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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 

www.1roman.ir 

 

 ده می باشدنبا نویس رمان مسئولیت محتوای 

   

 

 طناز:خوش میگذره؟

  .حرفش که تمام شد، خنده ای سر داد

لبخندی زدم و از سرررررمای اطرات،دسررررتام و به،داخپ جی  کاپشررررن. هدایت کردم. روشررررنا اجازه نداد که به طناز 

  .پاسخ بدم و موبایپ به دست چرخید تا منظره جلوی روش و بهش نشون بده

  !بیخیال!منظره رو داشته باشه طنازفعال این حرفا رو -

 .روشنا جیغ آرومی از روی شوق کشید. طناز خندید

 !طناز:دیوونه!خوبه که اونجایی و همش می بینیش. بذار پرهام بگ. بیاد ببینه

اس. پرهام به گوش. رسید و قلب. دل تنگیش و گوش زد کرد.بی تاب به صفحه موبایپ چش. دوخت.. چند ثانیه 

 .تا پسر بچه ای و رو به روی خودم ببین.. با ذوق دست. و براش تکون دادم ای طول کشید

 !قربونت برم...خوبی؟-

  دانلود رمان من دخترم

  دانلود رمان عشق من تنهام نذار 

 دانلود رمان سراشیبی عشق
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 .طناز موهای جلوی صورت پرهام و کنار زد و در آخر با انگشت اشاره پشت سر ما رو نشونه گرفت

 طناز:مامان،ایفپ و ببین.نگاه چه خوشکله؟

  .ت و طناز جوابش و داداونقدر پرهام آروم حرت زد که نفهمیدم چی گف

 .طناز:خودم می برمت

  .روشنا:من فعال موبایپ میدم دست نیاز...این عینک. بخار گرفته تمیزش کن.

دسررررتش و نزدیک لبش برد و بوسرررری برای پرهام فرسررررتاد و تند تند دسررررتش و تکون داد. موبایپ و ازش گرفت.. 

 .کیه اش و به صندلی دادطناز، پرهام و از روی پاش بلند کرد و پایین گذاشت و ت

در ال به الی سرررکوت چند ثانیه ای که بینمون ح رررور پیدا کرد، تونسرررت. بهتر ببین. چشرررمای مشرررکی رنگش و 

 .امان از این چش. ها، که با لبخند کمرنگ روی لبش، پارادوکس داشت

  !انگار برگشته بود به اون طناز قبلی

 ...بی حال، پریشون

ای که زندگی براش به پا کرده بود،بیرون می کشررریدمش و میاوردمش اینجا و  دل. می خواسرررت از وسررره معرکه

  .دورش میکردم از این خنده های تصنعی!ولی نشد، خودش نخواست

 طناز:همه چی رو به راهه؟چیزی که نیاز نداری؟

 نه همه چی هست. چه خبر از اوضاع؟-

  .سری تکون داد

 !طناز:طبق معمول

 .ای فهمیدن وضعیت اونجاهمین حرت اش، کافی بود بر 

 .نفس عمیقی کشید

 طناز:کی برمیگردی؟

 .حدودا چهار روز دیگه-

  .لبخندش جون گرفت
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  .طناز:منتظرت.

 کاری نداری؟-

 .طناز:قربونت!مواظ  خودت باش

  .از طرت من پرهام و بوس کن_

 ِ   .شیشه های عینکش بود تماس و با خداحافظی قطع کردم. روشنا با پارچه کوچِک نرمِ توی دستش،هنوز درگیر

 روشنا:تمام؟

سررررری به نشررررونه آره تکون دادم و موبایپ و بهش برگردوندم. نگاه که به اطرات افتاد، تازه متوجه بیشررررتر شرررردن 

 .ازدحام شدم. صحبت کردن با طناز همین بی خبری ها از دنیای اطرات رو برام داشت

  .از گذاشتن توی جعبه، داخپ کیف کمریش قرار دادروشنا عینک و به چشماش زد و پارچه صورتی رنگ و بعد 

 .روشنا:وایسا یه عکس ازت بگیرم

  .توی این سه روزی که اومدم این چهارمین عکس که اینجا میگیری.-

  .روشنا:غر نزن.اون موقع روز بود االن شبه!وایسا یه عکس بگیرم تا محمد این اطرات پیداش نشد

  .رست کردم و دست در جی ، خندیدم و رو به روش ایستادمبه اجبار حرفش، کاله روی سرم و د

 خوبه؟-

  .گوشی رو باال برد

 .روشنا:آره

 .شمرد.به سه نرسید، عکس و گرفت

صورت. و با حوله خشک کردم که با صدای چرخش کلید توی در، سرم و از در دستشویی بیرون بردم. در کسری 

ا نمایان شدن. حوله به دست بیرون رفت.. روشنا تا چشمش از ثانیه، در باز شد و بسته های توی دست روشن

 :به. افتاد، با لحن بشاشی گفت

 !روشنا:کی بیدار شدی؟ فکر کردم خوابی هنوز.آخه هرچی زنگ زدم جواب ندادی



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

5 

 

حوله و روی میز وسرررره آشررررهزخونه که بسررررته ها و روش قرار داده بود، گذاشررررت..صرررردام،هنوز رگه هایی از خواب 

  .خودش داشت آلودگی رو در

 .موبایل. خاموش شده بود. چند دقیقه گذاشتمش توی شارژ-

 .ظرت ماست رو بیرون کشید

  .روشنا:آها...چون طناز به. زنگ زد. گفت که موبایلت خاموش بود. فکر کرد پیش منی و انگار کارت داشت

 پس برم یه زنگ بهش بزن.-

  .برات دارمروشنا:آره، برو یه زنگ بزن و برگرد که یه سوپرایز 

  .از شیطنت نگاهش، گونه هام باال رفتن و لب. خندید

  .پاهام و به سمت اتاق هدایت کردم. موبایپ و برداشت. که صدای روشنا این بار بلند تر به گوش. رسید

 .روشنا:رفت. همون فروشگاهه که گفت. ایرانیِ... میخوام برات بعد از چند روز غذای ایرونی درست کن.

 .از و گرفت. و از اتاق خارج شدمشماره طن

  .روشنا:محمد میگه خدا این نیاز و خیر بده که اومد و تونستی. ما بعد از چند ماه یه غذای ایرانی بخوری.

  .بوق ممتد جاش و به صدای زن اپراتور داد

  .خاموشه-

 .بی خیال، موبایپ و روی اپن گذاشت. و به کمکش رفت.

 بدی؟حاال میخوای چی به خوردمون -

 !روشنا:زرشک پلو...از کشیک برگرده ببینِ که چه زن کد بانویی داره

  .حرفش رو تموم کرد و قهقه ای سر داد

 .این چند وقت ه. مزاح. شدم و نرفتی سر کار-

 .روشنا:مرخصی گرفت.. نگران نباش

  .نگاهی به اطراف. انداخت.

 خ !بگو من چی کار کن. برای این زرشک پلو؟-
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  .توی یخچال گذاشت و برگشت و با سر به پاکت مشکی رنگی اشاره کردظرت ماست و 

 !روشنا:فعال برو توی اون پاکت و ببین خوشت میاد

محتوای پاکت و خالی کردم. غیر از یه کیف زنونه مشررررررکی، یه شررررررلوار و دو تا پیراهن لی وسررررررفید کفش تکون 

  .بچگونه چیز دیگه ای نداشت. پیراهن سفید و برداشت.

  .:لباسا برای پرهامِ، کیِف برای طنازِ. انشالله خوششون بیادروشنا

  .با تصور پرهام با اون جثه کمی تهلش توی این پیراهن، لب. به خنده باز شد

 مرسی عزیزم-

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

توی قسمت کتابخونه چش. از سریال تلویزیون کمی از نسکافه توی فنجون مزه مزه کردم که با صدای محمد از 

  .گرفت. و سر چرخوندم

 !محمد:روشنا، گوشیت داره زنگ میخوره

روشرررنا موبایلش و برداشرررت. محمد عینک مطالعه روی چشرررمش و درسرررت کرد و دوباره به صرررفحه ل  تاب زل 

  .زد

 !روشنا: پریاس

 .وی این چند روز صحبتی نداشته گفت.تعج  از این که شماره روشنا رو گرفته درحالی که با من ت

 پریا؟_

 روشنا:اهوم

 :دستش و روی صفحه کشید و در همون حین،به شوخی گفت.

 !بهش بگو نیاز میگه خیلی بی معرفتی احوالی از من نمی گیری!رفیق صمیمیت. مثال-

 روشنا:بابا اون بیچاره همش کشیکِ 

 .ما ه. کشیک داشتی. ولی کی اینقدر بی معرفت نبودی.-

 .خنده ای سر داد
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 .روشنا:باشه بهش میگ.

دوباره خیره شدم به تصویر توی تلویزیون.طولی نکشید روشنا محمد و صدا زد ولی این بار صدا رو دیر تر می  .

 .شنیدم. نی. نگاهی به محمد انداخت. که از روی صندلی بلند شد و به سمت اتاق رفت

 .خوردماز صدای جیغ روشنا شوکه شدم. سر جام,تکونی 

 !روشنا-

فنجون نسررکافه رو روی عسررلی جلوی مبپ گذاشررت.. در اتاق باز بود. تصررویر عق  عق  اومدن روشررنا با دسررتی 

 .که جلوی دهنش بود و صدایی که سعی داشت خفه اش کنه، ترسوندم

  .کامپ ایستادم. محمد با موبایپ کنار گوشش، رو به روش ایستاد

 !?چیزی شده-

فت، دسرررتی که به گردنش بود و پایین آورد و در و بسرررت. قدم تند کردم. صرررداها این بار محمد، سررررش و باال گر 

  ...واضح تر شد. ه. صدای گریه خفقان روشنا و ه. صدای خداحافظی محمد

 .چند مرتبه به در زدم

 روشنا...محمد...چیزی شده؟-

چشررررر. های قرمز شرررررده اش به. نگاه تا در و باز کنن و محمدی رو ببین. که شررررروکه به. زل زده و دختری که با 

 .میکنه، دلهره ام بیشتر شد

 .گیج از حالت نگاهشون ل  باز کردم

 میگ.... چیزی شده؟-

  .روشنا اشک های رو گونه اش و تند تند پاک کرد

 روشنا:نه،نه

 محمد: آره

 .تهش قلب. زیاد شد.از رفتارشون چیزی درک نمی کردم

 !نمی فهم.-
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 ...روشنا:یعنی... یعنی

 .محمد آب دهنش و قورت داد

 !محمد:یعنی...باید برگردی ایران

  .چونه روشنا لرزید. قلب. در سینه ام بیشتر پر پر زد

 یکی درست بگه چه خبره؟_

 محمد:چیزی نشده...یه تصادت جزئیِ 

 .پلک زدن از یادم رفت

 کی تصادت کرد؟-

 !محمد:طناز

 !شده بود. لب. تکون خورد... آروم روشنا سرش و پایین انداخت. اشک هاش روانه گونه اش

 تصادت کوچیک؟-

 .محمد انگار از افکار و حدس و گمان های به. ریخته و ترسناک توی ذهن. با خبر شد که از اتاق بیرون اومد

 !محمد:روشنا... یک. ترسیده داره شلوغش میکنه

 .نا رسوندم. شونه هاش و گرفت.گوش هام، انگار حرت های محمد و نشنید. از کنارش رد شدم و خودم و به روش

 طناز، حالش خوبه دیگه؟آره روشنا؟ آره؟_

 !محمد:حالش...خوبه

  .مکث بین جمله اش نمیذاشت باورش کن.. روشنا رو تکون دادم. سرش و باال گرفت

 ببین من و!میگ. طناز خوبه؟-

 .صداش از ته چاه بیرون اومد

  .لوی خودم و بگیرمروشنا:اهوم!...یک. ناراحت شدم براش، نتونست. ج

 .باید باهاش حرت بزن.-
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 .از اتاق بیرون رفت.

  روشنا:تو... طناز فعال تو سی سی یو

درکی نداشررررررت.. نه از اطراف. و نه از حرت های روشررررررنا و محمد فقه باید با صرررررردای طناز، از بین می بردم این 

 ...تشویش توی تن. رو

 .من باید باهاش حرت بزن.-

بپ برداشررررررت.. نمیدونسررررررت. برای کیه فقه به دنبال این بودم که زودتر این قفپ لعنتی رو باز موبایلی و از روی م

 .کن.. گوشی از دست. کشیده شد

  .محمد، موبایپ و جلوی چشمام تکون داد

 .محمد: نیاز، بچه بازی در نیار. تو خودت میدونی که نمی تونی باهاش حرت بزنی

 .طناز روی یکی از اون تخت های بیمارستان فکر می کردمبغض، ته گلوم و سوزوند وقتی به بودن 

  .بی هوا، راه اتاق و در پیش گرفت.

 محمد:کجا؟

  مه. نبود این صدای آروم و زمزمه وار به گوشش می رسید یا نه؟

 .باید کارم و انجام می دادم

 .باید بلیت بخرم-

  .محمد:صبر کن نیاز.خودم، کارها رو ردیف میکن.

 .دقیقا پشت سرم بود عق  گرد کردم.

 چطور بیخیال باش.؟ ...ccu داری میگی تو-

دسرررررت. و روی سررررررم گذاشرررررت.. خواب بودم، رویا می دیدم، درک نمی کردم از ادای کلماتی که به زبون میاوردم و 

فقه میدونسررررررت. طناز حالش بدِ. ولی با این جمله، انگار از خواب پریدم، تازه فهمیدم محمد چی داره میگه و 

  .چی دارم تکرار میکن. من

 .دست. پایین افتاد.ناباورانه زمزمه کردم
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 سی سی یو؟-

 .چشمام از بهت باز شد. متوجه جا خوردنشون شدم

 ...Icu...Icu ...روشنا:نه نه...داره اشتباه میگه

 .محمد:اشتباه...کردم

 !تصادت... سی سی یو

 .کلمات، به مغزم هجوم آوردن

  .وش وگرفت.سمت روشنا رفت..عاجزانه باز 

رو؟تو بگو کدوم و باور  ccu روشرررررنا!مرج من!جون عزیزت!راسرررررتش و بگو... آخه کدوم و باور کن.؟تصرررررادت و یا-

 کن.؟

 .روشنا:تصادت کرده...باور کن

 پس محمد چی میگه؟_

 .روشنا:هول کرده

 .ازش فاصله گرفت.. بغض، ک. ک. داشت سر باز می کرد. چشمام بینشون به می چرخید

 ی تون. باورتون کن.؟چرا؟چرا نم_

 ررررررررررررررررررررررررررررررررر

 "مهیار"

در اتاق و باز کردم. توی تاریکی اتاق، پشررررررت به در روی تخت خواب نشررررررسررررررته بود و سررررررعی می کرد محیا رو 

بخوابونه. نگاهی انداخت. به پسررررر بچه ای که غافپ از هیاهوی اطرافش، پشررررت سررررر لعیا، خوابیده بود. با دیدن 

ر باند پیچی شده اش و یاد آوری دردی که از دیروز تاحاال می کشید و وضعیت االنش...دل هرکسی رو به درد س

  .میاورد

 .چش. ازش گرفت.

 !من میرم. کاری داشتی زنگ بزن-
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 .لعیا:باشه

 .کت مشکی رنگ و توی دست. جا به جا کردم

 .راستی،نریمان گفت که بعد از مراس.،پرهام و میاد می بره_

 .رفی نزد و فقه سری تکون داد. با مکثی،در و بست.ح

 پنج#

 ...نیاز

نفهمیدم کی بلیت خریدی. و کی سرررروار هواپیما شرررردی. و چه موقع رسرررریدی. به دل شررررهری که از در و دیوارش 

هیچی درک نمی کردم جز بی قراری و دلشوره ای که توی تن. داشت دیوونه ام می کرد. سرم و به صندلی تکیه 

  .تی از بین صندلی ها رد شد و بطری آب معدنی و روبه روم گرفتدادم. دس

 روشنا:آب می خوری؟

بطری آب و از دسرررتش گرفت.. هنوزم دلیپ خیلی چیز ها رو نمیدونسرررت. حتی دلیپ اومدن روشرررنا و لباس تیره 

 ...تن پریا رو

ی بردم تا راحت تر برسرر. دل. می خواسررت یه تفنگ داشررت. و این فکر های مسررخره لعنتی توی سرررم و از بین م

 .به مقصد

 .آب و سر کشیدم و بعد در و بست.

 کدوم بیمارستانِ؟-

 ...پریا:تصادفشون نزدیک بیمارستان خودمون بود. بردنش همونجا

 ...چش. بست. و باز که کردم، ماشین پارک کرده بود توی پارکینگ بیمارستان

پیاده شرردن. داخپ هواپیما اینقدر روشررنا رو سرروال پی   کمربندم و باز کردم. اول من و بعد ه. پشررت سرررم بقیه

کرده بودم که میدونسررت. االن باید سررراا طناز و از پیش کی بگیرم. تند تند قدم برداشررت. و خودم و رسرروندم به 

 اتاق دکتر اسالمی و چند تقه به در زدم. رو برگردوندم به روشنا و پریا که با فاصله از من ایستاده بودن و جایی و

 .غیر از صورت. نگاه می کردن. با صدای بفرمایید، دستگیره در و پایین کشیدم

 !دکتر:سالم...خیلی خوش اومدین خان. دکتر



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

12 

 

سررررالم...ممنون.... من نرفت. ایسررررتگاه پرسررررتار ها برای دیدن طناز و گفت. احوالش و از شررررما بهرسرررر.. حالش -

 چطوره؟

 .به مبپ رو به روش اشاره کرد

 .راتون توضیح میدمدکتر:بفرمایید ب

 .دلهره ام لحظه ای باال می رفت

  .حرفش رو انجام دادم و روی مبپ نشست.

 میشه یک. زودتر توضیح بدین؟-

  .روی مبپ رو به روی ای. نشست

 .دکتر:عجله نکنین

 .این آرامشتون داره من و می ترسونه-

رخوردش با مانع، چند تا تاب می خوره دکتر:خیلی خ ،میگ.. ماشین خانواده خواهرتون بخاطره سرعت باال و ب

و از الین کال خارج میشه. شدت تصادت به حدی بود که هر سه شون صدمه شدیدی دیدن. خواهرتون از ناحیه 

کتف و بازو، شروهر خواهرتون یعنی سربحان مرادی از ناحیه سرر و کمر و پرهام، اون پرهام حالش خوبه و بردنش 

  ...ه سرش وارد شدخونه ولی سبحان چون ضربه بدی ب

 ...مکث کرد. کمی برای حرفش تردید داشت و من خبر نداشت. که این تازه شوک اوله

 ...دکتر:متاسفانه رفتن تو کما

 .نفس عمیقی کشیدم. سری تکون دادم تا حرفش و ادامه بده. نگاهی به در انداخت

توی یه اتاق بودن تا بهشررون رسرریدگی دکتر:و طناز... رسرروندنش بیمارسررتان، کمی درد داشررت... داخپ اورژانس 

شه... حالش بد نبود و دکتر پریا امیریان ه. باالی سرشون بودن. زمانی که ایشون بهوش بودن، پرهام بی هوش 

روی تخت رو به رویی اشررررررون بودن! انگار از یکی از پرسررررررتار ها می شررررررنون که بی هوشررررررن. چند دقیقه بعد 

  .تنگی نفس داره و از ناحیه قفسه سینه احساس درد میکنهپرستارهامون مطلع میشن که خواهرتون 

  .مکث کرد

 دکتر:خواهرتون وابستگی شدیدی داشت به پرهام؟
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  .خیلی!حتی یه لحظه نمی تونست دوریش و تحمپ کنه-

تشخیص توی این شرایه یک. سخت بود که این درد برای سکته قلبیِ یا سندروم دل شکستهِ... چون دیدن _

با چهره خونی روی تخت رو به روییش و این وابسرررتگی که شرررما ازش میگین...احتمال اینکه دچار  پرهام بیحال

این سررندروم شرردن زیادِ ولی برای تشررخیص صررحیح تر، باید آن یو صررورت می گرفت. دکتر و پرسررتار ها کمکش 

  ...تا درمان صورت بگیره ولی ccu کردن و حتی انتقالش دادن به

... انگار دور تا دورم خال بود و من وسررررطش داشررررت. دسررررت و پا می زدم. چشررررم. دیگه نفسرررر. دیگه باال نیومد

  .نچرخید. پلک ها، زنش خودشون و فراموش کردن

  ...به چهره اش غ. نشست و سرش و پایین انداخت و فقه شنیدم گفت:متاسف.

  .هیستریک و دیوانه وار خندیدم

 !دکتر، شوخی می کنین-

 .ست. و به دسته مبپ زدم تا بلند شدم که دوباره پرت شدم روی مبپ...کپ تن. دیگه جونی نداشتد

 .آره شوخی می کنین_

  .دکتر:لطفا خان. دکتر...خواهش می کن.

این چهره غ. زده، این ترس توی چهره، این حرت هررایی کرره بررا جرردیررت می زد،اون لبرراس تیره تن پریررا، اومرردن 

 ...افی بود برای اینکه مغزم بیداره شه از این رویاروشنا، این ها دلیپ ک

 .دوباره بلند شدم. دسته مبپ و گرفت.. پاهای بی رمق. اجازه رفتن و نمی داد

 !طناز-

صدای خان. دکتر گفتن هاش و نمی شنیدم.دست. و روی سرم گذاشت..واقعیت پتکی شده بود روی سرم. لب. 

  .فقه اسمش و تکرار می کرد

 .نش و باور کن. و جیغ زدم برای این زندگی که از دست رفتنتونست. نبود

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...مهیار

  .آسمون، رنگش به سیاهی میپ کرد و بهشت زهرا، ک. ک. راه سکوت و در پیش گرفت
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از تنها بودنش در به دور از چند نفری که دور زنی رو گرفته بودن ایسررررتادم. به دنبال نریمان، چشرررر. چرخوندم، 

  .کنار ماشین، استفاده کردم و تکیه ام و از درخت برداشت. و به طرفش رفت.

 .دست در جی ، درگیری فکریش و با نگاه کردن به زمین به بقیه می فهموند که با صدای پام، سر بلند کرد

 سالم-

 .آروم سالمی کرد و دوباره مشغول کارش شد

 شش#

 .حالش رو نهرسیدم

 .ا پا مشکی و چشمای قرمز شده و صدای گرفته اش، گویای احوالش بودلباس سرت

 چرا نذاشتین خواهرش برگرده بعد میذاشتین اش تو قبر؟-

نریمان:ما،خودمون حرفمون همین بود که بذارن خواهر برگرده. ولی خان عمو گفت نمیشررررره مردم همینطور نگه 

 .ریک می شد، ما ه. مجبور شدی.داشت.مرده ه. نباید رو زمین بمونه. هوا ه. داشت تا

 خواهرش خبر داره؟-

 نریمان:بهش یه چیزایی گفتن ولی نمیدون. خبر داره یا نه؟

 .چندثانیه ای سکوت کردم. برای بیان حرت توی ذهن. شک داشت. ولی در آخر ل  باز کردم

 چه خبر از سبحان؟-

  .دستی به صورتش کشید و آخر ه. کف دستش روی گونه اش ثابت موند

 !نریمان:هیچی... هنوز تو کماس

  .با صدای دختری،نگاه. به پشت سر نریمان ایستاد. نریمان عق  گرد کرد

 !شیرین:نریمان، این در و باز کن. مامان سوار شه

  .بی هی  حرفی ریموت ماشین و زد

 من باید برگردم خونه. کاری نداری؟-

 !م و حاضر کن،یه ساعت دیگه میام دنبالشنریمان:نه ممنون. دستت درد نکنه که اومدی!فقه پرها
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 .سری تکون دادم

 .باشه-

 رررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...نریمان

  .مهیار رو چند دقیقه بعد دیگه رو به روم ندیدم

 .زهرا و شیرین، برای نشستن روی صندلی عق  ماشین، کمک مامان کردن. در ماشین و باز کردم و نشست.

