع ثابت شد ھیی ممنونم از حرفاتون قشنگ بھ من و بقزیخب برادران عز-

 البتھ دی بھ قولھ خودتون مزدوج شدن رو ندارای ازدواج کردن اقتی کدومتون لچیکھ ھ
 ...  مانی و بزرگوارم بھزاد و نری گرامی ھایی از دارییبق

 بھزاد آتنا دختر خالم یی دای و سامان دختر ھارای خالھ عارفھ عمھ گلنوش سمیی دازن
 بھزاد شوھر خالھ و شوھر عمھ و نازگل و داداشش ھم ھنوز ھمون یی و دامانی، نر

 ای گره؟؟؟ی مگھ فکشون درد نمدونمیمن نم...  ی ساعت طوالنکی بعد دندیخندیطور م
 یمی کف مرتب برام زدن و منم تعظھی؟؟؟؟؟ !!!!دنی از بس کھ خندکنھیدلشون درد نم

 از بس چشم کانی حال ننیو در ھم!!!!  موقرانھ و خانوم وار نشستم یلیکردم و خ
مھبد و زند کھ !!!! غره بھم رفت و من از رو نرفتم البتھ در کمال تعجب خودم 

 ھم نار طور کھ کنی بودن و ھمی بردن خودشون کافنی از بی براییون بھ تنھاخودش
 ی وسط کامل و بھ معنانی ھم انای اگھی دنی و ھمرفتنینشستھ بودن بھم چشم غره م

 !!!!!!!!   شدن و تمامعی کلمھ ضایواقع
 زی چون کال ً ماطی حی تومی کھ مامان گفت کھ شام آمادست و بردی نکشقھی چند دقبھ

 نی ھمی براننی کھ بششدی ھمھ آدم نمنی ایً چھار نفره بود مطمئنا جامونیناھار خور
 ھیی ھمھ بلند شدن و منم بلند شدم تا با کمک بقمینی بچاطی حیقرار شد کھ سفره رو تو

 سر شام شدی اصال ًمگھ مزدی کس حرف نمچی اصال ً ھامسر ش...  میسفره رو بنداز
 ی ولمیستی ندهی ؟ واال ما کھ اصال ً غذا ندی ِگشنگزانی منی حرف بزنھ اونم با ایکس

 !!!!... ندی جورنی کھ اخی مری ھستند تویی آدم ھاھیخب 
 ھی خوب برامون ساخت و ی خاطره ھی تموم شد و ی و خوشی اون شبم بھ خوبخالصھ

 ...  دفتر خاطراتمون گرفتی خوب تویجا
*** 
 ))* کانین*((

 نشستم امروز روز اول نی ماشی کردم و توی خدافظمانی اشاره سر و دست از نربا
 و دوستش یکی نی طور امروز برانی ما ھم شروع شده بود و ھمدیمھر بود و ترم جد

روز اول !!! ) ِ دوباره رفت تو دور نازگل خانومنی بابا اِیا( نازگل خانوم 
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 و نی حال ماشنی اما با اشھی مموم کالسشون تی کھ کدونستمیدانشگاھشون بود نم
مامان سفارش کرده بود کھ حتما ًبرم ...  روشن کردم و بھ سمت دانشگاھشون روندم 

 ی از داشبورت برداشتمو تویدی سھی گھی دردونھ اش بود دزی باالخره عزیکیدنبالھ ن
 : ظبط گذاشتم

 ... ای ، عاشقانھ مثل روای تموم دار دناز
 ...  مونم تا خدای تو ھستم ، با تو مبا
 ...   شمی تو تا من ساده ماز

 ...  شمی عشق اماده مواسھ
 ...    تو رگھامخون
 ...  عشق آلود ِ صدامبغض
 ...   شرم با تو بودنشورو

 ...  از تو با عشق ِ تو خوندن 
 ...  مونھ گلمی من مثل نفس مواسھ
 ...   و شرم با تو بودنشور

 ...  تو با عشق تو خوندناز
 ... د ِدلم زخم الونیخنده ھات تسک 
 ...    لحظھ لحظھسمی نویم
 ...    ارزهی می تو بدنامبا
 ...   مرگ و حس کرد و خنده زدی شھ حتیم

 ... نمیاز تو من عاشقتر...   نمی خوب نازنحس
 ...   زدندهی بھ ای شھ با دستات پلیم
ِ تند نبض لحظھ ھامِتمیر ِ  ... 

 ...    تو معنا داره خنده ھامدر
 ...   عشقم با تو خوندی صدام از قصھ من

 ...   و غمیی و تنھاغربت
 ...    دمی ماموی دنی بخواتو

  تو موند و باز زنده موند ؟ی شھ بی ممگھ
 کنار پارک کردمو ھی و نی شد ، ماشی آھنگ دلم باروننی چرا با گوش دادن ادونمینم

 خواستی دلم اشک مخواستی مھی دلم گردونمیچشم دوختم بھ سر در دانشگاھشون ؛ نم
 کھ خواستی رو مزی دلم ھزاران چخواستی دلم دوست داشتن مکردیدلم عشق طلب م

 بکنم تونمی کار می عاشقم چقراری قلب بنی با ان آخھ مای خداارمی بھ دستشون بتونستمینم
 تر کھ بودم فکر کی صبر کنم کوچتونمی می ؟ مگھ من تا کستیً واقعا االن وقتش نایآ
 ھنوز ھم یعنی کھ ھنوز بچھ ام و اون موقع نازگل ھم از من بچھ تر بود حاال کردمیم

  ً واقعاای خداھرسی وقتش میپس ک!!!!!  بزرگ نشدم کھ اعتراف کنم ؟؟؟؟یاونقدر
 تموم ی پس کدونمی نباشھ ھا از تو نھ ھا از بنده ھات خستھ شدم نمیخستھ شدم نا شکر
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 ایخدا...  سخت تره ای دنی تویزیظار از ھر چًواقعا انت!!!  انتظار ؟؟؟؟نی اشھیم
 صبر کرد و ی چھ جورخای برسھ؟؟؟؟ زلوسفی چطور تحمل کرد تا بھ وصالھ عقوبتی
 ؟ شھی مای ؟ خداشھی میعنی برسھ ؟ وسفی شی تا بھ عشق الھدی کشظار ھمھ سال انتنیا

 انتظار و ی کھ سختی تنھا خود تو ھستنی اای منم بتونم بھش برسم ؟ خدایممکنھ روز
 کنھی انتظار کم می کھ از سختارهی تنھا وصالھ بھ نی ایدونی کھ مدونمی منمی و ایدونیم

 ی واحد عشق و بھ درستنیکمک کن کھ ا...  امی برونیپس کمکم کن کھ سر بلند ب... 
 ی کھ راه حلستی نی مشکلچی ؛ ھایخدا...  * خودت کمکم کن ایباشھ ؟ خدا... پاس کنم 

تو حالل ...  ی مشکالتم تو ھستی پاسخ ھمھ ایخدا...   اون وجود نداشتھ باشھ یبرا
 ف توجھ خودم رو بھ تو معطوای خدای ھستی زندگی ھای مشکالت و سختیھمھ 

 ی و اتفاقات زندگعی و از وقاترسمی ، نمشھی مدی دارم کھ مشکالتم ناپددیُ پس امکنمیم
 من بھ تو تعلق ی ما و حتی و ھرگز فراموش نخواھم کرد کھ ھمھ شمیوحشت زده نم

 )  غافریبر گرفتھ از سوره ... * ( میدار
 کردم ھنوزم نگاھم بھ در دانشگاه بود کھ ھی گری شد و کسی صورتم خی کدونمینم
 نگاه ھی دستمال برداشتم و تند تند صورتم رو پاک کردم ھی عی سردمی و نازگل و دیکین

 چشام بھ ھی نبود اما سرخی انداختم ھر چند رد اشکنی بغل ماشنھیی آیاز توبھ خودم 
 شدمو بھ ادهی پنی از ماشعی کھ سررنی بگی تاکسفتنریداشتن م...   بود دایوضوح پ

 ...  سمتشون رفتم
  ؟؟؟یـکین-
 یکی سالم کردم اول نی جلو تر رفتم و بھ آرومدی سرش رو برگردوند و منو دیکین

 :  بعدشم نازگل خانوم گفتمسالم کرد و 
 ...   ھوا گرمھگھی دمی ؟ برنیستادیچرا ا-
 ...  می کھ پختمیآره بزن بر - یکین

 :  و روشن کردمو گفتمنی ، ماشمی شدنی سھ مون سوار ماشھر
  ؟گھی ما دی خونھ دیاری مفیخب نازگل خانوم تشر-

 :  رفت و گفتی غره اچشم
 ...    مای خونھ ادی میکی دفعھ ننی ارینخ-
 کج کردمو بھ سمت خونھ نویسر ماش...  دلم گفتما ی تونویالبتھ ا...  شد فی ؟؟؟؟ حیچ
 ...   اونا روندمی
  نازگل خانوم ؟ی خونھ یری می بھ مامان گفتیکین-
 ...  گمی مزنمینھ زنگ م-
  دنبالت ؟امی بیباشھ شب ک-

 ...  خوابھی شب خونمون میکی ندیای بستیالزم ن - نازگل
 : گفتم...  گردو شد ھی اندازه چشام

 چرا ؟-
 ... داداشم رفتھ مسافرت من خونھ تنھام - نازگل
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 ...    ما قدمتون ھم سر چشمی خونھ نیایخب شما ب-
 بعدشم خونھ گھی خودشون راحت تره دی بابا ؟ خب حتما ً خونھ یگی میتو چ - یکین

  ما و نازگل نداره کھ داره ؟ی
  خودمونھی ما ھم خونھ ی خودتونھ خونھ ی شما خونھ یخونھ !!!!  رینھ خ - نازگل

 ... 
 :  نگاه کردم و گفتمیکی خنده بھ نبا
 ...  نوش جونت!!!! ؟؟؟یخورد-
 :  برگردوند عقب بھ طرف نازگل و گفتتی سرشو با اعصبانیکین
  نازگل خانوم ؟میداشت-

 ...  میبلھ کھ داشت - نازگل
 نازگل ؟؟؟؟ - یکین

 !...    کردمی خب بابا شوخلیخ - نازگل
 یتا وقت...  منفجر بشھ یکی بود تا نی من کافی خنده ام گرفتھ بود اما فقط خنده ًواقعا

 : گفتم...  با نازگل حرف نزد یکی نگھی دمیکھ برس
  بود ؟یخب روز اول دانشگاه چطور-
 ...   بد نبودِیا - یکین

 بھ آدم نگاه ی ھا جوریی سال باالنیبھ نظر من کھ واقعا ً افتضاح بود ا - نازگل
 دهی نبودن آدم حسھ بچھ بودن بھش دست می کھ انگار خودشون قبال ًسال اولکردنیم

  ... 
خب ...  دیکنی مھیی رفتار و با بقنی روز ھمھی شما ھم دی عادت کندی باگھیخب د-

 ...   میدی رسدییبفرما
 بوق زدمو ھی کرد و بعدشم رفتند داخل منم ی شدند و نازگل تشکرادهی و نازگل پیکین

 ...   خونـھی بھ سوشیپ!!!!  دی غـــــذا  ، ببخشی بھ سوشیگازشو گرفتمو پ
*** 
 ))*یکین*((
 با نازگل از می کالسمون تموم شده بود و داشتگذشتی از دانشگاه ھا می سھ ماھدو

 :  نازگل گفتستادی جلومون ای مھدوی کھ آقامیشدیدانشگاه خارج م
   ؟ی مھدوی آقادی داشتیبلھ کار-

 ...  کار داشتمیبا خانومھ مرتضو...  با شما نھ یکار داشتم ول - یمھدو
 :  از تعجب گرد شد ، گفتمچشام

 !!!! ؟؟؟؟دیبلھ با من کار داشت-
 ...   رمی چند لحضھ وقتتون رو بگشھیبلھ م-
 ...  دییبفرما-
 ...  فھ تا داخلھ کامی اگھ ممکنھ برشھی کھ نمنجایا-

 :  و گفتدی وسط حرفش پرنازگل
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 ...   بھ مامانت سالم برسون خدافظرمی شده دارم مرمی من دیکین-
 شی خالی بودم از رفتنش و بھ جاری رو بھم نداد و رفت ھنوز متحی حرفچی ھی اجازه
 :  گفتی کھ مھدوکردمینگاه م

 ...   داخلھ کافھمی چند لحضھ برشھی اگھ میپس خانومھ مرتضو-
 ... اما-
 ...   بھ خدارمیگی وقتتون رو نمادیز-

 ...    پشتش حرکت کردمی حرفچی رو درست کردمو بدون ھچادرم
 ھی کھ با ی اونم وقتومدی خوشم نمیی ھاطی محنی از ھمچمی نشستزی مھی کافھ سر داخلھ

 جا نی ای طورنیم بود کھ ھقھی ً ده دقبایتقر...  نشستھ باشم زی مھی سر بھیمرد غر
 : طاقتم رو از دست دادم و گفتم...  زدی نمی حرفچی و اون ھمینشستھ بود

 ...   برمگھی من ددی نداری اگھ کاری مھدوی آقادیببخش-
 :  گفتعی شدم کھ برم کھ سربلند

 ...  گمی مگمینھ نھ م-
 ...  شھی مرمی داره دگھی زود تر چون واقعا ًدشھیپس اگھ م-
 ...   بگمدی بای چطوردونمیخب راستش نم-
 برم ؟-
 ...  گمینھ م-

من ...  کھ کنمی دانشگاه من احساس ممی کھ اومدی مدت کمنی ھمی تودیدونی مخب
 ...   کھ بھ شما عالقھ مند شدمکنمیاحساس م

  ؟گفتی داشت میچ...  لحضھ ھجوم خون رو بھ مغزم حس کردم ھی یتو
 ...  دی در مورد ازدواج با من فکر کنشھیاگھ م...  شھی اگھ مخواستمیم...  خواستمیم-

 اگھ بھ پسرا رو گنی کھ منھی ؟ ھمی چیعنی کردمی اصال ًحرفاش رو درک نمدمیفھمینم
با خشم و ... حاال فقط چند دفعھ جزوه بھش غرض دادما !!!  ھا شنی پرو میبد

 : خروش از جام بلند شدم و گفتم
 ...  دی لطفا ً مزاحمم نشگھید...  ی مھدویواقعا ً کھ آقا-

واقعا ً کھ ...  دمیشنی قدماشو می تند تر کردم و از کافھ خارج شدم اما ھنوز صداقدمامو
  کرده بود ؟یاون در مورد من چھ فکر

  ؟؟؟ی ؟؟؟؟ خانوم مرتضویخانومھ مرتضو - یمھدو
 یتاکس ھی توسط اون از دانشگاه خارج شدم و میلی بھ صدا کردن فامی توجھ اچی ھبدون

 حرفاش مونده بودم تازه حاال بھ اون رتیھنوزم تو ح...  رفتم خونھ میگرفتم و مستق
 :  کھ اون شب گفتدمی رسییحرف دا

 ...  یتو ھنوز زوده برات کھ مزدوج بش-
 خونھ دمی رسی اصال ً کدمی تو فکر بودم کھ نفھمنی ماشی برام زود بود انقدر توواقعنم

 باز کردمو وارد خونھ شدم ساعت ھفتھ دی رو دادمو در خونھ رو با کلی تاکسھیکرا...
 و مانی ھم رفتھ بود تا نریکی مامان جون بود و نی مامان خونھ  شب بود و احتماال ً
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 خود بھ خود دمی اذان رو از مسجد محلمون شنیشستم کھ صدا دست و روم و...  نھیبب
 ستادمیمازم رو سر کردم و رو بھ قبلھ ا صورتم وضو گرفتم چادر نی لبخند اومد توھی
 آشپزخونھ کھ یبعد از تموم شدن نمازم خواستم برم تو...  کردمو نمازمو خوندم تین

ُ باال رفتم و وارد اتاقم شدم و ھا  طبقھ باال بود ، از پلھمی اومد گوشمی زنگ گوشیصدا
 ...   ارتباط رو زدمیبرش داشتم و برقرار

 ؟ ی شد ؟ بلھ رو دادی چنمیخب خب بگو بب...  خانوم یکیھ نبھ سالم سالم ب - نازگل
 خبر نمی ده بگو بب؟ی بھ سالمتی شد ؟ کی ؟ عقد کھی شد ؟ مراسم کیمامانت راض

 ...  مرگت
   ؟یدونیبعدشم تو از کجا م!!!  یکی یکیھووو چھ خبرتھ ؟ -
 ...  ییوی کیاز بس آ...  بود کھ دل از کف داده دای پاروی افھی از قیاز بس تو خر-
 خب ؟؟؟؟!!!  خب تو برا خودت ببر و بدوز و تنم کن لیخ-
 !!!!!! چشم-
 ...   شعوریب-
  منو ؟ی شد کشتی چنمیاول بگو بب...  خب لی شدم ؟ خشعوریحاال من ب-
 ...  یچیھ-
  ؟یچیھ-
 ...  گھی دیچیھ-
  ؟؟؟یچی ِھیچیھ-
 بھ من عالقھ یکنیط گفت من بھ شما عالقمند شدم منم گفتم غلط مفق...  یچی ھیچیھ-

 ...  یعوض...  یمند بش
 !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟نیھم-
 ...  یآر-
 زنمی حرف می ساعتھ دارم درمورد چھی نیمنھ احمقو بب...  نمی ببریواقعا ًکھ برو بم-

 ... 
...   قطع کرد کھ گفتم تلفنشون شکست تی با اعصباننی ھمچچارهی شد بی اعصبانچقدرم

 !!!...  واال
  شام بکنمی برای فکرھی اومدمو بھ آشپز خونھ رفتم تا نیی جام بلند شدمو از پلھ ھا پااز

 ... 
*** 

 ی کھ صداخوندمی دانشگاھمو می فردایُ اتاق مطالعھ ام نشستھ بودم و داشتم درسایتو
 دفعھ ھی...   بود کھ اومد کانیدر خونھ اومد بھ سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم ن

 شدم ری اومد دوون دوون ھمون طور کھ کتابم دستم بود از پلھ ھا سرازادمی رو یزیچ
 مبل ی کھ خودش رو رودمی رو دکانین...  خالھ یبود خونھ  مامان خونھ نبود و رفتھ

 مبل یکنارش رو...   کردی منیی رو باال پاونیزی تلویکانال ھا الی خیانداختھ بود و ب
 :نشستم و گفتم
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 !!!  جونمیسالم داداش-
  ؟یسالم خوب-
 ...  بلھ کھ خوبم-
  کلک ؟؟؟؟؟ی کارم داریچ!!! خب ؟؟؟-
 داداش جونم؟؟؟؟-
 جانم ؟؟؟؟-
 ...  گمیم-
 ...   انقد تفره نرو بگو حوصلھ ندارمیکین-
 ...  امشب تولد نازگلھ-
 ...  دونمیم-
  ؟؟؟یدونیم-

 :  شدو گفتھول
 !!! ی بھم گفتروزی دست؟ی نادتی-

...   دمی کھ نازگل بھم زنگ زد فھمی من خودمم امروز وقتادمھی کھ من یی تا اونجایول
 : گفتم...  کنم عشینخواستم ضا

 ...   دمی نازگل نخری برای چچی من اصال ً ھنیخب بب-
  کار کنم حاال ؟؟؟؟یخب چ-
 !!!! کــــانیِاھھھھ ن-
  ؟؟دی ببرمت خریخوای مدمیباشھ باشھ فھم-
  ؟؟؟ی پس چگھیآره د-
 ...   کار دارمرونی آماده شو بعیپس بدو ، زود تند سر-
 ...  باشھ پس من رفتم آماده شم-

 :  جام بلند شدم برم کھ گفتاز
  نرفتھ ؟ادتی یزیبھ نظرت چ-
  ؟؟یزیچ-
 :  رفتم و لپاشو بوس کردمو گفتمکانیُ افتاد و بھ سمت نومی کی دفعھ آھی
 ...  یعاشقتم داداش-
 ...   حاال زحمت و کم کنگھیخب د-
 :  زدم تو کلشو گفتمیکی
 ...  ی نداراقتی لشعوریب-
 کارت کدومو باور کنم من نی خانوم نھ بھ اون بوست نھ بھ ایکیدستت درد نکنھ ن-

 آخھ ؟؟؟
 ...  شوی دومی نھیگز-
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تند تند لباسامو ...  فرار کردمو رفتم تا لباسامو بپوشم ی بزنھ تو سرم کھ فورخواست
 شدم ری و از پلھ ھا سرازرونیُ و چادرم رو برداشتمو از اتاق زدم بفی کدمویپوش

 :  مبل نشستھ بود گفتمی کھ ھنوز ھم روکانی و رو بھ ننییپا
 ...   ؟ آماده شدممیبر-

 :  بھم کردو و گفتیند و نگاھ برگردوسرشو
 ... عیچھ سر!!!!!!  کیبار-
 ...  گھی دمینیما ا-

 جاش بلند شد و بھ سمت در رفت چادرم رو سر کردمو پشت سرش از خونھ اومدم از
 : دی ؛پرسی صندلی شدمو نشستم روکانی ننی سوار ماشرونیب
 خب کجا ببرمت ؟-
 (...)  پاساژمیبر-

 ...   نگفتیزی چگھی رو روشن کرد و دظبط
 واری شده دامیھمھ دن-

 ی سنگیوارای دپر
  منو درداکشنینم
 ی دلتنگی دردانیھم

   دل با منیایصبور
  من برگشتنت با توبھ

  ازم عشقمی دورچقدر
  راه از من تا توچقدر
  کن از ھجوم دردرھام

  ھرزهیی تنھانی ااز
  من برگردھی دلتنگبھ
  مرزهی کھ بییای دنبھ

 یی زھر تنھاکشندس
  نوشمی من ھر لحظھ مکھ
 ابی لحظھ منو درنیھم

  برگرد بھ آغوشمایب
 

  آوارمھی تو بدون
 وارمی صدتا دریاس
  کھ نفس باشھی وقتتا
 دوارمی داشتنت امبھ

 ی از حس دلتنگپرم
 ارمی بسھی اشک و گراز
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  ماس خستسنی بی ھرچاز
 زارمی بوارای دنی ااز
 
 وونمی دھی بازم یول
  عشقم،ھمھ جونمییتو
  روز مرگ من جز توتا
 سپارمی دل نمچکسی ھبھ

 ی بھ من عشقی حتاگھ
  ممنونمی باشنداشتھ

  روز مرگ من با عشقتا
  جون دوست دارمی پاتا
 

  آوارمھی تو بدون
 وارمی صدتا دریاس
  کھ نفس باشھی وقتتا
 دوارمی داشتنت امبھ

 ی از حس دلتنگپرم
 ارمی بسھی اشک و گراز
  ماس خستسنی بی ھرچاز
 زارمی بوارای دنی ااز

*** 
 آھنگا گوش نیتعجب آور بود آخھ قبال ًاز ا(!) زدی مشکوک مکانی خورده بھ نظرم نھی

 نیاز ماش!!!!!!  ھم من حساس شده بودم یی ھازیخندم گرفت بھ چھ چ!!!!...  دادینم
 :  گفتکانی نمی بھ داخل پاساژ رفتمی شدادهیپ
  ؟ی بخریخوای میخب حاال چ-
 ...  ادی خوشش مزای چنی از اشتریاوممممم ساعت خوبھ ؟؟؟ نازگل ب-
 ...  شناسمی می مغازه ساعت فروشھی من میبر... آره خوبھ -

  می رفتگفتی مکانی کھ نی بھ مغازه اباھم
 قھی انتخاب کن من چند دقیساعت ھا رو قشنگ نگاه کن ھر کدومو خواست - کانین

 ...  نجای اامی تک بزن مھی کار دارم ھر وقت کارت تموم شد ییجا
 ...  باشھ پس تو برو-

 ))*کانین*((
 یزی فکر کردم چھ چنیُ جدا شدمو بھ سمت اون مغازه بھ راه افتادم اولش بھ ایکی ناز
 اون بھ ساعت دی شادمی رسجھی نتنی اون رو خوشحال کنھ ؟؟؟؟ و آخرش ھم بھ اتونھیم

...  دست بند و ھی ساعت ھی وقت چی ھی عالقھ داشتھ باشھ ولزای جور چنیو دستبند و ا
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 و دوست داره و بعد از چند یبده فوقش چند وقت اون شئ  آدم رو نشونتی ھوتونھینم
 آدم رو نشون بدن کھ بھ تی ھوتوننی مییزایپس چ...  و خستھ شھیوقت ازش زده م

 یلی خی حتتوننی می معنویزایچ!!!  ری ناپذانی کلمھ با ارزش باشن و پای واقعیمعنا
 باشن و چھ رزش ارزش دارن با امتی کھ فقط از نظر قیوی دنی ھازی از چشتریب

 و تشی و مسلمون با ارزش تر از شخصیرانیِ خانوم با وقار و اھی ی براتونھی میزیچ
  چادر باشھ ، باشھ ؟ھی تونھینجابتش کھ اون م

 جا چادر نی رو بھش دادم قبال ً ھم از ایکی چادر نزی شدم سای مغازه چادر فروشوارد
 تونستی ساده بودن منی ساتن براق گرفتم کھ در عی چادر عربھی بودم دهیخر

 من اون ارزش ی مھم نبود برامتشی من قی خانوم رو نشون بده براھی تیشخص
 ی نشد صد و پنجاه تومن ھم بران ھم ارزویلی مھم بود ھر چند اون چادر خشیمعنو