 .ک شد و جز ما کسی دیگه ای و رو نمی دیدمهوا کامال تاری

ماشین و روشن کردم. زهرا کنار مامان نشست و شیرین برای با کردن در کناری. جلوتر اومد، ننشسته بود، که 

صدای ماشینی به گوش رسید. از توی آینه نگاهی به پشت سر کردم. چراا های ماشین اجازه نمی داد بفهم. 

 :شستن. شیرین درحالی که در و می بست گفتچه کسایی توی اون ماشین ن

 !بالخره اومدن-

 مامان:نیازه؟

 .زهرا در و باز کرد

 .زهرا:فکر کن.

  .چراا ماشین خاموش شد و واضح تر تونست. تصویر پیاده شدن سه دختر و ببین.. زهرا از ماشین بیرون رفت

 .زهرا:آره خودشونن

  .ین خودمون و رها کنی.این بار نوبت من و مامان بود که از محیه ماش

کنار ماشین خیره به رو به رو، ایستادم و مامان آروم به سمتشون رفت.. دختری رو دیدم،که برای راه رفتنش ه. 

رفیق هاش زیر بازوش و گرفته بودن.چند قدم که رفت، افتاد روی خاکی که جای آغوش خواهرشررررررش رو براش 

 .گرفته بود

 !چه وداع تلخی

 هفت#
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 ...راوی

ان دسرررت هایش را در جی  شرررلوارش فرو برد و کنار ماشرررین،مثه بقیه نظارگر صرررحنه رو به روش بود. هوا احسررر

 ...سرد بود ولی نه به اندازه سردی تن نیاز

  ...مشتی خاک برداشت. نه توانایی بلند شدن رو داشت و نه چشماش توانایی گریه کردن و

 .ناباورانه به قبر رو به روش زل زد

ه شررررررده بود...پذیرفتن گرداِب حقیقت برایش جنون داشررررررت. لبش رو به زور باز کرد...نای حرت زدن انگار دیوان

 .نداشت و انگار حرت کلمات رو می شمرد

 ...میگن تو اینجایی!...زیر خروار خروار خاک...باور کن. خودتی؟باور کن. کسی که اینجا خوابیده طنازِ؟_

ه سررالش و تنها نمیذاشررت... چطور باور کن. این تویی وقتی به دو روز طناز که بی معرفت نبود...طناز که بچه سرر

 .پیش فکر میکن. که داشت. باهات حرت میزدم و می دیدمت

 ...دست مشت شده اش رو باز کرد و خاک و ریخت و خ. شد روی قبر و سرش رو گذاشت روی خاک

م؟... من جز تو کی و داشررررت. تو این چطور باور کن. دیگه قرار نیس ببینمت؟دیگه قرار نیس صرررردات و بشررررنو_

 ...!شهر؟رفتی من و تنها گذاشتی بین این همه آدم غریبه چی کار؟قرار نبود تنهام بذاری طناز

 !من چطور بدون تو برم پیش بچه هایی که دلشون به محبت تو خوش بود؟

 ن تو یکی رو دیگه نداره؟من هنوز باهات حرت دارم...هنوز دل. پره...تو رفتی نگفتی دیگه این دل طاقت رفت

 ...می دون. دیر رسیدم نتونست. صورت مهربونت و برای آخرین بار ببین. ولی می بینی چقدر پر از سوال.؟

  .بغض، بیخ گلوش گیر کرده بود و چونه اش به شدت می لرزید و فقه سعی داشت این خاک و بغپ کنه

نی نبود... کاش پاشرری بازم به. کمک کنی...به. بگی این اواخر سرراکت بودی ولی تاحاال سررکوتت اینقدر طوال_

چطور بدون تو زندگی کن.؟چطور تنهایی پرهام و آروم کن.؟... دیگه به کی زنگ بزن. تا حرت هام و بشنوه؟...دیگه 

پیش کی برم ترا درد و دالم و بگ. و آروم. کنره؟...بی معرفتی کردی من و ول کردی اینجرا و تنهرایی رفتی... بی 

 !کردی معرفتی

شررونه هاش لرزید.صرردای هق هق اش،سررکوت بهشررت زهرا رو به. ریخت. اونقدر هق زد که پریا اشررک هاش و 

پاک کرد و به سرررمتش رفت و بازوش و گرفت و با صررردای گرفته اش آهسرررته گفت:آروم باش نیاز جان!آروم باش 

 ...عزیز دل.
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  .مامان احسان،به کمکش رفت و دست دیگریش و گرفت

 ...ت و عذاب نده... با این کارت مطمئن ه. باش خواهرت اذیت میشه عزیزم!پاشی بهترهمامان: خود

نمی تونسرررررررت دل بکنه از اونجا! از جایی که خواهرش و حس می کرد. کمی خ. شرررررررد تا فقه خاکش رو لمس 

  .کنه

  .خاک، از اشک هاش تر شده بود

 نیاز:کجا رفتی تو آخه؟...کجا رفتی؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...مهیار

 .پستونک و توی دهن محیا نگه داشت. و با صدای آیفون، ایستادم. نگاه. به سمت ساعت کشیده شد

 ...فکر کن. نریمانه-

لعیا دل کَند از نقاشررری کردن با پرهام و بلند شرررد. صررردای تعارت هاش و می شرررنیدم. پرده و کنار زدم و بعد ه. 

  .و می دیدم. کمی صدام و بلند کردمپنجره رو باز کردم. ماشینش 

 ...نریمان!باتوام-

  .از جلوی در عق  رفت و دستش و تو هوا تکون داد

 بیا یه چایی در خدمت باشی. حاجی؟-

  ...نریمان:نه کار دارم، باید برگردم خونه...دور دیگ نذری ان بقیه! نمیشه بمون.

  .لعیا در و براش باز کردم

 .پرهام آماده شهپس بیا تا جلو در، تا -

 :پنجره و بست. و پرده رو کشیدم. پرهام از سرجاش بلند شد و با ذوق گفت

 پرهام:عمو نریمانه؟

  .لعیا دستش و گرفت و سعی کرد پالتوی کوچیکش و تنش کنه

 لعیا:آره عزیزم
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  .در که زده شد. به طرفش رفت. و در و باز کردم

 میخوای ببریش خونه خودت یا خونه مامانت؟_

 .ریمان:میبرمش پیش مامان...همه اونجا، خونه خودم. که نمی تون. تنهاش بذارمن

 بد نشه براش؟-

 .نریمان:چی کار کن.؟...مجبورم

  .لعیا کنارم پیداش شد. نریمان تا چهره پرهام و دید کمی خ. شد و لهش و کشید

 نریمان:چطوری عمو؟ اذیتشون که نکردی؟

 .پرهام خندید. لبخندی به روش زدم

 .نه ،آروم بود-

  .لعیا بعد از دادن دارو ها، با دستش در و گرفت

  .لعیا:این ه. داروهاش...ببخشید نتونست. بیام. دور این بچه ها بودم

نریمان:نه خواهش میکن.. شرررررما نبودین من پرهام و پیش کی میذاشرررررت.؟...دسرررررتتون درد نکنه. زحمت دادی. 

 بهتون

نریمان دست پرهام و محک. گرفت و درحالی که آروم باهاش حرت می جواب های کلیشه ای سمتش روانه شد. 

 .زد،به طرت آسانسور رفتن

___________________  

  ...نیاز

چشررر. باز کردم. یه سرررقف دیدم که بخاطره روزنه نوری که از پنجره کنارم بهش برخورد می کرد، کمی از سررریاهی 

پیچید بسرررت. و ل  گزیدم. پلک هام و از ه. باز کردم و  روش و محو کرده بود. چشرررمام و از دردی که توی سررررم

  .سعی کردم روی تخت بشین.

 روشنا:بیام کمک؟

  .به سمت صدا سر برگردوندم. روی صندلی باالی سرم نشسته بود
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 .صدام، از اعماق چاه بیرون اومد

 ...نه-

  .شنیده می شد، پرت شدکامپ روی تخت نشست. و با زحمت بلند شدم.حواس. پرت آوای کمی که از بیرون 

 شال.؟_

از روی صندلی پاشد و چراا و روشن کرد و شال و از روی میز پایین تخت برداشت و به دست. داد.رنگ اش تیره 

  .بود ولی نه به اندازه ای که دااِ دل. رو معلوم باشه

  .باید برم خونه،لباس مناس  ندارم-

 روشنا:االن؟

 .نمیدون.-

 .ی.... راستی پریا ه. رفته کار داشت نتونست بمونهروشنا:هرموقع گفتی میر 

 .مغزم برای تصمی. گیری انگار آماده نبود. شال و روی سرم گذاشت.

 پرهام و ندیدم. بیرونِ؟_

  .روشنا:من. این چندساعت ندیدمش. اصال اینجا نیستش

 .قبپ از اینکه به سمت در برم، صدای روشنا توی اتاق پیچید

 !.بیرون سردهروشنا:پالتو رو بهوش

پالتو رو از روی همون میز برداشررت. و از اتاق بیرون زدم.عجله شرریرین و کمک زهرا برای جمع کردن میز کوچیکی 

 .توی سالن بود،توجه. جل  کرد. روشنا کنارم ایستاد

 چه خبره؟چرا دارن میز و درست میکنن؟-

 .شونه ای باال انداخت و رو به شیرین ل  باز کرد

 ه؟روشنا:چیزی شد

  .شیرین:احسان، رفته دنبال پرهام و میخواد بیارش اینجا... گفت. که این عکس رو بردارم نبینه

  .یک تای ابروم باال رفت و اهانی گفت.
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  .روشنا:نمیدون.

جواب تسلیت فری که حتی نمی شناختمش رو آهسته دادم.روشنا پشت سرم اومد. برای دیدن پرهام،راهروی 

در رد شررررردم. نمای سررررریاه دیوار های دور تا دور حیاو ه. از نبود طناز بود و ه. از بودن  کوچکی رو گذروندم و از

مُحرم که تازه وجودش و حس کرده بودم. دیگ دور تا دور حیاو چیده شررده بود و مرد های وسرره حیاو صرردا رو 

  .این بار واضح تر به گوش. می رسیدن

 ای اهپ حرم میر و علمدار نیامد"

  و علمدار نیامد ای اهپ حرم میر

 "علمدار نیامد، علمدار نیامد،حسین

  .جلوتر رفت. و میله های جلوی ایوون و به دست گرفت.

 ...ف ا،عطرآگین می شد به نام علمدارِ حسین

 :صدای دسته دیگه از مرد ها بلند شد برای خوندن بیت بعد که روشنا سرش و پایین آورد و نزدیک گوش. گفت

  .عه...پرهام و آورد-

 .رد نگاهش و گرفت. تا رسیدم به جلوی در و مردی که با موبایپ حرت می زد و دست پرهام و گرفته بود

کناره شالی که از روی شونه ام افتاده بود و درحالی که از پله ها پایین میرفت.، درست کردم. از دور که چشمش 

  .مت. چند قدم دویدبه من افتاد، دستی که دستش را محک. گرفته بود و رها کرد و به س

 .به آغوش کشیدمش و دستی به سر باند پیچی شده اش کردم

 خوبی؟-

 .چهره اش، مچاله شد

 (پرهام:یک. درد میتُنه)میکنه

 .با اومدن جفت کفش در کنارمون،بوسه ای به سرش زدم و بلند شدم

  .بهتر می شی عزیزم_

 .بیارنشنریمان:داروهاش تو ماشینه...بعد به بچه ها میگ. براتون 
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  .نی. نگاهی انداخت. و بعد با موهای پرهام بازی کردم

  .مرسی-

 :خطاب به پرهام گفت.

 بری.؟-

 پرهام:بری.

  .نریمان خ. شد تا ه. قد پرهام شه

 نریمان:کاری داشتی من تو حیاط.!باشه؟

 .پرهام سری تکون داد و برگشت. جایی که روشنا از اونجا چش. به. دوخته بود

  ...، با سنگینی نگاهی سر برگردوندم. چشمام، چشمایی رو دیدن که خالی بودن از هر حسی ونزدیک پله ها

  .عصای توی دستش، اون قامت استوارش و ابهت چهره اش،خاطرات خوبی رو برام تداعی نمی کرد

 ِ مک خیره، ک تالش پرهام برای باال رفتن از پله،حواسرر. رو بهش جمع کرد و بی اعتنا برای فهمیدن دلیپ این نگاه

  .پرهام آروم از پله ها باال بره

 .حواست باشه-

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

سرررراعت،یازده شرررر  و نشررررون می داد. خونه خلوت تر شررررده بود و غیر از من و روشررررنا و زهرا و دختری که هنوز 

  .نسبتش رو با این خانواده نفهمیده بودم، کسی دیگه ای نبود

  .دهن پرهام و تمیز کردم با دستمال دور

 سیر شدی؟-

با دهن پر،اهومی گفت که چند ضررررربه به در پذیرایی خورده شررررد و یا چ گویان چند مردی که توی حیاو بودن 

  .وارد پذیرایی شدن

  .غذاش و قورت داد و از روی میز پایین آوردمش. ظرت پالستیکی غذاش و توی سطپ انداخت.

 .ی..صدای مردی توی ف ا پیچیداز آشهزخونه که بیرون رفت
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 .عمو:پرهام بیا اینجا ! بیا یه امروز ندیدمت عموجان

  .بی خیال از پوشیدن لباس تنِ پرهام دست. و از دستش بیرون کشیدم که به سمتش رفت

 .به طرت همون اتاق قبلی رفت.. روشنا،روی همون صندلی خودش و با موبایلش مشغول کرده بود

ِ روشنا:زنگ زدم آژان   ...س،گفت تا چند دقیقه دیگه ماشین جلو در

 .غیر از یه چمدون و کیف کوچیک و کاپشن پرهام، چیز دیگه ای برای برداشتن نداشت.

  .چمدون و جلوی در گذاشت.. شیرین همون موقع رسید

 !زهرا:میخواین برین؟می موندین

  .تا چند دقیقه دیگه می رسهنه برم خونه بهترِ... فردا میام پیشتون!روشنا ه. زنگ زده آژانس،-

  .زهرا:هرجور صالح میدونی

 فقه،حاج خان. نیستن؟-

  .زهرا: سر درد داشت، نی. ساعتی میشه که رفت استراحت کنه

 خ ، من می تون. پرهام و ببرم پیش خودم؟-

  .زهرا:آره عزیزم،ایراد نداره

 :با لبخند ازش تشکری کردم و رو به پرهام گفت.

 .و تنت کن. پرهام بیا کاپشن-

بوسرره ای روی سررر پرهام زد و پرهام و به طرف. فرسررتاد. کاپشررن و تنش کردم و با خداحافظی از همون فاصررله با 

  .جمع مردها، راهِ در و در پیش گرفت..قدم برنداشت. که صدای ب.ِ مردانه ای، سر جام میخکوب. کرد

 عمو:پرهام کجا؟

 .کردبه سمتش چرخیدم. نگاه خیره بقیه معذب. می 

  .عمو:هرکی از این خونه میخواد بره تنها میره

  .از شیرین،اجازه اش و گرفت.-

 !عمو:تو این خونه، بزرگتر از زهرا ه. هست که اجازه پرهام و از او بگیری
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  .بزرگتر از شیرین، سر درد داشت و من. نخواست. مزاح. اوقات استراحتشون ش.-

ت.، این درد کهنه شرررده تازه شرررده بود و نمیذاشرررت، دربرابر حرت هاش نگاه برزخی به. انداخت. سررررم و باال گرف

  .سکوت کن.

 .عمو:حیف ، ش  تاسوعاس و اینجا ه. مراس.ِ خواهرته

  .دست.، دو طرت صورت پرهام و گرفت

جلو بچه نگین این حرت و...سررره سرررالشررره ولی نسررربت ها رو خوب میدونه...به هر دری زدم تا آرومش کردم که -

  ...روش نگین مراس.ِ خواهرِ منِ  شما رو به

کاش این نگرانی رو ه. خواهرت داشررررررت و حداقپ این بچه طفپ معصرررررروم و اون سرررررربحان و به این حال و روز -

  .نمینداخت

سرم از عصبانیتی که سعی داشت. خاموشش کن.، سوت کشید ولی برخالت باطن....آروم بودم و این آرامشِ به 

  .لحن. ه. سرایت کرده بود

اجی،شررما که رسرر. مرام و مردونگی و خوب میدونی !فکر نکن. نیاز باشرره بگ. نباید پشررت سررر مُرده حرت زد. ح-

این اتفاق نه شاکی داره نه مته.! چون از هیچی خبر نداری.. نه من میدون. چرا طناز بعد از چند روز قهر و دعوا 

با سررررعت رانندگی کرد که آخرش بشررره یه پاشرررد رفت با سررربحان بیرون و نه شرررما میدونین چرا سررربحان اونقدر 

 تصادت؟

  .عمو:بچه سه سالشه ولی می بینه، می شنوه،بنای جنگ و دعوای توی ماشین و خواهر تو گذاشت

 از کجا مطمئنین؟-

 ...عمو:از بچه بهرس؟

  .پرهام و خطاب خودش قرار داد

ی که یه بار که برای من گفتی و دوباره عمو:عموجان، گفتی وقتی با مامان و بابا رفتی بیرون چی شد؟ همون چیز 

 بگو؟

پرهام رو برگردوند به سرررررمت من...لرزش مردمک چشررررر. هاش نشرررررون. می دید که تنش توی خونه رو به خوبی 

 .درک میکرد

 .نفهمیدم که احسان وارد خونه شد و چند دقیقه بحث و نظاره میکرد که آخر ل  باز کرد
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 !نریمان:عموجان، خواهش میکن.

 ...بذار بگهعمو:نه 

 .دستی به صورت پرهام کشیدم

 !پرهام:بگو عزیز دل.، بگو

  .به لباس. چنگ انداخت و خودش و محک. به پام فشار داد

 (پرهام:می تش.!)می ترس.

 !نترس،من اینجام-

  .عمو:به. می گفت که مامان داد میزد که ماشین و بزنه کنار... خ  معلومه باید سبحان عصبی می شد

 ...خواهش میکن.... یک. آروم باشین...درست نیست اصال نریمان:عمو

  .به سمت. اومد

 !احسان: لطفا پرهام و بدین من

 ...ناچار شدم برای انجام این حک. ناخواسته

 .محک. لباس. و گرفته بود و اجازه نمی داد از خودم جداش کن.

 .پرهام:میشه بری پیش عمو؟من فردا بر میگردم

  .یا میخوام برات بستنی بخرمنریمان:آره عمو جون، ب

  .پا کوبوند.نریمان بغلش کرد و در آخر صدای گریه اش بلند شد تا لباس. و آزاد کرد

اشرک هاش و که دیدم، خشرم. رو دیگه نمی تونسرت. کنترل کن.، نگاهی به عمو انداخت. که هنوز نگاهمون می 

 .کرد

 .چمدون و برداشت. و به سمت در رفت.

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  .دیس خرما و جلوش، روی میز قرار دادم و مبپِ تک نفرهِ رو به رویی اش و برای نشستن انتخاب کردم

 .هق هق اش ک. تر شده بود. سرش رو پایین انداخت و با دستمال اشک هاش و پاک کرد
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 !خوش اومدی-

  ...کمی الغر شده بود و شکسته تر

اب گرفته در زیر شرررررال مشرررررکی اش، میخواسرررررت خودش رو به دور از اونچه که هرچند با موهایِ رنگ شرررررده  ق

 .تقدیرش بود نشون بده ولی چروک روی دست و کنار چشمش،بدجور توی ذوق میزد

  .صداش، هموز به بغض آلوده بود

 .مامان:دیر رسیدم

  .هممون دیر رسیدی.-

ها رو ردیف کردم و بلیت خریدم، خیلی طول  مامان: به. که خبر دادن انگار دنیا تو سرررررررم خراب شرررررررد، تا کار

 .کشید

 :چند ثانیه ای سکوت کردی. که با صدای گرفته ای گفت

  .مامان:نشد باهاش حرت بزن.

همین حرت کافی بود تا اشررررررکی روی گونه اش بنشررررررینه. صرررررردای زنگ آیفون توی خونه پیچید. بلند شرررررردم و 

  مردونه اش و شناخت.گوشیش رو برداشت.. موهای جوگندمی و دیدم و صورت 

 .آقای کمالی بفرمایید باال -

 .بی ن:نه ممنون... فقه لطف کنین به ناهید بگین بیاد پایین

 .باشه ای گفت. و از آیفون فاصله گرفت.. مامان از روی صندلی بلند شد

 !شوهرت جلوی در منتظرته-

 .کیفش و از کنارش برداشت

  .یه سر به. بزن مامان:امروز و فردا ایران.،دوست داشتی...

  .باشه ای زیر ل  گفت.

 مامان:راستی بابات نیومد؟
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قبپ اومدن مامان زنگ زده بود. از اومدنش گفت ، از شررررمندگی که نمیذاشرررت حتی نزدیک. شررره گفت، از باور 

نکردن این اتفاق گفت از گریه ای که حتی اجازه نمی داد کلمات و درسرررررررت ادا کنه گفت... گفت و گفت و من 

  .م وقت داشت. روی مبپ کناری،خیره به دیوارسفید، به صدایی که تلفن پخش می کرد، گوش می کردمتما

  .اومده بود-

 .گونه ام و بوسید

  .مامان:حواست به خودت باشه

 .حرفی نزدم و رفتنش و نگاه کردم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

صله چند سانتی متریش، گوشه پذیرایی افتاده بودو نگاه می روی مبپ دراز کشیده بودم و چشمام شی که در فا

کرد. یادگار طناز بود، رنگ و لعاب روسررررری کافی بود تا بوی عطر همیشررررگیش و برام تازه کنه. چشرررر. بسررررت.. از 

خواب دیشرر  چیزی که نفهمیده بودم شرراید، این بی خوابی میرفت و با خودش ه. این سرروزش چشرر. و دردی 

  .چید و می بردکه توی سرم می پی

روشررنا، حوله و روی دوشررش انداخت و روی مبپ نشررسررت و جعبه پیتزا و به سررمت خودش کشررید. تیکه ای از 

 .پیتزا رو برداشت

 روشنا:کی این و آوردن که اینقدر َسرده؟ چرا بیدارم نکردی حداقپ؟

 .نمیدون. دقیق چقدر روی میز بودن ولی میدون. ساعت دو ظهر نبود

 .ار نشدیصدات زدم بید-

 !روشنا:پاشو پیتزا

صرردای زنگ موبایل.، حرفش و قطع کرد. گوشرری و از کنارم برداشررت.، اسرر. صررفحه باعث شررد که ناخوداگاه روی 

  .مبپ بشین.. روشنا،سس گوشه لبش و پاک کرد و با تعج  نگام کرد

 بله؟-

 .صدای گریه بچه ای از اون طرت خه میومد

 نریمان:خان. طاهری؟
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 .صدای گریه پرهامه؟بله خودم.!..-

نریمان:آره، خوب بود امروز نمیدون. چی شررررد یهو زد زیر گریه هرکاری کردی. آروم نشررررده میگه بهت بگی. بیای 

 !ببریش

 .نذارین اینقدر گریه کنه، حالش بد میشه-

  .نریمان:چند دقیقه صبر کن، با خودش صحبت کن

 .یه طول کشید تا صدای پرهام و شنیدممی شنیدم که با پرهام صحبت می کرد تا آروم شه.چندثان

  جان. پرهام؟-

  .معلوم بود اونقدر گریه کرده که سکسکه اش گرفته بود و نمی تونست درست حرت بزنه

 (پرهام:بیا،من و ببپ)ببر

  .میام عزیزم،میام... تو اینقدر گریه نکن-

ای احسان و چند نفر دیگه رو می انگار که از موبایپ فاصله گرفته باشه آوای جیغش توی گوش. پخش شد. صد

شررررنیدم که سررررعی داشررررتن پرهام و راضرررری کنن که با من حرت بزنه، چندبار صررررداش زدم.اونقدر حرت نزد که با 

 ."یاحسین" و "چی شد؟" ی که نریمان گفت از جام کامپ بلند شدم

طع کردم تا بلکه با زنگ هول کردم و چند بار نریمان و صررررردا زدم تا شررررراید خبری از اونجا به. برسررررره. تماس و ق

  ...موبایلش بشه این بار حواسش و پرت گوشیش کرد ولی دریغ از جواب

 .روشنا هنگ،فقه ازم میخواست که توضیح بدم و من هیچی نمیدونست.

  .خواست. برای چندمین بار شماره اش و بگیرم که پیامی برام فرستاد

نگی نفس پیدا کرد ،خداروشکر شیرین اینجا بود و اسهری حالش خوبه، نگران نباش، یک. بخاطره گریه زیاد، ت"

 "!براش زد و نفس جا اومد، نمیدونست. تنگی نفس داره

 .هوای بازدم. و محک. بیرون فرستادم. التهاب درونی.،آروم شد

 روشنا:خوبی؟

 .یه تشکری نوشت. و فرستادم. به سمت روشنا برگشت. و فقه سری به نشونه آره تکون دادم

 "نریمان"
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چند بار صررفحه چت و باال و پایین بردم و با تعج  نگاهی به پیام انداخت. که با عمو موبایپ و توی جی  شررلوار 

  .برگردوندم

 عمو:چش شده؟

  .اینقدر گریه کرد که نفس تنگی گرفتنش. این بچه مامان و خالش و میخواد-

  .عمو خنده ای به روی پرهام زدم و بوسیدش

 جا عادت کنه دیگهعمو:انشالله باید این

  .عمو پرهام کمی از ما فاصله گرفتن

 :رو به شیرین گفت.

 پرهام از کی نفس تنگی داره؟-

  .شیرین:یه شش ماهی هست.این اسهری ه. یه بار اینجا، جاش گذاشتن

 داروهای خودش خونشونه؟-

 .شیرین:نه... فکر کن. خونه نیاز باشن

 خونه نیاز برای چی؟-

  .اخر طناز و پرهام اونجا بودنشیرین:مگه نه این او

 .انگار، به کپ همه چی و فراموش کرده بودم. اَبرو هام بی اراده باال پریدن

 !آها ! خ ، با تلفن خونه یه زنگ بهش بزن ببین پیشش یا نه؟-

  .سرش تکون داد

 .شیرین:باشه

  .برگشت. تا برم که پشیمون شدم

  .نه!نمیخواد... خودم فردا بهش میگ.-

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 مهیار
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همزمان با باز شررردن در ورودی، اول نگاهی به در انداخت. و بعد ه. محیا که روی زمین نشرررسرررته بود. با ح رررور 

  .کابپ سیاه توی دهنش، دست. و از روی موس کامهیوتو برداشت. خ. شدم و کابپ و از دهنش بیرون کشیدم

  .اکهچی کار میکنی قربونت برم؟خطرن-

 .سی. و از بین لثه اش که بهش محک. فشار میاورد، روی میز انداخت.

  .لثه ات درد میکنه؟...بذار دندون گیرت و بهت بدم-

  .بغلش کردم و از اتاق بیرون رفت.. لعیا کفشش و توی جا کفشی گذاشت

 دیر کردی؟-

 .لعیا:یک. کار عق  افتاده داشت.، موندم تکمیلشون کردم

 با روزبه ساعت چهار قرار دارم.نگفت.؟ بهت گفت. که-

  .مقنعه اش و محک. کشید و راهش و به سمت اتاق کج کرد

  .لعیا:محیا رو میذاشتی خونه مامان و میرفتی. مجبور نمیشدم زودتر میومدم

 .دندون گیرش و از توی در یخچال بیرون کشیدم و به دست محیا دادم

 !رو ه. که جواب نمی دادی به روزبه گفت. ساعت هشت میام... گوشیت-

  .لباس هاش و عوض کرد. موهاش و پشت گوشش فرستاد و محیا رو از بغل. بیرون کشید

  .محیا:سرم شلوا بود نتونست. جواب بدم

 !می تونستی بعد از این که دیدی من زنگ زدم، زنگ بزنی-

 .از آشهزخونه بیرون نزد و برگشت

 .لعیا: میشه بس کنی؟خیلی خست.

یه ای خیره نگاهش کردم و بی حوصلگیش و گذاشت. پای دلیلی که مسخره بود برای جواب ندادن به یه چند ثان

 ...سوال

___________________ 

 ...نیاز
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  .نکته ای و توی پرونده بیماره یادداشت می کردم که پریا کنارم ایستاد

 پریا:خوبی؟

 :رو به پرستارگفت

  ...رو بدین 32پریا:لطف کنین پرونده تخت 

  .بد نیست.-

  .خوب نبودم، دلتنگی نبود طناز و پرهام داشت کالفه ام می کرد

 پریا:روشنا کی رفت؟

  .ساعت چهار صبح-

 خان.:اینترن تخت شماره هفده کیه؟

 !من.-

 .پرونده رو بست. و خودکار و کنار گذاشت.

 پریا:ساعت چند کشیکت تمومه؟

 !دو ساعت دیگه-

 .و به بیمار برسپریا:بعد کارت دارم فعال بر 

 :اشاره کردم به پرونده و رو به همون پرستار گفت.

  .لطفا این و بردارین!ممنون-

اسررتتوسررکوب و برداشررت. و راهی اتاق بیمار شرردم. توی راهرو، موبایل. زنگ خورد.بدون نگاه به صررفحه موبایپ و 

 .وفقه در راه رفتن.، جواب دادم

 بله؟-

 سالم. کجایی؟-

  .دنش و این سوالش، ابروم باال پریدتعج  از این زنگ ز 

 بیمارستان.. چیزی شده؟-
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نریمان:نه!میخواست. پرهام و امش  ببرم بیرون،خواستی بهت آدرس میدم بیای ببینیش از طرفی ه. داروهای 

  .آسمش و میخوام

 ساعت چند؟-

 نریمان:ساعت چند کارت تموم میشه؟

 هشت-

 .میفرست.. داروهاش یادت نره نریمان:پس ساعت نه بیا این آدرسی که برات

  .باز که صدام زدن مجبور شدم زمان تماس و ک. کن.

  .ببخشید، بیمار منتظرمه باید سریعتر قطع کن.-

 نریمان:شرمنده بدموقع زنگ زدم.کاری نداری قطع کن.؟

ی دلتنگبا خداحافظی تماس و پایان دادم. دستی به پیشونی. کشیدم. کاش خدا، همیشه اینقدر سریع، جواب 

  .هام و می داد

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

آدرس و برای دومین بار چک کردم. دقیقا ایسررتاده بودم رو به روی جایی که گفته بود. بازدم. واز این اسررترسرری 

 که به جون. افتاده بود، محک. بیرون فرستادم

ی در ایجاد کرده بودن، پسرررر پشرررت پیشرررخوان وارد رسرررتوران شررردم. از خلوتی اش، با صررردایی که آویز های باال

نگاهی انداخت که معذب. می کرد. چشرررر. چرخوندم، غیر از دوتا خان. کسرررری و روی صررررندلی های پشررررت میز 

  .ندیدم. پله ها رو باال رفت.، با اولین نگاه، قیافه بانمک پرهام و دیدم

 .قدم ها رو به سمتشون برداشت.

 !ریض می شی بچهنریمان:بسه اینقدر سس نخور... م

 (پرهام:ُسس نخودم)نخوردم

 .نریمان:پس عمٔه منه از صبح تا حاال کپ سس ها رو خورده

 .شیطنت وار پرهام خندید

 (پرهام:آره...عمه تو...خود)خورد
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 .رو به روش ن ایستادم. نصف ظرت سس توی دست نریمان بود و نصف دیگه اش دست پرهام

 !سالم-

  .س و ول کردتا صدام و پرهام شنید، ظرت س

 پرهام: خاله نیاز

 .نریمان جواب. رو آروم داد. پرهام و بغپ کردم

 دورت بگردم!خوبی؟-

  .سرش و بوسیدم و صندلی رو به روی اش و بیرون کشیدم و نشست.

  .پرهام با خندید

 !پرهام:عمه این،ُسس ها لو خود...همه سو

  .اخ. مصنوعی روی پیشونیش نشست

 نریمان:عههه

 !ان گفتپرهام:احش

 !نریمان:من یه چیزی گفت.. پیتزات و بخور

  .نگاه. کرد

 نریمان:خوبی؟

 .نگاه. که به چشمش افتاد،انگار تازه از خواب بیدار شدم.نگاه. رو به بهونه پرهام، تغییر دادم

 .خداروشکر-

خوری بگ. نریمان:گفت. شررررررراید یک. دیر بیای و پرهام نتونه تحمپ کنه براش یه پیتزا سررررررفارش دادم. چی می

 سفارش بدم؟

 .مرسی.چیزی نمی خورم-

واقعا گرسررررررنمه نبود... امروز، در بین شررررررلوغی ها و رفت آمد ها،بخاطره این ضررررررعف های گاه و بی گاه کیک و 

  .شیرینی زیادی خورده بودم و جایی برای خوردن پیتزا نداشت.
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 !نریمان:تعارت میکنی؟

رگردوندم و فقه رد دسرررررتی و گرفت. که روی ته ریشرررررش نمی شرررررد دیگه بیشرررررتر از این نگاهش نکرد. چشررررر. ب

 .نشسته بود

  .نه، واقعا سیرم چیزی نمیخورم-

 !نریمان:هرجور راحتی

 !حداقپ برای خودتون سفارش بدین-

 .نریمان:من بعدا یه چیزی میخورم

  .دستمالی و از جعبه بیرون کشیدم و دور دهن پرهام و پاک کردم

 نریمان:فهمیدم پزشکی؟

  .نشجوی پزشکی ام!خدا بخواد،سه ماه دیگه تمومهنه،دا-

 .نریمان:فکر کردم تاحاال تموم کردی

بخاطره یه سرال پشرت کنکور بودن. دیر تموم کردم. وگرنه اگه همون سرال اول قبول می شردم پارسرال تموم می -

  .شد

 نریمان:مگه چند سالته؟

  .نی. نگاهی، چشماش انداخت.. خندید

فامیپ هام و زیاد نشناخت.. نه؟ البته ببخشید نباید سنت و می پرسیدم بالخره  نریمان:قشنگ مشخصه من

 خانما رو این موضوع حساسن!می خوای نگو

 بیست و شیش-

 !نریمان:بچه ای پس

 !بله؟-

 !نریمان:منظورم من از بچه جوون بودنه...با سن خودم مقایسه کردم،دیدم چقدر جوونی!آخه یه دهه اختالفه

  .وجیح حرفی که زده بود و می کرد ولی به. برخورده بودهرچند حرفش، ت
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  .نریمان:ببخشید ناراحتت کردم.نمی خواست. اینطور شه

  .نه،خواهش میکن.-

دستمال توی دست. و مچاله کردم.سرش و پایین انداخت و مشغول با موبایلش شد. پرهام دستش و به سمت 

  .قوطی نوشابه دراز کرد

  .هت میدمبذار خودم نوشابه رو ب-

  .کمی از نوشابه توی لیوان ریخت.

نریمان:دیروز که پرهام گریه کرد خواسرررتی. بهت زنگ بزنی. که شررریرین شرررارژ نداشرررت من شرررماره ات و گرفت. و 

زنگ زدم. بعد که قطع کردی خواست. بهت بگ. که حال پرهام خوبه که عمو اومد خونه من. پیام بهت دادم ولی 

 !و داشته باشیفکر نمی کردم شماره ام 

 .دست. روی میز و چشمام به موبایپ توی دستش خشکش زد. صفحه موبایپ و برگردوند

 نریمان:این شماره توهه؟

 .ی چت، شماره خودم و پیامی که برام آشنا می زد و دیدمباالی صفحه

 .نهسرم، مرورگر ماه های قبپ شد. شاید زمانی که فکر نمی کردم یه شیطنت ساده،اینجور رسوام ک

 پریا:آقا گپ... گلللپ"

 !روشنا:یالله نیاز، تیمی که سرش شرو بستی باخت و حاال وقت عمله

 بیخیال-

  .پریا:بیخیال نداری.، پاشو،پاشو برات برنامه چیدی.

 "و من چقدر بی خبر از آینده ای که حاال توش نفس می کشید، بلند شدم

 .دنریمان:وقتی برات پیام فرستادم یهو چشمش بهش افتا

 .موبایل. و نمیدم-"

 ِ  ...پریا:بشین سر جات دیگه!باختی پای حرفت وایسا دیگه!پول که ازت کش نمیری. یه پیام

 واسه کی؟-
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 .روشنا:میخوام واسه یه بدبختی یه پیام بفرست.

 خ  واسه کی؟-

  .پریا:ساکت!...بعد میزنی. پاکش میکنی....یه جوری که از صفحه چت اون ه. پاک شه

 ؟خُلین مگه-

 .روشنا:فرستادم

 !دیوونه-

صررردامون باال رفت و گوشررری و سرررعی کردم از دسرررتش بکشررر. و وقتی به. برشرررگردوند با حرفش خیال. و راحت 

  .کرد

 !روشنا:پاکش کردم بابا... پیامت رو ه. نمیخونه

 پریا:حاال چی فرستادی؟

 روشنا:به خدا

 دوست داشتنِ تو دست من نیست

  خ  خودت بگرد ببین

  کجاي دل.مهرت را 

 ...انداخته اي

  پریا:رو پشت بوم انداخته

 "و غش غش خندید

 .نریمان:یک. کنجکاو شدم

 .اون...اون یه...شوخی...دوستانه بود-

رد نگاهش و گرفت. و رسرررریدم به انگشررررتاس دسررررتی که هنوز دور لیوان چرخیده بود و تازه، لرزشررررشررررون و حس 

  .میکردم

  .مانتوم چنگ زدم دست. و آروم، به زیر میز بردم و به



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

 نریمان:شوخی؟

  .انگار میخواست به من بفهمونه که لرزش دست، این شوکه شدن، یه چیزی فراتر از شوخی دوستانه اس

 .می ترسیدم از اینکه صدای بلند موجودی که توی سین. داشت پر پر می شد و مرد رو به روای. بشنوه

 نریمان:داروهاش و آوردی؟

 !آره_

 .وی کیف.،داروها رو و بیرون کشیدم و نایلون کوچیک و رو به روش گذاشت.دست کردم و از ت

 نریمان:خ ...اینا رو کی بهش بدم؟

 .نگاهش نمی کردم. نه یعنی روی نگاه کردن ه. نداشت..خیره به داروها،براش توضیح دادم

 ?نریمان:فقه وقتی که حالش بد شد دیگه

همچین سررروالی و نداشرررت. در واقع داشرررت برخالت چیزی که  اونقدر، حرت هام واضرررح بود که نیازی به پرسرررش

 .نمی خواست.، مجبورم میکرد که حرت بزن.

 !آره-

نریمان:فکر کن. باید پانسمان سر پرهام و عوض کن....مامان که این چند وقت اصال حالش خوب نیس و همش 

 .بیمارستانِ!فکر کن. زحمتش و باید تو بکشی

 !باشه-

  .داشت. و بلند شدمکیف. و از روی پام بر 

 نریمان:کجا؟

 .برم دیگه... زیاد موندم-

 نریمان:بشین لطفا

لحنش آروم بود ولی تحک. حرفش، سرجام نشوندم. نریمان رو کرد به پرهام که فارا از بحث ما، تیکه پیتزاش و 

 :کامپ خورد و گفت

 نریمان:سیر شدی؟
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 پرهام:اهوم

 .لیوان نوشابه رو به سمتش گرفت.

 !و نخوردینوشابه ر _

  .با دست پسش زد

 (پرهام:نمیخول.)نمی خورم

 .نریمان:خیلی خ ... پاشو بری.

___________________ 

پاییز،دسرررت به کار شرررد و آسرررمان ابری عصرررر، بارونی شرررد. برت پاکن های ماشرررین تند تند حرکت می کردن تا 

گرفت. و سررر برگردوندم. آینه رو  شرریشرره ماشررین و از بارون پاک کنن. با صررداش، نگاه. از محیه بیرون ماشررین

 :درحالی که درست می کرد و از طریقش، پرهام و می دید، گفت

  .نریمان:اونقدر شیطونی کرد که خوابش برد

  .از بین صندلی ها، پرهام و دیدم که روی صندلی کودک، چشماش و بسته بود

 نریمان:ساکتی؟

 ...نی. نگاهی انداخت و دوباره چش. دوخت به خیابون

  .نریمان:فکر نمی کن. دختری که اون روز، جلوی عموم اونجور محک. حرفش و زد ،ک. حرت باشه

  .ک. حرت نیست.-

نریمان:ببین، نمی خوام معذب باشرررررری. اگه دیدی این پیام و بهت نشررررررون دادم فقه یک. شرررررروکه شررررررده بودم 

 ون شوخی دوستانه!...هوم!خوبه؟ومیخواست. بدون. جریانش چیه؟واقعیه یا نه؟... من که گذاشتمش به پای هم

سرش و که به سمت. برگردوند، وادارم کرد که نگاهش کن.. لبخند محوی زده بود و منتظر بود تا جوابش رو بدم. 

خودش،صررحبت از باور کردن این شرروخی و می کرد ولی چشررماش، حرفی دیگه ای میزد... یه پارادوکس عجی  

 .بین حرت ها و نگاهش بود

آرام کردن من و داشررررت. دل. میخواسررررت همینطور که نگاهش میکردم، ل  باز کن. و بگ."من  انگار فقه قصررررد

 ..."بچه نیست.
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  .لبخندی زدو صدای آروم خنده اش توی ماشین پخش شد

 .نریمان:تو نگاهت یه خفه شو خاصی هس!باشه حرت نمیزن.

 !بد برداشت میکنی-

 .نمیزنهنریمان:باشه، باشه... اصال تا آخر مسیر کسی حرت 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 پریا:چرا جواب زنگ هام و نمیدی؟

سرم و به طرفش برگردوندم. موبایپ توی دستش و داخپ جی  روپوشش برگردوند و کنارم، روی یکی از نیمکت 

و از  های بیمارستان نشست. کمی از نسکافه ام خوردم،ه. از دستش دلخور بودم، ه. حوصله اش رو نداشت.

طرفی با خودم جدل داشرررت. که این اتفاق، فقه یه شررریطنت بود که خودم ه. درش دخیپ بودم. بیسرررکویتی از 

  .کنارم برداشت و روانه دهنش کرد

 .پریا:این یه جا نشستن و غمبرک زدن ها آخر بال به سرت میاره

 به کی پیام دادین؟-

ی زد که هیچی نفهمیدم.اجازه دادم تا بیسررررررکویت و با تعج  از این حرف.، سررررررری تکون داد و با دهن پر حرف

  .خورد

 پریا:چی میگی؟کدوم پیام؟

 چهار ماه پیش...تو خونه خودم... تو و روشنا...شرو بندی...فوتبال... یادت اومد؟-

 پریا:آهااا، واسه چی؟

 !به اونی که پیام دادین و دیش  دیدم. ق یه این پیام و میخواست بدونه-

 .ه سمت. بیشتر چرخیدبا چشمای گرد، ب

ماره تو رو  با من فکر کردم این پیاما رو نمیخونه...چطور فهمید تویی؟...اون که شرررررر با یا:مگه پیام و خوند؟... پر

 .نداشت

 !آبروم رفت جلوش-

 !پریا:بهتر،حداقپ تکلیفت با خودت مشخص میشه واال
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  .به سمتش کامپ چرخید و لیوان توی دست. و بینمون قرار دادم

 آب شدم. اونوقت میگی تکلیفت مشخص میشه؟جلوش -

 پریا:مگه چی گفت؟

 هیچی...پیام و نشون. داد و گفت جریانش چیه؟-

 !پریا:این و که گفتی بعدش

  .الل شدم.فکر کرد از این کارش ناراحت شدم داشت از دل. در میاورد-

 .پریا، سوت آرومی زد

باال و حس میکرد شررررررده رئیس و یه کارمند اومده زیر  پریا:اوه...چه فهمی.! یه نفر دیگه بود سرررررررش و میگرفت

دسرررتش که هر بالیی می تونه سررررش بیاره!دروا میگ.، بگو دروا میگی؟!تازه یه آدم معروت که داره کارگردانی و 

  .تهیه کنندگی میکنه،فهمیده تو یه حسی بهش داری.هرچند دیگه براش عادی شده فکد کن.

 تو کار نداری؟-

 !پریا:نه،آف.

  .س. و بیرون فرستادم.نگاهی به ساعت مچی. انداخت. و لیوان نسکافه و بیسکوت. و برداشت.نف

 همه چی داشت فراموش می شد...اما از دیش  نمیدون. چرا همه چی بدتر شد؟-

با صدای زنگ موبایپ صورت. و از روی بالشت برداشت. و با چشمایی که به زور باز نگه داشت.، موبایپ و از روی 

  .کنارم برداشت.. دقت نکردم به اس. روی صفحه و با صدای گرفته جواب دادم عسلی

 بله؟-

 نریمان:اوه...خوابی که!بد موقع زنگ زدم نه؟

 .روی تخت خواب نشست. و چند سرفه کردم

 .دیش  کشیک بودم. دیگه مجبور شدم تا االن بخواب.-

  .چشمام و ماساژ دادم تا تاریش و از بین بره

 خواست. ببین. پانسمان سر پرهام و کی عوض میکنی؟نریمان:آها!
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 امروز عصر خوبه؟-

 نریمان:منظورت همین االنه؟

  .نگاه. رد عقربه های ساعت و گرفت. پنج عصر بود

 نریمان:آدرس خون. و بلدی؟

 اونجا؟-

  .نریمان:اگه اذیتی، هرجا که گفتی میام

 .نه نه!مشکلی نیس-

 نریمان:نگفتی،آدرس و میدونی؟

 نه-

 !نریمان:برات میفرست.، فعال

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 "نریمان"

صدای زنگ در که بلند شد،آخرین لباس روی کف پارکت و بلند و کمر راست کردم. ربع ساعت تا ساعت شش 

 دبود و حاال،بودنش پشررت،باعث تعجب. شررد. پرهام که جلوی تلویزیون دراز کشرریده بود و باب اسررفنجی می دی

  .ل  باز کرد، به سمت در چرخید

 پرهام:خاله نیازه؟

 .فکر کن.-

ناچار با همون لباس های توی دست.، به سمت در رفت. و در و باز کن.، به جای قیافه نیاز، مهیار و محیا و جلوی 

 .در دیدم

 مهیار:چرا این شکلی تو؟

 .وارد خونه شد

 ع میکنی؟مهیار:مهمون داری یا میخواد بیاد که داری لباس جم
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 .راه اتاق و در پیش گرفت.