چادر رو !!!!) ...   ؟؟؟گھی مھم بود دمتشیپس ق!!!! ( نبود باالخرهی کمزی چادر چھی
 و بھم داد پولش رو حساب کردمو از فروشنده تشکر کردمو لونی ناھی یگذاشت تو

  کردم واردش شدمو ازداشی کھ باالخره پگشتمی میی مغازه کادوھی اومدم دنبال رونیب
 اومدمو پاکت و گذاشتم رونی اومدم از پاساژ برونی گرفتمو بینی پاکت تزئھی فروشنده

...   داخلش بود یکی کھ نی و دوباره برگشتم بھ ھمون مغازه انی صندوق عقبھ ماشیتو
 : دمی رفتمو پرسیکیبھ سمت ن

  ؟یدی شد خریچ-
  ؟ادی انتخاب کردم خوشت منوی انیبب... نھ ھنوز -

 کھ شکل قابش ی ساعت نقره اھینگ بود  و ازش گرفتمو بھش نگاه کردم قشساعت
 شده بود و داخل خود نیی دورش تزئدی و سفی و نقره ایی طالی ھانیقلب بود و با نگ
حرف اول اسم نازگل ازش خوشم  N  بودیسینگلی حرف اھی مارک یساعت ھم بھ جا

 !!!... گھی خب باحال و بامزه بود دیل وومدی خوشم نمزای چنجوری از انکھیاومد با ا
 حساب کنم ؟...  گھی خوبھ دنیخب ھم-
 ...  گھی دمیداری برمنویپس اگھ خوبھ کھ ھم-

 گذاشتو بعد کی شی جعبھ ھی ی و ازش گرفتمو پولشو حساب کردم ساعت و توساعت
 نی ماشمی شدنی سوار ماشیکی پاکت گذاشت پاکت رو ازش گرفتمو دادمش بھ نھی یتو

 ...  رو روشن کردم
 ون ؟ببرمت خونش-
 ...  نھ-
 پس کجا ببرمت ؟-
 :  نگاه بھ ساعتش کرد و گفتھی
 خونھ ھست ی توی کافی پارک نازگل گفتش کھ بھ اندازه می برمیبا نازگل قرار گذاشت-

 ...    پارکمی روز تولدش رو برھیالقل 
  ؟انی مایک-
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ودا حواسم نب  اصال ًیراست...  سی نی اگھیداداششو دو سھ تا از دوستامون کسھ د-
 ...  یایبگم کھ ب  کھ داداشش گفتھ بھ تو ھم حتما ًگفتشینازگل م

 ...  ومدمی من مگفتمیاون کھ اگھ نم-
 !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟کانین-
 بفرستم بره ی جورنی خواھر دستھ گلمو ھمیھان چتھ ؟ نکنھ انتظار داشت-
 !!!!!! ... رون؟؟؟؟؟؟یب
 دفعھ ھی من یحاال برا...  شھیً حرفا نزن کھ اصال باورم نمنی از اگھی تو دکانین-
  ؟رونی بزنھی مرتتیغ

 :   گفتمدمویخند
 ...  بشم ھایرتی دفعھ خواستم روت غھی!!!!! خب حاال تو ام -
 ...  الزم نکرده-
 ...  ام؟؟؟؟؟ی نای امیحاال ب-
 !... ای نیخوایم-
 !!!!!!! ... گھی دامیپس م-

 نگفتمو اونم با یچی ھگھی انداخت کھ بازم با اون نگاھش خنده ام گرفت دی نگاه بدبھم
 ...  لبخند سرش رو برگردوند

 ...  میدی گفتھ بود رسیکی کھ نی پارکبھ
  ؟میخب حاال کجا بر-
 ...  یکی زنگ بزنم بھ نھیصبر کن -

 نازگل رو گرفت بعد از چند لحضھ یُ اورد و شماره رونی بفشی از داخلھ کشویگوش
 : گفت

 ...   کھ نازگل گفتی اون سمتمی شو برادهیپ-
 ...  رفتمی منم مرفتیُ رو زدمو کنار نازگل بھ راه افتادم ھر جا اون منی ماشموتیر

 شد تا چند یچ( قدم جلوترمون نازگل خانومو داداشش و چند تا دختر خانوم بودند چند
 !!!)؟؟؟...  دفعھ شد نازگل خانوم ھی حاال  کھ نازگل بودشی پقھیدق
 کی و تولد نازگل خانومو تبرمی کردی و سالم احوال پرسمی سمتشون قدم برداشتبھ

 :  گفتاوشین...   میگفت
  ؟؟؟مینی اون طرف بشی چمنای رومیبر-

 اونجا موی رفتگفتی ماوشی کھ نی و ھمھ با ھم بھ سمتمی رو اعالم کردموافقتمون
 :  خورده کھ گذشت نازگل خانوم گفتھی مینشست

  ؟ینی بشیخوای از اول تا آخرش می طورنی تو ھماوشیخب ن -
  کار کنم ؟یخب چ - اوشین
 ...   داداش عقل کلماری بکمویِد پاشو برو ک-

 ...  ارهی و بکی ھم پاشد تا بره کاوشی خنده و نری زمی مون زدھمھ
 :  برگشت و گفتقھی از چند دقبعد
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 !!! نمی ببدی کفم بھ افتخار من بزنھی... د تولدت مبارک تولد تول-
 :  از دخترا گفتیکی
 ...  دی رو معلوم کنفمونی نازگل ؟ تکلای می شما دست بزنی آخرش برااوشیآقا ن-

 ...   تولد منھ ھادی من دست بزنیشما ھمون برا - نازگل
  آخھ ؟؟؟؟یپس من چ - اوشین

 !!!!!!!!!!!  سر جاتنیشما بش - نازگل
 ...   زدندی مون گرفتھ بود از بس بھ ضد ھم حرف مخنده

 :  گفتیکین
 !!!! نی رو بزار زمکی شما اون کاوشیحاال آقا ن-
 :  گفتیکی و دوباره ننی رو گذاشت زمکی کاوشین
 ...  ُ رو ببرکیحاال نازگل تو ام ک-

 ...   تو ام کم تر دستور بدهیکیحاال ن - نازگل
 :  زدمو گفتملبخند

 ...  نازگل خانوم شما ھم کم تر زور بگو-
 قابلمھ ی روزدی ھم ماوشی بھ شعر خوندن نمی خنده و بعدش شروع کردری زدند زھمھ
 !!!!!!!!  کرده بود؟؟؟؟؟دای دفعھ از کجا پھی اون قابلمھ رو دونستمی کھ البتھ نمخوندیو م

   تو جشن تولد تموم خوبیاسجشن
   تو شروع زیباي تموم شادیاسجشن

   مبارك تولدت مباركتولدت
   مبارك تولدت مباركتولدت
   شب ما غرق گلو شادیو شورهامشب

   جشن ستاره اسمون یھ پاچھ نورهاز
 :  خونداوشی جا رو ننی ااز

   خونمون پر از طنین دل نوازهامشب
   كوچھ پر از نواي دلنشین سازهاین

  ھ دنیا عشقھ ھدیھ ي من برات یعزیزم
   با بودنت درست مثل بھشتھزندگیم

   خونھ سبد سبد گل ھاي یاس و میخكتو
 : می رو ھمھ باھم گفتنجایا

   دوست داریم تولدت مباركعزیزم
   مباركتولدت
  مبارك تولدت مباركتولدت
 ...   خوندی شده بود کھ خودش ھم ھمراه ما مری ھم اون قدر جو گنازگل

 :  و روشنش کرد و گفتکی کیشت رو شمع ھا روگذااوشین
  ی تا صد سال زنده باشدی ھا رو فوت کن شانیحاال تو ا-
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  ؟؟؟اوشین - نازگل
  ؟ی تا صد سال زنده باشیخوای ؟ نکنھ واقعا ً مھیچ - اوشین

   ؟یپس چ - نازگل
 ...  تھیادیتو پنجاه سالم ز - اوشین

 :می و نازگل گفتاوشی از نریی بقھمھ
  یشمع ھا رو فوت کن تا صد سال زنده باش-

   تو تمومھی بای دنی اگھ نباشکھ
 !  می زندگتمومھ

 امی تو حرومھ روی بامیِ تو تموم دنی ھم حرومھ بی عاشقی تو حتیب
  ی ھا رو فوت کن تا صد سال زنده باششمع

   تو تمومھی بای دنی اگھ نباشکھ
 ... ھم حرومھ حرومھی ھم حرومھ عاشقی عاشقی تو حتیب!  می زندگتمومھ
 بھ تک تکمون نگاه کرد و ی طورنی ھم ھماوشین...  شمع ھا رو فوت کرد نازگل
 : گفت

 ...   نطوریکھ ا-
 رو اوشیکال ً ن...  دیخندی ھم ماوشی خوده نمی خنده و از خنده روده بر شدری زمیزد
   بوددهی رسکی کدنیحاال نوبت بھ بر...  ی ملمی در حد تمی کردعیضا

 نازگل رفت می و ھمھ براش دست زددی رو برکی از ککھی تھی با چاقو آروم نازگل
 :  گفتاوشی رو قسمت کنھ کھ نکیک
 ...   رو ببرهکی از ککھی تھی تا کشھی ساعت مھی حاال نمیبده بب-
 ظرف ی رو قسمت کرد و توکی رو ازش گرفت و خودش دست بھ کار شد و ککیک

 کردم و سھی  مقایکی خودمو با نکی گذاشت و بھمون داد ظرف ک بار مصرفھی یھا
 :  گفتماوشیرو بھ ن

  تو حالت خوبھ ؟اوشین-
 آره چھ طور مگھ ؟ - اوشین

 :  نشونش دادمو گفتمظرفمو
 ...   من مثھ مثلثھکھی کنی چھ وضعشھ ببنیا!!!  کم بود رهی داھیفقط -
 :  انداخت و گفتھیی نگاه بھ ظرف بقھی
 !!!  بار خواستم ابتکار بھ خرج بدم ھاھیحاال من -

 :  گفتنازگل
 ...   رفتکمی بھ کیگند زد!!!! ابتکارت تو حلقم داداش-
 ...    کھ ھستھینیبسھ بسھ حرف نباشھ ھم - اوشین
 :  کھ صورتش رو جمع کرده بود گفتی از اون دخترا در حالیکی
 !! اوشی آقا ندیببخش-
 ن؟یشکل داربلھ؟ شما ھم م - اوشین
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 ...   سوال دارمھیفقط !!!  من با شما مشکل ندارم رینھ خ-
 :  با کالس گفتاوشین
 !!!... دی نکنقھیمضا!!!  دیبلھ لطفا ً بپرس-

  ؟نیدی خرکوی کنیشما از کجا ا – دختره
 ...   پارکیایکی نزدنیاز ھم-

  ؟؟؟؟ختنی ردی خامھ روش سس سفی کھ بھ جادیکنیفکر نم - دختره
...   نخرده بود کوی بجز اون دختره کی کچی ھنوز ھمی نگاه کردکای با تعجب بھ کھمھ

 دی پرکی و گذاشت دھنش کھ ککی ذره از کھی اوشی بود ؟ ندیواقعا ً روش سس سف
 : ُ گلوش و بھ سرفھ افتاد نازگل گفتیتو
  شد داداش ؟یچ-
 :  گلوشو صاف کرد و گفتاوشین
 تیحاال اگھ فردا ازت شکا  !!! یرت نکنھ قناد کای خدا بگم چِیا!!!! سس بود -

 ... خرمی نمکی ازت کگھیاصال ً د  !!!!نکردم 
 ی گفتھ بوده بھ جای فروشینیری کھ کاره خودي آقا بوده کھ بھ شمیدی البتھ بعدا فھمکھ

 یلی خِکی کی افھیھرچند از اولشم ق!!! )  درختھ ِ پس کرم از خود( خامھ سس بزنن 
 ) خخخ... ( بود یدی جدی بود اما بھ ھر حال تجربھ عیضا
 :  و گفتھی گرری زد زی خنده و نازگل خانوم ھم الکری زمی زدھمھ

 !!...    کال ً نابود شدکمیک-
 رو برداشتو برد انداخت کی کی بشقابایکی یکی از دخترا بلند شد و اومد گھی دیکی

 !!!!!!!!!ا ؟؟؟ شده بود ھی چھ وضعی جدیجد... داخل سطل آشغال 
 :  کھ اومد نازگل گفتدختره

  خونھ خوابم گرفتمی برمی پاشدی کادومو بددی رو کھ نوش جون کردکتونیخب حاال ک-
  !!!! 

 کادوش رو داد بھ نازگل ی و شوخی الکھی دست بھ کار شد و با خنده و گراوشی ناول
 : و گفت

 ...    شوددهی شود بلکھ پسنددهیباز شود د-
 !!!! ... ً واقعا - نازگل

 !!! نازگل - اوشین
 جفت گوشواره ھی براش اوشین...  با خنده بھش نگاه کرد و کادو رو باز کرد نازگل

 ھاشون رو ھی ھدھیی کادوش رو داد و بعدشم بقیکی ھم قشنگ بود نیلی بود کھ خدهیخر
 اوشین...  بدم  االن حسش نبود کھ اونو بھش دونمینم!!! ًدادن اما من گذاشتم برا بعدا 

 : گفت
 حال ندارم گھی منم کھ دشھی نمکی تولدم کھ بدون کنی کھ نخوردکی خب کلیخ-

 یلی کھ خی جورنیا...  شام بدم ھی بھتون می بردی بخرم پس القل پاشکیدوباره برم ک
 ...  شھیزشت م
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 ...   کھ گفتن ندارهنی داداش جان اگھیخب معلومھ د - نازگل
 خب ؟...  کن عیتو ام کھ ھمش منو ضا - اوشین

 :  و گفتدی خندنازگل
 ... باشھ-

 می رفتنشونی و نازگل ھم کادو ھا رو برداشتند و بھ سمت ماشاوشی و نمی بلند شدھمھ
 ھی ی فست فود ھر کسھی بھ می و بعد ھم ھمھ با ھم رفتنی ماشیتا کادو ھا رو بزارن تو

 ننشستھ کاری بی کچی و ھزدنیھمھ با ھم حرف م ارنی تا بمی سفارش داد و نشستیزیچ
 ...   بود

 احساس آرامش کردمی حس ممی کھ نازگل رو در چند قدمیی وقتای وقت بھ اندازه چیھ
...  ای...  دوست داشتن ؟ ...  دادی رو بھم میبودن در کنار نازگل حس خوب... نداشتم 

 ، ستنی کردن ، خوب زی کردن ، عاشقیحس خوب زندگ...  ھر دو دمی شاایعشق ؟ 
 نشده چوقتی ھیول...  دمیکشی نفس مـدنی کشنفس  کلمھی واقعی و بھ معناستنیپاک ز

 انداختھ باشم چھ برسھ بھ نازگل کھ خودش ی بھ کسحی صحری نگاه حرام و غھیبود کھ 
 ی بار فکر بدھی ی کھ حتدونھیخدا م!!!!  بود کھ من توش غرق بودم ی ایمظھر پاک

 ی ھادهیر کھ مونث ھا ھم از آفنھی از اریمگھ غ...  نکردم ی دخترچیدر مورد ھ
 ی جور پس حتکی و دهیخداوند ھمھ رو پاک آفر... خداوند ھستند؟؟؟ مثلھ مذکر ھا 

 قلب ھر ی جا توھی بھ خدا تعلق داره و ھنوز ی شده از قلب ھر انسانیاگھ ذره ا
و اون جا قلب ھر ...  مطلق وجود داشتھ باشھ ییبای و زی ھستش کھ در اون پاکیانسان
 ، دوست تیمی مثلھ محبت ، عشق ، صمشھی میاون ناش  ازی کھ ھر احساسھیانسان

 و شرافت تمام بودن و ی بودن کھ مظھر پاکیی زن ھاخی تاری توشھیھم... داشتن و 
و دختران  تمام زنان یُ کھ الگوینی زمی زن و بانوھی و ی الھی فرشتھ ھی از ینمونھ ا

 بوده و ھنوز ھم کمال  تمام وی الگوھی) س( خوبم حضرت فاطمھ یبانو... جھان بوده 
 بوده پس حتما ً دختران و زنان نسل بعد از خی تاری تونی چننی اییھست پس اگھ بانو

 رو مرتکب شده یادی زی پاک و خوب باشند ھر چند گناه ھاتوننیحضرت فاطمھ ھم م
 دوباره پاک تونھی وقت نمچی کھ انسان ھستی ننی ای بھ معنادیداشتن گناه ز... باشند 

 خب ی گناه دارم ولیلی درستھ خایخدا:  گھیُ قشنگ افتادم کھ می جملھ ھی ادی...  بشھ
 !!! ...   گناه دارم

 نگاه کردم کھ ھنوز ھم مشغول حرف زدن با ھم بودن ھی اومدم بھ بقرونی افکارم باز
 آدم کنمی تعرف نمگھیسفارش ھا رو اوردن و ھمھ شروع کردن بھ خوردن کھ د...  

 ؟ ھان گھی دی خوبیلی االن تو خیعنی!!!!( کنھیخوب موقع غذا خوردن صحبت نم
 !!!)؟؟؟
 ھیی بقمیمون رفت ھانی بھ سمت ماشرونی بمی و از فست فوت اومدمی مون رو خوردغذا

 رفتمو صندوقو باز کردمو پاکت نمی من زود تر بھ سمت ماشزدنیداشتن با ھم حرف م
 گرفتن و ی تاکسھی کھ از دور دمی رو دیکی نازگل و نی و دوستارونیُ رو اوردم بھیھد

 نگاه کردم کھ با یکی بھ نرفتی منشونیسمت ماش  کھ داشت بھدمیرفتن نازگل رو د



 @cafeetakroman      اختصاصی کافھ تک رمان             تی چشمھاتیرمان ھو

 52 

 متوجھ بشن بھ اوشی و نیکی ننکھی بدون اکردنی داشتن پول شامو حساب ماوشین
 : سمت نازگل خانوم رفتم و صداش کردم

 ...  نازگل خانوم... نازگل خانوم -
 : گفت...  تعجب بھ سمتم برگشت و بھم نگاه کرد با
   ؟دی داشتیبلھ کار-
 ...    کادوتون رو بھتون بدمخواستمیم-

 :  دستم نگاه کرد پاکت رو بھ سمتش گرفتمو گفتمی پاکت توبھ
 ...   تولدتون مبارک-
 :  نگاھم کرد و گفتی قدر شناسبا
 ...  دیدیازتون توقع نداشتم زحمت کش... ممنون -
 ی فقط خواستم بگم کھ از روشناسمی سالھ کھ منی نبود باالخره من شما رو چندیزحمت-

 ...  سم بود احسای از رودمی نخری و قدر شناسفھیوظ
 دونمینم...  دوختم نی بود سرش رو باال اورد و بھم نگاه کرد نگاھمو بھ زمنیی پاسرش

 از نیو فکر کنم ا...  کردی منو مجذوب خودش می طورنی بود کھ ای نگاھش چیتو
 کھیًو من واقعا ذره ذره داشتم ت...  شدن کھی تکھیذره ذره ت!!!  عشق بود تیخاص

 کھ طعمش لذت بخش بود اونم لذت یشی آتگرفتمی مشیاز درون داشتم آت...  شدمی مکھیت
 ...  ستی نسھی قابل مقای ای لذت نفسانچیعشق کھ با ھ

 : نازگل گفت...  دادم رونی داد نفس حبس شدمو برونی رو بنفسش
 ...   بازم ممنون-
 : فقط نگاھش کردم و گفتمھی چند ثانی برای حرفچی بدون ھو
 ... خدا نگھدارتون باشھادی خوشتون بمی از ھدرمدوایُام -

 شدی ذھنم تکرار می رو کھ مدام تا روز بعد توی خداحافظی صدادمی برگشم و شنآروم
 پاک کھ بعد از خدا و ی ھا بود از جنس دختری پاکی کھ از جنس صدایخداحافظ... 

 !!!...  قلبم بودیی ھام ، خلوت و تنھایاماما معبود خستگ
 ))*یکین*((

 حس کنم تونستمی نمی عبورشون رو ھم بھ خوبی و من حتگذشتندی ھا از پس ھم مروز
 اما روز گذرندی زود میلی ھا خی ھا و شادی خوب و شاد خوش حالی روز ھاگنیم

 ری انقدر کھ از دگذرندی و مشنی رد مری دیلی سخت و دردناک و پر غم خیھا
 خوشحال شھین وجود من ھمیا ا اما بی و سختیکشی عذاب میکشیرفتنشون درد م

 کھ خالقم بود یی خداکردی کمکم مزی ھمھ چی توشھی رو داشتم کھ ھمییبودم چون خدا
 کھ از روح یی بود خدادهی ھا آفری و تمام خوبتی بھم داده بود و من رو با ھوتیھو

 وجود نی تر بود حاال با اکی کھ از رگ گردنم بھ من نزدیی بود خدادهیخودش بھم دم
 کلمھ ی واقعی کھ بھ معنایی خدا رو شکر نکنم و نپرستمش؟ خداتونستمی میرمن چطو

 نقدری تو کھ بشر را اایبار خدا: دندی فرشتگان از خدا پرسی روزگنی کرده ؟؟؟ مییخدا
 :  ؟ خداوند گفتیدی غم را چرا آفریدوست دار
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 نباشد نی تا غمگسمششنای مخلوق من کھ خوب منی چون ادمی را بھ خاطر خودم آفرغم
 ...  افتدی خالق نمادیبھ 
 دی ھست نباامونی زندگی غم توی ذره ای اعتقاد دارم کھ اگھ حتنی کھ بھ انھی ھمیبرا

 می مدت کوتاه بھش فکر کنھی ی اگھ شده برای کھ حتدهی خدا غم رو آفرمی کنیناشکر
 نوشتھ رو خوندم کھ بھ نظرم ھم فشنگ نی ای کتابھی ی تویی جاھی چرا ؟یپس نا شکر
 : یبود ھم واقع

 :  ممکن است، اما خدا گفتری غمیاھای کردم تحقق رویبا خودم فکر م -
 »  ممکن استیزیھر چ «

 نخواھم کرد ، اما خدا دای پی وقت جوابچی کردم ھی بودم ، فکر مجی شده بودم ، گگم
 : گفت

 »  خواھم کردتتیمن ھدا «
 : ، اما خدا گفتمی ای توانم ، از عھده اش بر نمی کردم نمی فکر م را باختم ،خود

 » یی آی بر می ھر کاریتو از عھده  «
 : افتادم ، اما خدا گفتری گیدی از نا امی کوھری بودم ، احساس کردم زنیغمگ

 » زی من بری شانھ ھای را روتیغمھا «
 :  ، اما خدا گفتستمی توانم ، من انقدر باھوش نی کردم نمفکر

 »  دھمیمن بھ تو خرد الزم را م «
 بودم ، ی کھ کرده بودم از خود عصبانی بدی کارھای داد ، برای گناھانم رنجم مبار

 : اما خدا گفت
 »  بخشمیمن تو را م «
 :  کس مرا دوست ندارد ، اما خدا گفتچی کردم ھی امد ، فکر می خودم بدم ماز
 »  ورزمیمن بھ تو عشق م «

 :  تنھا بودم ، اما خدا گفترای کردم،  زی مھیگر
 »  با تو ھستمشھیمن ھم «

 ُ اوردمدونمی کھ مارمی سرتون رو درد بیلی خخوامی نممیبگذر!!!  بود نھ؟؟؟قشنگ
...!!! 
*** 

 :   افکاره خوب و خدا دوستانھ ام خارج شدم کھ استاد گفتاز
 ...   امروز بسھی براگھید-
 نازگل می با نازگل از کالس خارج شددمی نفھمیچی کھ از کالس امروز ھدمی تازه فھمو

 : گفت
  ؟ی رو انتخاب کردیتو چھ موضوع-
  ؟یموضوع ؟ چھ موضوع-
  تو حالت خوبھ ؟یکین-
 آره چھ طور مگھ ؟-



 @cafeetakroman      اختصاصی کافھ تک رمان             تی چشمھاتیرمان ھو

 54 

  گفت ؟ایُ امروز استاد سر کالس چیدیاصال ً فھم-
 ...  حواسم نبود نھ راستش اصال ً-
 !!! خونمی روضھ میباش دارم برا ککھ منو  واقعا ً-
  کھ نگفت ؟ی مھمزهی خب حاال چلیخ-
 کلک ِی پس تو سر کالس حواست کجا بود؟ انمی ببسایوا...  گمینھ باشھ برات بعدا ً م-

  ؟؟؟؟یکردی فکر مینکنھ بھ مھدو
 :  انداختم کھ ساکت شد و گفتمی نگاھبھش

  ؟؟؟؟یدیفھم... ن  موضوع با من صحبت نکنی لطفا ً در مورد اگھید-
 ...  شھی کھ نمنی مثھ ای ولیُاک-
  ؟؟؟شھیاونوقت چرا نم-
 ...  زنھی چوب ماتویچون االن داره زاق س-
 ...  چرت نگو نازگل-
 ...  نی ھاش ببنھیا-

 :  کھ دوباره گفتکردمی نگاه مگفتی کھ نازگل می بھ اون سمتداشتم
ُاه اه داره م-  ...    من رفتمادیُ
 دوباره نی بابا اِیا...  فنگ شده بود و رفتھ بود می کھ در نره جرمی خواستم جلوشو بگتا
 ...    شد کھبیغ

 :  و گفتدی بھم رسیمھدو
 ...  یسالم خانوم مرتضو-
 !!!!  شوراریخ!!!  ی بابا تو کھ باز سر راھم سبز شدِیا
 کھ دی حرف بزنتونی قبلی در رابطھ با حرفانیخوای اگھ مد؟؟؟؟ی داشتیکار... سالم-

 ...   من برم
 ...   ی خانومھ مرتضودیشی میچرا انقدر زود اعصبان-
 ...  فقط کار دارمستمی نیمن اعصبان-

 !!!!!!!!!!! جون خودم من کارم کجا بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آره
 در رابطھ ازدواج با من فکر ھم نیخوای نمی شما حتی ولگمی کھ منیببخش - یمھدو

...  دی کھ شما بھ من فکر بکننھی حرف من ایھمھ ...  ندارم ی ؟؟؟ من کھ قصد بددیبکن
  ؟؟؟ھیادی زی خواستھ نی اایآ
 یلی ازدواج خی رو سنم ھم براتشی من اصال ً نھ قصد ازدواج دارم نھ موقعی ولرینخ-
 نی بھ ای سر جوونخوامی زوده در ضمن من نمزای چنی من ایو ھنوز برا...  نھییپا
 ... نھی بببی آسکی کوچیزای چنی فکر کنم و روحم با اازیچ
 چند روز فقط در ی کھ براخوامی فقط ازتون می ولکنمی شما رو درک مطیمن شرا-

 ی برامیاری مفی اگھ جوابتون مثبت بود کھ من با خانواده ام تشردیمورد من فکر کن
 کنمی بھ پشت سرم ھم نگاه نمگھی و درمی بود کھ من می اگھ ھم جوابتون منفیخاستگار

 ...   منھی تنھا خواستھ نی ایو خانومھ مرتضدیلطفا ً قبول کن... 
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  ؟ی ھم برام گذاشتی اگھی دی مگھ چاره اوه
 ...   برمگھی من ددیاگھ اجازه بد...  کنمی مورد فکر منیچشم در ا-
 ...  دیی بفرماکنمیخواھش م-

 کردم و از دانشگاه یخداحافظ!!!!!  بودم  توی مونده بود واال منتظر اجازه نمیھم
 ور و اون نی بود و استادهی در دانشگاه منتظرم ای کھ جلودمیخارج شدم نازگل رو د

 : بھ سمتش رفتم و گفتم...  دییپایورش رو م
 نازگل ؟؟؟؟؟؟ منو ول ی ذره عقل تو کلت ندارھیتو !!!  کارت نکنھ ی خدا بگم چِیا-
 ی بری ؟ اگھ دفعھ قبلم نذاشتھ بودکننی مری جا حلوا خنیا...  رونی بادی مدوئھی مکنھیم
 ... ِ تواهری باھام حرف بزنھ ھمش تقصکردی جرئت نمی مھدونیا

 ھی شب شد فردا ھم می برایحاال ھم ب...  بکش قی نفس عمھیبسھ بابا چھ خبرتھ  - نازگل
 ...  میعالمھ درس دار

  ؟میری بگیتاکس-
 ...خوبھ ؟؟؟...  ما رو ببره ادی خودش بی تا تاکسمیسی وای جورنینھ پھ ھم-
 کنمی ناکارت مزنمی اعصاب مصاب ندارم ھا ماری در نیبسھ تو ام انقدر مسخره باز-

 ... 
  ؟ی اعصاب داری تو کدونمیمن نم-
 ھم قشنگ رفت رو اعصابم ی مھدونی ارونی بی اومدی خودت بود در رفتریتقص-

 ...   داغون شدم کال ً
 پامون نگھ داشت سوارش ی دستمو براش نگھ داشتم و اونم جلوومدی داشت می تاکسھی

 ...   آدرس خونمون رو بھش دادممویشد
  ما ؟ی خونھ یایم-

 حواست کجاست ؟... نھ بابا خوبھ االن گفتم ھزار تا کار دارم ھا  - نازگل
 ...   خب باشھلیخ-

 رو حساب کردم و از نازگل ھی شدمو کراادهی نگھ داشت و منم پی بعد تاکسقھی دقچند
 ...   کردمیھم خداحافظ

 :  در خونھ رو باز کردم و وارد خونھ شدم مامان رو صدا زدمدی کلبا
  ؟؟؟یمامان ؟؟ مامان ؟؟؟؟ مامـ-

ُوارد اتاقم شدم و برقا رو روشن کردمو چادرم رو در ...  خونھ نبود ی کھ کسنی امثھ
 سر رفتھ یلیحوصلھ ام خ... وتری کامپزی مُاوردم لباسام رو عوض کردمو نشستم پشت

 ھی رو روشن کردم وتریکامپ...  وتری عالمھ وقت بود کھ نرفتھ بودم سرکامپھیبود و 
 ...  آھنگ گذاشتم

  ، ی گن کھ تو رفتیھمھ م 
 یستی گن کھ تو نی مھمھ
  ، گن کھ دوبارهی مھمھ

 یدل تنگمو شکست 
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 دروغھ
 مومدی دلت می جورچھ

 ؟ینی ببینجوریمنو ا 
  کی ستاره ھا چھ نزدبا

 ینی ببی تو دورمنو
 ،ی گفتن کھ تورفتھمھ

  گفتم کھ دروغھیول 
  اگھ منتظر بمونمبی کھ عجگنی مھمھ
 ، حرفاشون دروغھھمھ

  مونمی منجایتا ابد ا 
  ،زمی تو با اسمت عزیب
  سوت و کوریلی خنجایا

   ندارهیبی خوب عیول
  صبوره، صبورهیلی من خدل

  ، ی گن کھ تو رفتی مھمھ
 یستی گن کھ تو نی مھمھ
   گن کھ دوبارهی مھمھ

 یدل تنگمو شکست 
 دروغھ

 مومدی دلت می جورچھ
 ؟ینی ببینجوریمنو ا 
 کی ستاره ھا چھ نزدبا
 ینی ببیمنو تو دور 

 ،ی گفتن کھ تورفتھمھ
  گفتم کھ دروغھیول 
 : یترک بعد)  ی فالحاریدروغھ ـ ماز(
 ....رفتھ مھربون دلم گی خدایا

 ... رنگ بھارهی تو شعرام ھمگبا
 ....ارهی دلم کم نمیزی چچی تو ھبا

 .... و تارهرهی تی ھمھ چیستی نیوقت
 ... تو خطاھامو دوبارهی ببخشکاش

 ... مھربون دلم گرفتھی خدایا
 .... جون دلم گرفتھمھی ابر ننی ااز
 ..... و آسمون دلم گرفتھنی زماز

 .... دلم گرفتھنی اشکامو ببآخھ
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 ...... دلم گرفتھنی خطاھامو نبتو
 ...ینی ترنیری من شی لحظھ ھایتو

 ...ینی تو بھتری عشق و عاشقواسھ
 .... محرم دل تو باشمشھی ھمکاش

 ......!!!ینی و آخرنی اولی بزرگتو
 ) ـ دلم گرفتھی فالحاریماز(

 کھ بھشون گوش ی دوست داشتم قشنگ بودن و وقتیلی رو خی فالحاری مازی ھاآھنگ
 قشنگ کردی مانی رو کھ بی و کلماتخوندی آروم میکردی مافتی آرامش دریکردیم

 ور رفتم و بعدش ھم خاموشش کردمو وتری بھ کامپی اقھی دلھ من بودن چند دقیحرفا
 بودم القل بخونم دهی نفھمیچی ھالس فردام امروز کھ از درس و کی درساینشستم پا

 رو درس خوندم و آخرش با سر ی دو ساعتھی...   باشم  فردا بلدی برایزی چھیکھ 
بھ سمت آشپز ...  دفعھ حالم انقدر بد شده بود ھی چرا دونمی از جام بلند شدم نمجھیگ

 رو روشن ونیزی مبل و تلوی و نشستم روختمی خودم ری برایی چاھیخونھ رفتمو 
 و مامان ھردو با کانیدر باز شد و ن...  کانی نای مامان بود ای در اومد یصدا...  ردمک

 : سالم کردم و گفتم... ھم اومدن تو 
  ؟؟؟نیکجا بود-

 ...   خان جونی خونھ میرفتھ بود - مامان
 ھم از پلھ ھا کانی رو کھ دستش بود رو برد داخلھ آشپزخونھ و نیی پاکت ھامامان

 رهی بھ مامان خیھار خور نازی می صندلیرفت باال و منم از جام بلند شدمو نشستم رو
 ی شلوار راحتھی کھ لباسشو عوض کرده بود و ی در حالکانی بعد نقھیچند دق... شدم 
 ...   ُ اپنی وارد آشپز خونھ شد و نشست روود بدهی پوشی مشکزی بلھی با یطوس

  ؟یمگھ بچھ ا...  زشتھ نمیپاشو بب-
 ...  دوست دارم - کانین
 ...    ادبیب-

   حوصلھ ندارمنی شروع نکنگھیخدا دتو رو  - مامان
 ...    شعوریب... ُ اپن ادامھ داد ی و بھ نشستنش رودی چشم غره رفتم کھ خندکانی نبھ
  ؟؟؟؟یمامان بھش گفت – کانین

 ...  نھ – مامان
 !!!...  خبر دستھ اول دارم براتھی خانوم یکیخب خب ن – کانین

 : دمیپرس...  رفت رونی از آشپز خونھ بمامان
  ؟یچ-
 ...  حدس بزن-
 ...  گھیبگو د-
 ...   ی حدس بزندیبا...   گمینم-
  ؟یتو مسابقھ اول شد... اومممممم-
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  نھ-
  ؟ی برنده شدیتو قرعھ کش-
  نــھ-
 ...  ای یگی ؟ میپس چ -
 !!!! ...   خب بابا عقل کل جونلیخ-
 :  غضب بھش نگاه کردم کھ گفتبا
 ... . نیآبت-
 : گفتم...  نفسم بند اومد نی اسم آبتدنی شنبا
  ؟؟؟؟ی چنیآبت-
 !!!... گردهی داره برمنیآبت-
 ...  نیآبت...   نی ؟ آبتگردهیبرم...  داره نی ؟؟؟ آبتی چیعنی

 سخت ، یلی خورده کھ چھ عرض کنم خھی!!!  خورده برام سخت بودھی کلمھ نی اھضم
...  دونمینم...  آسون دمیشا...  ای!!! ی کھ فکرشو بکنیزی سخت تر از اون چیحت
 ...   دونمینم...  دونمینم

 ...   گمی براتون مدی کنصبر
 برادر نیآبت...  ی و کودکی بچگی دور برد روز ھایلی خی منو بھ روز ھانی آبتاسم

 سال شی شنی آبتمی ھم بودھیی ھم بازمی کھ بچھ بودیوقت...   من یآتنا بود و پسر خالھ 
 ھم ھیدرستھ کھ ھم باز...  کتری سال از اون کوچشیبزرگ تر از من بود و منم ش

 نی اما آبتمیکردی میباھم باز)  بھزادییدختر دا( رایم و سمانی و نریکی و با نمیبود
 من فقط کردی با من بد تا مشھی چرا ھمدونمی با ھمھ خوب بود و با من بد نمشھیھم
 و کانی و نمانیک با نر پاری روز توھی ادمھی سالم بود و اون دوازده سالھ بود شیش

 بود ونھ سر بھ ھوا طونی شھ نبود نی بدی بچھ نی آبتمیکردی می باھم بازمی داشترایسم
 مانی نرشی رفت پقھی چند دقی فقط برادادی داشت ھلم مکانیمن سوار تاب بودم و ن... 

ُ کھ افتادم ی طوریلبخند زدم ھلم داد ول...  ھلم بده خوادی اومد فکر کردم منی، آبت
بعدش   ماهھی... از اون موقع بود کھ ترس از ارتفاع گرفتم ...  و دندونام شکست نیزم

 سرسره ی کھ من باالی و دوباره وقتمیکردی می ھمون پارک سرسره بازیدرست تو
 سر خوردن از کنار سرسره بھ ی ھلم داد و من بجانی بودم تا سر بخورم آبتستادهیا

 وجود چطور من زنده مونده بودم با اون ھمھ نی با ادونمیست نمُ افتادمو سرم شکنیزم
ُ ھم در اورده نی بد تر از ای سر من کار ھای حتنی آبتبود  سرم آوردهنی کھ آبتییبالھا
 نیاما با ا...  وجود داره یادی زی بارھاھی!!!  دی از تھ بریچی بار مو ھامو با قھیبود 

 ھم با ی اگھی کھ اگھ کس ددونستمی می وقت ازش متنفر نشده بودم و حتچیوجود من ھ
 بودمو ھمھ رو دوست کیمن کوچ...  گرفتمی بھ دل نمی ھمھ بد بود ازش بدنیمن ا

 مھیَ جور ام دلم رحنی االنم ھمی بودم اما دلم بزرگ بود حتکی کھ کوچنیداشتم با ا
 خـــــــــــــــدا شدی مکی کوچی کسندی و بخشنده و بزرگ اگھ با بخشمھیچون خدام رح

 در ینش واکچی کھ سرم اورد من ھیی با اون ھمھ بالنی آبتمیبگذر... انقدر بزرگ نبود 
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 نی اشھی کنم اما ھمی کار ھاشو تالفکردمی نمی وقت ھم سعچی و ھدادمیمقابلش نشون نم
 زدهی سنی آبتیوقت...  جواب بود ی سوال بھی نیچرا من؟؟؟ ا!!!  سوال بود یبرام جا

 ھی ی کنھ چون سالھ قبلش باباش رو توی عموش زندگشیسالھ شد رفت کانادا پ
 من ھنوز زنده بود و نگھداشتن دو تا بچھ ی باباموقع تصادف از دست داده بود اون

 سال داشت و ھنوز ی سخت بود چون تازه اون موقع خالھ سیلی خالھ خی پدر برایب
 از خالھ خواستش کردی می کانادا زندگی کھ تونیآبت ی عمونی ھمیھم جوون بود برا

 بود رو بده آتنا  رو کھ بزرگ تر ازنی از دو تا بچھ براش سختھ آبتیکھ اگھ نگھدار
و ...  بود مشی سال و نھیآتنا اون موقع تازه ...  رفت خارج نی شد کھ آبتنیبھشون و ا

 ...  گھی می جدی تا چھ حدکانین کھ دونستمی کھ االن قراره کھ برگرده البتھ نمنیمثلھ ا
 آشپز ی کس توچی نھ کھ البتھ ھای گھی می بپرسم کھ جدکانیُ رو باال اوردم تا از نسرم

از جام بلند شدمو دو تا ...  وقتھ کھ تو فکرم یلی کھ من خدادی نشون منیخونھ نبود و ا
ُدر اتاق مشترک خودمو ...  و از پلھ ھا باال رفتم ینی سی و گذاشتم توختمی رییچا

 ی بودو دستش رو گذاشتھ بود رودهی تخت من دراز کشی روکانی رو باز کردم نکانین
 :  شده بود گفتمرهیسرشو بھ باال خ

  ؟یخوریُ اوردم مییبرات چا-
 ...  بودی گوشھ از تخت کھ خالھی و نشستم زی می رو گذاشتم روینی نگفت سیزیچ
  بود ؟ی ھمش الکای ی گفتی رو جدھیی اون قضنمیبب-
 :  بھم انداخت و گفتفانھی نگاه عاقل اندر سھھی
 ... ادی ملکھ عذابت داره می جدی راست گفتم جدرینخ-

 !!!... ومدی عذابم داشت می ملکھ گفتیً واقعا درست مکانین...  عذاب ملکھ
  ؟یناراحت – کانین
  نھ-
  ؟یخوشحال-
  نھ-
  ؟یضیپس مر-
  نھ-
  چھ مرگتھ ؟ی بگشھیم-

 :  گفتمدمویخند
  نھ-

 : گفت
  ؟یآدم-
  آره-
 ...   چھ عجب-
  ؟ادی قرار بی کمی ملکھ عذاب دوران کودکنیحاال ا-
 ...  آخر ھفتھ -
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 چرا انقدر زود ؟-
 ...  دونمینم-
 ...آره ؟؟؟...  اومد اعصاب نداشت یپس بھ خاطر ھمون مامان وقت-
  آره-
 کھ یی اون بالھایعنی انقدر ناراحتھ ؟؟؟؟ نی مامان چرا از اومدن آبتفھممیاما من نم-

 سر من انجام داده انقدر ناراحتش کرده ؟؟؟ آخھ بھ نظر من کھ شی بچگی تونیآبت
 ھوم ؟؟؟...  بوده ی اون ھمش از سر بچگیکارا

 ...  گھی موندم دنشی ھمیخب عقلھ کل منم تو-
 ...   ھاکانی نی نگفتم پر رو شدیچیباز بھت ھ-
 ...   جنبھیب...  تو ام کھ -

 ی کھ از سر دوستیی جنگ و دعوا بود جنگ و دعوا ھاکانی منو نی آخر حرفاشھیھم
 گھی خالھ خرسھ منظورتھ دیالبتھ دوست... ( نداشت ی وقت ھم تمومچیبود و ھ

 :  دعوا راه نندازم و گفتمنی از اشتریاز جام بلند شدم تا ب!!!!) ؟؟؟؟
 ...   سرد شدتییچا-
 ...   اومدمرونیُ از اتاق بو

*** 
 و می داخلھ فرودگاه بودمی سالم کردمویدی رسنای بھزاد ایی دای خالھ و خانواده بھ

 نی کھ ھمنی بودن چون مثلھ اومدهی نمانی نرییمامان جون و دا...  نیمنتظر اومدن آبت
 مانیو نر) س(مھ  حضرت معصوارتی زی رفتھ بودن قم براگھیامروز صبح با ھم د

 ی بیلیخالھ خ...  می اون جا االف بودی ساعتکی ھی ً بایتقر... ھم اون جا کار داشتھ 
 باشھ ی قرمز ِقرمز شده بود خب ھر چی و ناراحتھی و صورتش از گرکردی میقرار
 دادنی مشی و مامان ھم مدام دلداریی و زنداییآتنا دا...  دهی سالھ کھ پسرش رو ندنیچند
 کھ پس زدیکان ھم مدام غر می بودن نومدهین)   بھزادیی دایبچھ ھا( و سامان ھم رایسم

 ...  سبز شد ونجھی علف ی پامون بھ جاری زادیچرا نم
 بود ستادهی من اھی چند قدمیتو...  ادی بھ سمت من مًمای پسر داره مستقھی دمی دفعھ دھی

 یپسره ھمون طور...  زدنیھمھ سرشون بھ خالھ گرم بود و مدام باھاش حرف م... 
...   و مؤذب بودم شدمی منم داشتم از خجالت آب مگفتی نمیچیبھ من زل زده بود و ھ

 : باالخره طاقتم تموم شد و گفتم...  دمی جلو کششتریچادرمو ب
  شده ؟یزی چدیببخش-
 :  نگفت دوباره گفتمیزیچ
 ... کمکتون کنم ؟تونمی شده میزیچ-

 : دادمو گفتم صورتش تکون ی جلودستامو
 آقــــا؟؟... آقا ؟ -

 بودن نگاه کردم کھ ستادهی کھ چند متر اون طرف تر از من اھییبھ بق...  نھ انگار انگار
بھ طرفمون اومد و بھ ...  نجای اادیبا چشم ازش خواستم کھ ب...  متوجھ من شد کانین
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 نشد کھ ی و چ شدی چدونمی دفعھ نمھی... پسره نگاه کرد ، پسره ھم بھش نگاه کرد 
 : بلند داد زد  بغل پسره ودی پرکانین
 !!!!! ــنیآبت-

 تکون تونستمی نمیحت...  خشکم زد قھی چند دقی براکانی اسمش توسط ندنی شناز
 دورشو ھیی بھش نگاه کردم بقگھی بار دھی ؟؟؟ ریی بود ؟ انقدر تغنیًبخورم واقعا اون آبت

 اون کردمی نگاه مقیحاال کھ دق...  بودم ستادهیگرفتھ بودن اما من ھمچنان سر جام ا
 یاری اختچیبدون ھ...  نیآبت...  نیآبت...  نیآبت...  خودش بود ِخود...  بود نیًواقعا آبت

 زدهی دوازده سنی اون آبتگھیحاال من د...  شدی سرم تکرار گونھ تکرار میاسمش تو
 اش افھی کھ قدمیدی رو میھ ا و چھار پنچ سالستی مرد بھیحاال ...  دمیدیسالھ رو نم

 نی ایمرد ؟؟؟ ک...  خودش ی واسھ بود  شدهیمرد... ًواقعا مردونھ بود و پر جذبھ 
 دختر ھیسال ھا گذشت ؟؟؟ و من چطور نتونستم عبورشون رو حس کنم ؟؟؟ من 

 ؟؟؟ پس ھمون قدر یرانی ای سالھ جدهی ھی بانوھی...  ای...  سالھ بودم شی شیکوچولو
چقدر زود !!!!!  بزرگ شده بود و مرد منم بزرگ شده بودم و خانوم؟؟؟نیکھ آبت
 ی تونیچقدر زود آبت!! ... دی رسمی و چقدر زود دوران جوونمی کودکدوران گذشت

ً کھ واقعا ملکھ عذابم اومده نی ایعنی نیو ا...  ھنوز نرفتھ برگشت ؟؟؟؟یچشم بھم زدن
 اسم نی گذاشتھ بود و چقدر ھم انی آبتی روکانی کھ نیملکھ عذاب ؟؟؟؟ اسم...  بود 

  ـنملــکھ عــذاب مـ... برازندش بود 
جلو تر رفتمو ...  بود و خالھ کنار ستادهی انی قدم بھ جلو برداشتم آبتھی خودم اومدمو بھ

 ...  دمی رسنیبھ آبت
 ... سالم-

 :   رو بھ سمتم چرخوند و  نگاھم کرد و گفتسرش
 ...  سالم دختر خالھ-

 :  انداختم و گفتمنییپا سرمو
 ...  ی خوش اومدرانی خودت، ایبھ خونھ -

 :  و گفتدی وسط حرفامون پرخالھ
 ...    پا مرد شده بزرگ شدهھی ؟؟ پسرم یکی نینیبیم-

آتنا ...  صورتش حس کرد ی بھ وضوح توشدیخنده رو م...  چقدر خوش حال بود خالھ
 زدهی کھ ھنوز مؤذب بود اون فقط سنی اما مثلھ اکردیبھ داداشش با افتخار نگاه م

لبخند زدمو رو بھ خالھ ...  ارهی بھ خاطر بتونستیسالش بود و اصال داداشش رو نم
 : گفتم

  من بزرگ نشدم ؟؟ینی-
 :  خودش رو انداخت وسط و گفتکانی خواست جوابمو بده کھ نخالھ

  ...  !!ی نھ از نظر اندازه ھا از نظر عقلیتو ھنوز کوچولو موند... نھ -
 :  ازش برگردوندم مامان گفتتی با اعصباننگاھمو

 !! ...   نکنتیی انقدر بچمو اذکانین-
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 ...  دنده و پر حرفھیلجباز و !!!! ی ھستی تو ھنوزم ھمون طور کھ بودکانین -  نیآبت
 :   بھ حرف اومد وگفتآتنا

 ...  و البتھ بچھ-
 :  زدمو گفتملبخند

 !!!  نوش جونتکانی آقا نیخورد-
 :  ھم گفتیی و زن دادندی خندھمھ

 میی جانی چھار پنج ساعتھ کھ اکننی خونھ؟؟؟؟ زشتھ مردم نگامون ممی برستیبھتر ن-
 ... 
 می دارگھی ما دستای بد ندی حالھ ما رو ھم بکنتیرعا...  گھی راست مالیآره سھ - ییدا
 !!...  میشی مریپ

 !) آره جون عمت( تھی تازه سر جوونبھزاد حالت خوبھ ؟؟؟ تو کھ - مامان
 ...  عاطفھ تو ام دلت خوشھ ھا -  ییدا
 (!)  ذره شده تازه گشنمم ھستھی تو رو خدا دلم واسھ خونھ میمامان بر -  نیآبت

 ...   ھاموننی بھ سمت ماشمیُ و راه افتادمیدی خندھممون
 نای اییدا... ا  البتھ فقط ممی خونھ خالھ و شب ھم اون جا بخوابمی شد ھمھ برقرار

 ...   و سامان خونھ تنھا بودنرای خودشون چون سمی خونھ رفتنیم
 کردمی کھ من فکر مکردی چنان با دقت بھ ھمھ جا نگاه منی آبتمی خونھ خالھ شدوارد
 ...   فتھی از قلمش بیزی وقت چھینکنھ 
 ییموی دامن بلنده ست لھی بلند با راھنی پھیُ اتاق آتنا شدم و لباسمو عوض کردمو وارد
ُ گوشھ از اتاق گذاشتم و ھی ھامو ھم لی وسافویک...  قشنگ یی طالی روسرھی و دمیپوش

 ...   رونیاومدم ب
 ھم یکی آتنا و ی ھم برایکیُ اتاق خود خالھ یکی خالھ سھ تا خواب داشت ی خونھ

 کانیخالھ و مامان و ن... ُ اتاقش ھم کھ ھمچنان سر جاش بود ی ھالی ، وسانی آبتیبرا
 ...   آتنا وارد آشپز خونھ شدزدنی مبل و باھم حرف می نشستھ بودن رونیو آبت

 ...  م؟؟ی کمکم با ھم سفره رو بندازیایم-
 ...  آره-

سر راھمون کھ ...  می ھا رو بردلی شام رو انداختم و وسای با کمک آتنا سفره خالصھ
 با کنمی مدیتاک(بعدش ھم با آرامش در کنار ھم ...  می جوجھ گرفتھ بودمیومدی ممیداشت