  .مهمون میخواد بیاد-

 مهیار:پس من بد موقع اومدم.برگردم؟

 .نه بمون!یه کار کوچیک داره سریع تموم میشه-

 .لباس ها رو همونجور، توی کمد جا دادم و برگشت.

 چایی میخوری؟-

 مهیار:بی زحمت

پرهام، بیخیال باب اسررفنجی شررده بود و خودش و  دو اسررتکان چای که برای خودم و خودش ریخت. و برداشررت..

  .سرگرم محیا کرد. یکی از استکان ها رو به دست مهدی دادم

 مهیار:پرهام همیشه همینجاس؟

آره... مامان که همش بیمارسررررررتانه،شرررررریرین ه. که دور زندگی خودشرررررره...مونده من که گه گاهی ه. مجبورم -

 !ببرمش دفتر

 مهیار:خ  ببرش مهد کودک؟

 !فکرش....یک. حالش بهتر شه تو-

از طرفی با من حرت میزد و از طرت دیگه ای حواسررش و به محیا داده بود که دسررتش، یهو پایه میز و ول نکنه و 

  .روی زمین نیوفته

 !مهیار:اگه اذیتت میکنه بیارش پیش ما

  ...نه...خوبه فعال!یک. بهونه گیرِ،سرگرمش میکن. آروم میشه!تو دفتر ه. دورش شلوغه-

 !مهیار:خوبه یک. بچه داری کن. برای بعدهات خوبه

  .به حرفش خندیدم که صدای زنگ آیفون بلند شد

 .استکان چای. و روی میز گذاشت.

  .فکر کن. اومد-



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 .چهره اش و که توی مانیتور دیدم، دکمه رو فشار دادم

 !پرهام... خاله نیازت اومد-

 مهیار:نیاز اینجا چه میکنه؟

ندادم. وسرریله های پانسررمان و از روی میز توی اتاق بیرون آوردم که جلوی در دیدمش. پرهام و جواب سرروالش و 

 .بغپ کرده بود و باهاش صحبت می کرد. تا چشمش به من افتاد،سالم آرومی کرد

 .مهیار،از ایستادن دست کشید و روی مبپ نشست. به مبپ اشاره کردم

 .بشین-

  .ان سرش و عوض کن.نیاز:اگه میشه... سریع من ...پانسم

  .در حموم، کنارم بود و باز کردم

 !این حمومه-

 .نایلون توی دست. و باال گرفت.

 !این. وسایلی که الزمه-

 نیاز:ممنون

 .وسایپ و به دستش دادم

 کمک میخوای؟-

  .نیاز:نه انجام میدم

  .از جلوش کنار رفت. و اجازه دادم کارش و انجام بده

  .به سمت مهدی برگشت. که هنوز به جای من و نیاز زل زده بود تلویزیون و خاموش کردم و

 چیزی شده؟-

 مهیار:من این و باید از تو بهرس.؟

 چطور مگه؟-

 مهیار:خبریه؟
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 .یعنی چی؟نمی فهم.-

 .مهیار:این نیاز بود؟چرا حس میکن. رفتارش یک. عجیبه

 دنشیاد دوش  پیش افتادم...داستانی که نیاز تعریف کرده بود و شوکه ش

 .حست اشتباه میکنه-

 ...مهیار:این هول شدنش، این نگاه های طوالنی

 .توی دل."چقدر هولی تو دختر" نثار نیاز کردم. نگاه های گاه و بی گاه و زیر چشمی اش و تموما حس میکردم

 ...همه طوالنی بقیه رو نگاه میکنن. تهمت نزن به مردم-

 .مهیار:من این جنس نگاه رو می فهم.

 !نفه. ما ه.-

  .بد نگاه. کرد. خندیدم و روی مبپ نشست.

 !از این زود گذراس!سریع تموم میشه-

 .مهیار:پس خبریه

 .دو ش  پیش فهمیدم-

 مهیار:تو چی بهش گفتی؟

  .هیچی!فقه دارم بهش می فهمون. اشتباه میکنه-

 مهیار:برای فهموندن اشتباهش،بهش میگی بیا خونت؟

 اد خونه تو؟بگ. برای عوض کردن پانسمان بی-

 !مهیار:می تونی ببریش بیمارستان

 .تو این شلوغی بیمارستان، فقه تو ببریش-

  .استکان و از روی میز برداشت.. چای سردِ سرد شده بود

  .وقتی بهش زنگ زدم،گفت دیش  کشیک بود و تا پنج عصر گرفت خوابید. فکر کن. چیزی نخورد و اومد-
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سررته کیک و بیسررکویت برای عصرررونه چیزی پیدا نکردم. مهیار پشررت اپن توی آشررهزخونه برگشررت.. غیر از دو ب

  .پیداش شد

 .مهیار:حداقپ باهاش راحت نباش

 ...چه نیاز باشه چه کسی دیگه رفتار من همینه-

  .مهیار:گناه داره

 .بسته بیسکویت و جلوش گذاشت.

 .او باید فرق بین مهربونی برادرانه و عاشقانه رو بفهمه-

 ولی کسی که یه نفر و دوس داره، این چیزا رو می فهمه؟ مهیار:بنظرت

 .صدای جیغ پرهام، وسه حرفمون پرید

خودم و به حموم رسوندم. پرهام و روی صندلی نشونده بود و دیگه خبری از باند سفید رنگ دور سر پرهام نبود 

دون اینکه سوال بهرس. ل  ولی چهره مچاله شده پرهام، حواس. و به خودش پرت کرد. نیاز متوجه ام که شد ب

 .باز کرد

 .نیاز:چیزی نیس...یک. ضد عفونی کننده زدم جای زخمش،سوزشش داشت. اذیت شد

 .خیال. که راحت شد، لبخند کمرنگی زدم و خودم و کمی خ. کردم تا لپ پرهام و کشیدم

  .سریع تموم میشه-

 !مهدی:من برم

  .شیدبرگشت.. دستش و روی موهای مشکی به. ریخته محیا ک

 کجا؟-

  .،یه سری کار دارم، انجام بدممهیار:برم

 اومدی برای ده دقیقه؟-

  .مهیار:همین. خوبه.کاری داشتی زنگ بزن

 !باشه...خداحافظ-
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 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...نیاز

 :شیر آب و باز کرد و همونطور که دستام و می شست. به پرهام گفت.

 خوبی؟درد نداری؟-

 :لت زاری گفتبا حا

 (پرهام:میشوزه)میسوزه

شیر آب و بست. و با دستمال، دست. و خشک کردم و دستمال خیس شده رو انداخت. توی سطپ زباله پایین 

پام...دسررت پرهام و گرفت. و اجازه دادم دسررت دیگه اش و همونطور روی سرررش نگه داره و از روی صررندلی پایین 

 .آوردم

در دیدمش. خودش و با موبایلش مشررغول کرده بود و تا متوجه ما، شررد سرررش و باال از در که بیرون اومدم، کنار 

  .آورد

 .نریمان:دستت درد نکنه

 .به آرومی جوابش دادم. نذاشت حرفی برای رفتن بزن. و ل  باز کرد

 .نریمان:بشین رو مبپ،کارت دارم

عمد، شاید از لج با خودم، مبلی  مقصد پاهام، مبپ های چرم مشکی ای شدن که با من کمی فاصله داشتن. از

رو انتخراب کردم کره هی  ردی از او، در رو بره روش نبود غیر از یره تلویزیون و دوترا برانرد ایسررررررتراده در دو طرت 

 ...تلویزیون

نفسی که تا اون موقع، به سختی باال میومد و کامپ بیرون فرستادم و گوش. رفت سمت صدای پ  پ  اشون که 

وردن ظرت ها، می شرررنیدم. چند دقیقه طول کشرررید تا از پشرررت مبپ ظاهر شررردن و نریمان، در ال به الی به. خ

  .دقیقا رو به روم نشست

 !توی دل. غر زدم برای انتخاب این جا

هرچند امروز چشمام به اندازه کافی نافرمانی کرده بودن برای نگاه کردنش ولی دل. نمی خواست دوباره بایست. 

  نش؟روی دوراهی دیدن یا ندید
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 .نریمان،استکان چایی و اول رو به روم گذاشت و بعد پرهام ظرت بیسکویت ها رو با دقت روی میز قرار داد

 !آفرین-

 .پرهام خندید و کنارم نشست و نریمان، استکان چای اش و که برداشت،تکیه اش و به مبپ داد

 !نریمان:بردار

  .مرسی،میخورم-

 !ات کور میشهنریمان:قشنگ مشخصه من و می بینی اشته

  .به لحن طنز گونه اش، لبخندی زدم

 .نه اینطور نیست-

 ...نریمان:به هر حال...اگه گفت. بمونی،دو دلیپ داره

  .تمام توجه. و دادم به دست های نریمان که همزمان با حرت هاش، دو رو نشون می دادن

 .پرهام،آستین مانتوم و کشید و دستش و به سمت تلویزیون دراز کرد

 (ام:برام،باب افسنجی میذاله)باب اسفنجی میذارهپره

 !نریمان:یک...میخوام پرهام و بذارم مهدکودک

 (پرهام:نیازی!نیازی!...نلیمان)نریمان(، باب افسنجی میذاله)باب اسفنجی میذاره

 .به سمتش رو کردم

 !می بین. عزیزم...می بین.!یه دقیقه بذار ببین. عمو نریمان چی میگه-

 :ن گفت.خطاب به نریما

 !بفرما-

نریمان:دلیپ دومش ه. اینه که، اگه دوسررررررت داری می تون. یه کاری کن. پرهام و گه گاهی ببری پیش خودت و 

 !عمو ه. نفهمه!چون پرهام، روزی یه دفعه باید ح وریش و توی خونمون مخصوصا پیش عموجان،بزنه

  .لب. ناخودآگاه خندید

 واقعاً؟-
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 !نریمان:بله...واقعا

لی رو کردم به پرهام، که بی خبر از اطرافش، بیسرررررکویتی و توی دهنش چهونده بود و با لپ های باد از خوشرررررحا

 .کرداش، نگاه تصویر جلوی چشماش، می کرد

 !مرسی واقعا-

 :کنار گوش پرهام آروم گفت.

 !قراره از این به بعد بیای پیش من هاااا-

  .وق جیغ کشیدبرگشت و به چشمام زل زد. خنده ام وسیع تر شد که از ذ

 !پرهام:آخ جون

 !نریمان:انگار عاصیه اینجا

 .صدای خنده ام کمی بلند تر شد

  .نریمان:چایی ات و بخور، سرد نشه

  .برداشت.استکان و همراه با بیسکویتی

 .مهدکودکش...که ممنون میش. اگه تو دنبال این کارش برینریمان:حاالمونده

 ...این ببرمش اونجا؟حداقپ حواس. بهش هستیه مهدکودک هست توی بیمارستان،میخو-

  .نریمان:اگه خوبه، ببرش...این رو ه. کسی نمی فهمه، فکر میکنن همش با خودم میبرمش دفتر و میارمش

 و اگه کسی بفهمه؟-

 ...خندید و از این خنده،عسلی چشماش برق زد و انگار چشمام به انتظار نشسته بود تا مکث کنه روی نگاهش

 !از ه. عموجاننریمان:و ب

یه تای ابرو اش که باال رفت و شیطنت،توی چشماش نشست. پلک زدم و چش. دوخت. به استکان توی دست.. 

 .از خودم از این آدم، از این م  گیری ها،حرص. گرفته بود

 "زیر ل  غریدم..."نیازِ احمق

  .استکان نیمه پر و روی میز برگردوندم و بلند شدم
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 .ک می پرس. که چی الزمه بهت خبر میدمفردا از مدیر مهد کود-

 .خ. شدم و پرهام و بوس کردم

 !بعداً می بینمت-

 .نریمان ایستاد

 !نریمان:لطف میکنی

 (پرهام:من و نمی بلی؟)نمی بری

 .نی. نگاهی به احسان انداخت.

 .نریمان:فردا یا پس فردا میاد میبرتت

 .گی تحویلش دادم و با خداحافظی سمت در رفت.پرهام چیزی نگفت و بیشتر روی مبپ ل. داد.لبخند ک. رن

__________________ 

 ...لعیا

با خنده،دسررت. و از روی شررونه ی پگاه برداشررت. و در جواب حرفش" کی این محیای خوشررکلت و ببین.؟"ل  باز 

 .کردم

 .االن که با مهیار میاد دنبال. ولی حاال یه بار قرار میذاری. بیرون،با خودم میارمش-

 .ز طرت من بوسش کنپگاه:ا

 حتماااا-

تاق، قدم هاش، پله های مارپی   با لبخند خداحافظی کرد وبعد از خروج از ا دسررررررتش و توی هوا تکون داد و 

 .شرکت و پایین رفتن

توی سرررکوت و ف رررای نیمه تاریک شررررکت وسرررایل. و جمع کردم. همزمان با صررردای پایی که توی محیه پخش 

 .سرم و باال آوردمشد،کیف. و روی دوش. انداخت. و 

 .نگاه. که به مرد شیک پوش رو به روام افتاد، تازه یاد بداقبالی چند روزه ام افتادم

 جاوید:نرفتی هنور؟



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

49 

 

 .دارم میرم-

 .از کنارش رد شد که با حرفش با سمتش برگشت.

 .جاوید:وایسا حداقپ، کارت دارم

  .ی  کدوم ازحرت هام ندارهاز این مرد رو به روم بیزار بودم وقتی حس میکردم،درکی از ه

اگه حرفات باز برمیگرده به همون موضرررروع قبلی،برای اولین و آخرین بار حرفام و یه بار بهت زدم... سرررره سرررراله -

  .این موضوع تموم شده، شما ه. دیگه بیخیال شین

 .پوزخنده، ک. رنگی زد و با همون ژست متکبرانه اش، به. زل زد

 !ه خبره خان.ِ میرباقریجاوید:من که میدون. تو دلت چ

 .خان.ِ میرباقری که با طعنه گفت و نادیده گرفت. و انگشت اشاره ام و توی هوا تکون دادم

 .نه تو میدونی!نه اون رفیقت!...این و تو اون گوشت فرو کن-

اونقدر عصرربانی. کرد که برگشررت. و قدم برداشررت. به سررمت در... کیف. که کشرریده شررد و به عق  پرت شرردم و 

  .ای کشیده شدن میز روی سرامیک توی محیه پخش شدصد

ندونه من که خبر از حال و  یه جوری رفتار میکنی انگار زندگی خیلی خوب و آرومی داری!دیگه هرکی  جاوید:

روزتون دارم.دوتا غریبه چهیدن تو اون خونه که اگه همین محیا ه. نبودم معلوم نبود تو کدوم دفتر خونه دنبال 

 !ال واسه من عاقپ شدهطالق بودی! حا

 از برخورد، پهلوم به میز، از درد اخ. هام به. گره خورد و آخ زیر ل  گفت.

 .با همون درد،صات ایستادم

 .به تو ربطی...نداره-

صررررررردای زنگ موبایل.، اجازه حرت زدن بهش نداد. لب. و از در به دندون گرفت. و موبایپ و از توی کیف. بیرون 

  .کشیدم

 .حالت ممکن، ل  باز کرد به مسخره ترین

  .جاوید:آقاتونه?...اوه، تاخیری ه. داشتی،نگرانتون شده
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به سمت در رفت. و با دست کنارش زدم و قبپ از اینکه به تماس مهدی جواب بدم، فقه زیر ل  تونست. خطاب 

 .به جاوید بگ.

 !خیلی کثافتی-

 ررررررررررررررررررررررررررررررر

م و به ردِ کبودی روی پهلوم از توی آینه قدی رو به روم،خیره شرردم. از لمسررش دردی گوشرره لباسرر. و باال فرسررتاد

 .توی تن. پیچید که نا خوداگاه پلک محکمی زدم.زیر ل  فحشی رو نثار جاوید کردم که در،بی مقدمه باز شد

 !مهیار:شام

 ...او،چشمش روی پهلوم خشک شده بود و من دست.

 .مبا خودم اومدم، لباس. و رها کرد

 شام چی؟ -

 .دستگیره در و محک. گرفته بود و ناباورانه به. نگاه کرد

 مهیار:پهلوت!؟

 .چیزی نیس-

 مهیار:چطور اینطور شد؟

 .برگشت. و محیا و از روی تخت خواب برداشت.

 !حواس. نبودم. محک. خوردم به میز-

 .اخمی روی پیشونیش نشست و دستش و از دستگیره در رها کرد

 !یخ میارم مهیار:االن یک.

__________________ 

 ...لعیا

جلوی در، محیا رو به دسررت مامان دادم و با خداحافظی از در فاصررله گرفت.. ماشررین و روشررن نکردم که موبایل. 

  .زنگ خورد. با اس. پگاه، پوفی کشیدم و جواب دادم
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 .من ده دقیقه دیگه شرکت.. امروز یک. دیر بیدار شدم-

رسرررریدی. خودم. تازه رسرررریدم نمیدون. چه خبره فقه گفتن یه زنگ بزن. به تو بگ. یک. پگاه:زنگ نزدم بگ. دیر 

 !زودتر بیای شرکت...فکر کن. طبق معمول جاوید هار شده داره پاچه میگیره

 .کمربندم و بست.

 .باشه اومدم-

 .تماس و قطع کردم و ماشین و حرکت دادم

  .ه هرکس مشغول کار خودش بود. وارد اتاق. شدمچند دقیقه بعد، خودم و توی سالن بزرج شرکت دیدم ک

 .پگاه،بدون اینکه چش. بگیره از مانیتور کامهیوتر ل  باز کرد

 !پگاه:پاشو برو دفتر جاوید،ببین چی کارت داره...گَند زده به اعصابمون

 .کیف. و روی میز گذاشت.

 چشه؟-

 !پگاه:من چه بدون.

 .از در اتاق بیرون رفت.

ش به. افتاد، اجازه ورود و به. داد. چند تقه ای به در زدم و با بفرماییدی،وارد اتاق منشرررررری جاوید تا چشررررررم

  .شدم

وضرررررعیتش رو که دیدم ناخودآگاه یه ابروم باال پرید. روی مبپ ل. داده بود و با پنبه ای به دماغش،سررررررش و باال 

  .گرفته بود

 :برای دیدن من سرش و پایین گرفت که نیما گفت

 !االسرت و بگیر ب-

 .جاوید بی توجه به حرفش،به. چش. دوخت

 !جاوید:بالخره اومدی خان. مهندس؟بیا دسِت گپ شوهر مطربت و ببین

 .چشمام باز شدن و بعد از لفظ"مُطرب"اخمی کردم
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 شوهرم؟-

 .سرش و به پشتی مبپ تکیه داد

با  یاورد که بفهمی نبایدجاوید:بهش بگو برو خداروشکر کن جاوید نرفت شکایت کنه وگرنه یه بالیی به سرت م

یکی مثه من بزنه به دعوا!یه کاری میکرد که اسرررررمت توی رسرررررانه ها بهیچه که خوانندگی و کنسررررررت گذاشرررررتن 

 .یادش بره

سرررش و پایین گرفت و پنبه خونی رو از توی دماغش بیرون کشررید، نفهمیدم با غیظ، زیر ل  چی گفت که روی 

  .میز پرتش کرد

 ی میگی؟درست حرت بزن ببین. چ-

جاوید:این شوهرت ف ول تشریف داره انگار، دیروز پشت در داشت به جر و بحثمون گوش می داد، فهمید که 

هلت دادم. صبح اومده جلو در شرکت،تا من اومدم نشست تو ماشین و گفت تو بیخود کردی زن. و هپ دادی و 

 ...از این حرفا

 .پوزخندی زد

ی همون چندتا همکارت که تو سرررررررالن داشررررررتن جمع میکردن که برن، جاوید:آقا گفته لطف کردم نیومدم جلو

 ...نزدمت!دِ آخه بگو چرا دروا میگی؟بگو ترسیدم همونا بریزن سرم بزنن.

بی اختیار،وسرررررره حرفش،از اتاق بیرون رفت..باید پی مهیار و میگرفت..پس چطور کسرررررری از اومدن مهیار به. 

 !چیزی نگفت؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

از در مهدکودک که بیرون اومدم،شرررماره نریمان و گرفت.... چند بوق خورد و دوباره قطع شرررد.قصرررد گرفتن دوباره 

  .شماره اش و داشت. که این بار خودش زنگ زد

 نریمان:سالم.حواس. نبود رد تماس دادم.چی کار کردی؟

  .نگاهی به لیست توی دست. انداخت.

رید و این حرت ها...همه رو انجام میدم. فقه یه کهی شررررررناسررررررنامه سرررررربحان و یه لیسررررررت به. دادن برای خ-

  .میخوام

  .نریمان:شناسنامه؟...باید خونه خودش باید باشه.کلید های خونه ه. دست مامانه.شناسنامه رو میارم برات
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 فقه،پرهام و می تون. امروز بیام ببرم؟-

 نریمان:مگه سرکار نیستی؟

 .نه امروز کشیک نداشت.-

  .نریمان:برای بردنش، بهت خبر میدم که ه.، بیای شناسنامه رو ببری و ه. پرهام و...چون االن یک. کار دارم

 ...باشه...پس خد-

  .وسه حرف. پرید

 .نریمان:یه عکس ه. از اون لیست برام بفرست

 .چیز خاصی نداره، خودم میخرم-

 نیاز...بفرست.منتظرم!فعالنکننریمان:بحث

  .شد. من موندم و کاری که باید همین حاال انجام می دادمتماس که قطع 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هوا،هوای باریدن بود در عصرررررری که، ابرهای خاکسرررررتری که کپ آسرررررمون و پوشررررریده بودن. کیسررررره های خرید 

ز رسررریدن احسررران، بدسرررت،با قدم های بلند، توی پیادرویی خلوت، سرررراشررریبی خیابون و طی می کردم تا قبپ ا

خودم و به خونه برس..پیچیدن ماشینِ سیاه رنگ از روبه روم،توی خیابون، تالش. و برای زودتر رسیدن به خونه، 

ناموفق کرد. پرهام، سرررررش و بیرون فرسررررتاده بود و برام دسررررت تکون می داد تا اینکه ماشررررین کنارم ایسررررتاد و 

 .ایستادم

م باز کرد. قدم جلو گذاشرررت.. آروم سرررالمی کرد و جوابش و دادم و بعد نریمان خ. شرررد و در ماشرررین و برای پرها

 .کمک کردم تا پرهام پیاده بشه

  .مرسی که آوردینش-

 .از پشت عینک ها آفتابی اش نگاه. کرد

نریمان:دیگه تا رفت. پیش مامان و بعد رفت. خونه سبحان و دنبالش گشت.، گفت. دیگه سر راه،بهت شناسنامه 

  .رو بدم

  .وسایپ پرهام و از روی صندلی برداشت. کیف
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  .نریمان:خونت کدومه؟به. گفتی تو همین خیابونه

 .به پشت سرش اشاره کردم

 !اولین آپارتمان سمت چپ...واحد دو-

 .از آینه، رد دست. و گرفت. و سری تکون داد

ین شررهریه پرهام و ه. ریخت. نریمان:شررناسررنامه تو کیفه پرهامه...کار و انجام دادی بگو بیام ازت بگیرمش...اول

 ...به همون شماره حسابی که تو لیس نوشته بود...بازم تو کیفه

 .دستتون درد نکنه-

 .،میخرم میفرست.نریمان:بقیه وسیله ها ش.