 و بعدش ھم بھ زور می موندداری تا نصفھ شب بمویشاممون رو خورد!!!!!!!!) آرامش 
 !!!!!!... میدیخواب
*** 
 سر کردم مویچشامو مالوندمو روسر...  آتنا از خواب بلند شدم ی با سر وصداصبح
ُ بودم از اتاق اومدم دهی شده بود و من واقعا ً ترسی آتنا و خنده باھم قاطیغایج یصدا

 ...  کردمی نگاه منی زده بھ آبترتیح...  شکھ شده بودم دمیدی کھ میزیاز چ...  رونیب
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 کھ اونو بزاره کردی التماس مھی و داد و گرغی آتنا رو گرفتھ بود بغلشو آتنا ھم با جنیآبت
ھم خنده ام گرفتھ بود از دست ...  چرخوندی با خنده اونو دور خونھ منمی و آبتنیزم

 مبل نشستھ بودن و یمامان و خالھ ھم رو...  ھی آتنا گری ھاھی و ھم از گرنی آبتیکارا
 : گفتی و مزدیآتنا مدام داد م... نبود ...  ھم انکی و ندنیخندیم
دست بھ من نزن ...  ی ابھی غرتو...  یستیتو داداش من ن...  بھیغر...  نیبزارم زم-

 ...   کمکــــایمامااااااان ب...  یتو نامحرم... 
 دهی سال دزدهی بعد سشبی بود و تازه دبھی ھنوز براش غرنی آتنا حقم داشت آبتخب

 بود کھ مامان و خالھ بیعج...  آتنا درد گرفت ی ھاغیآخرش سرم از ج... بودش 
 بود نیھم...  دل آزار شھی نو کھ اومد بھ بازار کھنھ مگنی مگفتنی نمنی بھ آبتیچیھ

 :گفتم...  آشپز خونھ ی و خالھ رفتن تون ماماقھیبعد از چند دق... واقعا ً
 تیباز... سر منم رفت ... ُ ؟؟؟؟ آتنا از کت و کول افتاد ی تمومش کنیخوای نمنیآبت-

 ...  ؟؟؟ی بچھ شدایگرفتھ ؟؟؟ 
آتنا ھم با دو اومد بھ سمتم و ... ُ اتاقش ی و رفت تونی زم کھ گفتم آتنا رو گذاشتنویا

 ھی گرگفتمی بھش میمنم ھ...  ی زارھی بغلم و شروع کرد بھ گریخودشو انداخت تو
 خودم شھی پشبیمنو باش د...  حرفا نی کنھ و از ای باھات بازخواستھینکن داداشتھ م

 کال ً نظرم اتی چرندنی شده و از ای واسھ خودش مردنیآبت گفتمی و مکردمیچھ فکرا م
 بود دهیًواقعا کھ فقط قد کش!!...  کرد ریی تغنی االن آبتی با کاراشبمیدر مورد افکار د

 تو یکین:  گفتی از اعماق قلبم مییصدا...  ؟؟؟؟کنھی کھ مھی چای بچھ بازنی؟؟؟؟ ا
 شوقش بوده  ازستی نی پسر بدنیبتآ!!!!!! یکنی نبود؟ اشتباه مگھی دزهی چھینظرت 

از جام بلند شدم مامان و خالھ ھم چنان مشغولھ حرف زدن باھم ... ِ کار االنش نیا
 :  گفتھی رفتم و در زدم بعد از چند ثاننیُبھ اتاق آبت... بودن 

 ...  دییبفرما-
ُ و باز کردمو رفتم داخل اتاقش در ُ بود و بھ سقفھ اتاقش دهی تختش دراز کشیرو... ِ
 : گفتم... بلند شد و نشست ...  مبل نشستم یرو. .. شده بود رهیخ
 !!...  ی آروم و قرار نداشتقھی دقھی ؟؟؟ قبلنا یمظلوم شد-

 ...  شنی آدما عوض میھمھ  -  نیآبت
 کھ نرفتھ ؟ تو ادتی...  ینیتو آبت...  یستی نھییِ درست؛ اما تو مثل بقشنیآدما عوض م-

 تمیی اذی انداختھی منو بھ گری سرمو شکستی کھ دست و پامو شکستی ھستینیھمون آبت
 !!... یتونستی کھ میی تا جایکرد
 :  و گفتدیخند

  ؟خوامی اون اتفاقا معذرت می کار کنم ؟ ناراحت شم ؟ بگم برایخب حاال چ-
 کھ یکنی بگم اگھ تو فکر مخواستمی من گفتم چون مینھ من نگفتم کھ معذرت  بخوا-

 من بزرگ شدم گفتی راست مکانی نشبیشدم د ًعوض ن ً◌  اما من اصالیعوض شد
من ھمونم کھ ... پاک و دست نخورده ... کودکونھ بچھگونھ ... اما افکارم ھنوز ھمونھ 
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من ھنوزم بھ شعر ...   ناراحت نشدم یکرد  کھیی کدوم از کارھاچی وقت بخاطر ھچیھ
 ...   عالقھ دارم ؛ ھنوزم

 ...   نگفتم...  اما ...   دلم مونده بود ی رو کھ سال ھا توی بگم حرفخواستمیم
 ی با اون سن کمت مثنوی حتی بچھ کھ بودادمھی حرفا رو ولش کن نیا - نیآبت
  ؟یخونی شعر برام مھی!!...  یِ و تو نخ شعر حفظ کردن بودیخوندیم
 ...  چرا کھ نھ-
 : شروع کردم بھ خوندنو

  وانھید,  بھ افالک مزنشھی اندسنگِ
 ی سرطاسانرهی و از تی کھ انسانچون
   توی کھ شعور ھمھ آفاقدی گوزھره
  یرانی داند کھ تو بر حافظھ اش حمور
  ھم سر و ھم سامان رای ره عشق دھدر

 ی سامانی سر و بی بی بھ معشوق رسچون
  رازی و باز از پی نھان داردهی در دراز
  ی رانی بھ توفان و خطر مدهی دیکشت

 یمست,  یشی از ھندسھ روشن خومست
 ی سرگرداننھیی در آنھیی در آپشت
  بزم خرابات شعورنیکھ در ا,  دل یا,  کن بس

 یوانی از شعر تو دارد بھ بغل دھرکس
  بھ رازشیندی بھ اسرار فروبند و ملب

 ی از قافلھ مور و ملخ درمانورنھ
 : خواستم از جام بلند شم کھ گفت...  دست زد و تشکر کرد برام

 مدت ؛ اما تو ھم نی ای کھ عوض شدم توکردمیاشتباه فکر م من یگیتو راست م-
 از سنتھ مثھ بزرگا شتری بیلیتو افکارت خ...  کنھی ھم اشتباه مکانی نیکنیاشتباه م
 ...   یزنیحرف م

 ...  نظر لطفتھ-
 داره کھ ی خالھ کارنمی رفتم تا برم ببرونیُاز جام بلند شدمو از اتاق ب  دفعھ واقعا ًنیا

 انی شام بمانی و مامان جون و نرنای ایی دای نھ آخھ شب قرار بود خونواده ایانجام بدم 
 ...   نیخونھ خالھ بھ مناسبت اومدن آبت

 *** 
 و ناھارش نجای کھ اومد انی بعد از اکانین...  دمیدی مونیزی مبل نشستھ بودمو تلویرو

 ی بود کھ برن تونیھ تنھا کارشون ھم مامان و خالھ ھم کرونیرو خورد دوباره رفت ب
 ؟ آتنا ھم کھ طبق شدی حرفاشون ھم تموم منیمگھ ا... آشپزخونھ و باھم حرف بزنن 

 خدا خواب بود ی شھی بچھ درس و مشق نداره ؟؟؟ ھمنیمعمول الال بود من موندم ا
اب ، غذا ،  بود خونی آتنا ای زندگی برنامھ  ًکال...  لب تاب ی بود پاداری ھم کھ بییوقتا
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 بغلشو تف دمی بود پرمانی زنگ اومد رفتم و در رو باز کردم نریصدا...  وتریکامپ
 ...   کانی از نشتری بی دوسش داشتم حتیلی کردم خشیمال
 ...   بسھ بسھ حالم بھم خورد -  مانینر
 :  اعتراض گفتمبا
 ...ی بدیلیخ!!!  مانینر-

 ی ھم اصال ً بھ رومانینر...  نشستم می قبلی سر جادموی ھم کشی اخمامو توبعدشم
مامان جون ...  آشپزخونھ ی ھم وجود داره و رفت توی ایکی نھی کھ وردیمبارکش ن

 ...   بودومدهیھم کھ انگار ن
 ی با خنده از آشپزخونھ خارج شد و بھ سمتم اومد و کنارم رومانی نرقھی از چند دقبعد

 : مبل نشست و گفت
   ؟ی باشنی غمگنمینب-
 ...   نگفتمیچیھ

   ؟یاز دست من ناراحت – مانینر
 !!!! ی پھ خودمو زدم بھ موش مردگنھ

...   نیی سرمو انداختم پادموی خجالت کشدی انداخت دور بغلم و لپم رو بوسدستشو
 کردم ی مخفنشی سیسرمو تو) واال ؟؟؟...  ھم ھست بچھ یچھ خجالت!!!!!!  یاوخ(

 ...   خجالت نکشمنی تر از اشیکھ ب
 ...  اوھوم اوھوم-

 کھ با گلو صاف کردنش نی قلبم و بھ آبتی دستمو گذاشتم رودموی ترس باال پراز
 چھ شاعـرانھ و یوا!!... ( عذابھ من یملکھ ... موجب ترس بنده شده بود نگاه کردم 

 :  نگاه کرد و بلند گفتنی بھ آبتقھی چند دقمانینر!!!!)  ـکیرمانت
 !!!! نیآبت-

 ھم کھ از جاش مانینر...  مانھی بود کھ اون نردهی کلمھ فھمنی کھ با انی تازه مثل انیآبت
 ...    رو بغل کردنگھی رفت و ھردوشون ھمدنیبلند شده بود ؛ بھ سمت آبت

   واقعا ً ؟یی تونی ؟ ای چقدر بزرگ شدنیآبت – مانینر
  ؟؟؟ی خودتمانینر...  مانینر – نیآبت
 سوالھ آخھ ؟؟؟... نھ پھ روحمھ -

 شدن و خالھ دوباره نی اومدن و متوجھ اومدن آبترونی و خالھ ھم از آشپز خونھ بمامان
 :  و گفتنی بغلھ آبتدی شد و پرریجو گ

 ...  ی کھ تو برگشتشھیھنوزم باورم نم-
 یذاشت تا حاال نشبیمامان تو رو جون آبا و اجدات باور کن کھ من اومدم از د -  نیآبت

  ؟نمی بغلت بشامی اصال ً بیخوایمن جم بخورم م
شرم ...  شده ای حیپسره رفتھ فرنگ ب...  یکنیغلط م...  یکنی خود میتو ب - خالھ

  ؟؟یکنینم
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 بود آخھ ؟ ی چھ حرفنیا...  حرفت نی خالھ جون نھ بھ اون بغل کردنات نھ بھ اآخھ
 آخر سر ھم گفتی نمیچیده بود و ھ تو نخھ حرفھ خالھ مونقھی تا پنچ دقنی آبتچارهیب

 :  خنده و با خنده گفتمریطاقتم تموم شد و زدم ز
 خورده ھی حرفات نی بھ امی ؟؟؟ حاال ما عادت داریگی مھی چنایا...  خالھ مردم  یوا-

 !...   و بکننیمراعات آبت
 : سرش گفتی عالمت سوال باالھی با نی و آبتدندی خندمانی و خالھ و نرمامان

  جا چھ خبره ؟؟؟نی بده احی بھ من توضیکی شھیم-
 !!!!! حرفا نکننی اری جون تو خودتو درگییدا – مانینر
 از یکیخالصھ اون شبم گذشت و شد ...  نگفت و ساکت شد یچی ھگھی ھم دنیآبت

 نی دلت اگھ گرفت سکوت کن ، اگنیم...  گھی دنھی ھمیزندگ...  می خوبھ زندگیشبا
  ... Iفھمی را بھ جز خدا نمی دلتنگی کس معنچیھ... روزا 

 ))* کانین*((
 کن امروز رو ی بر زبانم جارشھیروزم رو با نام تو آغاز کردم نامت رو ھم!  ایخدا

 نی رب العالمای نیآم...  بگردون زانمی من و دوستانم و عزی برایروز خوب و آروم
 شدی میعنی...  رونی از مسجد اومدم بدموی سجده کردمو مھر رو بوسگھی بار دھی... 

از خدا خواستھ بودم کھ کمکم کنھ بھ ھر ...  مکنی مشی بشھ ؟؟؟ راضیمامان راض
 یی رو بخواد و اون باالیزی چیی از اون باالی کسشھیمگھ م...  تونھی کھ میروش

 یکی نی شک داشتھ باشم اما از ای اگھی دزیاگھ در مورد ھر چ...   رو نبخشھ یزیچ
 اقتی لرمدوایُفقط ام... شک ندارم ... مطمئم خدا بخشنده ھست و رعوف و مھربون 

 در رو با دمیبھ خونھ رس...  مسجد محلھ رو تا خونھ قدم زدم نیراه ب...  داشتھ باشم 
...  کردی تلفن و صحبت مزی میوارد خونھ شدم مامان نشستھ بود پا...   باز کردم دیکل

منتظر موندم تا مامان تلفن و قطع کنھ و ...  سالم دادم یم مبل و بھ آروینشستم رو
 رو گذاشت سر جاشو خواست از جاش بلند بشھ یباالخره گوش...  بشھ حرفاش تموم

 : کھ گفتم
 ...   باھات حرف دارمنیمامان بش-

 :  متعجب نشست و گفتمامان
  ؟کانی نیخوب-
خب ...   نی نشی و اعصباننید کھ خوب بھ حرفام گوش بخوامیآره خوبم فقط از شما م-
 ؟

 :  شده بود گفتشتری کھ تعجبش بمامان
 ...   نھ ؟ سکتھ کردمای یگی مکانی شده نیچ-
 ...  نی نشی بھتون بگم کھ اعصبانی چجوردونمینم...  نیدونیمامان م... چشم -
 ...   بگو مادر نصفھ جون شدم-
 ...  ازدواج کنم...  خوامیم... مامان -
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...   فرش نگاه کردم ی فرستادمو بھ گالرونی گلوم حبس شده بود رو بی کھ تونفسمو
 ی نگاه کردن بھ گل ھاقھیبعد از چند دق... ھر لحظھ منتظر عکس العمل مامان بودم 
 عکس چی و بدون ھگفتی نمیچیمامان ھ... فرش طاقتم تموم شد و بھ مامان نگاه کردم 

 : گفتم دمویترس...   شده بودرهی فقط بھم خیالعمل
  مامان حالت خوبھ ؟... مامان ؟-

 :  زد و گفتپلک
  ادامش ؟؟شنومیخب م-

 :  فرستادمو گفتمرونی نفسمو آه مانند بھ بدوباره
  ؟نی نداری مشکلھیی قضنی شما با ایعنی-
  از اونایکینھ ؟ تو ام ...  گھی ازدواج کنھ ددی بایباالخره ھر جوون...  ینھ چھ مشکل-

 ... 
 :  گفتمدموی کشی از سر آسودگی نفسدوباره

 ...   ازدواجیو من برا-
 ))* یکین*((

 :  کھ گفتدمی رو شندکانی نی کھ صداومدمی منیی از پلھ ھا پاداشتم
 ...   ، نازگل خانومو انتخاب کردمیکی ازدواج دوست نیو من برا-

 ...    بند اومد و سر جام خشکم زدنفسم
 معنا نبودن نی بھ اای ؟ آدنی میی چھ معناناینازگل؟ ا...  ؟ ازدواج ؟گفتی می چکانین

 با نازگل ازدواج کنھ ؟ من چقدر احمق بودم کھ در تمام خوادی مکانیکھ ن... کھ ... کھ 
 اونا باھم دهی مامان اجازه میعنی بھ نازگل عالقھ داره؟ کانی بودم کھ ندهی مدت نفھمنیا

   عالقھ داره ؟کانی بھ ن نازگل ھمیعنی ازدواج کنن ؟
 از شیُ کھ بھ مغزم ھجوم اورد درد گرفت و موندن بی از ھجوم سواالت متعددسرم

 !...     ندونستھ مو راھھ نرفتھ رو دوباره برگشتمزیحد رو جا
 ))* کانین*((
 نگفتم و یچی فقط و فقط بھم نگاه کرد منم ھی اقھی جملھ ، مامان چند دقنی از گفتن ابعد

 ...   منتظر جوابش شدم
 ...  اگھ...  اگھ  - مامان

  مامان ؟یاگھ چ-
 :  بھم نگاه کرد و گفتمصمم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یکنی مکاریچ... نھ ... اگھ من بگم -
...  چقدر برام سخت و طاقت فرسا شده دنی کھ نفس کشدمیحاال فھم...  بند اومد نفسم
 :  فکر کردم و گفتمقھی ؟ چند دقگفتمی می نبود؟ چنی سوال سخت تر از اایخدا

 من یفقط اونجور...  کشمی رو خط می نھ و دور ھمچگمیمنم م... نھ ...  دیاگھ شما بگ-
  مامان؟نیخوای نمنویشما کھ ا...  شمی ملی متحرک تبدی مرده ھیبھ 

 :  داد و گفترونی ، بدونمی نمی از سر چنفسشو
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  ؟ی بکنی بھ خاطر من ھر کاریتو حاضر-
 :  گفتمیدی تردچی ھبدون

 ، ری بمدی بھ من بگرمی منی قاف مطمئن باشیمامان شما بھ من بگو برو تا قلھ ... آره -
 حرف شما حرف بزنم ؟ شما بعد از خدا تنھا ی روتونمیاصال ً مگھ من م...  رمیمیم

 ... یمامن من
 ...   نھ...  گمیپس من م-

 مردن و زنده موندنم مرده بودن نیمامان ب...  رفت نی باره از بکی بھ دمیُ امتمامھ
 در جواب سوال شی پھی چند ثاننیھمون مرده متحرک رو برام انتخاب کرد منم ھم

نھ ؟؟؟ پس ھمھ ...   مرده و قولش گنی و ممیمری مری بمدیمامان گفتھ بودم کھ اگھ بگ
 ...  نخداحافظ عشق م...  تموم شد زیچ
 تموم شده زی ھمھ چگھید...  ُسر تکون دادن بھ سمت اتاق رفتم  ھی جام بلند شدمو با از

 از متی بھ قستمی من حاظر نارمی نازگل رو بھ دست بیمتی بھ ھر قستمیمن حاظر ن... 
 چون مادرم تمومھ عمرشو ارمی ، مادرم نازگل رو بھ دست بمیدست دادن تمومھ زندگ

 نیپس با ا...  صرف بزرگ کردن من کرده شویندگ زی روزانی و بھترشویجوون
 نی کردم و امالی خونھ پدرم رو پایعنی زدمی حرف مادرم حرف میوجود اگھ من رو

 ریغ...  کنار بزارم ی روزھی تونمی کھ نازگل رو ھم منھی ایکنار گذاشتن مادرم بھ معن
 ...  فظخداحا...  خداحافظ عشق من... پس خداحافظ عشق من !!!!!  ستی ھم ننیاز ا

 ی در حالخوندی سر سجاده بود و داشت نماز میکین... ُ وارد اتاق شدم ی سر افکندگبا
از نردبون ...  ھودهی ھدف پوچ و بھی شده بود بھ لی تموم شده بود و تبدمیکھ من زندگ

آخھ من .. عشق عشق عشق ... عشق ؟؟؟؟عشق ...  دمیدراز کش... تخت باال رفتم 
 بود کھ سال ھا در یزیعشق چ...  کلمھ بودم کی نیھم  اززی ؟ من لبرتونستمیچطور م

 قلب سرشار از نی دفعھ اھی... و حاال ...  داشت انی و جردیجوشیوجود من داشت م
 قلب بزرگ و نی اھی چند ثاننی ھمی تویحاال حت!!! ... شدیعشق داشت خشک م

 کھ من ھرگز یزی و از سنگ از فوالد چشدیسرشار از محبتم داشت خشک م
 از جنس سنگ شدمی مدی ؟ من بایخی ؟ قلب یخی ؟ مرد یخی ؟ شدمی مدیخواستم ، باینم
 از من خواستھ نویمادرم ا...  ؟؟؟؟خواستی کھ مادرم می ای فوالدیھا

 !!!!!!!!!! ... بود؟؟؟؟؟
  ام؟یستانی کھ با ایستی ایم

 ! قینارف
 م؟یی کھ بتنھای نھی راھم ممھی ندر

  کھی کنی مجوابم
 ی گرفتھ باشدهی سوالم را نادنیآخر

 ی خوبنی چقدر بد است بھ اآه
  کھ قرار بود ھنوز ھا تمام نشودی کسنی کردتمام
  قلب من؟ی کنی تقلب مچرا
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 ؟ی شوی متی قرار قرارھای بچرا
 م؟ی ، شعر بشورانمی بخوانخی ، تارمی بنا نبود فلسفھ بخوانمگر
 !!!!ی چھ شده است کھ ناگھان با بھنگامحاال

  توقفم را ھنوز سفارش نداده امی من کفش ھاکھ
 :یی گوی تو مو

 !تمام                   
 !؟ی دانستیمگر نم...  ؟ی نا تمام بگذارتا

  نرفتھ ام را؟ی نشانت نداده ام ، راه ھامگر
  نگفتھ ام را ؟ی نخوانده بودم ، شعر ھاتی برامگر
 نمی گزی شعر بر نمی تو را برامن

  استدهی تو برگزی مرا براشعر
  می آی بھ سراغت نمیاری ھوشدر
 ابمی ی بار از سوزش انگشتانم در مھر
  ، ھر بارکھ

 ... نوشتھ امینام تو را م              
 )ی منزونیحس(

*** 
 ))*یکین*((

 شیچند روز پ...  رونی بادیُ از اتاق بکانی بودم کھ ندهیاز صبح کھ بلند شده بودم ند 
 افھی با اون قکانی بعدشم کھ نقھیُ اون جملھ وارد اتاقم شدمو چند دقدنی با شنھم کھ من

 نی بیی کھ بعد از رفتن من مگھ چھ حرفادونستمیُ وارد اتاق شد و من نمختشیبھم ر
ًتا حاال اصال سابقھ ...  شده بود ی جورنی اکانیبدل شده کھ ن  و مامان رد وکانین

 رو ھم کانی بار اخم نھی تا حاال یمن حت!...  بوده باشھ ینجوری اکانینداشتھ بود کھ ن
ُ افتاده کھ ی مدت کم چھ اتفاقنیآخھ تو ا...  باعث رنجشم شده بود نی بودم و ادهیند
 بودم و دهی رو فھمزی چھی چند روز فقط نی ایمن تو...  و بھم زده؟؟کانی نینطوریا
 ی لبخندی حتدیخندی نمگھی دکانین. !.. سابق نبود ِکانی اون نگھی دکانی کھ ننی انمیا
ً معلوم بود کھ حتما مامان با ازدواجشون مخالفت کرده نمیا...  لبش ھم نبود ی روگھید

 قراری انقدر آشفتھ و بمان انقدر بھ نازگل عالقھ داره کھ با جواب نھ ماکانی نیعنی... 
 تر شی بکانین...  کردیُ کھ افتاده بود من رو ناراحت میشده بود ؟ بھ ھر حال ھر اتفاق

 دی و ھمھ جا پشتم ھست اگھ شاشھی برام مھھ تنھا داداشمھ کھ ھمیزی و چیاز ھر کس
  مامان ھستمونی نصفش رو مدکنمی می زندگی و با خنده و شادیمن االن دارم بھ راحت

 چی غم ھتونستمینم...  نمی غمشو ببتونستمینم...   کانی نونی اش رو مدگھیو نصف د
 ...   کھ داداشم بودکانی چھ برسھ بھ ننمیب رو بیکس

 چم شده بود کھ مدام خون دماغ دونستمینم...  خوب نبود ادی زیلی خودم ھم خحالھ
 برگشتن از دانشگاه بھ صورتم ادهی بود کھ موقع پیادی زی فکر کنم از گرماکردمیم
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ِ قرار ی قرار بودم بیب کال ً...  کرده بود قراری بی طورنیخورده بود و من رو ا
 خودم ی ھایقراری ِ بقراری مامان و بی ھایرارقی ِ بقراری ؛ بکانی نی ھایقراریب

 ...   کنمکاری چدی بادونستمی و نمدیباری از سر و روم می و آشفتگیقراریب!!!!... 
*** 

در مورد امتحانا و درسا صحبت )  ھای از ھم کالسیکی( دهی دانشگاه بودم و با فریتو
 و مکتی نھی ی رومی ھردومون نشستکردی میی آفتاب ھم کھ ھمچنان خود نمامیکردیم

 : و گفتدینازگل ھم بھمون رس...  حرفامونو میدوباره از سر گرفت
 !!!...  مھم دارمیـلی خیـلی خبر خھیبچھ ھا ... بچھ ھا -

 :  گفتدهیفر
  شده ؟یخاک بھ سرم چ-

 ...بگم ؟؟؟ – نازگل
 !!! ... ی نصفھ جونمون کردگھیبگو د-

 کی بھمون نزددی کنی کھ فکرشو میزیامتحانات از اون چ... خب ... خب  - نازگل
 !!!! ترند

 :  سرشو گفتمی زدم تویکی
 ...   بگھخوادی میگفتم حاال چ...  ریبم-

 ...  شھی شروع مًبای امتحانامون تقرگھی سھ چھار ماه دھی...  ھا گھی راس میول – دهیفر
 )کھ؟ی زود و نزدیلی خگھیبھ نظرتون سھ چھار ماه د(
 و ی بستنکوی ؟ من قھوه ھوسم شده و کمی بخوریزی چھی کافھ می برگمیخب حاال م-