  .این دیگه بر عهده منه-

 .تک خنده ای کرد

  .نریمان:حاال باه. کنار میای....هروقت خواستی پرهام و بیاری به. یه زنگ بزن

 .باشه حتما-

 احسان:کاری نداری؟برم؟

  .نه ممنون-

 .نریمان:خداحافظ پرهام!خوش بگذره با خاله جونت

  .در ماشین و بست. و به حرت خندیدم

 .استارت ماشین و زد و کیسه ها رو از روی زمین بلند کردم

 نریمان:بیام کمک؟

 .نه می برم-

هام متوقف شدن.نگاه ماشین انداخت..که هنوز سرجای خودش به راه.، این بار با پرهام ادامه دادم. جلوی در پا

ایسرررتاده بود. دسرررته کلید و از توی کیف. بیرون کشررریدم و همین که در و باز کردم،صررردای حرکت السرررتیک های 

 .ماشین بلند شد
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____________________ 

 ...لعیا

  .ت.کوسن مبپ و بی حوصله از روی چشمام برداشت. و رد عقربه های ساعت و گرف

 .نشون دادن ساعت دو ش  و نیومدن مهیار داشت،خسته ام می کرد

  .کوسن و دوباره روی صورت. قرار دادم و چش. بست. و سوزش ناشی از این بیخوابی و تحمپ کردم

 .عادت داشت. به این دیر اومدن هاش، ولی امش  فرق می کرد

داشررررت. و هی  کدوم از تماس هام و ه. جواب نمی از صرررربح،وقتی که از در این خونه بیرون زده بود خبری ازش ن

داد.پر بودم از سرررررروال های بی جواب و می خواسررررررت. باهاش حرت بزن. و نمیدونسررررررت. چقدر دیگه باید انتظار 

 .اومدنش رو بکش. تا بلکه پاسخ سوال پیدا کن.

دسررت. روی کوسررن  زمان، طوالنی تر شررد و عقربه ها بیشررتر جلو رفتن. با شررنیدن صرردای چرخش کلید توی در،

ثابت موند.در که باز شررد، کوسررن و از جلوی صررورت. برداشررت.. سرروی  ماشررینش و از جا کلیدی آویزون کرد و کاله 

اش و روی اپن گذاشت و بی توجه به کسی که حاال،روی مبپ نشسته بود به دیدنش، راه اتاق و در پیش گرفت 

  .و همزمان، کت چرمش و از تنش در آورد

 !می تردید داشت. برای رفتن به کنارشمکث کردم، ک

 .کنترل تلویزیون و برداشت. و خاموشش کردم و دوباره کنترل و سرجاش برگردوندم

  .برای رفتن. وفقه ای انداخت. و در آخر، بلند شدم

 .در نیمه باز اتاق و باز کردم که نور از پشت در خالص شد و هاله ای روی زمین انداخت

 .با ساعت مچی اش بازی می کرد که دل کَند و ساعت و روی عسلی کنارش گذاشتروی تخت نشسته بود و 

  .لب. و با زبون تر کردم و این مردد بودن و کنار زدم

  .از صبح...خیلی زنگ زدم-

 .با همون لباس های بیرونی اش،دراز کشید و ساعد دستش و روی پیشونی اش گذاشت

 .شه تخت نشست.جواب. رو که نداد،در و بست. و پشت بهش،گو

 رفتی شرکت؟-
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 .صدای گرفته اش، خستگی تنش رو به. می فهموند

 !مهیار:ساعت سه صبحه بگیر بخواب

 ...جواب. و بدی...باشه-

 .سکوت کرد. به سمتش برگشت.

 چرا ساکتی؟-

 .مهیار:استودیو بودم.خست.

 میشه جواب سوال من و بدی؟-

 مهیار:که چی شه؟

 جریان امروز چی بود؟-

نی. خیز شرررد و نی. تنه اش و به سرررمت. چرخوند و توی تاریکی اتاق، زل زد به چشرررمایی که به انتظار سرررر جاش 

 .جوابی ازش، نشسته بود

 !مهیار:باید همه چی و برات توضیح بدم؟...عزیزم

 .تصنعی بودن مهربونی لحنش و طعنه ای که در ال به الی حرفش بود،من و از خودم بیزار می کرد

زدمش؟ببخشررررررید...خیلی عذر میخوام تو کارت دخالت کردم.بالخره نیازی به من نداری،از  چراکهمهیار:ناراحتی

 پس کارت خوب بر میای!...االن عذر خواهی کردم حالت خوبه؟االن بیخیال شدی؟مگه همین و نمی خواستی؟

 .با ل  نیمه باز، ناباورانه نگاهش کردم

 چی میگی مهیار؟-

  .ن رفت و جدی شدمهربونی ساختگی لحنش از بی

مهیار:صبر کن دارم حرت میزن.. اینکه اومدم شرکت یا نه مه. نیس...اینکه چی شنیدم که هر دقیقه به. پیام 

 !می دادی که جواب بدم ه. مه. نیس...مه. اینه که، تو مختاری هر کاری کنی اون. بدون من

 .مات، به انگشت اشاره اش که جلوی صورت. تکون میخورد،نگاه کردم

 ...مهیار:ولی لعیا!...سعی کن خطا نکنی!سعی کن! خطا نکنی
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 ...این مهیار رو نمیشناخت..انگار اون آدمی که امروز صبح دیده بودمش،حاال برام غریبه بود

 .این مهیار،مهیار همیشگی نبود

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...نیاز

گ و عوض کرد. آهنگ شادی توی ف ا پخش شد که پرهام از پریا،گازی به سی  زد و با کنترل توی دستش،آهن

 .ذوق جیغی کشید. پریا خندید و دست پرهام و گرفت و دور خودش چرخوند

 .ظرت های ساالد پاستا رو توی سینی گذاشت. و راهی پذیرایی شدم

 !پریا امروز صحبت کرده بود...چند ساعت و پشت سر ه.

ن....برای حال خودم و این پرهام که بی خبر از همه جا باید حس میخواسرررررررت خودم، برای حال خودم تالش ک

 !میکرد هنوز همون روزای معمولی رو داره زندگی میکنه...نه این سیاهی و بی کسی رو

پریا راسرررت می گفت...برخالت تیرگی دل این خونه، باید شرررادی به این خونه برمیگشرررت،حتی اگه مصرررنوعی و 

 .تصنعی بود

 :گرفت و با همون لبخندش گفتپریا،دستش و باال 

 !پریا:بچرخ...بچرخ

 .پرهام قهقه ای سر داد و چرخید. سینی و روی میز قرار دادم

  .بیاین ساالد پاستا بخورین-

 .پرهام، بی توجه به من دستش و باز کرد

 (پرهام:نه نه... اینطولی بلخصی.)اینطوری برقصی.

  .گهواره شده بودیه قدم به چپ برداشت و یه قدم به راست...شبیه 

 ...پریا:آها!تانگو رو میگی

 (پرهام:مامان طنازم،همیشه باهام اینطولی میلخصید)اینطوری میرقصید

  .پریا، نگاهی به. انداخت و خ. شد و لپ پرهام و گرفت



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

58 

 

 !پریا:تو که قدت نمیرسه

 :پرهام حق به جان  گفت

 .پرهام:بقل. می کرد

  .ارم بتونی. اونطور برقصی.پریا:خیلی خ ...بذار یه آهنگ برات بذ

  .موبایل. و از کنار سینی روی میز برداشت..صفحه اش و نگاه کردم و تازه متوجه پیام احسان شده بودم

 نریمان:سالم...چی کار کردی؟

 .خالصه ای از امروز و براش تایپ کردم

 .مهدکودک ثبت نامش کردم. لباساش. دادم که براش بدوزن-

  .کردم و فکر نمی کردم چند ثانیه،لرزش موبایپ و حس کن.صفحه موبایپ و خاموش 

 .نریمان:پس فقه نوشت افزارش مونده

  .صدای ابی این بار توی خونه طنین انداخت

 من و حاال نوازش کن"

 که این فر

 "صت نره از دست

 من و حاال نوازش کن"

 "که این فرصت نره از دست

 .پرهام به طرف. اومد و دست. و گرفت.

 !:نیازی،پاشوپرهام

 .صبر کن عزیزم-

آره ای در جوابش نوشت.. پرهام باز دست. و کشید. نی. نگاهی به پریا انداخت..یه دودلی عجیبی به جون. افتاده 

 :بود. پرهام دست. و باز کشید،پریا آروم همراه با تشر، ل  زد

 !پریا:پاشو
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  .حواس. پرت پیامی شد که روی صفحه نمایش داده شد

 !د اون رو ه. بخری. براشنریمان:بای

 .دست. محک. کشیده شد و موبایپ روی مبپ افتاد. خنده ی پریا و پرهام، اجازه نداد جوابش و بدم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .لقمه ی نون و پنیر و به دست پرهام دادم

  .حواست باشه نیوفته از دستت-

سرم می کردم سمت مبپ رفت.. پتو رو از روی پریا کشیدم و چندبار  مقنعه ام و از روی اپن برداشت. و درحالی که

  .تکونش دادم تا بلکه چشماش و باز کنه و از بین ل  های نیمه بازش،حرفی بزنه

 !مگه تو کشیک نداری؟-

 .با حرص، بالشت زیر سرش و کشیدم

 !پریا با توام_

 :ماساژ اد و با صدای خواب آلویی گفت از برخورد سرش با مبپ، چش. باز کرد و سرجاش نشست. چشماش و

 پریا:ساعت چند مگه؟

 !هفت صبح-

  .سری تکون داد و موهایِ قهوه ای رنِگ به. ریختش واز جلوی صورتش جمع کرد و باال فرستاد

 .مقنعه رو جلوی آینه درست کردم

 پریا:این بچه چرا بیداره؟

 !بخرن نریمان دیش  گفت که امروز میاد دنبالش بره براش وسیله-

از دسررررت مقنعه ام که خالص شرررردم، برگشررررت.. پریا، از پشررررت اپن، جدا شررررد و دل کَند از بحث کردن با پرهام 

  .وراهش و به سمت دستشویی کج کرد و من، موبایل. و از روی میز مبپ برداشت.

ه. داشرررت  از عجله برای دیر نرسررریدن. به بیمارسرررتان،نگاهی به سررراعت دیواری انداخت....این نیومدن احسررران

 ...طول می کشید...خودش گفته بود که نزدیک های هفت پیداش میشه اما حاال
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بازدم. و محک. بیرون فرسرررررتادم با خیال اومدنش، پرهام و از روی صرررررندلی پایین آوردم و ظرت های روی میز و 

 ...جمع کردم غیر از یک. صبحانه برای پریا

ی بین اتاق ها، بیرون اومد. همین زود آماده شررده انش رو همیشرره پریا،درگیر دکمه های مانتوش بود که از راهرو

 .دوست داشت.

 .صبحونه بخور تا بری.-

پریا:نمیخورم...فقه یه لقمه برا خودم بگیرم، وسرررره کشرررریک ضررررعف نکن..این حاجیتون نیومد؟بچه داره چرت 

 .میزنه

 .دحواس. تازه پرت پرهام شد که روی مبپ پهن شده بود و چشماش و بسته بو

پوت کالفه ای کشیدم و با موبایپ، شماره اش و گرفت.. از بوق زیادی که خورد و جواب نداد، تماس و قطع کردم و 

دوباره شرررررماره اش و گرفت.. چند بوق دیگه خورد که جواب داد. برای صرررررحبت دهن باز نکردم، که خود با همون 

 .صدای گرفته اش ل  باز کرد

 !زدی؟...دفعه بعدی یه نگاه به ساعت بنداز بعد زنگ بزن نریمان:ساعت و نگاه کردی و زنگ

 .همین... و تماس قطع شد

  .جا خورده بودم! از این جدیت کالمی که تازه به رخ. کشیده بود و از این فراموشی که دلیلش برام گنگ بود

  .منگ این اتفاق،جرات نکردم دوباره شماره اش و بگیرم و قرار دیش  و یاد آوردی کن.

اراده، دلخوره ام روی ابروم پیاده شررد و گره ای بینشررون افتاد. موبایپ و خاموش کردم و توی کیغ. گذاشررت. و  بی

کیف. و از روی اپن برداشررررت.. پریا لقمه اش و آماده کرده بود و نایلونش و توی کیفش گذاشررررت و از آشررررهزخونه 

 .بیرون اومد. پرهام و بیدار کردم

 !کودک اونجا بگیر بخوابپاشو عزیزم!پاشو میری. مهد-

  .سر جاش تکون خورد ولی مجبور شدم با همون سنگین بودن وزنش برام، بقلش کن.

 پریا:اومد؟

 !نه-

 ...پریا:وا
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  .جلوی در، پرهام و روی زمین گذاشت. و کفش هاش و از جا کفشی بیرون کشیدم و پاش کردم

 پریا:واسه چی؟

  .نمیدون.-

 .فش شده بودپرهام، انگار تازه متوجه اطرا

 پرهام:عمو نریما اومده؟

 .نه نیومده-

 پرهام:پس میلی.)میری.(کجا؟

 !میری. اون خونه قشنگه! پیش همون خان. مهربونه و بچه کوچولو هایی که دیروز دیدی-

 .پریا:حداقپ میگفتی زنگ بزن. به عماد،بیاد ما رو ببره بیمارستان

 !اکسی میگیری.نمیخواد، اون خودش درگیر کارِ...سر خیابون ت-

چیزی نگفت،کفش های خودم و ه. پام کردم و دسررررررت پرهام و گرفت. و بعد از برداشررررررتن دسررررررته کلید و از جا 

 :کلیدی گفت.

 .بیا بری. تا کشیک اضافه نخوردی.-

__________________ 

ق باال، تعری اسررتاد:عالئ. طوفان تیروئیدی تشررنج،زردی که بخاطره همولیز باالبیمار دچار زردی میشرره،فشررارخون

 ...شدیدو نارسایی قلبی و اریتمی سی درصد مرج و میر و داره

حواس. پرِت روشن،خاموش شدن صفحه موبایل. شد. موبایپ و از روی میز برداشت. و نگاه. به اس. نریمان که 

 .روش حک شده بود،نشست

 استاد:دکتر طاهری؟

 .ایپ و خاموش کردم و سرجاش برگردوندماز این صدا کردن بی مقدمه اش، جا خوردم و بی اراده موب

 بله دکتر؟-
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سررر های برگشررته به سررمت من و نگاه های خیره ی بقیه افرادِ نشررسررته دور میز کنفرانس،معذب. میکرد. از نگاه 

اسررتاد احسرراس میکردم که مجرمی رو وسرره اجرای گناه گرفته، هرچند که چک کردن موبایپ و قانون شررکنی به 

 .، همین دردسرا رو ه. داشتاین بزرگی سر کالسش

 استاد:اولین قدم برای درمان چنین بیماری،چی بود؟

چشرمام، چرخیدن به سرمت صرفحه موبایپ که دوباره روشرن شرده بود. نریمان ه. تو این وضرعیت بیخیال نمی 

و از شررد و پشررت سررر ه. زنگ میزد.موبایپ و برگردوندم. گیج شررده بودم. از طرفی ذهن. درگیر نریمان شررده بود 

طرت دیگه ه. توی مغزم به دنبال جواب سرررررروال اسررررررتاد میگشررررررت..کف دو دسررررررت. و از اسررررررترس، به. فشررررررار 

دادم.صدای زمزمه وار دختری و از پشت سرم شنیدم. بازدم. و بیرون فرستادم و منتظر نموندم تا تقلبش و به. 

 .برسونه و موبایپ و برداشت.

 .بدم؟! کار فوری دارن ببخشید...اگه اجازه میدین من جواب تماس و-

 .سری به نشونه تاسف تکون داد که شرمنده ام کرد. دستش و به سمت در پشت سرم،دراز کرد

  .استاد:بفرمایید

صرررندلی و با پام عق  فرسرررتادم و بلند شررردم. دایره سررربز رنگ و لمس کردم و از عجله ی زیادی برای فرار از این 

 .صدا زدن اسم.، بله ای بگ. کالس، نتونست. تا قبپ از خروج.، در جوابِ 

 .در و بست.

 بله؟-

 نریمان:چقدر صدا بزن.؟

بی حوصله بود و خسته...صدای گرفته اش، اتفاق صبح رو که یاد آوری کرد. هنوزم نمیدونست.، برخوردش رو به 

پای چی بنویسررررر.؟خواب آلویی یا عمدی بودنش؟... شررررراید هرکس دیگه ای ه. بود، گزینه آخرش رو حذت می 

رد چون با برخورد های قبلیش، درک این رفتار ناگهانیش،سررررررخت بود...ولی همین که یه نفر توی ذهن. داد ک

 .میزد که "هرکس می تونه هر کاری کنه، حتی از نریمان"نمیذاشت به خیال. نظ. بدم

 .تو کالس بودم. نمی شد جواب بدم-

صررال خواب موندم. دیشرر  تا نزدیکای صرربح، دور نریمان:آها...ببخشررید من نتونسررت. امروز بیام دنبال پرهام، ا

  .کارام بودم گفت. یه چرت بزن.،دیگه بیدار ه. نشدم
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 .زنگ زدم، متوجه شدم-

  .تعج  لحنش، چش. های گرد شده و ابرو های باال پریده اش و توی ذهن.، به. نشون می داد

 نریمان:زنگ زدی؟

  .آره،ساعت هفت،هفت و نی. بود زنگ زدم-

 اب دادم؟نریمان:جو

 !بله دیگه-

 .چند ثانیه سکوت کرد

 نریمان؟-

 :در حال و هوای خودش بود که یه دفعه گفت

نریمان:نکنه؟!...وای... شررمنده واقعا!من بیدار که شردم، حس میکردم داشرت. با یه نفر صربح صرحبت میکردم، 

 .ولی فکر کردم خواب دیدم

 .ن. ندادم تا برای خودش بهونه تراشی کنهچنگ زدم به همین دلیپ قانع کننده و اجازه ای به ذه

 .حاال ایرادی نداره...خستگی زیاد،همین دردسر ها رو ه. داره-

نریمان:اصرررررال چند روزه زیاد بیخوابی کشررررریدم، یه دفعه گرفت. خوابیدم،این بال به سررررررم اومد.تا همین االن ه. 

 ره؟کجاس؟خواب بودم،بیدار که شدم خیال کردم یه ساعت خوابیدم...پرهام چطو

 !آوردمش مهدکودک-

  .نریمان:خوبه،امروز عصر میام دنبالش... قول میدم نخواب. و بیام

 ...خندید و اکتفا کردم به یه لبخند

 .نریمان:دیگه قطع کن. به کالست برسی

 .برگشت. و به در اتاق نگاهی انداخت.. بی اراده، دست. و روی پیشونی. کشیدم

 !سدیگه فایده نداره برم سر کال-

 نریمان:برای چی؟
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 هیچی-

 نریمان:خیلی خ ... پس فعال

 .خداحافظی کردم و موبایپ و توی جی  رو پوش. قرار دادم. نی. نگاهی به در انداخت. و از کنارش گذشت.

همین که بیشررتر سرروال نهرسررید برای نرفتن. به سررر کالس، خیال. و راحت کرد. چون نمیدونسررت.،چه دلیلی رو 

زد و حواس. پرتش شد.اونوقت نه می تونست. چشمانی که از شیطنت رنگ گرفته بود و به. بگ. تا نفهمه زنگ 

 !...می فهموند که"دیدی این دفعه ه. مچت و گرفت. "و تصور نکن. و نه خودم و سرزنش

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  اریت. قل : غیر طبیعی بودن ریت. قل 

 های قرمزهمولیز:تخری  بیش از حد گلبول 

طوفان تیروئیدی:عارضررررره ای نادر و در عین حال بسررررریار شررررردید و حتی کشرررررنده، اون ه. به علت پر کاری غده 

 تیروئید

 بیست#

ماشررررینش که جلوی پام ایسررررتاد. تکیه ام و از درخت چنار گرفت.. در عق  ماشررررینش و باز کردم و پرهام و روی 

کردم، خ. شده بود و کاغذ های پخش شده روی صندلی و  صندلی نشوندم و بست.. در جلو و بالفاصله که باز

جمع می کرد. کمکش، چند برگه افتاد کف ماشررررررین و برداشررررررت. و کنار بقیه کاغذها توی داشرررررربورد قرار دادم و 

نشست.. صورتش،کسپ بود و موهاش، اون حالِت همیشگی رو نداشتن و به طرز بدی، به. ریخته بودن و تنها 

  !بت شده بود، سیاه بودن لباس تنش بودچیزی که توی تیهش ثا

  ...نریمان:این جور نگاه نکن! اثرات کار زیادِ 

دیگه باید ک. ک. خودم و وفق می دادم با این رفتارش...سررررررم و پایین انداخت. و دو لبه مانتوم و روی پام،صرررررات 

 .کردم

 .از آینه رو به روش، نگاهی به پرهام انداخت

 بینی خوشحالی؟نریمان:چطوری تو؟من و نمی 

  .پرهام خودش و از بین صندلیمون جلو کشید و لبخند دندون نمایی زد
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 !پرهام:اهوم

  .کمربندم و بست.. ماشین و روشن کرد و صدای بیرون فرستادن نفسش، توی ماشین پخش شد

 .نریمان:عموت وقتی من باش.،معلومه باید اینقدر رُک باشی

  .ماشین، از جلوی بیمارستان رد شد

 ریمان:مهدکودک خوب بود آقا پرهام؟ن

  .پرهام، با ذوق دستش و توی هوا تکون داد

 (پرهام: بازی کلدی.،خونه درشت کلدی....کلوچه خولدی.)بازی کردی.،خونه درست کردی.،کلوچه خوردی.

 ...نریمان:اوه!چه خوب

فالسک کوچیک فانتزی و پلک هاش و محک. به. فشار داد و در آخر گوشه چشمش و ماساژ داد. از توی کیف.،

 .بیرون کشیدم

 برای رفع خستگی،دمنوش میخوری؟-

  .برای اینکه نگاه. کنه، فالسک و توی دست. تکون دادم

 نریمان:داری مگه؟

 .آره...دمنوش زنجبیپِ! امروز توی بیمارستان درستش کردم-

 .لبخند محوی زد

 !نریمان:به به!چه بیمارستان مجهزی

 .به این طعنه اش خندیدم

  .زنجبیلش که از خونه آوردم، آبجوشش و فقه داشتن...آخه، اگه خونه درستش میکردم تا االن، سرد می شد-

 .از محتویات فالسک توی سر فالسک ریخت. که زنجبیپ توی ف ا پخش شد

 .دست. و به سمتش دراز کردم

 !از سرش، برای لیوان استفاده نمی کن..لیوان جدا دارم... تمیزِ -

  .ای نگاه از خیابون گرفت و لیوان و به دستش دادمبرای لحظه 
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 !نریمان:بوش که خوبه

  .خودش. انشالله خوبه-

 (من. میخوامپرهام: من. میتام)

 .کیکی که ظهر براش گرفته بودم و از کیف. بیرون کشیدم و به دستش دادم

 .تو فعال این کیک و بخور-

  .نریمان، کمی از دمنوش خورد

 نریمان:وقت داری؟

 برای کی؟-

 .نریمان:االن

 چرا؟-

 !نریمان:بری خرید کنی برای پرهام

 .انتظار شنیدن این حرت و نداشت.. تصور از خرید دو نفرشون داشت.

 .فکر می کردم خودت و پرهام،تنها میرین-

ی احتنریمان:همین. بود، ولی با یکی از آشرناهام صرحبت کردم،یه نوشرت افزاری بزرج داره و البته شرلوا! برای ر 

 .پرهام،یک. سخته باهاش برم

 .زمزمه کردم

 باشه-

نریمان دوباره ،سرگرم دمنوش شد.پرهام هنوز درگیر کیک بود و من اما، نگاه. و هدایت کردم به سمت آسمونی 

 .که داشت تیره می شد

 .ماشین و توی پارکینگ پارک کرد و سر فالسک و به. برگردوند

  .نریمان:دستت درد نکنه.خیلی خوب بود

  .خواهش میکن.-
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سر و فالسک و بست. و توی کیف. برشگردوندم. نی. تنه اش و به سمت. چرخوند وتکیه اش و به در ماشین داد. 

  .پرهام سرش و از بین صندلی ها بیرون آورد

 ...نریمان:میرین تو خیابون اصلی!یه تابلو می بینین که نوشته شهر کتاب!همونجاس

 .من و نریمان انداختپرهام،هاج و واج نگاهی به 

 (پرهام:میلی. کجا؟)میری. کجا؟

  .میخوای. بری. برات دفتر و مداد رنگی بگیری.-

  .پرهام با ذوق دستش و به. کوبید

 پرهام:آخ جون

نریمان:پا میشررین میرین اونجا، هرچی خواسررت بر میداره... بهشررون میگی از طرت علیخانی اومدم، از قبپ ه. 

 .ن زنگ میزن. به این رفیق.، کمیپ ابراهیمی،بهش میگ. که تو میایحساب شده!...خودم. اال

 :کیف. و از روی پام برداشت. و دستگیره در و توی دست. گرفت. که پرهام گفت

 پرهام:عمو نریمان،تو نمیای؟

  .نریمان:نه عزیزم، من همینجام!برو ایشالله دفعه بعدی باه. میری.

 .دکمه اول پیراهنش خالص کرددستش به سمت یقه لباسش رفت و خودش و 

  .نریمان:خوبی دودی بودن شیشه ماشین اینه که، تا بقیه کارشون و انجام بدن تو می تونی بگیری بخوابی

 .صندلی ماشین و خوابوند

 !نریمان:خوش بگذره

 .بی هی  حرفی،در ماشین و باز کردم و با پرهام راهی فروشگاه شدی.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررر

هرچند که با صحبت ها و کپ کپ های من پرهام بع ی وسایپ و سرجاش بر میگردوند ولی سبد خرید،تقریبا 

پر شررررررده بود و با این حال پرهام،هنوز من و دنبال خودش می کشرررررروند. از طرفی، از دیدن وسرررررریله های رنگی و 

اینکه میدونسررت. نریمان خوابیده ولی فانتزی اطرات، میپ داشررت. به گردش توی این فروشررگاه و از طرت دیگه،با 

 ...از ترس اذیت شدنش توی ماشین، دل. می خواست سریع تر از اینجا بزنی. بیرون
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از کنار قفسه وسایپ تزئینی که رد شدی.، بی اراده ایستادم. پرهام خ. شد و نگاهش و به ماشین های کوچیک 

موزیکال و ریسه هایی که دور مجسمه فرشته تاب  و کالسیک قفسه پایین داد و من اما، نگاه. روی جعبه های

خورده بودن و قفسه هایی که عنوان جا شمعی و داشتن، ثابت موند. یکی از اون جعبه موزیکال های گرافون رو 

برداشررررررت. و هندل و چرخوندم. آهنِگ بی کالم آنشرررررررلی که پخش شررررررد،لب. از این نوسررررررتال ی خندید.فارا از 

 .ماطرات،هندلش و با چرخوند

 آنه!تکرار غریبانه روز هایت چگونه گذشت؟-

هینی کشرریدم و دسررت. و گذاشررت. رو سررین. و به سررمتش برگشررت.. متعج ، نگاه مردی کردم که ماسررک،نصررف 

صرررورتش و پوشرررونده بود. چشررر. از رو به رو برنداشرررت و فقه، چینی که کنار چشرررمش افتاده بود،نشرررونه ای از 

 .خندیدنش به این اوضاع بود

 اومدی؟تو کی -

 :درحالی که دستش و دراز می کرد تا جعبه موزیکال دیگه ای و برداره، گفت

 نریمان:همین االن!شما چرا اینقدر کارتون طول کشید؟

 .پرهام این جا رو دیده ذوق کرده،دلش نمیخواد بزنه بیرون ولی من فکر کردم هنوز خوابی-

ین فقه میشه چرت زد...نخواست. بیام ولی دیدم دیر نریمان:خوابیدن فقه تو جای گرم و نرمِ!روی صندلی ماش

  .کردین.از شانس خوب.،توی داشبورد ماشین یه ماسک دیدم.زدم،اومدم

هندل جعبه موزیکال توی دستش و چرخوند. صدای آشنای موزیک، به لبخندم جون داد و بیخیال بقیه، سرم 

 .و تکون داد و آروم باهاش زمزمه کردم

 وا کن!سری باال کن!در اومد خورشید، شد هوا سهید،وقت اون رسید که بری. به صحرا جانِ مری.، چشمات و-

... 

 :وسه خوندن من،دست از چرخوندن برداشت و جعبه رو سرجاش برگردوند. به حالت اعتراضی گفت.

 !قشنگ بود که-

 .تک خنده ای کرد

جعبه نمیخوره، باید یه آهنگی تو مایه  نریمان:االن اگه یکی از رفیقام اینجا بود میگفت این آهنگ بدرد این

 !های دختر احمد آباد،تو عروس بندری بذارن روش



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

  .پشت سرش، خندید و من و خندوند

ی نریمان، پیراهنش و کشرررید تا نریمان سرررر برگردوند و پرهام، یکی از ماشرررین ها رو برداشرررت. برای جل  توجه

  .نگاهش و به ماشینِ فولکس توی دستش و داد

 خوشکله؟پرهام:

 نریمان:چه بامزه اس

  .ی توی دست. و سر جاش برگردوندم و یه قدم به جلو برداشت. و نگاهی به بقیه وسیله ها انداخت.وسیله

 نریمان:کجا میری؟

  .به سمتش برگشت.

  .برم ببین. دیگه چیزی نیاز نیس بخری. برای پرهام-

 .نریمان:بیا فعال یکی از این جعبه موزیکال ها رو بردار

 برای خودت میخوای؟-

 .نریمان:یه گرافون واقعیش و خودم تو خونه دارم. واسه خودت میگ.

  .یه تای ابروم باال پرید

 چرا اونوقت؟-

 .نریمان:این همه اومدی خرید کردی واسه پرهام که باید من انجامش می دادم. حاال یه چیزی بردار برای خودت

 .آهسته لب. تکون خورد

  .ممنون-

 .به حرت من، یکی از جعبه ها رو برداشت بی توجه

 نریمان: فکر کن.، این یکی،همون جعبه ای بود که جان مری. پخش می کرد...خوبه نه؟

مات مونده بودم و به رفتارش نگاه می کردم.نگاه خیره ام و که حس کرد، برگشرررررررت. زل زدم به چشررررررماش برای 

ی این کادو و باور می کردم،از نگاهش، شررررریطنت و فهمیدن دلیپ اصرررررلی این کارش و ...دل. نمی خواسرررررت وقت

 ...!بخون....انگار کارش شده بود اذیت کردن و م  گیری از من
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چشررمام گشررتن به دنبال ردی...نشررونه ای... اما هی  چیزی و پیدا نکردن جز جدیتی که به لحنش ه. سرررایت 

  .کرده بود

 :ز کنارم رد می شد آروم گفتجعبه رو به دست. داد. دسته سبد و گرفت و همونطور که ا

 ...نریمان:قبپ خواب،بذار آهنگش توی اتاقت پخش شه و بعد باهاش بخون

 .چشمکی نثارم کرد

 !نریمان:صدات. خوبه

 "نریمان"

فارا از صرردای صررحبت های مامان و زهرا، توی خونه،پی  و تابی به گردن. دادم و خودم و روی مبپ راحتی پرت و 

 .دمتک دکمٔه کت. و باز کر 

  .زهرا، با پیش دستی از میوه، روی مبپ کناری. نشست

  .زهرا:نمیدون. دیگه مامان، هر چی صالحه انجام بده

 !مامان:فعال که بهش گفت.،صبر کنین تا باهاش صحبت کن.. راستی فربد نیومد

 .زهرا:زنگ زد گفت یک. کاراش طول میکشه ولی تا یکی دو ساعت دیگه خودش و میرسونه

 :هرا گفت.خطاب به ز 

 پرهام؟-

 .زهرا:تو اتاقه

بلند صررداش زدم و منتظر شرردم تا بیاد. یه پام و جمع کردم و دسررت چه. زیر سررر فرسررتادم. صرردای مامان و از 

  .توی آشهزخونه شنیدم

  مامان:زهرا، برای نریمان میوه بردی؟

 .زهرا:آره.با ه. میخوری.

 .پیش دستی و روی میز گذاشت و کمی به سمت هپ داد

  .هرا:پاشو بخور تا غذا حاضر شهز 



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

71 

 

 .نمیخورم" رو زیر ل  زمزمه کردم که قامت کوچیک پرهام جلو نمایان شد"

 پرهام:کی اومدی؟

 :سرجام نشست. و به دست. اشاره کردم که به سمت. بیاد و همونجور به زهرا گفت.

 خونه زندگی نداری هر دقیقه اینجایی؟-

 .زدقبپ از صدای اعتراض زهرا،مامان تشر 

 .مامان:خجالت بکش نریمان

 .واال راست میگ. خ _

زهرا به چشرررررر. غره ای اکتفا کرد و چنگال و توی تکه پرتغالی فرو برد و بعد روانه ی دهنش کرد. پرهام و کنارم 

  .روی مبپ نشوندم

 حاال بگو ببین. از این چند روز چه خبر؟_

 زهرا:چی میدونی،چی نمیدونی؟

 .از هیچی،هیچی نمیدون.-

پ پرهام و کشیدم و ترس از اینکه نکنه این دیدار ها و رفتن هاش به مهدکودک بیمارستان و کف دست زهرا و ل

 .مامان گذاشته باشه، سرم و کنار گوشش بردم و چشمام و ریز کردم

 سر قولت که هستی هنوز؟-

 :دستش و کنار دهنش گذاشت و نگام کرد و خفه گفت

 ...پرهام:آله...آله

 !ازهرا:با توام

 .حواس. و به زهرا دادم که شاکی، چنگال و سمت. گرفته بود

 بله؟-

 .زهرا:دارم اخبار و برات میگ.

 .دست. و روی تکیه گاه مبپ، دراز کردم و پا روی پا انداخت.
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 .بگو، می شنوم-

 زهرا: جواهریان و میشناسی؟

 نه!کیه؟-

ر داره، مهندسررررن...دوتا کوچه پایین تر خونه دارن. زهرا:بابا ایرج جواهریان و میگ.... همین که بازاریه، دوتا پسرررر

 یادت اومد؟

  .ابروم باال پرید

 آها اونا رو میگی؟خ ؟-

سرم و برگردوندم سمت تبلت توی دست پرهام و بازی که باهاش مشغول بود. آدمک که از کنار سکه ها گذشت 

 :گفت.

  .نه ببین، باید حواست و جمع کنی این سکه ها رو بخوری-

 .هرا بلند شدجیغ ز 

 زهرا:اصال میخوای بدونی یا نه؟

 .چته؟باشه...بگو-

 !زهرا:بخدا اگه سرت و برگردونی اونطرت من میدون. و تو

 .خودم و جلو کشیدم و از توی پیش دستی، تیکه ای از پرتغال و برداشت.

 .باشه بگو-

 .زهرا:زنش، پاشد برای مراس. خت. اومد اینجا

  .پرتغال و توی دهن. چهوندم

 .دستش درد نکنه-

زهرا:بعد ماجرا و داسررررتان زندگی طناز و که االن خواهرش بی خبر از فوتش، توی مملکت غریبه و هی  کس ه. 

ندارن و اینا... رو فهمید و همین که شنید پزشکی ه. میخونه، دیگه گپ از گلش شکفت. نیاز و توی مراس. می 

 !یگه با نیاز صحبت کنه برای پسرش،هامونبینه. بعد از چند وقت،که دیروز باشه،به مامان م
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حرفش خنده دار نبود ولی در طول حرفش، توی دل. می خندیدم به این بازی مسرررخره... میخواسرررتن، با کسررری 

  .حرت بزنن که دلش جای دیگه ای بود

 زهرا:هوی!چرا می خندی؟

جویدن پرتغال شردم. نفهمیدم کی این خنده روی صرورت. نشرسرت که دسرت. و جلوی دهن. گذاشرت. و مشرغول 

 .سری، به منظور ببخشید تکون دادم

 !زهرا:نترکی

 .پرتغال و قورت داد و با چنگال، میوه دیگه ای و برداشت.

 اصال پسره خبر داره؟-

  .زهرا:آره بابا...پسره اصال خودش ه. توی همین مراس. بود

 دوست دختراش چی؟...دوست دختراش. خبر دارن که از نیاز خوشش اومده؟-

  .صورتش خندید و ولوم صداش و پایین آورد

 !زهرا:زشته دیگه

  .چنگال توی هوا تکون دادم

جدا از مراسرررررر. خت.، همون شرررررربش ه. مراسرررررر. تاسرررررروعا بود...واقعا مامان راسررررررت میگه که شرررررررکت تو این -

  .مراسما،ثوابش و آدم تو زندگی می بینه...بیا! ثوابش و اولین نفر، پسر همسایه برد

 !لله از این ثوابا نصی  خودتزهرا:ایشا

 .دیگه خنده ام کنترل نکردم و سرم و انداخت. پایین و به جون میوه ها افتادم

 !ایشالله-

 .زهرا، از این شوخی همیشگی عاصی شد و پوفی کشید

 .زهرا:دو دقیقه می شنی. کنارت، آدم و روانی می کنی

 .دست از خنده،برداشت. و سعی کردم جدی باش.

 مامان چی گفت؟خیلی خ ، -
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زهرا:مامان ه. گفت فعال دو هفته از مراس. گذشته، بذارین رخت عزاش و از تنش در بیار بعد باهاش صحبت 

  .کنین

 .از میوه خوردن دست کشیدم و کت. و از تن. در آوردم

 !من برم یه دوش بگیرم...شما ه. موفق باشین-

  بیست_و_چهار#

ر بیمارسرررتان دیدم، دسرررت پرهام و محک. گرفت. و قدم هام و بلند تر وقتی ماشرررین سررریاه رنگ نریمان و جلوی د

  .برداشت. تا کمتر معطپ ما بشه

از محیه بیمارسررتان، بیرون رفت.. کیف کوچیک پرهام و از روی دوشررش، برداشررت. و در عق  ماشررین و باز کردم 

 .هی بهش انداخت.که از صدای بلندش، موقع صحبت کردن با موبایپ جا خوردم و از ترس، نی. نگا

نریمرران:مگرره من نگفت. کرراری نکنین تررا بیررام؟... واسرررررررره چی رفتی این چرت و پرتررا رو گفتی؟...جواب من و 

بده...واسرررررره، چی، رفتی، این چرت و پرتا رو گفتی؟...خ  گوه خوردین!پاشرررررردین رفتین گَند زدین حاال من بیام 

 .جمعش کن.؟... غله کردین رفتین پیشش

 د.نریمان بود؟چشمام،ماتشون بر 

با کشیده شدن،پایین مانتوم، حواس. و به پرهام دادم و بغلش کردم و روی صندلی کودک نشوندمش...صدای 

 .نریمان هنوز توی گوش. می چرخید و گه گاهی از صدایی که یه دفعه باال می رفت،چش. می بست.

 (پرهام:فردا بادم میای. ایندا؟)فردا بازم میای. اینجا؟

 :سرم و تکون دادم و در حین بستن کمربندش،گفت. فقه تند تند

 .آره، آره-

لبخندی تحویپ و دستی براش تکون دادم و در و بست. و بی اراده، دستام و توی جی  پالتوم فرو کردم و قدم به 

عق  برداشرررررت.. از اینجا، راحت تر می تونسرررررت.، اخ. روی پیشرررررونیش و چهره درهمش و ببین.. درگیر بحث و 

 .ودنش، حتی نذاشت که برگرده و کسی که در نزدیکی ماشینش،نظارگر رفتارش بود و ببینهمجادله ب

اینقدر این عصرربانیت و فحش هایی که می داد، که یه باره برام رو شررده بود که ترسررناک بود. منتظرش نموندم و 

. صرررردای بلندِ برعکس راه ماشررررین، تند تند حرکت کردم.ذهن. درگیر شررررد و مغزم بی منطق!وقتی نمی تونسررررت
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عصرررربانی نریمان و ه رررر. کن.. اتوبوس همون لحظه، رو به روی ایسررررتگاه، ایسررررتاد. معطپ نکردم و فقه،قبپ از 

 .سوار شدن.،نگاهی انداخت. به ماشینی که حاال حرکت کرده بود

این بدم میومد.از این حال خودم،از این بی منطقی و این نیازی که تموم ذهنش تسررررخیر یه جمله شررررده بود که 

 نریمان بود؟

روی اولین صندلی نشست. و صفحه موبایل. و چک کردم. فکر میکردم زنگ بزنه یا نه اصال یه پیام بده و دلیپ 

 ...این رفتن یهوی. و بهرسه اما

 .نفس. و بیرون فرستادم

 چی کار کرده بودم با خودم؟

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

لرزش موبایپ روی میز، سرررم و از روی کتاب برداشررت. و با بی حالی، صررفحه موبایپ و روشررن کردم. اسرر. حک  با

 .شده روی صفحه چشمام و بیشتر باز کرد

 .نریمان:فردا نمی تون. پرهام و بیارم مهدکودک. تونستی خودت بیا دفترم دنبالش

ش کردم و سرررررم و روی کتاب گذاشررررت.. بعد از چند آدرس دفترش رو ه. پایین پیام نوشررررته بود. موبایپ و خامو

 .حوصلگی برام فرستادشساعت بی خبری،این تازه اولین پیامش بود که حس میکردم، تو اوج بی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ام برام فرستاده بود، اما هی  ردی به نگاهی به در خونه انداخت.. پالک، همون پالکی بود که اعداد هاش و توی پی

 !و نشونی از دفتر و نداشت. انگار یه خونه معمولی بود، در جای دیگه ای از این شهر

ناچار،دکمه آیفون و فشار دادم و منتظر ایستادم. اون چند دقیقه ای که گذشت، فکر این که نکنه این دفعه ه. 

موش کرده باشرره، توی ذهن. می چرخید که در با تیکی یادش رفته باشرره که دیشرر  از من چی میخواسررت و فرا

 .باز شد

در حیاو و تا نیمه باز کردم و با دیدن ماشررررررینش پارک شرررررررده اش توی حیاو، خیال. از بودنش توی این خونه 

 .راحت شد

این دیر اومدنش و وقتی که داشت همینطور از دست می رفت،باعث شد که در و تا آخر باز کن. و درحالی که از 

 .حیاو رد می شدم، صداش بزن.
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 .از پله های جلوی در ورودی باال رفت. و در و باز کردم. صدای خفه اش و می شنیدم

 نریمان؟-

 .کسی در و تا آخر برام باز کرد و پسری رو به روم ظاهر شد. کالفه، موهای به. ریخته اش و صات کرد

 !میالد:نریمان تو اتاقشه

 .بیادپس...اگه میشه پرهام و بگین -

  .از در فاصله گرفت و به یکی از دو اتاق کنار ه. اشاره کرد

  .میالد:تو اون اتاقه ولی خوابه. اگه میشه خودتون بیدارش کنین،من ببین. نریمان داره چی کار میکنه

تر ناچار، وارد شرررردم. برخالت ظاهر بیرونش، با میز چند نفره و عنوان هایی که جلوی در اتاق ها بود،حالت یه دف

 .و داشت ولی اوضاع،داخپ دفتر زیادی به. ریخته و آشفته بود

 .پسر، در سمت راست و من در سمت چپ و باز کردم. صدای خش دارش، بهتر به گوش. رسید

 ...نریمان:از آسمون داره برام بال می باره!ببین چه تیتر مزخرفی برام ز

بود. انگار،واقعا پیام دیشرررربش رو یادش رفته  وسرررره حرت هاش، چشررررم. افتاد به پرهام که روی تختی،خوابیده

 .بود. باالی سرش رفت. و چند بار صداش زدم تا چش. باز کردم

 پاشو آقا پرهام.پاشو دورت بگردم-

 .لباس های مهدکودکش و از روی صندلی برداشت.. خواب آلو،سرجاش نشست

 .و از جلوی در برداشت. لباس هاش و سریع عوض و بعد بغلش کردم. قبپ از خروج. از اتاق، کیفش

نریمان:میالد گمشرررو برو بیرون تا همین موبایپ و خورد نکردم تو سررررت!که هر چی آتیشررره از گور تو و اون نیمایِ 

  .کثافت بلند میشه

 .میالد:بابا گفت. زنگ میزن. به دفترشون بهشون میگ. اشتباه شده

 :با حرص گفت

 و قرارِ چجوری پاک کنی؟ نریمان:آخه چیزی رو که توی روزنامه چاب کردن
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کفش های پرهام و از تو جا کفشرری بیرون کشرریدم و پاش کردم. جر و بحثشررون باال گرفت و با بد و بیراهی که از 

 .صدای آشنا شنیدم،چشمام جمع شد و لب. بی اراده تکون خورد

 "نگو...لعنتی نگو"

بودنش مجبورم می کرد تا دوباره بغلش  به کارم، سرررررعت دادم.وزن سررررنگین پرهام اذیت. می کرد ولی خواب آلو

 .کن.. سرش و روی شونه ام گذاشت

 پرهام:عمو چشه؟

  .نمیدون. عزیزم-

 .پرهام:دیَدب)دیش ( ه.،بد اخالق بود

 .چیزی نیس-

صرردای باز شرردن در اتاق از پشررت سرررم بلند شررد و همون لحظه،در خونه رو باز کردم و بیرون رفت.. همه چی این 

 .ریخته بوددفتر واقعا به. 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

انگشرررررت. و نزدیک حباب بردم و هنوز کامپ لمسرررررش نکردم،که ناپدید شرررررد. پرهام، با عالقه، چند حباب دیگه 

  .درست کرد.خندید و خندیدم و همزمان با من به جون حباب های معلق توی هوا افتاد

درسرررررت کردم و اجازه دادم تا دوباره حباب بسرررررازه،بلکه زمانِ طی کردن این مسرررررافت کوتاهِ کیف روی دوشررررر. و 

  .ایستگاه تا خونه ک. تر حس بشه

 .پرهام، توی حلقه فوتی کرد

 !پرهام:نیازی

 جان.؟-

  .با انگشت.، حباب بزرج توی هوا رو نشونه گرفت. و از بین بردمش

 پرهام:آدم خوبا کی میان ایندا)اینجا(؟

 کجا؟-

 .(اینجا دیده)دیگهپرهام:
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 .نمیدون. عزیزم-

 .پرهام، حباب های دیگه ای درست کرد

 ...خیابون خلوت بود و همین حک. آزادی. و داده بود تا بچه بش.، مثپ پرهام

 .و حواس. بدم به حبابی که برای خه زدنش از آسمون،باال پریدم

 پرهام:کاش زودتر بیان

 چرا؟-

 .گفده،آدم خوبا که بیان،مامان و بابا ه. میانپرهام:آخه،عمو نریمان 

بی خبر از نگاه من، خودش رو با ظرت توی دسرررتش سررررگرم کرد. کاش می شرررد بهش فهموند،بابا شررراید برگرده 

 !ولی مامان...اصال

بازی و رها و دسررررررت هام و توی جی  پالتو فرو کردم و گذاشررررررت. این بار، نگاه و حواسِ پرهام به دنبال حباب ها 

  .هبر 

نزدیک خونه، کلید و از توی کیف. در آوردم و وارد در کردم هنوز نچرخوندمش،که با صدای ایستادن ماشینی در 

 .پشت سرم، سر برگردوندم

 :ماشین و که شناخت.، رو به پرهام گفت.