 !!!!!!!!!وهیآبم
  ھا ؟ چھ خبرتھ بابا ؟؟؟؟؟یماشاال ماشاال چش نخور - نازگل

 میبر... م ھا  کافھ ھھ بخورنی از ای درست و حسابزهی چھی بار خواستم ھیتوام کھ -
 !... بابا اصال ً نخواستم

 !!!!!  جنبھیب - نازگل
 ...  خودت-

 :  وسط حرفمو گفتدی پردهیفر
 د؟ی نداریکار...  دعواتون نشده نی تر از اشی تا برمی مگھیخب بچھ ھا من د-
  نھ-

 !!! کارمیمنم کھ کال ً ب - نازگل
 ...  پس خداحافظ تا فردا - دهیفر
 ...  تا فردا-

 ...   تا فردایول...  امی فردا ندیمن شا - نازگل
 ...    خودش ھای بود برای اونھی نازگل ھم دنیا

 ...  یکی ننیبب - نازگل
 بلھ ؟-



 @cafeetakroman      اختصاصی کافھ تک رمان             تی چشمھاتیرمان ھو

 71 

  ؟یشی بگم ؟ ناراحت نمیزی چھیمن ...  گمیم-
 ...  نھ بگو-
 ...    عاشقت شدهھی مھدونی اگمی باور کن من کھ منیبب-
 یحت...  ومدیً چرا کال ازش بدم مدونمیم دست داد نم اسمش حالت تھوع بھندنھی شبا

 ...  دادی بھم دست نمی ھم بود اما حس خوبی آدم خوبنکھی با ادیشا
 ...  نازگل تو کھ باز-

 :  قطع کرد و گفتحرفمو
 منم کنھی بھت نگا می کار کنم خو؟ خودش ھیمن چ...  ای نشی اعصبانی قول دادیھ-

 ...   درموردش حرف بزنمشمیمجبور م
  ؟نجاسیکو ؟ ا-
 امونوی وقتھ روبرومون نشستھ و داره زاق سیلی ؟ خیکی نیستیًتو واقعا متوجھ ن-

 ...  زنھیچوب م
 دست خواستی واقعا ً نمنیا...  نگاه کردم گفتی کھ نازگل می شدمو بھ سمتیاعصبان

 کھ ھر ومدیخوشم ھم نم واقعا ً از دستش خستھ شده بودمو گھیاز سر من برداره ؟ د
 ...    حرف بزنمومدی ھم بدم میلی کھ ازش خبھی مرد غرھیروز با 

 ھی کھ کردمیفقط داشتم خودمو کنترل م...   کھ نگاه کردم بلند شد اومد بھ طرفم بھش
 می مترھیدر فاصلھ ...  اوردیً واقعا داشت شورشو در مگھی نکنم دیزیوقت آبرو ر

 ھم کھ شده نگام ی اھی ثانی براخواستی انداختم اصال ً دلم نمنییسرمو پا...  بود ستادهیا
 باالخره گفتی ھم نمیچی بود و ھستادهی اما بلند شده بود و ازگلنا...  فتھیبھ نگاش ب

بھ محض !!!! ...  ُصبرم تموم شد و از جام بلند  شدم ، بلند شدنم ھمانا افتادنم ھم ھمانا 
... ُ کھ داشتم دوباره خود بھ خود افتادم سر جام ی بدی جھی کھ بلند شدم با سرگنیا

ُ افتادم سر جام داد ی طورنی ای بد بود وقتالم روزا چم شده بود ھمش حنی ادونمینم
 سرمو خم یدستامو گذاشتم رو...  دوتا پاش ی ھم نشست روینازگل در اومد و مھدو

 یاز بو...  بود دهیسر درد امونمو بر...  دیپوکیسرم واقعا داشت از درد م... شدم 
...  نی با ابرنمرده شورشو ب...  خوردی زده بود ھم حالم داشت بھم می کھ مھدویعطر

 طور کھ نی واقعا ً حالم بد شده بود ھمگھید...  نزار دھنم بھ حرف بد باز شھ ھا ایخدا
 :  بود گفتمنییسرم پا

 !!! ... ستی االن واقعا ً حالم خوب ندی برشھی می مھدویآقا-
سرم ...   کردمی عطرشو حس می ً ازش خواستم کھ بره اما ھنوزم بومای کھ مستقنی ابا

 کھ دستشو دمی خودم دینازگل رو جلو...  رهی چھ مرگشھ کھ نمنمیرو باال کردم تا بب
 :  زدغی دھنشو جیگرفت جلو

 ...   خوووووووووون... اااااااااااااااااا -
ً لبم خون بود و کال خون بود کھ یباال...  مینی بی رودمی راستمو باال اوردمو کشدست
 ...   ومدی ممینیاز ب

 :  بھ سمت من کھ داد زدمارهی دستشو باال اورد و خواست بیمھدو
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 ی و راحتم بزاری بریخوای ؟ نمستی حالم خوب نینیبینم...  ی نزدیدست بھ من زد-
 ...  گھیِ؟ ھان ؟ د برو د

 ...  خوامیمعذرت  م - یمھدو
 چند برگ فشی کی از توینازگل فور...  دمشو گذاشت رو کولشو رفت رهباالخ

 ی در اورد  و بھم داد سرمو باال گرفتم و دستمال ھا رو گذاشتم رویدستمال کاغذ
 کھ خون دماغم بند اومد ، رفتم قھی شده بود بعد از چند دقی جارمینی کھ از بییخون ھا

 ...   ادی ذره جا بھیو حالم   تا دست و صورتم رو بشورمییبھ دست شو
 :  بھ سمتمو گفتدی دویفور...  نازگل منتظرمھ دمی اومدم کھ درونی بیی دستشواز
  ؟یخوب-
 ...  آره خوبم نگران نباش-
  دکتر ؟میبر-
 نی ھفتھ انی ای ھم توگھیِچند بار د...  خون دماغھ سادس ھی فقط نی اھینھ بابا دکتر چ-

 ...   شدمیطور
 یری تر مری خورده دھی االن زنگ بزن بھ مامانت بگو نیزود باش ھم... ر  بد تگھید-

 ...  خونھ
 کشش ندادمو زنگ زدم نمی ھمی براشھی ھم کھ اصرار بکنم نازگل قانع نمی ھر چدمید

 نداشت ی دکتر رفتن ھم ضررھی نبود و یفی تعریلیحالم ھم خ... بھ مامانو خبر دادم 
 می نھی ً بایتقر...   تا نوبتم بشھ می منتظر موندمویبا نازگل بھ سمت مطب دکتر رفت... 

 یسالم کردمو رو...  ُ کرد و منم رفتم داخل اتاق دکتر دا اسممو صیساعت بعد منش
 : دیخانم دکتر ازم پرس...   زن بود نشستم ھی کنار دکتر کھ یصندل

  ؟زمی شده عزیخب چ-
 :  دادمجواب

 حال شمی دارم و خون دماغ مجھی ھستش کھ مدام سرگی ماھھی ھی  ًبای اما تقردونمینم-
 ...   رو ندارمی کارچی ھی ھم ھستش کھ حوصلھ ی ھفتھ اھی ھم ندارم و ی خوبیروح
 :  کرد و گفتنمی فشارمو گرفتو معااول

 ھی نانی اطمی برای باشھ ولادی زھی از کم خوننای ای ھمھ دمی مصیخب من تشخ-
 دارو تی احتمالھی کم خونی تا مطمئن بشم،بعد برای کھ بدسمینوی برات مشیآزما
 ...   کنمزیتجو

 ...  دیدیزحمت کش...   ممنون یلیخ-
  یخدا بھ ھمرات ، سالمت باش...  کنمیخواھش م-
 ...  خداحافظتون باشھ-

 کھ دکتر گفتھ بود رو ییزای چی و منم اول ھمھ می اومدرونی مطب دکتر با نازگل باز
...   می تر بود رفتنیی پاابونی کھ چند تا خشگاهی آزماھی نازگل گفتم و بعدش ھم بھ یبرا

 شیبعد از انجام آزما...  بدم شی تا نوبتم بشھ و آزمامی االف شدی چند ساعتھیاونجا ھم 
 و بعد از سالم کردن بھ مامان و با گفتن میدی شب بود کھ بھ خونھ رسده  ً ساعتبایتقر
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 کانین...  ُ لباسامو عوض کردمو بھ اتاق خواب رفتم ستی نلمی کھ شام و غذا منیا
 کنم چون ھم حالھ خودم خوب دارشی بخواستمی و منم نمبردی ً در خواب بھ سر مقایعم

 چی و بدون ھ آروم یلی خنی ھمیبرا...  ود ھم خوب نبکانینبود و ھم احتماال ًحالھ ن
 یلی کھ خدی نکشیزی خستھ بودم چیلی و چون خدموی تختم دراز کشی روییسر و صدا
 ...   خوابم بردعیزود و سر

*** 
 ))*کانین*((

 وقت چیھ...  زدمی پرسھ مابونای خی شب گذشتھ بود و من ھنوز توازدهی از ساعت
 ؟ یکدوم زندگ...  ؟ ھھ یزندگ...  بشم دیُ کردن ناامی اندازه از زندگنینشده بود بھ ا

 ھمھ نی ھمھ سال با انی من ایعنی...  شھیباورم نم...  تموم شده بود گھی من دیزندگ
 ھی نیبا ھم... نھ ...  ؟ دنی نھ شنی نگھ داشتھ بودم برام دوشی عشقو رونی بار ایسخت

 یحت...  می عذاب عظھی شده بود بھ لی و تبدختھی من بھم ری زندگیکلمھ دو حرف
 فکر کردم کھ خود نیاما بعد بھ ا...  کنم ی بھ سرم زد کھ خود کششبی کھ دیجور

 دیطلبی عشق رو مجودم ؟ درستھ من عاشق بودم و تمام وستی مگھ نرهی گناه کبھی یکش
چند ...  رو برنجونم دگارمی خودم رو آفری خودم رو بکشم و خداشدی نملی دلنیاما ا

اما ...  خورده سرد شده بود و سوز داشت ھی و ھوا گذشتیروز از اومدن زمستون م
چون ھنوز قلبم داغ بود و پر حرارت و عشقم ...  کردمی رو حس نمی ای سردچیمن ھ

 ھمھ نی اشدی بسپرم ؟؟؟ مگھ می عشقم رو بھ فراموششدیمگھ م...  ردایبھ نازگل پا
 از ترشیً رو خاموش کرده بودم مامان مطمئنا بمیفراموش کنم ؟؟؟ گوش... خاطره و 

از ھمھ ... از اون فضا از اون ... از خونھ ...  من ی بار بھم زنگ زده بود ولستیب
 سند مرگ ی خودش مھر کرد پاامانم...  و از ھمھ ھم زده شده بودم ومدی بدم میچ

 سر زنده و کانی من اون نگھید...   نباشم و کانی اون نگھیمنو و خواست کھ من د
ھمھ ...   بودم زاری بزی برام تموم شده بود از ھمھ چزیھ چھم...  و نبودم ستمیشاداب ن

 ، یگ  شده بود روز مرهمیزندگ...  شده بود خودی و نحس و بی برام تکراری ِزندگزیچ
 چی و شب بدون ھرونی بزدمی و از خونھ مشدمی از جام بلند می ھدفچیصبح بدون ھ

 زیھھ چھ رقت انگ...  من ی شده بود تمومھ زندگنیا...  بھ خونھ ومدمی مری ، دیحراس
 جان ، ی برای خواب ، خوابی برای تخت ، تختی برای کار ، کاری برایزیم... 
 چھ ؟ی بود زندگنیواقعا ً ا...   سنگ ی برایادی ، ادی ی برای مرگ ، مرگی برایجان

 !!... ً ھم وجود داشت ؟ نھ مطمئنا نداشتنیً واقعا مسخره تر از اایآ... مسخره 
 کردندی برخورد منی گونھ بھ زمدی بارون شدم کھ مروارزی ری دونھ ھای متوجھ تازه
 لباسم مھم نبود یسیاما خ...  تر سی و منم خشدیھر لحضھ بھ شدت بارون افزوده م... 

 ی کسی ھم برای ؟ مگھ من ارزششدی می چخوردمی بود کھ من اگھ سرما منیمھم ا
و مگھ نھ ... مرده ... مرده ...  بودم ؟ مرده تحرک می کھ من مرده نیداشتم ؟ مگھ نھ ا

 برام سخت دنی و نفس کشکردمی می مرداب زندگھی ی کھ من از اون روز داشتم تونیا
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 ی مادرم حتمی فرد زندگنی ترزی کھ انقدر ارزش نداشتم کھ عزنیشده بود ؟ و مگھ نھ ا
 و در مورد نازگل بپرسھ ؟؟؟؟حاضر نشد نظر من ر

 یسرمو گذاشتم رو...  زدمو نشستم ھی تکیمی درخت قدھی گوشھ از پارک بھ ھی
 وصلش کردمو می اوردمو بھ گوشرونی شلوارم ببی جی از تومویزانوھام ھنزفر

 کردم و زجھ ھی گری و ھای از آھنگ ھاکھی با ھر تتونستمیتا م...  کردم یآھنگو پل
 !!!! کردی کس منو درک نمچیھ!!... زدم 

   کردم بازم امشبھوس
  ابونی خی بارون توریز
  طبق معمولزمی اشک برادتی بھ
  ادی بارون می آخھ وقتشھیھم 

  عاشق مثل منھی صورت رو
  شھی معلوم نمگھی فرق اشک و بارون دیحت

   بھارهی من مثلھ ابرای چشاامشب
  دارهھی بھ حال من کھ حالم گرنخند
  بذارهیری رو تو تاثتونھی نممی گرچرا
  بخند بخند کھ حالم خنده دارهآره

 ابونای طرف من رو کشونده تو خکی عشقھ نیا
  دورو برم باشھی خلوت کسنی ای توخوامینم
 رنی ھم می پلکام رونھ
 ھی از گرکشمینھ دست م 

  ادی بند بخوامی منھ
  رو سرم باشھی بارون نھ چترنھ

 ھاره بی من مثلھ ابرای چشاامشب
  دارهھی بھ حال من کھ حالم گرنخند
  بذارهیری رو تو تاثتونھی نممی گرچرا
  بخند بخند کھ حالم خنده دارهآره
  رنی ھم می پلکام رونھ
 ھی از گرکشمی دست منھ
 ادی بند بخوامی منھ
  رو سرم باشھینھ بارون نھ چتر 

  بھارهی من مثلھ ابرای چشاامشب
  دارهھی بھ حال من کھ حالم گرنخند
  بذارهیری رو تو تاثتونھی نممی گرچرا
  بخند بخند کھ حالم خنده دارهآره
 ) گانھیبخند ـ محسن ( 
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 : ی بعدترک
   نم نم بارونی اببار
  امشب دلم خستھ استببار
 ، امشب دل تنگھببار
  درھا بھ روم بستھ ستھمھ
  ،ی ابر بارونی اببار
  و گونھ مو تر کنببار
 ،ی ابر بارونی اببار
 ...  بغضو پرپرکننی اببار

 : گفتیُ افتادم کھ می اون شعرادی و قطع کردم بھ آھنگ
 .... و نـمھسھی خـستھ شـدم بـس کـھ چـشام خــگھی دمـن

 .... نـگمیزی و بـفھممو بـازم چـنمی بـبخـوب
 ....ی از بـس کـھ شـکستم از خـوددمی بـرـگھی دمـن
 ....ی شـدی شـم بـگم بـھ چـشمام چـرهی خــنھی آیتـو

 .... ثـمری سـر و تـھ، بـی خـوبو بـی از حـرفاخـستم
 .... تـازه تـری عـمر رفـتھ عـقده ھـاـھی حـسرت
 .... مـغز و شـلوغی بـی از آدمـامـتنفرم

 .... قـشنگ، مـتن جـنونی بـا اسـم ھـای کـتابااز
 ....ی بـشکنای دنـی نـوبت تـوء خـستھ شــگھید
 ....ی تـا آخـرش بـا کـفش آھـنـستادمی بـار اـنیا

 .... شـدادهی بـود پـدهی تـرسی تـا نـگجنگمی مـبـاھات
 .... گـذشتن از تـو سـاده شـدی کـھ پـشت پـا زدبـس
 ....برنی بـاز آبـروشو مـگنوی از عـشق مـھـمھ
 .... خـبرنی از خـودشون بـدنی کـل نـشون مـعـقل

 .... سـر و دسـتی پـوچو گـنده و بـی شـده حـرفامـد
 .... نـشستـدوی دشوی نـماـنی ادی بـای تـا کـبـگو
 ....دنی مـتی بـازی کـنی بـازیخوای نـمی حـتیوقـت
 ....ذارنی بـاز نـمی خـودتم کـھ بـاشیخوای مـیحـت

 ....خوادی مـالشونی کـھ خـی بـاشی اونـخوانی مـھـمھ
 ....ادی بـدم مـرکی سـی بـازـنیز ا داره اـگھی دمـن
 .... بـسھـگھی دمی راه اومـدـمی چـقد زانـو زدھـر
 .... بـسھـگھی دمی دم نـزدموی چـقد خـرد شـدھـر

 .... مـنو تـو بـا خـداـشوی عـارفو دروعـاشقو
 .... ھم صدامیخونی با ھم ممویسیمی بھ روت وارو

 ....ی بـشکنای دنـی نـوبت تـوء خـستھ شــگھید
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 ....ی تـا آخـرش بـا کـفش آھـنـستادمی بـار اـنیا
 .... شـدادهی بـود پـدهی تـرسی تـا نـگجنگمی مـبـاھات

 .... گـذشتن از تـو سـاده شـدی کـھ پـشت پـا زدبـس
 بازم خواستمیم...   صورتم کبود شد و گلوم خشک ی کردم کھ ھمھ ھی تا صبح گرانقدر

...  کاسھ پر از خون ھیچشام شده بود ...  نداشتم ختنی ری برای اشکگھی کنم اما دھیگر
...  بود اما از شدتش کم شده بود دنیبھ ساعتم نگاه کردم بارون ھنوز در حال بار

 ی صبح شد ؟ زمان برای انقدر زود گذشت ؟ و کی ک؟ صبح... ساعت ده صبح بود؟ 
 یحت...   کردمی از عبورش رو حس نمیزی چچی کھ من ھی در حالکردیخودش گذر م

 من تموم شده بود ی برازیھمھ چ...  رفتمی ھم بود کھ دانشگاه ھم نمی چند وقتھی گھید
بودن  ی معنکی داشتن ؟ ھمشون بھ یچھ معن...  ، مرگ و اتی ، حیزندگ... 

ِاز جام بلند شدم با تن ...  حالت ممکن نی ترھودهیگذروندن و تلف کردن عمر بھ ب
 قھیبعد از چند دق...  دونمینم... بھ کجا ؟ ...  تا برسم زدمیم قدم م ام آرودهیخستھ و آبکش
سرم ...  باز کردم یی صدانی آروم بدون کوچک تریلیدر رو خ...  دمیبھ خونھ رس

 ...   وارد خونھ شدم کھ...  کردمی نگاه منیم بود و بھ زنییپا
 ))* یکین*((

 ، اطی بھ سمت حکردمی فرار مدیدوی با دوو از دست نازگل کھ داشت دنبالم مداشتم
 سفت خوردم و زی چھینگاھم مدام از عقب و جلوم در رفت و آمد بود کھ محکم بھ 

 نیا...   من ی خدایوااااا... دستمو بھ سرم گرفتمو از جام بلند شدم و ...  نیُافتادم زم
!...   شناختمی نبود کھ من میکانی اون ننیا... ً مطمئنا نبود ؟  بودکانی ننیا...  نیا... 
 چشاش ری ز،یُاستخون...  دهیالغر و چروک...  دهیُ افتاده و خمیی و با شونھ ھافیضع

 سیلباسش خ!!!!!!!!...   خون ی کاسھ ھی رنگش ی قشنگ عسلیکبود و داخل چشا
 بود ؟ کانی ننی اایخدا...  نیی پاختیریاز آب بود و قطرات آب از موش و لباساش م

تمامھ افکارمو بگم ؛ کھ آخھ چرا ...  بگم خواستمی ھمون داداش خوشگلم بود ؟؟؟منیا
 گھی دی ؟ و چرا ھای خونھ ؟ کجا بودیومدی نشبی ؟ چرا دی شدی طورنی ایداداش

 :  و بھ جاش نازگل گفتدمی نداشت اما نپرسی کھ تمومیا
  ؟دی شدی شکلنی ؟ چرا ادی خودتوننی ؟؟؟؟ اکانیآقا ن-

 ...    نگاه کردمزدی میکھ چھره اش بھ سرخ کانی نبھ
 !!!!! داره ؟؟؟؟؟یبھ شما ربط - کانین
 نیا...  نبود کانی ننینھ ا...  خارج شد دمونی از پلھ ھا باال رفت و از دعی بعد سرو

 بگھ و ی تا حاال نشده بود کھ از گل نازک تر بھ کسکانین...  نبود کانیرفتار در شان ن
 عاشقش   کھ احتماال ًیرو بھ نازگل گفتھ بود ؟؟؟ کس»  نداره یبھ تو ربط« حاال جملھ 

 ی حرفا ، برانی کارا ، انی کھ بھش عالقھ داره ؟ پس انیمگھ نھ ا ھست ؟ آخھ چرا ؟
بھ نازگل نگاه کردم !!!! ) واال ...  یکنی ھا ھا می  ھدونمیبابا من چم(  بود ؟ھا؟ یچ

 : کھ گفت
 ِال داداشت خوبھ ؟ح-
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 :  دادمجواب
 ...  یلینھ خ-
 آخھ چرا ؟-
 داداشم ی ھای قراری ھا و بی ناراحتنی ای ھمھ زای چنی ای بگم کھ ھمھ خواستمیم

 برام مھم تر یزی غرور داداشم کھ از ھر چگفتمیچون اگھ م... نگفتم ... ِبخاطر توا 
 داداشم رو بھ ی سرشکستگمن...  نبود کھ من بخوام یزی چنیو ا...  شکستیبود م

 و بعدشم می خورده با ھم حرف زدھی و می رفتاطی حھبا نازگل ب...  خواستمی وجھ نمچیھ
 ...   ناھار بمونھ قبول نکرد و رفتی تعارفش کردم کھ برایھر چ
*** 

...  نھ تنھا حالش بھتر نشده بود کھ بد تر ھم شده بود کانی گذشتھ بود و نی ھفتھ اھی
 بود و فردا ھم جمعھ و امروز ھم کھ پنج شنبھ بود و منم ی روز سرد زمستونھیعصر 
 پام نگھ داره جواب ی کھ جلوی تاکسھی بودم منتظر ستادهی لنگھ پا اھی ابونیسر خ

 ی معطلقھی دقستی بھیبعد از ...  برم بھ مطب دکتر واستمخی رو گرفتھ بودمو مشمیآزما
 جلوم نگھ داشت و منم سوارش شدم و ی تاکسھی عمر تموم شد باالخره ھیکھ واسم 

 رو ی خلوت بود و کم تر کسابونای بود خی کھ ھوا باروننیآدرس رو دادم بخاطر ا
 ھینگھ داشت و منم کرا قھیبعد از چند دق...  بره یی جاادهی کھ پدی دابونی خی توشدیم

 کھ رو بھ روم بود نگاه یبھ ساختمون چند طبقھ ا... رو حساب کردم و اونم رفت 
پس !...  گفتن می بسم هللا الرحھی بھ کردی داشتم کھ وادارم می چھ احساسدونمیکردم و نم

 : معطل نکردمو گفتم
 ...  ِ خود خودتدیُ بھ امایخدا...  میبسم هللا الرحمن الرح-

 وارد ستادی مورد نظرم ای طبقھ ی آسانسور توھی آسانسور شدمو بعد از چند ثانوارد
...  منتظر بمونم ی اقھی چند دقدی رفتم و اونم گفت کھ بای منشزیمطب شدمو بھ سمت م

 نوبتم شد و دی طول کشی ساعتمی نھی کوتاه ھم نبود و یلی کھ خی اقھیبعد از چند دق
 رو دادم کھ شمی جواب آزمای از سالم و احوال پرسبعد وارد مطب خانوم دکتر شدمو

 : با خنده گفتم...  رو بھ من نگاه کرد ی اقھی چند دقھیدکتر فقط ...  نھیبب
 من دای دارم بھم بگیزی چ،ی غده ا،ی سرطان،ی شده خانوم دکتر ؟؟؟ اگھ تومریزیچ-

 !!... تحملش رو دارم
 :  گفتھی فقط منو نگاه کرد و بعد از چند ثاندکتر

 اما ی ھم بدگھی دشی آزمای سرھی دی و باستمی مطمئن نادی بگم ھر چند زدیمتاسفانھ با-
 ...    شمادهی کھ نشون میجی و نتاشی آزمانیطبق ا... 