  .عمو نرمیانت ه. اومد-

.سالم کرد که جوابش رو دادم. دلیلی برای اومدنش جز بردنش پرهام پیدا نکردم. شیشه ماشین و پایین فرستاد

  .پرهام به سمت ماشین دوید

 .پرهام:عمو نریمان، عمو نریمان،میخوتام بالت)میخوام برات( از این بادکنک آبیا درست کن.

تا به خودش بیاد و بفهمه منظور پرهام از بادکنک آبی ها چیه؟ چندتا حباب جلوی چشررررررمش پخش شرررررررد و 

  .هام نوچی زیر ل  گفت و سری تکون دادهمزمان ترکید. برخالت خنده ی پر 

 :سرش و کج کرد و خطاب به. گفت

 نریمان:خوبی شما؟

  .بی حواس تر از اون بودم که دلیپ طعنه حرفش و این شمایی که به من نسبت داد و بفهم.
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 اتفاقی افتاده؟-

 .نریمان:فکر کن. باید این سوال و من از تو بهرس. که موبایلت خاموشه

دیر رفتن امروز انگار تمومی نداشررررت. اون از تاخیری. برای تحویپ کشرررریک و این ه. از شررررارژی که این ماجرای 

  .یادم رفت ببرم و موبایلی که خاموش شد

 .فکر نمی کردم زنگ بزنی-

 نریمان:چرا همچین فکری کردی اونوقت؟

  .بحث امروز و بهانه ی برای بیان چنین فکری بود

  .فتر دیدم،گفت. حتما تا ش  سراا پرهام و نمی گیریبا اون آشفتگی که صبح توی د-

 .دستش دور فرمون حصار شد و سرش و روی دستاش قرار داد. طبق عادت همیشگیش، ابروش باال پرید

 ؟نریمان:کی میخواست سراا پرهام و بگیره

نبود یا اون همه این بار، به جای او، من بودم که چشررررررمام جا خوردن. نفهمیدم، واقعاً خبری از اون شرررررریطنِت 

 .پلیدی و پشت نگاه سوالیش مخفی کرده بود و به انتظارِ جواب ایستاده بود. خ. شد و در ماشین و باز کرد

  .نریمان:بیا بشین،کارت دارم

 :چندثانیه مکث. و که دید گفت

 !نریمان:بیا دیگه

  .پرهام و روی صندلی عق  نشوندم و بعد خودم نشست.

 پرهام و پایین فرستاد.و نریمان شیشه ماشینِ سمت

  .نریمان:هرچی از این بادکنک آبیا میخوای درستی کنی، درست کن، فقه همشون و بفرست بیرون

 .از آینه، نگاه پرهام کردم که حرفی نزد و حرت نریمان و عملی کرد

 نریمان:دیروز پرهام و سوار ماشین کردی و نموندی؟

 !از این ها می پرسید.مثال دیروز،نه حاال و بالخره سوالی که حس می کردم باید زودتر

 .دیدم،سرت شلوغه گفت. با اتوبوس برگردم بهتره-
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 نریمان:بله دیدم با اتوبوس برگشتی. غیر از شلوغی سرِ من!دلیپ دیگه ای که نداشت؟

 و نتونسررررت. ل  باز کن. و بگ. تو این مدت، عادت کرده بودم به نریمانی که یا به دنبال شرررریطنت هاش می رفت

می خندید یا خسررررررتگی روزانه اش و چاشررررررنی نگاهش می کرد و به من می فهموند که امروز براش سررررررخت 

  .گذشت،نه این نریمان که یه آن جلو ظاهر شد،اون ه. با داد و فریادی که از ترسش،چش. بست.

صرررررریر توئه و دل. میخواسررررررت برگردم و زل بزن. بهش و بگ. می بینی چطور بد عادت. کردی و همه این هاه. تق

 "خودم و خالص کن. از حرفی که توی سرم می چرخید و می گفت"بت ساختی،یه از آدم بت ساختی

سرررم که کج شررد،دسررته ای از موهام که از زیر شررال. بیرون اومد،نگاهش که چند ثانیه روی صررورت. ثابت موند و 

 .بعد سر برگردوند،تازه به خودم اومدم که باید جوابش رو بدم

 .به خیابون تا بویی از این دروا نبرهخیره شدم 

 !نه-

حرفی نزد و سکوت ماشین و فقه صدای نفس های پرهام و انگشت های دست احسان که روی فرمون ضرب 

  .گرفته بودن،به. میریخت

 .نریمان:میخوام پرهام و ببرم بیمارستان

  .د از قبپ حدس زدمکث کرد.موهام و پشت گوش فرستادم و شال. و جلو کشیدم.حرت بعدش رو می ش

 !نریمان:پیش سبحان

 .نی. نگاهی انداخت و سرش و پایین برد و دستش رو درگیر گرد و غبار روی شلوارش کرد که نمی دیدمشون

 !نریمان:البته االن نه!یه چند وقت دیگه. چون مامان دور کاراشه تا انتقالش بدن به یه بیمارستان دیگه

ی از شیشه ی اتاقش،حال سبحان رو جویا شدم. دعا می کردم زودتر چش. باز چند باری، از پرستار و دکتر و حت

 !کنه،حداقپ بخاطره پرهام...هی  دل. نمی خواست پرهام ه. زندگیش بشه یکی شبیه من

 نریمان:نظرت چیه؟

  .نگاه. چرخید و از آینه بغپ، روی پرهام نشست که بی خیال از حرت های ما،بازیش و میکرد

 .ه نمیشهبدون مقدمه ک-

 !نریمان:مقدمه امش و جور می کنی..مامان و زهرا ه. در جریانه
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  .آخرین نگاه. و قبپ از پیاده شدن بهش انداخت.

 .پس هر کاری درسته انجام بده-

محک.، لبه های تخت و گرفت. و چش. از تخت و دستگاه رو به رویی گرفت. و بست.. صدای جیغ آدم های پشت 

د. یه بدن غرق خونِ دختر بچه روی تخت، یه دستگاه که صدای آژیر می داد و یه من، در، توی خیال. می چرخی

  .که روی انگشت های پاهاش بلند شده بود و چنگ می زد به قفسه سینه دختر بچه تا دوباره نفس بکشه

و مات کی اونجا جون داد؟ او؟ یا من که نفسررررر. برید وقتی دسرررررت. و پرسرررررتار کشرررررید و گفت "ادامه نده،تمومه" 

 .تصویر بی جون دختر بچه رو به روم ایستادم

 .دستام و روی سرم گذاشت. و اجازه دادم بدن. بی اراده، به این تکون خوردنش ادامه بده

چشرررر. های مشررررکی رنگ و م ه های بلندش که توی بی جونی نگاه. می کرد، تن نحیف و کوچیکش و دسررررت 

کنار رفتن از جلوی چشرررمام و نداشرررتن و هر لحظه روشرررن تر از هاش که از تخت پایین افتاده بودن، انگار قصرررد 

قبپ می شدن. لب. آروم تکون می خورد تا شاید ذکر ها بتونن کمی از این التهاب درونی. ک. کنن. سرم و محک. 

 "!تر گرفت. و آهسته ل  زدم."چرا عادی نمیشه؟

شاید این اتفاق بشه یکی از  دست. و پایین انداخت. و زل زدم به تخِت خونی. گذاشت. حقیقت کمی آزار بده تا 

 .اتفاق های معمولی دیگه

داشت. دیوونه می شدم از مغزم که فقه تصویر پخش می کرد. از صدای جیغ متداول چند زن، از ازدحام جلوی 

 .در ،از بی حسی پاهام که آروم قدم عق  میذاشت. تا شاید وسیله دستگیرم شه برای نیوفتادن

ند برا دسررررررتی کره پرارچر ه سررررررفیرد روی تخرت روبره رویی ام و بلنرد کرد و بعرد از چنرد ثرانیره انرداختش،سررررررر بل

  .کردم،میخکوب شدم سرجام

تا نزدیک شررررردنش، نگاه. ماتش برد. این ندیدن طوالنی مدتش و این دیدارِ بی مقدمه وسرررررِه این حالِ خراب، 

 .اجازه چش. پوشی از قامتش رو نمی داد

ی زمزمه وارش،گردن. و به سرررررمتش باال برد. نگاه. خیره بود روی دسرررررتش که روی دسرررررت. نشرررررسرررررت و صررررردا

صررررررورتش،به دنبال ردی می گشررررررت. تا شرررررراید خواب بودن این اتفاق رو باور کن. ولی نبود، یه حقیقت محض 

 .شیرین بود

 !نریمان:چقدر سردی؟



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

82 

 

 .راست می گفت،برخالت دست گرمش، من بودم که توی سرما می لرزیدم

 .هنریمان:فشارت افتاد

 .دست. و محک. تر فشار داد

 نریمان:چرا می لرزی دختر؟

تازه متوجه لرزشرری نامحسرروسرری که به دسررتام افتاده بود،شرردم. اصررال انگار،اومده بود من رو از حال خودم باخبر 

  .کنه

  .لیوان آب توی دستش رو به صورت. نزدیک کرد

 !آب قندِ... بخور بلکه فشارت بیاد باالنریمان:

  .گار که سوال توی سرم رو از نگاه. خوند که لیوان و دوباره نزدیک صورت. آوردمکث کرد،ان

 .نریمان:از پرستار گرفت.

  .لیوان و از دستش گرفت. و کمی از محتویات شیرین خوردم و کنارش گذاشت.

 نریمان:همین؟

  .میپ نداشت.. این حادثه سیرم کرده بود و معده ام جای برای یه لیوان آب نداشت

 !یمان:میخوای همین جا دراز بکشی یک. حالت بهتر شه؟نر 

حال. بد نبود،یعنی اونقدر خوب ه. نبود که دوباره سررررررر پا بایسررررررت. و کارهای بیمارها و انجام بدم ولی ترس از 

 .عصبانیت رزیدنت،نمیذاشت بیشتر از این بشین..به اندازه کافی،وقت تلف کرده بودم

 .سفید اتاق دادم،قصدم رو فهمید و بازوم و گرفتچش. ازش گرفت. و نگاه به سرامیک 

 .نریمان:بذار کمکت کن.

 .ترس از افتادن،تا پایین اومدن. از تخت،دستش رو پس نزدم که با باز شدن ناگهانی در، سر برگروندم

چی  هپریا بود که خیرگی،نگاهش و بینمون رد و بدل می کرد.نریمان،بازوم و رها کرد و بی توجه به اینکه پریا ب

فکر میکنه،با کمک تخت، چند قدم جلوتر رفت. که دسررررتگیره در و از حصررررار دسررررتش، آزاد کرد و درحالی که به 

 :سمت. میومد گفت
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  .پریا:نونِ بیمارستان با وجود دکتری مثه تو،تو روغنه!بذار کمکت کن.

 .مرسی...خودم میرم-

  .نریمان،پریا و خطاب حرفش قرار داد

  .ن آب قند رو ه. ببریننریمان:لطفا این لیوا

  .پریا از کنارم گذشت و بعد با همون لیوان آب،پیش. ایستاد و تمام حواسش به من داد

باید تو رو بخوابونی. رو  cpr این مدلی شرررررری،خدایی نکرده یه بار بعد از cpr پریا:اگه قرار باشررررررره بعد هر بار

  .تخت...یعنی قراره چند ماهه دیگه فارا التحصیپ شی

  .ال. رو درک می کرد و غرغرهاش و به زمان دیگه ای موکول می کردکاش ح

 .بسه پریا!بسه-

  .یاد نریمان،به عق  برگردوندم. کنار همون تخت،هنوز ایستاده بود

  کاری داشتی؟-

  !مطمئن بودم برای حال من نیومده،اومدنش هرباره اش بهانه ای غیر از من داشت

 .ا بهت میگ.نریمان:فعال حالت بَدِ...برو بعد

 .حرفش، مهر تاییدی به خیال. زد.نفس. و به حال خودم، بیرون فرستادم.سری تکون دادم و به سمت در رفت.

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .لیوانِ کف آلود و آب کشیدم و کنار ظرت ها روی سینک گذاشت.

  .صدای پریا توی آشهزخونه پخش شد

 :خ ؟پریا

 خ  که چی؟-

 پریا:درست حرت بزن بفهم. چی میگی. پاشد اومد بیمارستان واسه چی؟
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بابا خ  دارم میگ.،اومده بود دور کارای انتقالی سرررررربحان که امروز ه. انتقالش دادن یه بیمارسررررررتان دیگه. -

امروز زنگ زد که  شررررناسررررنامه سرررربحان از زمانی که پرهام و ثبت نام کرده بودم مهد کودک تا حاال پیش من بود.

 سراغش و بگیره که سرم شلوا بود و جوابش و ندادم و اومد تو بخش،که به. بگه. متوجه شدی؟

 .پریا:من و بگو که فکر کردم اومده تو رو ببینه

 .از این فکرا نکن-

 ...با لحنش بامزه شد و حرص دار

 !پریا:با اون لیوان آب قندش

 .ار و فرستاد رفت دنبال کارشاون و که خودش از پرستار گرفت و پرست-

 پریا:همه این توضیحات و پای تلفن و بهت گفت؟

 آره-

 :پوت کالفه ای کشید

 .پریا:چقدر بیکار

 !!عه-

صرردای شررکسررتنی که بلند شررد، جا خوردم و عق  رفت.. نگاه. اول نشررسررت روی چشررمای گرده شررده و صررورت 

د روی کف آشرررهزخونه و خرده شررریشررره های وحشرررت زده پرهام و دسرررت هاش که صرررورتش و پوشرررونده بود و بع

 !پخش شدٔه روش

 این چه کاریه که کردی؟-

  .شیر آب وبست..دست کش ها رو از دست. بیرون کشیدم و توی سینک پرت کردم

 پریا:چی شد؟

 .آروم"هیچی"در جوابش گفت. و زانوهام و روی زمین نشوندم

 (ام و برات بیارمپرهام:میتاست. ظرت غذام و بالت بیارم.)میخواست. ظرت غذ

 مگه نگفت. تو غذات و بخور،خودم جمع می کن.؟ببین چی کار کردی؟-
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 .زانوهاش و خ. و دستاش و توی شکمش جمع کرد

 .پرهام:ببخشید

تکه ای شرررریشرررره رو برداشررررت. و کنار گذاشررررت. و تکه ای دیگه ه. روش قرار دادم. دسررررت. تکه ای کوچک تری و 

خرده شیشه ها چکید و با سوزشی که پشت سرش حسش کردم، بی  برداشت، قطره ی خون کوچیکی که روی

 .اختیار،شیشه رو ول کردم و دست. و به سمت دهن. بردم و از دردش، اخمی کردم

 پریا:یعنی باور کن. چیزی بینتون نیس؟

 .تو این اوضاع داغون، بیخیال نمی شد

ِت روی دیوار چرخید. عقربه های صرردای زنگ آیفون که توی خونه پخش شررد، سرررم به سررمت در ورودی و سرراع

ساعت اومدنش رو گوشزد می کردن. انگشت دست. و از توی دهن. بیرون آوردم و با دندون های چفت شده ام 

 .به.،از روی زمین بلند شدم

 :پریا اعتراض وار، از نشنیدن جوابی از من گفت

 پریا:با توامااا؟

 :عاصی از دستش گفت.

 .دیگهنه...نه...بیخیال شو تو ه. -

 .دست پرهام و گرفت. و از آشهزخونه بیرون فرستادم

 !پرهام:بمون همین جا. تو آشهزخونه ه. نمیریا

با عجله،دو تا دسرررتمال کاغذی از جعبه روی میز آشرررهزخونه بیرون کشررریدم. حتی دسرررت. رو ه. نشرررسرررت. و به 

 .همون چندتا دستمال بسنده کردم

کرده بود و فقه آسررتین های لباسرر. و پایین کشرریدم و روسررری سررر انتظار اومدنش از خیلی وقت پیش آماده ام 

 .کردم. بی هوا، از خونی بودن دست.، شناسنامه رو از روی اپن برداشت. و بیرون رفت.

از در خونه که خارج شرردم، قامت بلندش، جلوی در، کنار ماشررین ظاهر شررد. از صرردای حرکت پاهام روی زمین، 

  .اشین گرفتسر بلند کرد و تکیه اش و از م

 معطپ شدی؟-
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 .نریمان:نه،به موقع اومدی

 .قصد دادن شناسنامه به دستش رو داشت. ولی با دیدن قرمزی خونی روی جلدش، نوچی گفت.

 دستمال کاغذی داری؟-

  .دستش و به سمت. دراز کرد

 !نریمان:بده شناسنامه رو

 .شناسنامه رو باال، رو به روی چشماش گرفت.

  .کثیف شده -

 .روی دست راست. نشست و با سر بهش اشاره کرد نگاهش

 نریمان:چی کارش کردی؟

  .لیوان از دست پرهام افتاد شکست.خردهاش و که جمع کردم، دست. و برید-

 !نریمان:انگار امروز، روز تو نیس

وقتی بعد از دو نبود،امروز روز من نبود،نه از این دردی که امروز بختک وار به جون. افتاده بود،امروز روز من نبود 

هفته ندیدن،دیدمش و فکر کردم خوابه،رویاس، تا اومدم باورش کن.، نبود و من، موندم و دلتنگی که قصد رفتن 

  .نداشت...حتی همین حاال، که رو به روم ایستاده بود و هنوز،دلتنگی خفه ام می کرد

  .سرش و چند بار تکون داد و شناسنامه رو از دست. گرفت

 !ل تو ماشین دارم، خودم تمیزش میکن.. زیاد ه. کثیف نشده...مزاح. نش.نریمان:دستما

 .مراحمی-

 .دستش و به سمت در دراز کرد

 .نریمان:برو تو،من. میرم

 دستمال و دور دست. بیشتر پیچوندم و با تاخیر خداحافظی کردم و سمت در رفت.. دل، مگه میپ رفتن داشت؟

  .رکت پاهام و متوقف کرد.برگشت.دست.، دستگیره در و نگرفت که صداش، ح

 !نریمان:وایسا
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ی قصرردش، از به. ریختن وسررایپ توی داشرربورد نشرردم، حتی زمانی که پیاده شررد. در ماشررین و باز کرد. متوجه

 .فقه خبر داشت. که چیزی رو در مشت دستش پنهون کرده بود

 !نریمان:تو این داشبورد همه چی پیدا میشه. حتی چس  زخ.

 .و به طرف. گرفت چند چس  زخ.

 !نریمان:بیا

 .برخالت نگاه. که روی صورتش می چرخید،نگاهش جای دیگه ای بود

 .همون چند قدم رفته رو برگشت. و چس  زخ. ها رو با تشکری زیر ل ، ازش گرفت.

دسررتی به پیشررونیش کشررید و دوباره تکیه اش و به ماشررین داد. سرررش و باال برد و دسررت تو جی  شررلوارش فرو 

 .و چش. دوخت به آسمونِ تیرِ رنگکرد 

 !نریمان:برو داخپ...هوا سرده

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

قبپ از بلند شدن. از روی صندلی، موبایل. و چک کردم و با دیدن پیامش روی صفحه، چند ثانیه ای صبر کردم 

 ...بدم به این چشمای غمگینو لبخندی به روی زن بیمار زدم تا شاید امیدی 

 .جواب آزمایشاتت که بیاد،انشالله مشکپ خاصی نیس-

 .پتو و روی پاهاش صات کرد

 .زن:خدا از دهنت بشنوه

 ایشالله-

برگه شررررح حال و همراه با خودکار از روی پام برداشرررت. و پاشررردم. چند قدمی رو آروم برداشرررت. تا صررردای پاهام، 

 .ت. به اندازه کافی که از نگاه زن دور شدم،موبایل. رو چک کردم و پیام رو خوندمخواب بیمار ها رو به. نمی ریخ

 نریمان:بیداری؟

براش،"آره" را تایپ کردم و فرسررتادم. سرررم و باال که آوردم، پریا رو دیدم که مشررغول خوش و بش با چند پرسررتار 

اشرررت. که حواس پریا به من پرت شرررد. دیگه توی ایسرررتگاه پرسرررتاران بود. برگه شررررح حال و روبه روی پرسرررتار گذ

 .حرفشون رو تموم کردن و بعد از سالم به پرستارها،پریا به سمت. برگشت
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 !پریا:خسته نباشی

 !با انگشت اشاره و شست.،فشاری به چشمام وارد کردم. خسته بودم،خسته

 .قربونت-

 .یه دستش روی پیش خان بود و دست دیگرش رو به کمرش زد

 ؟پریا:عماد و ندیدی

 .آخرین بار سه،چهار ساعت پیش بود فکر کن. تو رادیولوژی دیدمش-

 ...نگاهش،عصبی شد و با حرص، از گوشه چش. نظری انداخت به بیمارستانِ خلوت

 !پریا:من فقه تو رو پیدا نکن. عماد

ش لرزش موبایل.، اجازه نداد دلیپ این عصرربانیت پریا رو بفهم.. دسررت.،قسررمت سرربز رنگ و لمس کرد و صرردا

 .توی گوش. پیچید

  .نریمان:خداروشکر که بیداری!این پرهام پدرم و در آورده

 ببخشید نمی تون. بلند حرت بزن. تو بیمارستان. و همه خوابن. ولی اذیت میکنه خیلی؟چی میخواد؟-

 .از پریا فاصله گرفت.

کودک ...جیغ میزنه نریمان:گیر داده از سررر شرر  من و ببر پیش دوسررتام.بهش میگ. بذار صرربح می برمت مهد

  .میگه من و ببر پیش دوستام

 .دستی به پیشونی. کشیدم. منظورش از دوستام رو کامپ فهمیده بودم

 .منظورش دوستای مهدکودکش نیس-

 .صدای بلند پرهام و از پشت گوشی شنیدم و بعد ه. صدای نریمان و که سعی میکرد ساکت کنه

  .و دقیقه اجازه بدهنریمان:صبر کن،دارم باهاش حرت میزن. خ !د

 .من و مورد خطاب خودش قرار داد

 .نریمان:این رفیقاش کین پس؟بگو حداقپ فردا ببرمش

 .بچه های بهزیستی رو منظورشه-
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 .از پشت گوشی باز با پرهام صحبت کرد

 نریمان:آره پرهام؟میخوای بری بهزیستی؟

 :دم که به کسی دیگه ای میگفتصدای پرهام برای فهمیدنش ضعیف بود و فقه صدای داد پسری و شنی

 !هوی، میمون!دست به غذای من زدی، نزدیاااا-

 .صدای اعتراض وار نریمان بلند شد

 .نریمان:دو دقیقه الل شین،دارم حرت میزن.