  خانوم دکتر ؟یمن چ-
 ...  یسرطان دار... شما -

...   می آرزو ھام و زندگیھمھ ...  لحضھ ھی یتو... و تموم شد ...  خشک شد لبخندم
 من بود ؟ ی زندگانیپا...  نیتموم ؟؟؟ ا...   و تار شد رهی لحضھ برام تھی در یھمھ چ

 ی من و برای ھم برازیو فکر کنم ھمھ چ...  سالم بود جدهی من تازه ھ؟ی زودنیبھ ا
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 نی اکانی من با نی زندگانینھ ؟ فقط فرق پا...  شده بود م زود تمویلی خیلی خکانین
 رم؟یبم... من قرار بود واقعا ً ...  متحرک و ی مرده ھی شده بود بھ لی تبدکانیبود کھ ن

... نداشتم ...   عاشق شدن ھم ی برای وقتگھی دی بود کھ من حتی معننی بھ انیو ا ...
 عشق بورزم ؟ من عاشق بودم ؟ ی کبھ  اصال ًخواستمی من میراست... عشق ممنوع 

 یعنی...  کردی ؟ سرم درد میچھ جور  و کجا ؟ و اصال ً؟یِ ؟ و کی ؟ و چیعاشق ک
 ...  دونمینم...   دنمینم...   دونمی شروع شد ؟ نمیمن سرطان داشتم ؟ از ک

 ...   دونستمی رو نمی چچی ھجواب
 ))* کانین*((

 در خونھ یجلو...  رونی بمی مثال ً بریی سھ تانی و آبتمانیقرار بود با نر...  بود جمعھ
شستھ  ھم بغل دستش ننی اومد آبتمانی نرقھیبعد از چند دق...  ادی بمانی بودم تا نرستادهیا

 عقب و سالم دادم و اون ھا ھم جوابمو دادند منم یبود در و باز کردم و نشستم صندل
 ی اگھیزدی چچی کوتاه ھی بود کھ جز چند تا کلمھ یچند وقت... نگفتم  ی اگھی دزیچ
 :  گفتمانی روبھ نرنیآبت...  گفتمینم
   ؟میریدماوند م-

 ...  ی ؟ چند وقتھ تو خودتیگی نمیچی ؟ تو چتھ ھکانی نیھ...  آره  -  مانینر
 ...   رو تکرار کردمانی دوباره ھمون سوال نرنی نگفتم کھ آبتیچیھ
 ...   ستیحالم خوب ن-

  ؟نیھم -نیآبت
 ...    خوردهی ؟ بچمون شکست عقشیدونینم -  مانینر
 : گفتھی با تعجب بعد از چند ثاننیآبت...  نگفتم یچیھ
  ؟گھی راست ممانینر-

 :  گوشھ نگھ داشت و بھ سمتم برگشت و گفتھی و نی ماشنماینر...  سکوت
 آره ؟-
 :  نگفتم کھ دوباره گفتیچیھ
 آررررھھھھھ ؟-

 : سرش داد زدم...   نداشتم ی خورد شده بود تعادل رواناعصابم
  ؟ی خفھ شـــشھیم-

 سواال و نی از اخوردیحالم داشت بھم م...  با تعجب بھم نگاه کردن نی و آبتمانینر
...   شدم ادهی رو باز کردمو پنی ؟ در ماشکنھی منو درک نمی کچیخدا چرا ھ... جوابا 

...  دادم ھی تکنیبھ در ماش...  بود و بس نای بوق ماشی صداشدی مدهی کھ شنییتنھا صدا
 نی از ماشمانینر...  گرفتھ بودم و حالم اومده بود سر جاش مش آراقھیبعد از چند دق

 ...   و دور زد و بھ سمتم اومدنی ماش شد وادهیپ
 ...  می برنیبش...   ؟ یآروم شد -  مانینر

تمام طول راه سکوت بود کھ ھمراه و ھمدمم ...  نی ماشی نشستم توی حرفچی ھبدون
 ...  بود
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 ))* یکین*(( 
 و ھر روز من بھ گذشتی می روز پنج شنبھ بود و دو سھ ھفتھ از اون روز لعنتعصر

 کردم کھ خوب باشم و ی می مدت سعنی حسرت خوردن و ناراحت بودن فقط تو ایجا
 داشت ی ھمھ غم و تحمل کنھ مگھ چھ گناھنی اتونستیمامان نم...  مثبت یپر از انرژ

 نکنم تشیی رو پس بھتر بود کھ القل من اذانکی و نھ غم ننھی غم منو ببتونستی؟ نھ م
 مدت دی حاال کھ شاخواستمیرف نزده بودم و م کس حچی با ھمیماریدر مورد ب!!! ... 

بھ ھمھ عشق بورزم و ھمھ ...  کنم ی زندگی رو زنده ھستم بھ خوبی اگھیزمان کوتاه د
فقط و ... اد کنن ی ی ھمھ از من بھ خوبخواستمیم... رو دوست داشتھ باشم و محبت کنم 

 !!! ... ی اگھی دزی نھ چنیفقط ھم
 روزا نی انگار اونم اگفتی نمیچی و ھنیشده بود بھ زم رهی نازگل نگاه کردم کھ خبھ

!!!  روز بد ھی روز خوب و ھی نبود ؟ نیو مگھ رسم زمونھ ھم...  نداشت یحال خوب
 کردم و بھ ی ناشکریلی چمھ خدمی اون روز کھ فھمدیشا!!! ...  بودنی ھمیزندگ... 

 ھی دی ما نبایمگھ ھمھ ...  شدم مونی کھ پشدینکش خدا ناسزا گفتم اما بھ چند ساعت
 ی ؟ مگھ ھمھ کنھیچھ فرق م...  ری ھم دیکی زود و یکی ؟ حاال می برای دننیروز از ا

 چی ؟ نھ ھخوادی ؟ و مگھ خدا بد ِ بنده اش رو ممیستی و از خدا نمیما بھ خدا تعلق ندار
 از شتریا بخد...  ستی نحکمت ی کار خدا بچیچون ھ... حکمت داشتھ  حتما ً... وقت 

 حکمت یپس تو...  ِ و با عزت و بخشنده می حکمی کھ من و تو فکرشو بکنیزیاون چ
 ... ستی نی شکچیخدا ھ
*** 

 جلو، رو کردی با کفشش سنگا رو پرت میھ!!!  از دست نازگل خورد شداعصابم
 : گفتم...  رفتیاعصابم را م

 ...  بسھ نازگل اعصابم خورد شد... ِاھھھھ -
   ؟ی اعصاب داریتو ک-
 ...  شھیھم-
 !!!  بدونیدونیاگھ نم!!! دروغ گو دشمن خداستا -
ُخبھ خبھ نمک نر-  ...  مزهی بزیُ

 :  رفت جوابمو بده کھ گفتمنازگل
 ...  امی جا واستا تا من بنی اقھینازگل تو چند دق-

ور  رفتم کھ چند متر دی نگفت و منم بھ سمت مھدویچی با تعجب نگاھم کرد و ھنازگل
 تمومش دیبا...  کردی داده بود و بھ آسمون نگاه مھی ستون تکھی و بھ ستادهیتر از ما ا

 ...  با تعجب بھم نگاه کرد...  حوصلمو سر برده بود کردمیم
  سالم-
  بھ سمت ما ؟نیچھ عجب شما اومد...  یِسالم خانوم مرتضو-
 ...  کھ چرت و پرت بگم اومدم کھ جوابتون رو بدم و برمومدمین-
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) من چھ کنم ؟ !!!(  ومدیاز نگاھش خوشم نم...  شد و منتظر جواب رهی بھم خمتعجب
 ...  واال) وا ؟ ... (  نگا کن نی بشیچیھ
 ...   برمدی سر اصل مطلب دوستم منتظرمھ و بارمی معی سردینیبب-
 ...  سرا پا گوشم...  دییبفرما-
و البتھ ھر چقدر ...  دمی جوانب کار رو سنجی فکر کردم و ھمھ زیمن درمورد ھمھ چ-

 ...   کھنھیو اون ا...   دمی رسجھی نتھیفکر کردم فقط بھ 
 ...   دادرونی رو آه مانند بنفسش

 ی با ھم روزمیتونی و نممی وجھ تفاھم ندارچیما اصال ً بھ ھ...  میخوریما بھ درد ھم نم-
 متفاوتھ و اعتقاداتمون ھم ونمی اجتماعی ھاتیموقع...  می کنی سقف زندگھی ریز

 ...  میخوری جوره بھ درد ھم نمچیپس ما ھ... مختلف 
 چرا ؟-
  نبود ؟ی کافلی ھمھ دلنیا-
 ...  اما-
 ...   وجود ندارهییگفتم کھ اما-
 سر شھی و نمھی ؟ ازدواج مسئلھ مھمدی مورد فکر کننی در اشتری کم بھی القل شھیم-

 ...   ازش گذشتیسر
 نظرم در امی بای و بھ دنرمی اگھ ھزار بارم بمی من حتستی نشتریالزم بھ فکر کردن ب-
 ...   کنھی نمیریی تغچی مورد ھنیا
 :  گفتمیشتری بدی با تاکو
 !!! ... دیمطمئن باش-
 : ادامھ دادم...  شده بود رهی بھم خدانھیُ امنا
 باشھ ؟...  مینیبی باشھ کھ ھمو می دفعھ اول و آخرنی ادوارمیدر ضمن ام-
 ...  کنمی ممویسع-
 ...  خدافظ-
 ...  خدا بھ ھمراھتون-

 رفتم ، تو ھوا کردی جدا شدم و بھ سمت نازگل کھ موشکافانھ و با شک نگاھم مازش
 :  و دستش رو گذاشت رو قلبش و گفتدی بشکن زدم کھ اونم ترسھی
 !!! ...   منویتو کھ کشت...  یکی نیرینم-
 !!!!!! ...  ی تو نخمون بودیلی خدمیخب بابا د-
 :  تو جملھ مو گفتدی جملھ مو ادامھ بدم کھ نازگل جفت پا پرخواستمیم
 ؟ ی بش گفتی داد ؟ چجھی ؟ مذاکرات نتنیدی شد ؟ بھ کجا رسی شد ؟ چیچ-

 ھااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 !!!  نازگل-
 ی بده دارم از فضولبابا جواب منو!!! ... ِ دوباره رفت تو فاز نازگل نازگلنی بابا اِیا-
 !!!!!!!!!!!!!!!!! ترکمیم
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 ...  میخوری تمومھ ما بھ درد ھم نمزیرفتم جلو گفتم ھمھ چ...  یچیھ-
  ؟نیھم-
  ؟گفتمی مدی ھم بای اگھی دزیچ-
  ؟یشی بگم ناراحت نمزی چھی-
 ...  نھ بگو-
 !!!!!!!!!!! یکی نی خریلیخ-

اون !!!!!!!  جا دانشگاه بودانی ای ناسالمتدیکشیخجالت ھم نم...  دنی کرد بھ دوشروع
آخرش ھم خستھ ...  داشتمی و منم آروم قدم بر مشدی داشت از من دور می طورنیھم

 اونم اخم دموی بھش رسقھیبعد از چند دق...  تا من بھش برسم سادیشد و سر جاش وا
 دیمن با!!!!! ! ارهیواه چھ کارا آدم شاخ در م...  تادُکرد و جلو تر از من بھ راه اف

   ما ؟می دوستھ دارنمیا... ؟ واقعا ً کھ ذاشتی اونوقت خانوم طاقچھ باال مشدمیناراحت م
... ُ منو بھ خودش اورد ینی بوق ماشی کھ صدامی چند قدم از دانشگاه دور نشده بودتازه

کھ ...  گوشمو کر کنھ ینطوری بوده کھ جرئت کرده ای کنی انمیسرمو برگردوندم کھ بب
 ؟ کنھی کار می چنجایاون ا...  دی سوال بھ ذھنم رسھی یفور...  دمی رو دنی آبتنیماش

 فکر نشوی نازگل رفت بھ طرف ماشدمی کھ دکردمی داشتم فکر موزاومده دنبالھ من ؟ ھن
 عیسر...  کنھ نی خوشگل آبدارش رو نثار آبتی چند تا از اون فحشاخواستیکنم م

 : لوشو گرفتمو گفتمرفتمو ج
 ...  نازگل-
 :  خشم بھ طرفم برگشت و گفتبا
 ھااان؟-

 :  زمزمھ کردمآروم
 !!!!! ھان و کوفت-
   ؟ی گفتیزیچ-
 ...   نھ-

 : گفت...  شد و بھ سمتم اومد ادهی پنشی از ماشنی لحضھ آبتنی ھمدر
  شده ؟یزیچ-

 :  آروم گفتنازگل
  ؟شیشناسیم-

 :  گفتمآروم
 !!! یاگھ تو بزار... آره -
 :  کردمو بلند تر گفتمنی رو بھ آبتو
  ؟یکی کار می جا چنیتو ا... سالم -
  ؟یسالم خوب-
  ؟ینگفت... ممنون خوبم -
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  مامان جوننی ھم خونھ لی فامی حالش خوب نبود ھمھ کانی دنبالت نامیخالھ گفت ب-
... 
 ی جملھ ھی نی ھمریباختنش تاث رنگ یعنی...  دمی وضوح رنگ باختن نازگل رو دبھ

 :  توجھ بھ نازگل گفتمیبود ؟ ب»  حالش بد بود کانین« کوتاه ِ 
 عھ ؟-
 ...  میسوار شو بر... آره -
 ...  باشھ-

 : ازم گرفت و گفتشگونی نھی چادرم ی کھ کنارم بود آروم از رونازگل
 ...   ھامی داری ازهی عجب دوست پاستورمیگفتیمار و باش م-
 ...  پسر خالمھ!!!!  خود نکن یفکر ب-
 و من ی ، داشتی تو پسر خالھ نداشتادمھی کھ ییپسر خالھ ؟ واال من تا اون جا-

  کلک ؟دونستمینم
 !!!!! ...  گھی کھ از خارج اومده دھی ھموننیا...  نازگل یُ بابا سرمو درد اوردِیا-

 :  تکون داد و متفکر گفتی سرنازگل
 ...  دمیحاال فھم... آھاا -

 :  کھ گفتنی گرفتم و کشوندمش طرف ماشدستشو
 ...  رمی ؟ خودم میبریمنو کجا م-
 !!! ...  متیبریالزم نکرده م-

... آخ جون ...  خونھ مامان جون ی بھ سوشی بستم و پنوی نگفتو منم در ماشیچی ھاونم
لم  بودمو ددهی رو ندالی وقت بود کھ فامیلیعاشق خونھ مامان جون بودم بعدشم خ

 !!!! مانیبراشون تنگ شده بود مخصوصا ً نـر
 ))* کانین*(( 

اما من نرفتھ بودم ...  مامان جون ی رفتھ بودن خونھ لی فامی ھمھ شبید...  بود جمعھ
 فکر یتو...  ومدی شلوغ و پر سر و صدا و رفت و اومد بدم میکم کم داشت از جا ھا

ُ اتاق خواب نجای کھ نبود چون ایکین. ..ُ بودم کھ در اتاق بھ صدا در اومد االتمیو خ
پس ...   نازگل یزدن نداشت و فکر کنم کھ رفتھ بود خونھ   بھ دریازیاونم بود و ن

 و در نیی از جام بلند شدمو از نردبون تخت اومدم پای حالیبا ب!!!! ًمطمئنا مامان بود 
 :  شد و بعدش گفترهی بھم خی اھیمامان چند ثان...  مامان باز کردم یو برا

  تو ؟امی بیکنیتعارفم نم-
!!!  مامان بدملی تحوی لبخند ھر چند مصنوعھی کردم ی در کنار رفتم و سعی جلواز

 ... 
 ...  دییبفرما-

 ...   نشستم مامان ھم نشست کنارمیکی تخت نیرو
 ...  ی بشینطوری اکردمیفکر نم!!!  یچقدر عوض شد-
 نھ ؟...  مامان نی بود کھ خودتون ازم خواستیزی چنیا-
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 :  گفتی زارھی نگاھم کرد و با گریمونی با پشمامان
ِ کھ بد بچشو بخواد ھیآخھ کدوم مادر...  بشھ ی جورنی اخواستمیبھ خدا قسم کھ من نم-

  ، ھان؟
 :  با سر انگشتم پاک کردمو گفتماشکاشو

...  گفتم قتویمن فقط حق!!!  نگفتم یزیمن کھ چ...  نکن ھیگر...  نکن مامانم ھیگر-
  ؟دهی آزارتون مقتیحق

 :  از سر گرفت و گفتشوی دوباره گرمامان
 ھان؟ من فکر ی کھ وقعا ً عاشقشدونستمی مدی ؟ من از کجا بادونستمیآخھ من از کجا م-
 ...   حس زود گذره وھی کھ احساس تو در مورد نازگل کردمیم
احساس من بھ ...  ؟ من واقعا ً عاشق نازگلم دیکردیاه م کھ اشتبیدید!!! اما مامان -

 کھ من یدونی مامان ؟ میدونیم...  نبوده ی حس زود گذر و از سر بچگھینازگل 
 دو روز بھ یکی ی ؟ عشق تویدونی ؟ مسوزمی عشق منی تب ای سالھ دارم تونیچند

من بزرگ !!  مامان ستمی بچھ نکانی اون نگھی دنم...  ستمیمنم بچھ ن!!...  ادیدست نم
 ...  من... من ... بھم نگاه کن ... شدم 

 نازکش کھ یمامان با دستا...  مانع از حرف زدنم  شد ھی ادامھ بدم اما گرخواستمیم
 :  شده بود اشکامو پاک کرد و گفتدهی چروکیکم
   ؟کنھی ، مکنھی نمھی ؟ مرد کھ گریبزرگ شد-

و باالخره اون روز !!! باالخره درکم کرد . .. دیپس باالخره فھم...  لبخند زدم فقط
 !!! دیرس

 ، غماتو اتوی اشکاتو ، ناراحتگھی دخوامیمن نم...  گمی می چنیگوش کن بب -  مامان
 ...   مونھینازگل ھم مثھ دخترم م...  نمیبب
 :  کم مکث کرد و با تبسم گفتھی
 ... خب ؟...  خونشون زنمیفردا زنگ م-

 ))* یکین*(( 
 نازگل ، تا حاال ی کھ من رفتھ بودم خونھ روزی از دی چھ اتفاقدونمیو نم بود شنبھ

 دیرخصی کرده بود و نزده مریی دفعھ تغھی کانی خبر بودم ، نیُافتاده بود کھ من ازش ب
 کار یترممون تموم شده بود و منم ب...  می بودلیتعط  دو ھفتھ رو ھم کال ًیکی نیا!!! 
 ؟ کانی نی اونم توریی ھمھ تغنی روزه اھی...  کرده بودم ری گسوال نی ایھنوزم تو... 

 کھ نبود کھ از خودش کانین...  ومدمی منیی ؟ داشتم از پلھ ھا پاشھیآخھ مگھ م...  
 پلھ نی آخریرو!!!! ...  بدونھ یزی اون چدیشا... بپرسم القل برم از مامان بپرسم 

 دی دویتا جواب بدم کھ مامان فور تلفن زیرفتم بھ سمت م... بودم کھ تلفن زنگ خورد 
 وقت چیھ!!!!!!! ... ًواقعا تعجب کردم ...  رو چنگ زد ی تلفنو گوشزیبھ طرف م
... بھ سمت مبل رفتم و نشستم !!!! ...  بودم دهی مضطرب ندی طورنیمامان و ا
 !!! ...    ھول و دستپاچھ شدهینطوری کھ مامان اھی کردم تا بشنوم کھ کزیگوشامو ت

  پسرم ؟یسالم خوب - مامان
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 ... -   پشت خطفرد
. ........................................................................................................ 

  ؟ی گذاشتونی شد ؟ با خواھرت در میخب جوابتون چ-
 ... -   پشت خطفرد

............................................ ............................................................. 
 . میشیممنون خوش حال شدم ، پس ما فردا شب مزاحمتون م-

 ... -   پشت خطفرد
. ........................................................................................................ 

 !!!... بازم ممنون خداحافظت باشھ پسرم...  پسرم ھیحرف چھ نینھ بابا ا-
 رو گذاشت سر جاشو بھ رو ی کھ از چھره اش معلوم بود گوشی ای با خوشحالمامان

 دو تا پام نشستم و با تعجب از مامان یرفتم بھ سمتش، رو...  شد رهیبھ روش خ
 :دمیپرس

 کھ من ازش فتھی میی اتفاقاھیه  دارنجای ؟ انگار ادی بھ منم بگشھی شده مامان ؟ میزیچ-
  ؟دی بدحی برام توضشھیم!!!...  خبرم یب

 !!! ...  یکی یکی... چھ خبرتھ دختر  - مامان
 ...  شمی موونھیمامان تو رو خدا بگو دارم د-

 :  گفتی با خوش حالمامان
 !!!کانی نی برای خواستگارمیفردا شب قرار بر-
 !!!!!!! ؟؟؟؟؟یخواستگار-
 !! ... آره مامان-
 !!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟ی کیخاستگار-
 !!!! گھی نازگل دیخواستگار!!!!!!! ...  دختر یجی بابا تو چقدر گِیا-

 شده بودمو خکوبی سر جام می طورنی ھمقھی تعجب خشکم زده بود و تا ده دقاز
!... !!!!! منتظره و تعجب آور بود ری متر وامونده بود از بس برام غی سانتیدھنمم س

 و دیرخصی ھمھ عوض شده بود و نزده برا خودش منی روزه اھی کانیپس بگو چرا ن
 ، سوال سوال سوال قھیدم بھ دق!!!!!  ای ھستیریگ بابا تو ام چھ! (  ی سوال فنھیاما ... 
 و ی دو دقھ دندون رو جگر بزارشھیسحر م!!! ... ) َاه ، اعصابمون خورد شد... 

)  ؟شھیوا مگھ توام احساس سرت م!!!! ( احساساتم ی ھمھ ی توی ؟ گند زدیساکت ش
!!!!  بود ی رفت سوالم چادمی!!!!از دست تو ...  شھیپ ن پ فقط تو احساس سرت م

 با خواستیاگھ مامان م!) خدا صبرمون بده ... ( اومدادمیآھا !!) خدا رو شکر (
 کرد ؟ تییانقدر اذ و کانی کشش داد و ننقدری چرا اگھیازدواجشون موافقت کنھ پس د

 !!!  بعلھ) سوالت تموم شد ؟ !!! ... (  دی چقدر زجر کشچارهی بکانین
 و در وردیً اومد خونھ انقدر سر بھ سرش گذاشتم ، اونم اصال کم نکانی کھ نی وقتشب

...   میدی خندموی و شنفتمی گفتموی موندداری شب بیتا نصفھ ھا...  منو برد یعوض رو
 و خوش حال میدیخندی از تھ دل میھا بود کھ ھممون اونطوراون شب بعد از مدت 
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 دارن ؟ بھ ندرت اتفاق ی از تھ دل چھ لذتی کھ خنده ھادیدیتا حاال حتما ً فھم...  میبود
ِ کھ آدم واقعا ً از تھ تھ تھ دلش بخندهفتھیم ِ  خاص ِکھ بھ ی از اون شبایکیامشب !!! ... ِ

ِ وجود دارن کھ از تھ دلن کھ تا تھ وجود آدم رو گرم یی و خنده ھاادی مشیندرت پ
 بخش و از تی و ھوتیمیصم ،  از جنس محبت ، عشقییخنده ھا... !!!!  کننیم

 !!!!!!!!!... اعماق وجود آدم
 ))* کانین*((
 تر شده بودم پی جذاب تر و خوشتی اگھی بھ خودم نگاه کردم از ھر وقت دنھی آی تواز
 راھنی و پیکت شلوار مشک!!!!!! )  اعتماد بھ نفس کاذب داره نکای آقا ننیالبتھ ا( 
 بودمو موھامو ھم فرق کج زده بودم و خالصھ دهی پوشی ورنی ،کفش مشکدیسف

 یچشا...  بھ خودم نگاه کردم نھیی آی از توگھی بار دھی...  خوشگل کرده بودم یحساب
 افھی قنی دار و ندارم ھمی ھمھ دیشا...  دی و صورت سفی موھام و ابروھام مشکیعسل

با !!!!! )  نھ دیگی اعتماد بھ نفس کاذب داره منی اگمیآقا م!!!...  ایِد ب!!! ( ام بود 
 :  بھ خودم اومدمیکی نیصدا

حاال از !!! ...  دنی بھمون دختر نمگھید...   شدا رید...  می برای بیخوشگل... بسھ بابا -
 !!!!!!... من گفتن بود

 :  تو سرش کھ داد زد بزنمیکی خواستم
 !!!... یاگھ بزن-
  ؟یاگھ بزنم چ-
 !!!!...  یبا نازگل طرف-
 :  برگشتمو گفتمممی از تصمیفور!!! )  ی اساسدی تھدگنی منیبھ ا(
 !!!... من غلط بکنم بزنم تو سر تو-
 !!!!  نازگل ھم خوب دلت رو برده ھانیا-
 !!!! ساکتت کنم ؟؟؟ای یکی نیشیساکت م-

 ...   شــدارید...  کـــــانین – مامان
 ...  اومدم... اومدم مامان -

 نگاھم ثی لبخند خبھی بود و داشت با ستادهی انھی نگاه کردم کھ دست بھ سیکی نبھ
 ...   ماچ آبدارش کردمو ولش کردمھیبھ سمتش رفتم و بغلش کردمو !!...  کردیم
َاه اه تف - یکین  ...    شدمیَ
 ...   ی جنبھ ایاز بس ب...  خودتھ ریتقص-
 ...  من-
 :  وسط حرفشو گفتمدمی جوابمو بده کھ پرخواستیم
  !!!  امشب و دست از سرم بردارھیفقط ...  قبول یگی تو میباشھ ھر چ-
 !!!!!!!!!مــــن؟؟؟؟؟؟؟-

 :  دوباره با داد گفتمامان
 ؟یاااااای ینم...  کـــــــــــــــــانین-
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 یکی برداشتمو دست ننوی ماشچی سویفور...  شدی می داشت اعصبانگھیُ اه مامان دُاه
 می شدنیھر سھ مون سوار ماش...  نییُرو گرفتمو کشون کشون اوردمش از پلھ ھا پا

حرکاتم دست خودم نبود !!! نازگـــل...  ی بھ سوشی رو روشن کردمو پنیماش...  
 کار ی کھ دارم چدمیفھمی نمگھی کھ اصال ً دبود ُ انقدر منو بھ وجد اوردهیخوستگار

 تار و ی تمام وجودمو گرفتھ بود و عشق بھ نازگل شده بود ھمھ یخوشحال...  کنمیم
 بعد از ھر گنیم...  ی چیعنی ی کھ زندگکردمیحاال تازه داشتم حس م...  میپود ِ زندگ

 ی زندگی توتونھیم و فکر کنم اون اتفاق...  فتھی اتفاق خوب مھی ی ایمشکل و سخت
 ادهی جا نگھ داشتمو ھمھ با ھم پھی رو نیماش...  میدیرس... ن ازدواج با نازگل باشھ م

از استرس عرق کرده ...  رو دادم بھ دستش ینی گل رو از مامان گرفتم و شرمیشد
زنگ در خونھ شون رو زدم و منتظر ...  خودت کمکم کن ای ؟ خداشھی میعنی... بودم 
 :  دستام و گرفت ، گفتانمام... شدم 

 ...   شھی درست می نباش ھمھ چیچینگران ھ-
 ...  شاالیا - یکین

 در ی جلواوشیموقع ورود ن...  میوارد خونھ شد...  تکون دادم کھ در باز شد یسر
 یرو...  ییرای کرد بھ پذتمونی کرد و ھدای بود و باھامون سالم احوال پرسسادهیوا

 و وهی و مومدی و مرفتی میام در رفت و اومد بود و ھ ھم مداوشی و نمیمبال نشست
قلبم !!!  تو رو خدا نی بشای کھ بھش بگھ بابا ببود نیکی...  وردی می و چی و چینیریش

 ساعت کھ من از رفتن و اومدنش خستھ شدم و میباالخره بعد از ن...  سادیاز حرکت وا
مامان شروع کرد ...  من یی مبل روبھ روی گرفتم اومد و نشست جلوجھیواقعا ً سرگ

 ی خاستگاریتو  کھ ھمھی خستھ کننده ایھمون حرفھا...  اوشیبھ حرف زدن با ن
 رو یی چانیبابا بگ...  کردمی وسط از استرس داشتم سکتھ منیمن ا...  نای و اگنیم
!!!!  کردی داشت تاالپ تولوپ می طورنی کار کنم خب ؟ قلبم ھمیچ!!!  مردم ارهیب

 خان اجازه دادن کھ نازگل اوشی ننی انای ساعت حرف زدن و امی از نباالخره بعد
 رو بھ یی وارد شد اول از ھمھ چایی چاینی سھینازگل با ...  ارنی رو بییخانوم چا

 :  برداشت و گفتیی فنجون چاھیمامان ... مامان تعارف کرد 
 ...   دستت درد نکنھ عروس گلم-

 فنجون ھی تعارف کرد کھ اونم یکیبعد بھ ن !!!!!چھ زودم صاحاب شدا !!!  مامان
بعدم بھ داداشش تعارف کرد کھ !!!  چشمک براش زدھی کرد و یبرداشت و تشکر

 مدت نیآخر از ھمھ ھم بھ سمت من اومد تمام ا...  شد بھش رهی لبخند خھیاونم با 
...  نظر گرفتھ بودم ری رو زحرکاتش  و تمام رفتار ودمشییپای می چشمریداشتم ز

 :  کھ گفتدمی نازشو شنیصدا
 ...  دییبفرما-

 ینی از داخل سیی فنجون چاھی دست بردمو کردمی نگاش مرهی خرهی کھ خی حالدر
 : برداشتم و گفتم

 ...  ممنون دستتون درد نکنھ-
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 ...  کنمیخواھش م-
 از سر اوشیدوباره مامان حرفاشو با ن...  اوشی داداشش نشی رفت و نشست پبعدشم

 نبود یزی ھا کھ چی عالفنیالبتھ ا...   می رو عالف شدی ساعتمی نھیگرفت و ما دوباره 
 ...   رو عالف بودممی زندگی من کھ ھمھ یبرا

 ...   مونده بزننی و نازگل جون برن اگھ حرفکانی نیخب پسرم اگھ اجازه بد - مامان
 ...  میشما امر بفرما حاج خانوم ما مخلص شما ھم ھست - اوشین

 ...   ھی چھ حرفنیا - مامان
 ...   کنیی و راھنماکانین... نازگل  - اوشین

 زد کھ از چشم مامان دور ی بھم چشمکیکین...  از جاش بلند شد و منم بلند شدم نازگل
 ی لبخند و برانی ھم ھماوشی و نکردیمامان ھم داشت با لبخند بھم نگاه م... نموند 

ُپشت سر نازگل بھ راه افتادمو بھ سمت اتاقش رفت...  گذاشتھ بود شینازگل بھ نما  در میُ
 : گفت ُاتاقش رو باز کرد و

 ...  دییبفرما-
 تختش و منم اون یُ رفت داخل و منم پشت سرش وارد اتاقش شدم نشست روخودش

 میگفتی نمیچی ھمویطور نشستھ بود ھر دوتامون ھمونقھی نشستم تا پنج دقگشیطرف د
 فرش بود ی گالکردمی رو کھ نگاه میی تنھا جاقھی چند دقنیمن کھ خودم بھ شخصھ تو ا

 کھ چند نھی تا ببشمردی دستش رو میبار انگشتا نی اولینازگل داشت برا ًو احتماال !!! 
 ...  شھی کھ نمی طورنیباالخره خودم دست بھ کار شدم ا!!! تا انگشت داره 

 دوست یکی کھ با نیی از ھمون روز ھادیشا...  شروع شد ی از کجا و از کدونمینم-
 دای بھت پی احساسھیکم کم ...  ی تا با اون باشیومدی و مدام بھ خونمون میشده بود
 حس زود گذر و ھی و ھی احساسم از سر بچگنی ای کھ ھمھ کردمی فکر ملیکردم اوا

 سال ھا نھ تنھا کھ احساسم بھ تو کم تر نی ای توماا...  یفتیبعد از چند وقت از سرم م
 ھی...  اوالش فقط دوست داشتن بود ...  تر از قبل عاشقت شدم شی ھر روز بینشد حت

 شدمی من از روز قبلش عاشق تر مگذشتی کھ میاما ھر روز... دوست داشتن ساده 
 اما از درون دم شاد و شنگول بوکانیاخالقم عوض نشده بود من در ظاھر ھمون ن...  

و ...  سوختن قلبت روزی از دشتریھر روز ب... ِ عشق تیی خاصنیا... فرق کرده بودم 
...  سوختمی کھ نسبت بھ تو داشتم می از روز قبل از احساسشتریھر روز ب من واقعا ً

نمون  کھ تو ھر ھفتھ چند بار بھ خونی ؟ ادادی عذابم میزی از ھر چشتری بی چیدونیم
 تونستمی نمیحت...  باھات در مورد احساسم حرف بزنم تونستمی نمی حتن و میومدیم

 نیو حاال ا... ترس ِ از دست دادنت ... ترس داشتم ...  بار بدون ترس نگاه کنم ھیبھت 
 بھت بگم کھ خوامیم...  رو ازت بخوام یزی چھی رو بھت بگم و یزی چھیجام تا فقط 

 ی ازدواج باھات قبول کنی درخواست منو براھ کخوامی و ازت منیفقط ھم... عاشقتــم 
 ... 

 باال اورد و نیی شدم سرش رو کھ انداختھ بود پارهی کردمو چشم انتظار بھش خسکوت
 :  گفتھی سد و بعد از چند ثانرهیبھم خ
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 ...  جواب من مثبتھ... قبولھ -
 ))* یکین*(( 

 خوشحال ی اگھی تر از ھر روز دشی گذشتھ بود و امروز بی ھفتھ از شب خاستگارھی
 وجود داره و عاشقانھ ای دننی ای کھ توی برادرنی مھربون تریھم برا... بودم 

امشب ...  دوستم نازگل نی ترزی و عزنی تریمی صمی ، ھم براکانی ، ندمشیپرستیم
 اتفاق ی زودنیا بھ زی کھ ھمھ چشھی نممباور...  بود کانیشب عقد کنون نازگل و ن

 مانی ھم در رفت اومد بودن نرالیفام... ھمھ خوشحال بودن و شاد و شنگول ...  فتھیب
 بود سکتھ کنھ و بعدشم کی نزدی ازدواج کنھ از خوشحالخوادی مکانی ندی فھمیکھ وقت

چادر ...  خونھی کبکت خروس منقدیپس بگو چرا ا:  جملھ رو گفت نی کھ فقط اادمھی
 ھمھ جمع بودن و منتظر بودن تا عاقد خطبھ نیی سر کردمو از پلھ ھا اومدم پامویرنگ

تور و قند رو از آتنا گرفتم و رفتم باال سر عروس و دوماد نازگل و ... عقد رو بخونھ 
عاقد ...   سرشو ھم دادم دست آتنا ھی و رای سر تور رو دادم دست سمھی ستادمی اکانین

 یزی چھی ھر دفعھ ھم دمویسابی قند می طورنینم ھمخوندن خطبھ و م شروع کرد بھ
 بشھ آخرش ھم نازگل بلھ رو گفت و منم شروع ی عاقد اعصبانشدی کھ باعث مگفتمیم

 کانی بغل نازگل و ندمی و پری شدمو احساساتری دفعھ جو گھی و داد کردن غیکردم بھ ج
 ی بود رو دست نازگل کردمو برابند دستھیبعد کادومو کھ ...  کردم شونی تفیو حساب

 و ی سالمتی براشون آرزوی بودم کھ اونم بھش دادمو کلدهی ساعت خرھی ھم کانین
 شونی شن و زندگری پشاالی ھم ای کردم کھ ھزار سال زنده باشن و بھ پای و چیچ

 ...   گھی چرند دی حرفای و کلارنی بشاالی ھم ای پسر کاکل زرھیخوب باشھ و 
 دوستم نی ترزی نازگل عزگھی تموم شد حاال دی و خوشی بھ خوبزیمھ چ ھم ، ھاونشب

 بھ کانی نگھیاز تھ دلم خوش حال بودم حاال د  واقعا ًشدیزنھ برادرم ھم محسوب م
 ؟ ازت ممنونم ینیبی مایخدا...  بود دهی کھ ازدواج با نازگل بود ؛ رسنشیری دیآرزو

 بود و دهی کشی سختیلی خشیبرسھ اون تو زندگ  بھ آرزوشکانی نیکھ القل گذاشت
 حاال چھ یوا... ُلبخند زدمو وارد اتاق خواب شدم ...  حقش بود ی خوش حالنیا واقعا ً
 ما بخوابھ و ی خونھ ی آخھ قرار بود نازگل شب رو توم؟ی بخوابمیخواستی میجور

 باال بخوابھ ون اکانی با نخواستیًتخت ماھم کھ دو طبقھ بود و مطمئنا اگھ نازگل م
باز خوب بود نازگل از قبل از ... خنده ام گرفتھ بود ...  نیی پاُافتادی مدهیھنوز نخواب

 نبود کھ چند روز صبر یازی نگھید!!!  راحت بود ی طورنی ھمکانیازدواجش با ن
 خمی دفعھ ھی انقدر کردمی منم اگھ ازدواج میعنی... واال ...  واز شھ خشونیکنن تا 

 ور تخت نشستھ ھینازگل ... ُوارد اتاق شدم !!! با تو نبودم )  ؟ دونمیمن چم(   ؟شدیوام
  کار کننی چدی بادونستنی ھا نمچارهیب...  خندام گرفت ...  گھی ور دھی ھم کانیبود ن
 !!! 

  ؟دینی بشی طورنی تا خود صبح ھمنیخوایخب شما م-
   ؟می کار کنیخب چ-

 :  بھشون نگاه کردمو گفتمی طورنیھم
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  ؟نی بخوابنیخوای نمیعنی-
 :  کھ انگار تازه اومده بود تو باغ گفتنازگل

  ؟میبخواب-
 تکون دادم و با خنده رفتم سمت کمد و لحاف تشک برداشتمو تشک رو انداختم یسر

ُوسط اتاق بعدم رفتم دو تا بالشت برداشتمو اوردم گذاشتم   و نازگل تمام مدت کانین... ُ
...  ومدی سرشون ھم بھ طرف من مرفتمی شده بودن و ھر جا من مرهی من خیبھ کارھا

 :  گفتماوردمویآخرش ھم طاقت ن
  ؟دیکنی نگام مرمی ھر جا من میچتونھ ھ-
 :  انگار حالش خوب نبود گفتکانین
 ھاا؟-
 !!!   صبح شدنی بخوابنیری بگنیپاش...  یچیھ-

   ؟نجایا - نازگل
   ؟نیشما دوتا قرصاتونو خورد... نھ پھ اونجا -
 قرص ؟ - کانین
 واریدر ضمن رو بھ د... من کھ رفتم بخوابم ...  خدا از دست شما ھاا یواااااا-
 ...  نی شما دوتا راحت باشخوابمیم

 :  بھ سمت تخت مبارکم کھ اون دوتا روش نشستھ بودن رفتم و گفتمبعد
  ؟نی بخوابنیخوای نمگھی دنیپاش-

 روم ھنوز سر جاشون دمی رو تختم پتو رو کشدمی جا شون بلند شدن منم خواباز
 نای چھ خوب اگفتمی منو باش منای از دست ای واِیا!!!!! خدااااا ...  بودن سادهیوا
 لبخند زدمو رومو ھیبھشون !!  ھنوز تو قدم اولش ھم موندن نایا...  وا شده خشونی

 :  و گفتمواریکردم سمت د
  ؟نیخوابینم-

 ...   کھ خوابم برددی نکشقھی بھ چند دقبعدشم
 ))* کانین*(( 

 نیراستش رو بخوا...  شده بود رهی نازگل نگاه کردم کھ ھمونطور سردر گم بھم خبھ
 گھی دنی بکپنیری ؟ بگنی کار کنیچ( ؟؟؟ می کار کنیچ... منم سردرگم مونده بودم 

 پھن کرده بود یکی کھ نی تشکی رودمیز کشدرا... ) َاه حوصلمون سر رفت بابا !!!... 
 ...   بود نگاه کردمسادهیُ وسط اتاق وامستاصل بھ نازگل کھ باز ھمونطور... 

 ...  گھیبخواب د-
 و بھ سقف دی بگھ اونم دراز کشیزی کھ چنی حرفم بھم نگاه کرد و بدون انی با انازگل

 کھ کمی بودم دهیون خواب بھ سمت اکردمویاما من فقط بھ اون نگاه م...  شد رهیخ
 : گذشت باز سکوت رو من شکستم و گفتم

  ؟یمونیپش-
 : جملمو کامل کردمو گفتم...  نگفت یچی بازم ھنازگل
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  ؟ی کھ با من ازدواج کردیمونیپش-
 :  بھ سمتم برگشت مثھ برق گرفتھ ھا و گفتعیسر

  ؟یچــــــ-
 :  آروم گرفتمو گفتمدھنشو

 ...  شھی مداری بیکیچتھ دختر ؟ ن-
 ...   دھنش برداشتمی دستمو آروم آروم از روبعدم

  بود آخھ ؟؟؟؟ی چھ کارنیا...   وردمی خدا داشتم نفس کم میوا - نازگل
 :  خنده بھش نگاه کردم و گفتمبا
  نھ ؟ای یمونیحاال پش-

 :  با اخم نگام کرد و گفتدوباره
  ؟یخوایکتک م-

 :  ھامو باال بردمو با خنده بھش نگاه کردم و گفتمابرو
  ؟یزنیًجدا م-
 :  تحکم گفتبا
 !!! بعلــــھ-
 !!!!! گھی جرئتت منو کشتھ دنیبابا ھم-
 :  دفعھ گفتمھی انداخت کھ نیی خجالت سرشو پابا
 !!!! طالق!!!! ... خوامیطالق م...  خوامیمن کتک نم-

 :  گفتمدمویخند...  خشک زده بھم نگاه کرد ی طورنیھم
 !!!...   کردم کوچولویشوخ-

 یکی سر کار گذاشتمش با دستش دی دفعھ انگار فھمھی کھ شدی کم داشت اخماش باز مکم
 : آروم زد رو سرم و گفت

 !! ... گفتھ باشم!!!  ھا یزنی حرفا نمنی از اگھید-
 :  با دستم گرفتمو گفتمشوینیب
  کوچولو؟هبریخوابت نم-
 ...  نھ-
   بھ نظرت ؟می کار کنیچ...   میپس ھم درد-
 ... ؟؟دونمیمن چم-

 ھم شیفی تکلی بنی از حرف زدن باھاش و ایحت...  شدی مشتری لحضھ لبخندم بھر
 : پس گفتم...  ومدیخوشم م

  ؟میحرف بزن-
   ؟یدر مورد چ-
 ...  خودم و خودت-
 : خورده فکر کرد و گفتھی
 ...  دستنھ خستھ کنن-
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 ...   باباِیا-
 رهی فقط بھ نازگل خی طورنی ساکت بودمو ھمقھیتا چند دق...  دی بھ ذھنم نمرسیزیچ

 : آخرش ھم حوصلش سر رفت و گفت... بودم 
  ؟ی انقدر بھ من نگاه نکنشھیِاھھھھ م-
 شھ؟یچرا نم-

 از موھاش رو گرفتم تو دستم کھی تھی دموی خورده خودمو بھ سمتش کشھی بعدشم
 بھش ری دلھ سھی فقط خواستمیانقدر از کارم تعجب کرد کھ م...  دور انگشتم دمیچیپ

 :  کھ نگاھش کنم گفتمنیبعد بدون ا...  بخندم یچی از ھیبدون دغدغھ و نگران
 !!!! موھات چقدر قشنگن-

 انگشتام یبھ ال و موھاشو از النیی و سرش رو انداخت پادی کردم کھ خجالت کشنگاش
 خودش رو بغل رمی کھ دوباره موھاشو بگنی ای کارش بھ جانیبا ا...  رونی بدیکش

 :   پر تعجبش گفتیکردم کھ با صدا
 !!!!!!!!! ؟؟؟؟کانی نیکنی کار میچ-

 : نگاه کردم و گفتمبھش
  زنمو بغل کنم ؟؟؟تونمی نمیگی میعنی-

 :  گردنم پنھون کرد و آروم و ناز گفتی رو توسرش
 ...  کشمی ؟ خجالت میفھمی ؟ نمی بس کنگھی دشھیم-

 :  بھ خودم فشارش دادم و گفتمشتری نگفتم و بیچی پھن تر شد ھلبخندم
 !!  جورهچی اونم ھکنمیخجالت از من ؟ نگو کھ باور نم-

ِ خواب نیشب و بھتر نیاونشب بھتر...  تا خوابمون برد می انقدر باھم حرف زدخالصھ
ممنون کھ انقدر زود من ... فقط ممنون ...  ی بھ خاطر ھمھ چایخدا... عمرم رو کردم 

 ...  شکرتایخدا... ممنونم ...  یرو بھ وصالھ معشوق رسوند
 ))* یکین*((

...  داشتم ی قبل حال بھتری کھ دستم بود نگاه کردم برخالف دفعھ یشی آزمای برگھ بھ
وارد ...  و در باز شد دیچی آسانسور پی توی زنی فکر کھ صدای توفتمریکم کم داشتم م

 بعد دی نشستم و دکتر از حالم پرسیمطب خانوم دکتر شدم و بعد از سالم و احوال پرس
 قھی کھ برگھ رو دادم دستش فقط چند دقنیبعد از ا...  ستش رو دادم دشی آزمایبرگھ 

 :  شد و بعدش گفترهی بھش خیا
   ؟ی رو داشتتی چند وقت ھمون عالئم قبلنی ای خانوم شما تویکیخب ن-
 !!!!!!! ...  تورو خدا؟؟؟دی شده خانوم دکتر بھم بگیزیچ-
 ...  ستی نیزینگران نشو چ-

 ی اقھی نفر چند دقھی جا زنگ زد و بعد با ھی رو برداشت و بھ زی می روی گوشبعد
 :  گذاشت سر جاشو گفت رویگوش...  وردمیحرف زد من کھ از حرفاش سر در ن

 و مھی خوشبختانھ سرطان شما از نوع خوش خای بگم کھ متاسفانھ ادی بزمیخب عز -
 کھ ھست فقط یزیچ...  رهی منی چند ساعتھ تومور کامال از بی عمل جراحھیبعد از 
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 پس رهی عمل صورت بگدیھر چھ زود تر با...  ھیادی مقدار زبایِ عمل کھ تقری نھیھز
 کنمیالبتھ فکر م!...  کنمیعمل شما مشخص م ی براندهی آی ھفتھ ی روز و توھیمن 

 ...  الزم باشھی درمانیمیچند جلسھ ھم ش
 راستھ ؟ کدوم و باور کنم ؟ سرطان و فکر مرگ نای ای ؟ باور کنم ؟ ھمھ دمیشنی میچ
دم از خانوم دکتر تشکر کر...  شکر توی بزرگای بودن سرطانمو ؟؟ خدامی خوش خایو 

 ھام فرستادم و ھی شھرمو بھ ری آلوده یبا تمام وجود ھوا...  رونیو از مطب اومدم ب
ُ ھوا بھ سرفھ افتادمو خودمو یھر چند بعدش از آلودگ...  دمی کشقی نفس محکم و عمھی

 ؟ ادتھی... شکر ...  صد ھزار بار شکر ایخدا... استغفرهللا ،توبھ ! ایخدا...لعنت کردم 
...  ممنون زی ھمھ چی براایخدا...  ی ، عادلی ، بخشنده ای ، بزرگیمیگفتھ بودم کر

 ...  ی شکر کھ ھستایخدا
 کلمات رو ی معنشدمیتازه داشتم متوجھ م...  دمیفھمی رو می زندگی داشتم معنحاال

 ؟ می قرار دارتی امتحان الھی ما توی ھمھ یعنی ایخدا...  رو زیاتفاقات رو ، ھمھ چ
 رو با عشقش بھ نازگل کانی ، نزشی با گرفتن عزیمتحان کرد جور اھیمامان رو 

 ای اومدم ؟ خدارونی من از امتحانت سر بلند بینعی و من رو با جونم ؟ یامتحان کرد
 و ی آگاھزی کھ از ھمھ چی بھ خود خودت چون تنھا تو ھستسپرمی رو میھمھ چ

 قرار باشھ کھ زنده بمونم گھی سالھ دستی اگھ بایخدا...  ی تو نوشترمویسرنوشت و تقد
 ...  کنمی عظمتت رو شکر موی ھزار بار بزرگستیپس ب
 ...ـــــــــزی شکـــــــــــــــــــرت  بـــھ خاطـــر ھمـــــھ چـــــایخدا

*** 
 قرار گھی ساعت دمی بودم و تا ندهی تخت دراز کشی رودادی می مرتبا بھم دلدارنازگل

 : رو بھ نازگل گفتم... بود کھ بھ اتاق عمل برم 
 !نمشی ببخوامی تو، مادی بیگی مکانیبھ ن-
 ... گمیباشھ االن بھش م-
 مامان طاقت نداره خب ؟...  نااای نگیزی کھ افتاد بھ مامان چی ھر اتفاقگمیم-
 ! فتھی بستی قرار نی اتفاق بدچیتو فقط حواست جمع خودت باشھ ھ...  یکیباشھ ن-

 ...   رفترونی وارد کرد و از اتاق بینازگل بھ دستم فشار...  تکون دادم یسر
 نوی گرفتھ بود و من اکانیصورت ن...  بھش زدم یلبخند...  وارد اتاق شد کانین

 : دستاش و گرفتم ، گفتم... کنارم نشست ...  خواستمینم
 خب؟...  باشھ من عاشقتم ادتی کھ افتاد ی ھر اتفاقیداداش-
 : و گفتدی بوسمویشونی روم خم شد ، پکانین
 باشھ؟؟...  ی حرفا بزننی از انمی ام نبگھی دیمنم دوستت دارم آبج-
 ... ترسمی برام دعا کن من مکانین-
 یچی از ھدی نباشتمی کھ من پی تا وقتشتھی کھ خدا پی اما تا وقتی آبجکنمیبرات دعا م-

 اتاق نی و سالم از احی و صحرهی مشی پی و خوشی کھ عملت ھم بھ خوبشاالی ایبترس
 ... ی خواھررونی بیایم
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*** 
 مویرونی بی و امروز قرار بود مرخص شم داشتم لباساگذشتی ھفتھ از عملم مھی
 یثی لبخند خبدی دتی اون وضعیمنو کھ تو...  تو اتاق دی دفعھ نازگل پرھی کھ دمیپوشیم

 :زد و گفت
 ... ِمامانت-

 سبز رنگ و لمس کردم و ی رهیدا...  ازش گرفتم موی بھش رفتم و گوشی غره اچشم
 : جواب دادم

 ! الو سالم مامان-
 ؟یسالم چھ عجب تو جواب داد-
 گھی دگھید-
 یادی کھ زنی خونھ؟؟؟ مثلھ ای شمال برگردی توی ھفتھ خوشگزرونھی بعد یخواینم-

 ... بھت خوش گذشتھ ھااا
 ھفتس رو تخت ھیمنھ بدبخت کھ ...  ی ایچھ خوشگزرون...  ی واال چھ شمالآره

 : جواب دادم...  افتادم مارستانیب
 ... رسمی مگھیمامان االن تو راھم تا چند ساعت د-

 وقتا دروغ ی فکر کردم گاھنی و بھ ای صندلی از حرف زدن با مامان نشستم روبعد
 ایداخ...  نجات داد ی بود کھ مادرمو از دل نگروننی حداقلش استی ھم بد نیمصلحت

 کھ ی ای ازت تشکر کنم بابت سالمتیھر چ...  شکر توی بزرگایرحمتت و شکر، خدا
 ... امی برونی امتحانانت سر بلند بی توشھیھم  کمکم کنایخدا...  کمھ یبھم برگردوند

 *** 
 ))* کانین*(( 
 از عقد من و نازگل گذشتھ بود امروز جمعھ بود و شب وفات حضرت ی ھفتھ اچند

 حضرت معصومھ ارتی بھ قم زمی برنایرار بود با خالھ و مامان جون اق) س(فاطمھ 
 بود کھ بھ نیمثل ا) س( حضرت معصومھ ارتی بود و زیلتیامشب شب ِ پر فض) س(

 بودمو دهیلباسام رو پوش!...   داشتیادی ثواب زیبر) س(سر مزار حضرت فاطمھ 
 می و بعدش حرکت کننجای اانیقرار بود ھمھ ب...  مبل نشستھ بودم یحاضر و آماده رو

 کھ بھ سمت نی ایبھ جا...  زنگ در اومد بلند شدم و رفتم کھ در رو باز کنم یصدا
ن یمنتظر نازگل بودم ھم...  رفتم تا خودم در رو بازکنم ی برم بھ سمت در ورودفونیآ

اه اه زن !...(  ذره شده بود ھی خب دلم براش یول...  مای بوددهی ھمو دشیدو شب پ
 !!...  دمی لحظھ فکر کردم کھ اشتباه دھی... در رو باز کردم !! ) لیزل
 کھ من یچادر...  جوره چیاونم ھ,  شدی بود ؟ نازگل ؟ اونم با چادر ؟ باورم نمی کنیا

 لنگھ ھی ی طورنی ھمقھیفقط چند دق...  بودم رو سر کرده بود ؟؟؟دهی تولدش خریبرا
 :  بودم کھ آخرش نازگل گفتسادهی در وایپا جلو

 ؟یکنیسالم نم-
 ...  سالم-
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  کنار ؟ی بریخوای در نمیاز جلو-
 ی فقط بھ جاقھیمنم تا پنج دق...  اومد تو ی حرفچی در رفتم کنار و اونم بدون ھی جلواز

با سرعت باد !!!  احمق گھیِ ؟ د آره ددمیپس درست د!!!  ایخدا...  کردمی نگاه مشیخال
 مبل سھ نفره نشسستھ بودن و با ھم ی رویکیوارد خونھ شدم نازگل و ندر و بستم ، 

 سخت بود یلیآخھ باور کردنش خ...  من تعجب کرده بود ثھ ھم میکی نزدنیحرف م
 نداده بودم ری اصال ً تا حاال بھش در مورد حجابش گادمھی کھ من ییاما تا اون جا... 
مامان ھنوز ... ِامروز و حفظ ظاھر؟؟  ی فقط براای خودش انتخاب کرده بود یعنی... 
 و ششی نازگل رفتم و نشستم پسمت بھ!...  رفتی ور مالی آشپز خونھ بود و بھ وسایتو

 : گفتم
  ؟یکنی از دست من فرار مگھیخب حاال د-

 فرار ؟ - نازگل
 ... ولش کن چادرنویحاال ا-

 :  جملمو کامل نکرده بودم کھ گفتھنوز
 ...  ھ؟؟یمشکل...  دلم خواست -
 آره ؟...  گھی بھ ھم دنی بپرنیخوای بابا حتما دوباره مِیا - یکین

 : گفتم...  نمشی خم کردم تا بھتر ببسرمو
  گفتھ؟یک-
 !! ... ستیالزم بھ گفتن ن...  دهیرفتارتون نشون م - یکین

 نینازگل از ا...  لجش خودمو بھ نازگل چسبوندمو دستمو انداختم دور گردنش از
 ھم با شرم بھ دست یکین...  نیی و سرش رو انداخت پادی خجالت کشمیھانحرکت ناگ

 !! ) ی چقدر خجالتـــــیآخ!... ( حلقھ شده من دور گردن نازگل نگاه کرد 
  ؟دهی رو نشون میحاال رفتارمون چ-
 !! ...  ای حی بیا - یکین
 :  اومد داخل ، گفتمانی در اومد و بعدشم نری حرفش رو ادامھ بده کھ صداخواستیم
 ...   و مجنون کناره ھم نشستن کھیلی لنیدوباره کھ ا-
 !!!  چشم حسودامونیبھ کور-

 :  وارد شد و گفتنی رفت جوابمو بده کھ آبتمانینر
 ...  بھ بھ جمعتون جمعھ گلتون کمھ-
  ؟گھیمنظورت ھمون خلمون بود د - یکین

 :  نگاش کرد و گفتی جور خاصھی نیآبت
 !!  من ھمون گلھ سر سبدمییھ خود توخلمون ک-
 !!!  البتھ تو خواب - اوشین

 کالم رفتن حرف ھی حاال نیبب(  بارش کنم کھ مامان جون اومد یکی خواستمی ممنم
 !! ) ادی میبزنن چقدر کس



 @cafeetakroman      اختصاصی کافھ تک رمان             تی چشمھاتیرمان ھو

 95 

 کم کمتر ھیدر ضمن ...  بھتر ِ می زود تر بری ھر چشھی بچھ ھا داره شب منیپاش-
 !! ... دیحرف مفت بزن

 :  گفتمانی و نرمیدی خندھمھ
 !!! ایمامان تو ھم بلد-

 !!! یپس چ - جون مامان
 :  گفتنی و مامان رو بھ من و آبترونی و خالھ و آتنا ھم از آشپز خونھ اومدن بمامان

 ...  میای تا ما بنی راه بندازناتونوی ماشنی برنیپاش-
 می شدنامونی سوار ماشمی و رفتمی از خونھ خارج شدنی جام بلند شدمو بھ ھمراه آبتاز

 ... 
 ))* یکین*(( 

منو خالھ و آتنا عقب نشستھ ...  رفتمو عقب نشستم نی آبتنی آتنا بھ ماشی اسرار ھابا
 ھم مامان و مامان جون عقب کانی ننی ماشیتو...  ھم جلو مانی و نرنی و آبتمیبود

 منو از بس ازم  کھ آتنا کشتنی ماشیتو...  و نازگل ھم کھ جلو کانینشستھ بودن و ن
  کنترلمو از دست دادمو رو بھ خالھ گفتمگھیآخرش د...  دیسوال درمورد دانشگاه پرس

: 
 ...    دخترت رو جمع کن کشت منوووووووووووونی اایخالـــــــھ ب-

 خنده و آتنا ھم با اخم سرش ری ھم زدن زنی و آبتمانی شد و نررهی بھم خرتی با حخالھ
واال بھ من چھ ؟ خودت اعصابم رو ...  من قھرم یعنیرو برگردوند طرف خالھ کھ 

 :  نگاه وحشت ناک بھ آتنا انداخت و گفتھیخالھ !!!  یختیبھم ر
 !!! یختی سوالت اعصاب منم بھم رنی، واال تو با ا  یکی نگھی دگھیخب راست م-

 ھی کاش زود تر بھش شیآخ...  نگفت یچی تا آخر راه ھگھی با اخم بھم نگا کرد و دآتنا
 :  گفتنیآبت!!!!!!!!!!!  گفتھ بودم ھا یزیچ
  ؟ی ؟ ناراحتیآتنا ؟ آبج-

 ...  نھ داداش -آتنا
  ؟ی ناراحتش کنیخوای ؟ حاال بچھ ناراحت نشده تو منی آبتیگی می چگھیتو د -مانینر
 ی اقھی دقستی بھی بھ قم میدی دو ساعت رسیکیبعد از ...  نگفت یزی چگھی ھم دنیآبت

 ...  می ھا بودنیاالف پارک کردن ماش
 میموقع نماز بود ؛ نماز رو بھ جماعت خوند... می و وارد حرم شدمی شدادهی با ھم پھمھ
... 
 ھممون گھی ساعت دھی کھ می ، قرار گذاشتھ بودارتی واسھ زمی از نمار ھم رفتبعد
 ...  می حرم باشیِ در ورودیجلو

 جا و ھی کنم ، بعدش ھم نشستم ارتی کھ لھ و لورده شدم تونستم زنی بعداز اباالخره
 جا نی ماشی ھم توموی رو گم کرده بودم و گوشھییمامان و بق...  نامھ خوندم ارتیز

 یچادرم رو رو...  انی ھم بھیی گرفتم برم سر قرارمون تا بقمیتصم... گذاشتھ بودم 
 نامھ رو گذاشتم سر جاش و آروم آروم ارتیز...  مدیسرم درست کردمو کفشمو پوش
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 کھ قرار یی در بودم ھمون جای جلوقھیبعد از چند دق...  رفتم یبھ سمت در خروج
 سر پا قھیبعد از چند دق...  دمی رو ندھیی چشم چرخوندم بفیھر چ...  میگذاشتھ بود

 ...    پامی و سرم رو گذاشتم رو جدولی خستھ شدم و نشستم روستادنیا
 ...  سالااام-

 چھ وضع سالم کردن بود آخھ ؟ ھمونطور کھ خشکم زده نی ادمی زده از جام پروحشت
 : بود آروم گفتم

  سالم-
  ؟ومدنی نھییبق -  نیآبت
 ...  نھ ھنوز-

 سکوت ی اقھیچند دق...  ھم با فاصلھ سمت چپم نشست نی نشستم سر جام و آبتدوباره
 :  و گفتوردی طاقت ننی و سکوت کھ آخرش آبتبود

  رو از خدا خواستم ؟یزی حرم چھ چی امشب تویدونیم-
 :  تکون دادم و گفتمی سرآروم

 ... نھ-
 !!...   نفر بندازهھی دلھ ی بشھ و مھر منو تویخواستم کھ فرج... از خدا خواستم کھ -

 ...   ادامھ بدهیعنی سرم رو برگردوندم و بھش نگاه کردم کھ متعجب
  ؟ھی نفر کھی اون یدونیم -  نیآبت

 شدم تا ادامھ رهی چشاش خی بھ نشونھ نھ تکون دادم و با واھمھ توی رو بھ آرومسرم
 ...  بده

اصال بزار از اول برات ...  ھی کشیشناسیم...  ارمی اسمش رو بھ زبون بستیالزم ن-
 ...    کنمفیتعر

 ی بود نگاه کردم و برادای از دور ھم پیھ حت رنگ حضرت معصومھ کیی گنبد طالبھ
 ... چشامو بستم... چند لحظھ آرامش گرفتم 

 :  دادادامھ
 بود نیری سالم بود کاراش برام جالب بود شزدهیبچھ بودم نوجوون بودم فقط دوازده س-

 ...  بودیخواستن
 بچھ بود یلی متانتش شده بودم اون موقع خی فتھی نشده بودم من شافشی قی فتھی شمن

 و ھم با نیبچھ تر از من کم سن تر از من ، اما با اون سن کمش ھم خانوم بود ھم مت
 !...  وقار

اما از اون موقع نبود کھ عاشقش شده ...  شی بچگی بودم با ھمھ رتشی عاشق سمن
اما با ...  سالم بود شی اومد اون موقع من پنج شای عاشقش شدم کھ بھ دنیبودم از وقت

 رو، بھ کشی کوچی کھ چشای ھمون روزدمشی کھ دی ھمون روزمیکیچ کویھمھ 
 ی چیعنی ی کھ عشق و عاشقدمیفھمینم روم باز کرد عاشقش شدم اون موقع بچھ بودم

 !!   خاصیلی خزهی چھی بود یزی چھیتو چشماش ...  کھ اون برام خاصھ دمیفھمیاما م
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 ی چچی ھچوقتیاما ھ... دلبستش شده بودم !...  خاص تھی ھوھی داشت ؛ تی ھوچشماش
 مامانم و عموم رفتم خارج یُ اون اتفاقا افتاد و بھ خواستھ نکھیتا ا... رو بروز ندادم 

 ...  ارمی کھ صورتش رو بھ خاطر نشدی نمی کھ بھش فکر نکنم روزشدی نمیشب... 
 برسھ کھ دوباره ی تا روزگذروندمی ھامو روز ھامو شب ھامو ھفتھ ھامو مسال

 دوباره اما اون ھمون دختر بچھ پنج دمشید... برگشتم ...  تا نمشیبرگردم تا دوباره بب
سخت بود ...  سالھ نبود با وقار تر شده بود خانوم تر شده بود بزرگ تر شده بود شیش

 عمره تو حسرتشم ھی رو کھ ی بکنم کارخوامی االن ماام... کھ بھ عشقم اعتراف کنم 
 و چند سالھ رو نی عقده چندنی اخوامی راحت شم مخوامی اعتراف کنم مخوامیم!!! 

 ...  تمومش کنم
 کھ بھ زبون آورده بود چشمامو باز کردمو بھش یی و خشک شده از حرف ھامتعجب

 : نگاه کردم و گفتم
  ؟ی بھ خودش بگیریخب چرا نم-

 :  اومد رو لبش و گفتلبخند
 ...   گمیباشھ بھ خودش م-
 :  با آرامش و خاص گفت بعدو
 یکنیبا  من ازدواج م!!...  چشمات تیعاشقھ اون ھو!!!!!!!! من عاشقتم دختر خالھ -
 ؟

**** 
  سال بعدسھ

 ))* یکین*(( 
 کھ از یدلمو باختم بھ کس...  ؛ عاشق شدم ی خاکنی زمنی ھمی توی روزگاریروز

...  توھماتمھ دی شاای زود گذره الی خھی کھ کردمی فکر مدیشا...  مرز و بوم بود نیھم
 اما نبود ؛

 کھ با یاز وقت... من عاشق نبودم ؛ عاشق شدم ...  شدم عاشق و اون عاشق بود من
 و با ھمھ دی درد کشدمی کھ کشیی درد ھای کنارم موند با ھمھ ی زندگماتی نامالیھمھ 

 شدم کھ یکسمن عاشق .  کرد و کنار اومد ی کھ داشتم صبوریی ھا و درد ھای سختی
 با کردمی می درمانیمی کھ شیی بده وقتانیتسک لحضھ بھ لحضھ کنارم بود تا دردمو

چرا ؟؟؟ ...  میِ وجودش کنارم بود از اون موقع بود کھ شد عشقم شد تموم زندگیھمھ 
 ی زندگی تویی ھای سختنی نبود کھ با ھمچی عشق پوچ و تو خالھیچون عشقش بھ من 

 کرد و پام یگ کھ مردونھ مردونیوقت....  یروز مره بره کنار و جا بزنھ از مردونگ
 کردنم بود ی زنگی کھ بھونھ ی شد کسمی شد تنھا مرد زندگمی شد قھرمان زندگسادیوا

 براش ی زن کاملکردمیچرا؟ چون فکر م...  نداشتم ی بھ زندگیدی سال اول امدیشا... 
اما ممکن ...  ناممکن دی باردار شدن سختھ و شاتمی وضعچون گفتھ بودن با...  ستمین

 رو نظاره گر بود می رو داشتم کھ لحضھ بھ لحضھ زندگییچون خدا چرا؟؟؟... شد 
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 رو ی تر بود چون بعد خدا مردکی رو داشتم کھ از رگ گردنم بھم نزدییچون خدا
 ...   کنمھی بھش تکتونستمیداشتم کھ م

 “  تر از رگ گردنت باشمکی در کنار تو ؛ نزدشھیدن ھم دارد خدا بوی وسوسھ اچھ”  
 لحضھ ھی ی بودن کھ برایی ھمھ مدت ثمره عشقمون دو قلو ھانی حاال بعد از او

 سالھ ام کھ عشق من و باباشون ھی نی و نشمنینرم...  دمی جونم رو مدنشونیخند
 ...بودن

 :  کلیدانا
  

      ھا  افتاد مشکلیکھ عشق آسان نمود اول، ول  
      !ھا  چھ خون افتاد در دلنش،یز تاب جعد مشک  
      »ھا  محملدیبربند« کھ دارد ی مادیجرس فر  
      ھا  نبود ز راه و رسم منزلخبر یکھ سالک ب  
      ھا ؟ کجا دانند حال ما سبکباران ساحل  
      ھا  کز او سازند محفلی ماند آن رازینھان ک  
    

 ازدواج شد ی براگھی دختر دھی دست بھ دامن یکی خبر ازدواج ندنی شن بعد ازیمھدو
 خانواده ، لی واسھ ازدواج و تشکگشتی دختر مھیھدفش فقط ازدواج بود و فقط دنبال 

 براش یگری و دیکین!  براش در کار نبود ی ایشخصش مھم نبود چون عشق و عاشق
 دختر از ھمون دانشگاه ازدواج ھی کھ با دیکشخالصھ بھ چند ماه ن!...  کردی نمیفرق
 ... کرد

 دای زنده بودنش پی برایلی شده بود و کم کم داشت دلیکی نی کم دلبستھ ھی کھ اوشین
 ی دلسرد شد و براشی از زندگشی و رفتن بھ عروسیکی خبر ازدواج ندنی با شنکردیم

 عمرش رو با اونا ھیی مادر و پدرش رفت تا بقشی رو ترک کرد و پرانی اشھیھم
 و تار شده رهی براش تی و زندگکردی میقرار ی بشی از پشتری کنھ چون قلبش بیزندگ
 !...  بود

 و دنیپرستی رو مگھی رو دوست داشتند و عاشقانھ ھم دشونی و نازگل ھم زندگکانین
 خودشون رفتن و ی گرفتن و بھ خونھ ی عروسنی و آبتیکی نیچند ماه بعد از نامزد

 ...  ِ پسر چند روزه انھیاالن صاحب 
 از ری ؟ غخوادی می چایِ مادر مگھ از دار دنھی...  کانی و نیکی اما عاطفھ مادر نو

 ھا رو نی بچھ ھاش ؟ عاطفھ ھم فقط ھمیری و عاقبت بخی و خوشبختیسالمت
 اون بھتر بود ی خواستھ ھا و آرزو ھا بود و برانی زنده بودنش ھم ھملیدل. خواستیم

 ...  ِآرزو کھ آرزو ھاش آرزو بمونن چون آرزو فقط
 ای بھ دنی وقتدی بچھ ھاش رو دی خوشبختی وقتدی بھ آرزو ھا و خواستھ ھاش رسیوقت

 ؛ تموم شدن و خودش ھم تموم شد بعد دنی ؛ آرزو ھاش تھ کشدیاومدن نوه ھاش رو د
 بود روحش دهی بھ آرزوش رس بود و حاال کھنی تنھا آرزوش ھمیاز فوت شوھرش عل
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 کھ تمامھ ی بود ؛ بھشتاری داری دِ کھ سر خوش زی ، بھشتکردیبھشت و طلب م
 مردش کھ مردونھ دنی واسھ دشی علدنی واسھ دکردیوجودش از خدا طلبش م

 کرده بود و واسھ بچھ ی ھمون چند سال واسھ خودش مردی کرد و حداقل تویمردونگ
 ماه قبل شی پنج شیعنی نی و نشمنی اومدن نرمایچند ماه بعد از بھ دن!...  یھاش پدر
 ی روزھی کھ مرگ حق بود و ھمھ نی از اری شتافت و مگھ غی باقاری دبھ عاطفھ ھم

 گھی جملھ اشتباه ِ کھ منیُ افتاد ؟ و مطلقا ً ای اتفاق منی زود براشون اای ریچھ د
 !...  خوابھی می ھر آدمی کھ دمھ خونھ ھیخاستگار شتر

 ی ھر آدمی کھ دمھ خونھ ھی مرگ شترگھی جملس کھ منی ِچون درستش ااشتباه
 !!!   و زود داره اما سوخت و سوز؟؟ اصال و ابداری و مرگ دخوابھیم
 : یانی پای شمارش معکوس ھاو
 ھیخودم ننوشتم از ...  قصھ عشق آدما از کجا شروع شد ؟ بزار برات بگم یدونیم

 :   خوندمییجا
 ...  نبودیکی بود یکی
 .   مرد بود ، کھ تنھا بودکی
 .   زن بود کھ اون ھم تنھا بودکی

 .  بودنی کرد و غمگی بھ آب رودخانھ نگاه مزن
 .   بودنی کرد و غمگی بھ آسمان نگاه ممرد
 .  بودنی و غمگدی دی غم آنھا را مخدا
 :   گفتخدا

 .دی و با ھم مھربان باشدیست بدار را دوگریپس ھمد. شما را دوست دارم -
زن بھ آب .  دیبھ آب رودخانھ نگاه کرد و در آب زن را د.  آورد نیی سرش را پامرد

 ! دیرا د   کرد ، مردیرودخانھ نگاه م
خدا خوشحال شد و از آسمان باران .  و آنھا خوشحال شدند دی بخشی بھ آنھا مھربانخدا
 . دیبار

 ... دیزن خند.  نشودسی باران خری سر زن گرفت تا زی را باالشی دستھامرد
 :   بھ مرد گفتخدا

 . دی کنی و ھر دو در آن آسوده زندگی بسازی دھم تا خانھ ای تو قدرت میبھ دستھا-
 ...   سر مرد گرفتی را باالشیزن دستھا...  شده بود سی باران خری زمرد
 ...   دی خندمرد
 :   بھ زن گفتخدا

 ی کنبای سازد ، زی را کھ او می بخشم تا خانھ ای ھا را مییبای ھمھ ز تویبھ دست ھا-
. 

 ... آنھا خوشحال بودند.  کرد بای ساخت و زن خانھ را گرم و زی خانھ امرد
 ...  خوشحال بودخدا
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 ی را بھ سوشیدستھا...  داد ی غذا مشی کھ بھ جوجھ ھادی را دی روز زن پرنده اکی
پرواز کرد و !!! ...  امدیاما پرنده ن.  ندی بنششی دستھاانیپرنده م  آسمان بلند کرد تا

 ...  زن رو بھ آسمان بلند ماندیرفت و دستھا
        .  آسمان بلندکردیبھ سو   راشیدستھا کنارش نشست و.  دی او را دمرد
 .  بودزی لبری کھ از مھرباندی آنان را دی دستھاخدا

 ! دندی کردند و خندی ھا در گوش ھم پچ پچفرشتھ
 .  سبز شدنی و زمدی خندخدا
 :   گفتخدا

 . گل بھ شما خواھم دادیاز بھشت شاخھ ا-
 .  بھ دست مرد دادندی ھا شاخھ گلفرشتھ

 . خاک خوشبو شد.  گل را بھ دست زن داد و زن آن را در خاک کاشت مرد
 و دی دی کودک را میزن اشک ھا.  کرد ی مھی متولد شد کھ گری از آن کودکپس

                                            .  بودنیغمگ
 جانش بھ او رهی و از شردیدر آغوش بگ  ھا بھ او آموختند کھ چگونھ طفل رافرشتھ

 . بنوشاند
 .  نوشدی مری کھ شدی خندد و کودکش را دی کھ مدی زن را دمرد
 .   بر خاک گذاشتیشانی نشست و پنی زمبر

 . دی و خنددی شوق مرد را دخدا
 . بازگشت و بر شانھ مرد نشست  ، پرندهدی خدا خندیوقت
 تا دییراست بگو.  اموزدی را بی تا مھرباندیبا کودک خود مھربان باش:  گفت خدا

 ...  من باشدادی بھ شھی تا ھمدیگل و آسمان و رود را بھ او نشان دھ. راستگو باشد
 .  ھم گذشتی از پی و بارانی آفتابیروزھا

 کھ شاد دنبال ھم یی گلھا پر شد از بچھ ھای رنگارنگ و البالیز گلھا پر شد انیزم
 ...   کردندی می و بازدندی دویم

 ...  دی دی و ھمھ جا را مزی ھمھ چخدا
  نشودسی گرفتھ است کھ خی سر زنی را باالشی دستھای باران مردری کھ در زدی دخدا

! 
 .  کاردی را می شاخھ گلدی از خاک با ھزاران امی کھ در گوشھ ادی را دیزن

 کھ در آب یی آسمان بلند شده اند و نگاه ھای کھ بھ سودی را دیاری بسی دستھاخدا
 ...   کھیی گردند و پرنده ھای میرودخانھ بھ دنبال مھربان

 ...    تنھا نبودچکسی از او ھری غگری خدا خوشحال بود چون دو
  قصھ ؛ی جھی نتاما
 زیگفتھ بودم کھ آدما با دو چ!  ما آدم ھا یده در چشم ھا پنھان شِتی بود قصھ ھونی او

 یآره درستھ آدما با عشق زندگ...  تیعشق و ھو...  کننی می و زندگکشنینفس م
 نی اِتیھو...  و خودش ارزش قائل باشھ ھیی بقتی ھوی کھ براھی اما کمتر کسکننیم
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 قصھ صورت نی اتی ھم نبود ؛ ھویکی نِی آبی نبود چشاکانی نِی عسلیقصھ چشا
 آدم ھا مھم بود ، اخالقشون مالک انتخاب بود رتی نبود ؛ بلکھ سشونییبایآدمھا نبود ز

 و بر اساس ی رو انتخاب کنی کھ اگھ قراره صورت کسدونستنی کاش ھمھ مِیو ا... 
و فقط ...  قش و بر اساس ِاخالی کنی اون زندگرتی با سدی در آخر بای ؛ ولشییبایز

 وجود ھر ی سازنده تی کھ ھودوننی و مننی آدمھا ھستند کھ واقع ب ازی خاصیعده 
 ...  ری و بس؛ وال غھیانسان

 ...    دارهانی تو جری چشم ھاتی ھنوز با ھوی زندگو
 »   کرددی بای ھست زندگقیو ھنوز ھم تا شقا «
 انیپا
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