 :دوباره گفت

 !نریمان:الو

 .بله-

  .نریمان:پرهام گفته آره.یه برنامه ای بچین که این کالفه ام کرده

 .موبایپ و بهش بده-

 .د ثانیه هی  حرفی نزد و فقه صدای پ  پچشون و می شنیدمچن

  .نریمان:قهر کرده

 چرا؟-

 .نریمان:با من. قهره، میگه من و نمی برین

  .تماس و بذار روی بلند گو تا باهاش حرت بزن.-

 ...چند ثانیه بعد

 .نریمان:حرت بزن

 .. رو بدهولوم صدام و پایین آوردم. شاید این لحن نرم،کاری می کرد تا جواب

پرهام!آقا پرهام!قهری؟ من که به عمو نریمان گفت. که پرهام و می برم!نمیخوای باهام حرت بزنی؟نگاه خاله نیاز -

 .چقدر خسته اس؟نمی خوای باهام حرت بزنی یک. خستگی. در بره؟من که دلتنگت.

 .نریمان باهاش کمی حرت زد،اما بی فایده بود و حرت نمی زد
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  .ه، با یه اخ. غلیظ کز کرده گوشه مبپ و هر چی باهاش حرت میزن. گوش نمیدهنریمان:دست به سین

 .شنیدم-

 نریمان:کی میره پیش دوستاش؟

 .فردا بعد از ظهر فکر کن. زمان خوبیه-

نریمان:فردا بعد از ظهر!...پرهام فردا نمیره مهدکودک چون، عمو امروز از شررررمال برگشررررته گفته پرهام و میخواد 

 من. درگیر یه قرار کاری.،ساعت هفت می تونی بیای جلوی در خونه؟ببینه. فردا 

 .میخواست بیاد و این قشنگ ترین فکری بود که توی سرم می چرخید

 !آره-

 !نریمان:پس... تا فردا

تماس و قطع کردم و عق  گرد کردم. پریا هنوز سرررجاش ایسررتاده بود و از قیافه اش می شررد،درگیر فکر و خیال 

  .ید. راه رفته رو برگشت. و برگه شرح حال و از روی میز برداشت. و جلوی صورتش تکون دادمبودنش رو فهم

 کجایی؟-

 .جا خورد و پلک محکمی زد

 پریا:چی شد؟

 .از کنارش رد شدم

 هیچی...من برم پاویون، این پاورپونت و آماده کن. برای مورنینگ!کسی کاری. داشت،زنگ بزن-

___________________ 

 "نریمان"

شدت بارش بارون به حدی بود که تا پرهام به خودش بیاد، خ. شدم و از روی صندلی شاگرد، بغلش کردم و در 

 .و بست. و خودم و به در رسوندم.حتی فرصت نکردم، چتر توی دست. و باز کن.

  ...بارانآروم پایین روی زمین گذاشتمش. در و سایبونِ کمی که جلوش داشت، پناهمون شده بود برای فرار از 
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م، نگاه. و از پرهام،که دسررتش و به زیر بارون برده بود و زیر ل  شررعر می خوند، جدا کردم. از توی جی  شررلوار

دسررته کلید خونه رو بیرون کشرریدم و توی قفپ در چرخوندم، تیِک باز شرردنش که بلند شررد،با هپ کوچیکی در و 

 .به عق  فرستادم که با صدای افتادن چیزی در آب برگشت.

پرهام،دسررررررتش و روی سرررررررش گذاشررررررت و با چهره ای دره. نگام کرد.نوچی زیر ل  گفت. و نگاهی به سرررررررش 

  .انداخت.. چیزی نشده بود،انگار موقع افتادن، گردنش و باال گرفته بود که باند دور سرش، خیس نشده بود

 .با وجود تر لباسش،بغلش کردم که صدای آروم گریه اش بلند شد

 !چیزی نیس-

  .ید و سرش و با شونه ام پنهون کرد و صدای گریه اش خفه شدچرخ

 چرا حواست نیس؟ اگه سرت میخورد به زمین چی؟ -

 .روی زمین گذاشتمش و اشک هاش و پاک کردم

 .گریه نکن دیگه!گریه کنی زشت میشی بعد میری پیش دوستات فکر میکنن هیوال اومده نه پرهام-

ی فردی و صررردای برخورد پاهاش با آب روی زمین، سررررم و به سرررمت وسررره گریه اش،خندید که صررردای قدم ها

 .پیاده رو برگردوندم

با دیدن خنده اش و دویدنش روی آب ها جای گرفته روی زمین و کیف چرم قهوه ای رنگی که باالی سرش گرفته 

 .بود، زیر ل  "دیوانه" ای نثارش کردم

خیس کرده بود. چتر و از جلو در برداشررررت. و باز کردم و چند  انگار نه انگار،بارون می بارید و تمام لباس تنش رو

  .قدمِ بلند به سمتش رفت.

  .چتر و که باالی سرش گرفت.،کیف رو پایین آورد و نفس عمیقی کشید و پشت سرش خندید

 .نیاز:مثپ موش آب کشیده شدم

آبی از روی پیشونیش شره شالِ خیسش، روی سرش چسبیده بود و چند تار از موهاش، روی پیشونیش...قطرٔه 

 .کرده بود

 با خه واحد اومدی مگه؟-

 .با سر به من اشاره کرد
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 نیاز:لباست چی شده؟

نگاهی به خودم انداخت.. روی پیراهن راه راه آبی و حتی پالتوم و آسررررررتیناش،لکه های قهوه ای دیده می شرررررررد. 

 .وضعیف من بدتر از او بود

 .ی شدمپرهام افتاد زمین،بغلش کردم،این شکل-

 جواب. و ندادی؟

 .پرهام و رو به روم دیدم. انگار نه انگار چند دقیقه پیش پخش زمین شده بود و گریه می کرد

 .نیاز،درحالی که خ. می شد تا پرهام روبه روش و بوس کنه، اهومی گفت

 پرهام چرا نموندی همونجا؟باز اومدی که بیوفتی؟-

 :نیاز آروم گفت

 .نیاز:ولش کن،گناه داره

 .ند قدم باقی مونده به خونه رو برگشت.چ

 .باید برم لباسام و عوض کن.-

  .چیزی نگفت و پشت سرم راه اومد

توی البی آپارتمان،چند دقیقه ای منتظر موندی. تا آسررررانسررررور از طبقه چهار به پایین برسرررره. از گوشرررره چشرررر. 

ز بی هی  پرخاشگری جوابش می نگاهشون کردم که مشغول صحبت باه. بودن. پرهام اونقدر می پرسید و نیا

 !داد که فکر کردم اگه به جاش بودم،برای پیچوندن پرهام چه کار می کردم؟

سوار آسانسور که شدی.. دکمه طبقه دو رو زدم و خشک، سرجام ایستادم و فقه به دست آزادم اجازه دادم که 

کالم، جای پ  پ  حرت هاشررون و  با فرو رفتن توی جی  شررلوار، کت. و کمی به عق  بفرسررته. صرردای آهنِگ بی

 .گرفت

نگاه. نشرررسرررت روی پام که از انتظار ایسرررتادنِ آسرررانسرررور، روی زمین ضررررب گرفته بود و دسرررتی که چتر و توی 

  .خودش حبس کرده بود،همگام با این ضربه ها، چتر و به پام می زد

  .ه رو به روم نگاه. می کردسنگینی نگاهش،سرم و باال آورد و صات، برخورد کردم با دو چش. که از آین

 .دو دستش و توی جی  پالتوش،پنهون و سرش رو کج کرد و لبخند محوی روی لبش نشست
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مثپ روز های اول،دیگه سررررررش رو برنگردونده بود که وانمود کنه که حواسرررررش اینجا نیس،انگار خو گرفته بود با 

 ...این بازی

تاده بود و لی صرررررررداش و نشررررررنیدم،وقتی لبش تکون خورد و آروم با اینکه در چند سرررررررانتی متری ای.، ایسرررررر

 "گفت"خوبی؟

 .در جوابش، فقه سری تکون دادم و دستی به پیشونی. کشیدم که آسانسور ایستاد

در خونه رو که براشررررون باز کردم، با صرررردای زنگ موبایل.، گوشرررری رو از توی جیب. بیرون آوردم و جواب تماس و 

  .داد

 بله؟-

 میالد:چی کار کردی؟

  .خونه رو تا آخر باز و اشاره کردم که داخپ خونه برن در

 .باهاشون صحبت کردم قرار شد، آخر هفته بیان دفتر واسه ام ای قرار داد-

  .میالد:پس یه وقت بذار درمورد ایده اش باه. حرت بزنی.

 .پشت سرشون وارد خونه شدم و در و بست.

 باید با بچه ها یه جلسه بذاری. تو دفتر-

 :رایی که بی حرکت دیدمش،موبایپ و از گوش. فاصله دادم و رو بهش گفت.وسه پذی

  .می تونی بری تو اون اتاق،از توی کمدم،لباساش و در بیاری و عوضش کنی-

سررری تکون داد و همراه با پرهام به سررمت اتاق رفت. موبایپ و بین شررونه و سرررم، نگه داشررت. و کت. و از تن. در 

  .آوردم

 چی گفتی؟-

 .:بهشون خبر میدم. فقه برای کی?ساعت و تاریخش و بگومیالد

 .بطری آب و از روی عسلی برداشت. و روی دستٔه مبپ نشست.

 .ساعتش و نمیدون. ولی تا پنج شنبه باید جلسه رو بگیری.. حاال بذار فردا میام دفتر-
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 .میالد:باشه

 .در بطری و باز کردم و آب و سر کشیدم

 .میالد:کاری نداری،قطع کن.

 نه خدافظ-

  .تماس و قطع کرد و در بطری و سرجاش برگردوندمش

نگاهی به در اتاق انداخت. و بلند شرررردم. در حموم و باز کردم و از توی کمد، حوله صررررورت بسررررته بندی شررررده رو 

  .بیرون کشیدم

 .در اتاق و باز کردم. پیراهنِ سفیدی رو تن پرهام می کرد

  .حوله رو روی میز کنار در گذاشت.

 .حوله تمیزِ!می تونی موهات و باهاش خشک کنی. فقه من،لباس بردارم-

 .نیاز:دستت درد نکنه. کار پرهام تمامه، االن میای. بیرون،میتونی بیای لباست و عوض کنی

 .در کمد و باز کردم و اولین پیراهن تیره جلوی دست. و از کمد خارج کردم

  .فقه این اتاق آینه داره،شاید نیازت باشه-

 .ه پالتو برداشت. و دیگه تو اتاق نموندمی

__________ 

 ...نیاز

دو قدم پشررت سرررش ایسررتاده بودم. خوش و بشررش با بچه ها تموم کرده بود و حاال با یه فنجون چای، به منظره 

  .ی رو به رو اش نگاه میکرد و می خندید

ر حرکت می داد و همراه بچه ها الله ماهرانه، م ررررراب قفپ شررررده بین بند انگشررررت هاش و روی تار های سررررنتو

  .رو می خوند "خونه مادر بزرج"

برگشت. و همزمان با نشست. روی تاب صداشون از توی محیه پاک شد. چند نفری که اونجا بودن دست زدن و 

من.، بی رغبت، کف دسررررت هام و به. کوبوندم. اولین بار بود، که دل. همون آلونک سرررریاه خودم و میخواسررررت، 

بود که از اینجا بیزار بودم، اولین بار بود که حس خوشرررررری به الله نداشررررررت.، اولین بار بود که دوسررررررت  اولین بار
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داشررررت. نریمان از اینجا دل بِکنه و بره و اولین بار بود که طنازی نبود و هر کجا سررررر برمیگردوندم می دیدمش و 

 .همین کار و بدتر می کرد

 .زنجیره طناب و به دست گرفت.

.ِ مهر دوسررررت، خیلی خوب بود. فقه از دهه شررررصررررت بکشررررین بیرون دیگه!یه آهنگ شرررراد امروزی نریمان:خان

  .بزنین

 .الله:خوب چی بزن.؟آخه با بیشتر بچه ها این آهنگ ها و می خونی.

 !نریمان:نمیدون.، این همه آهنگ

د بلند دوباره شروع به با م راب، پشت سر ه. به تار ها زد،چندثانیه کافی بود تا بچه ها آهنگ و بشنون و بلن

 ...خوندن "هر بار این در و"کنن. الله زدن و قطع کرد و مستانه خندید و من شدم حسود ترین دختر این شهر

 الله:این خوبه؟

 .نریمان،فنجون چای و توی هوا تکون داد

 .نریمان:خوبه،حداقپ شادِ 

خوند. لبخندش جمع شررررده بود و انگار به الله ادامه داد. نریمان، کمی از چاییش خورد و سرررررش و به اطرات چر 

 .دنبال چیزی می گشت

 .کامپ به سمت. چرخید و به جای نیمرخش،کامپ چهره اش مشخص شد

 نشستی؟:نریمان

 .خسته ام-

 .فنجونش و باال گرفت

 نریمان:چایی میخوری؟

فقه سرررررما رو حس سرررررم و به عالمت منفی تکون دادم. پاهام و کنارم ه. چفت و خودم و بغپ کردم. انگار،من 

  .میکن. وقتی میدیدم بچه ها بی توجه به این سرد بودن هوا،آهنگ میخوندن

نریمان،برگشررت و با چند گام خودش و به من رسرروند و کنارم نشررسررت. نی. نگاهی بهش انداخت. و دوباره خیره 

  .شدم به میزی که بچه ها دورش نشسته بودن
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  .کمی از فنجون چاییش خورد

 دتی؟نریمان:تو خو

 نه-

 .نریمان:نه؟!از سر ش  تاحاال تو خودتی

 کوتاه نگاهش کردم. حواسش به من بود؟

  .جوابش رو که پیدا کردم، پوزخندی توی دل. زدم،چون باورش نداشت.

دوستش بودم و این عقیده رو کسی داشت به خورد مغزم می داد ولی مگه می پذیرفت؟ دل سلطه داشت و راه 

 !بود...بی منطقِ بی منطق خودش رو در پیش گرفته

انگشررررررترِ نقره توی دسررررررت. و به بازی گرفت. و خفه خون گرفت. که نگ.، داا نبود طناز و این عشررررررق،تو تن. داره 

  .جوالن میده

 .چیزی نیس-

 .نریمان:هرجور میلته

  .پاهاش و روی زمین حرکت داد تا کمی تاب تکون بخوره

 نریمان:اذیت نمی شی تاب و تکون بدم؟

 نه-

فنجون و کامپ سررر کشررید و تکیه اش و به تاب داد و هر چندثانیه یه بار پاش آروم روی زمین می کشررید تا تاب 

 .از حرکت نایسته

 .نریمان:قبال ه. اومده بودم اینجا!البته یه بار

 .دیگه این فرصت غنیمت شمردم و گفت. بیام دوباره بچه ها رو ببین.

کار برادرش بود و بعید نبود چند باری به بهانه ی سرررررربحان اینجا اومده  چیزی دور از ذهن نبود. یه زمان محیه

 .باشه

نریمان:اولین باری که اومدم، حق دادم به سرررررربحان که برای اومدن به اینجا با عموجان بحث کنه. نگاه کن، چه 

 !بچه های مهربونین
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 عمو مخالفه اینجا اومدنِ سبحان بود؟ -

ه اصررررررلیت برو.راسررررررت. میگفت...سرررررربحان حسررررررابداری خونده بود و حاال نریمان:آره،چون میگفت دنبال حرف

میخواسررت با یه حقوق ک.،وسررایلی و از طرت بهزیسررتی بخره و ببره تحویپ کسررایی که زیر مجموعه بهزیسررتی 

 .بودن و بده

 االن تو رفتی دنبال چیزی که درس خوندی؟-

  .نریمان:نه!ولی حقوق. درحد سبحان نیس

 .قش بودپس بهونه عموت حقو-

 ...دست آزادش رو باز کرد و روی تکیه گاه تاب قرار داد و دستش رسید تا پشت کمرم

 !باز همون ژست همیشگی

 .نریمان:یه جورایی

 !دوباره گیر دادم به انگشتر و تگ نگین روش

  .اینجا خیلی خوبه حالِ آدم و خوب میکنه-

 .وسه حرف. پرید

 نریمان:االن حالت خوبه؟

 .انیه ای چش. به نگاه منتظرش دوخت.. نه!نبودم و کاش می شد این و بهش گفتبرگشت. و چند ث

  .رو برگردوندم. بی پاسخ بودن سوالش، بهتر از یه دروا دیگه بود

اگه پزشررررکی قبول نمی شرررردم و اینقدر وقت. و نمی گرفت، میومدم همین جا!کنار طناز، حواسرررر. و می دادم به -

 .با کارم، تو خونٔه خودم زندگی کن.این بچه ها. اونوقت می تونست.، 

 !نریمان:خونٔه خودم

 !اینجا هنوزم خونمه،چون چندسال از زندگی. و توش گذروندم. مثپ همین بچه ها-

حرفی نزد و سرکوت بینمون فاصرله انداخت. الله، مراسرمی که به راه انداخته بود و تموم کرد و دونه دونه بچه ها 

ر،دسرررت پرهام و گرفت و کمکش کرد که از روی صرررندلی پایین بیاد و بلند رو داخپ سررراختمون فرسرررتاد. آخر سررر

 :گفت
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 !الله:همه رفتن.نمیاین داخپ

 .نریمان:نه دیگه با اجازه ما بری.

نگاه. نشررسررت روی صررورت الله.دلیپ این لبخند هایش رو نمی فهمیدم ولی توی دل. اعترات کردم که هارمونی 

 .شال قرمزش،ایجاد می کرد دلبرانه ای و با لباس سبز زیتونی و

 الله:کجا؟یک. زود نیست برای رفتن؟

  .زود نبود، وقتی حس می کردم توانایی برای اینجا موندن ندارم

 نریمان:دستتون درد نکنه، انشالله یه وقت دیگه

  .مزاح. میشی.

 :پرهام به سمت. دوید. بغلش کردم و کنار گوشش گفت.

 خوش گذشت؟-

 .و فقه سری تکون داد

له:شما مراحمید این حرفا چیه!...واقعا ممنون. از این اومدین. نمیدونین که چقدر بچه ها رو خوشحال کردین. ال

 !بازم تشریف بیارین،ما خوشحال میشی. از این دیدارها

  .نریمان بلند شد و فنجون توی دستشون به الله داد و تشکری کرد

 :ب کار دستش داده، ل  باز کردمپرهام چند سرفه کرد. از فکر اینکه افتادنش توی آ

 سرما خوردی؟-

 .دست. و روی پیشونیش گذاشت.. اثری از ت  نبود

 (پرهام:نه!بذار من بل. پیش بچه ها.)نه!بذار من برم پیش بچه ها

  .تقال کرد تا از حصار دستای من آزاد بشه. صفت گرفتمش

 .قتوایسا ببینمت. می تونی درست نفس بکشی؟برای آسمت نباشه یه و-

 :با عصبانیت و بلند گفت

 پرهام:نیس،نیس
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 .دست. و باز کردم که در جا فرار کرد

  .نریمان، صورتش و به سمت. برگردوند

 .نریمان: بری. با بچه ها خداحافظی بگیرم، تو ه. وسیله ای اگه داری بردار تا بری.

  .بود جلوی در بهزیستی، از توی کیف.، موبایل. و بیرون کشیدم. پریا پیام داده

 .پریا:برای امتحان فردا چه غلطی کردی؟من که باال سر جزوه دارم زار میزن.

  .با دستی که به سمت. دراز شد،چش. از موبایپ گرفت. و با الله دست دادم

  .الله:خوشحال شدم دیدمت...مامان خیلی مشتاق بود که ببینت

  .نریمان از کنارمون رد شد

 .نریمان:من تو ماشین منتظرت.

 باشه-

 .خطاب به الله ادامه دادم

 .به خان. احمدی سالم من و برسون...حتما یه روز برای دیدنش میام-

  .صدای پارس سگ و جیغ پرهام که بلند شد. دست. از دست الله بیرون اومد و برگشت. عق 

ام دوید و پرهام چسرررربیده بود به دیوار و سررررِگ سرررریاه رنگی در جلوی پاش پارس می کرد. نریمان به سررررمت پره

 .مردی بند قالده سگ رو گرفت

 .خودم و بهشون رسوندم

گریٔه پرهام، بین بحثشون گ. شده بود. دست پرهام و کشیدم و چندباری صداش زدم تا حواسش و به من بده. 

 .ترس از اینکه دوباره نفسش بند بیاد به جون. افتاد

  .بیا پرهام!بیا بغپ من-

  .بیشتر به بچه ات بدهمرد:شرمنده ولی شما ه. حواست و 

  .نریمان:حواس. بهش بود که با اولین پارس سگ،از ماشین اومدم بیرون

 .کنار گوش پرهام، آروم باهاش حرت زدم. گوشه آستین پالتو نریمان و گرفت. و کشیدم
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 .بیا بری.، ولش کن-

 الله:چیشده؟

  .چیزی نیس-

 ...لبه آستینش و محک. تر کشیدم تا رهاشه از این بحث

 .بیا بری. نریمان-

به دنبال خودم کشررروندمش. ماشرررین و دور زد و توی ماشرررین نشرررسرررت و کنارش نشرررسرررت.. پرهام، از ترس هنوز 

 .داشت هق هق میکرد

 .ماشین و حرکت داد. چند دقیقه بعد که از محپ دور شدی. نریمان رو به پرهام کرد

 نریمان:خوبی پرهام؟

 .تقریبا آروم شده بود

اش و پاک کردم و پرهام سرررررررش و آروم باال و پایین برد و خودش و توی بغل. جمع کرد.رد  اشررررررک های روی گونه

  .ترس هنوز توی وجودش بود

 میخوای بری روی صندلی عق  راحت بخوابی تا برسی. خونه؟-

 .نگاهی به عق  انداخت

 (پرهام:تالیکه)تاریکه

  .چراا و برات روشن میکن.-

  .نگاه. کرد

 (ی ترس.پرهام:من میتلس..)م

  .لرزش مردمک های چشمش، دل. و به حالش سوزوند

  .از چی میترسی؟ما که پیشتی.-

 ...پرهام:اگه...اگه...سگ

 .تو ماشین سگ نیس که!اصال نمیخواد بری. بمون پیش خودم و بغل. بخواب-
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 .سرش و روی سینه ام گذاشت

  .نریمان:خیلی ترسیده

ولی فردا امتحان دارم. درست و حسابی ه. درس نخوندم.دلخوش.  آره...دوست دارم که پرهام بیاد پیش خودم-

 .به همین ش  بیداریه بلکه یه نمره قابپ قبولی بگیرم

 .نریمان:امش  میبرمش پیش خودم

 .پرهام سرش و باال آورد و مانتوم و توی مشت کوچیکش جمع کرد

 (پرهام:نمیبلی من و؟)نمیبری من و؟

  .ی بینی.نه دیگه، صبح ه. دیگه رو باز م-

 .پرهام:نمیخوام

 .دورت برگردم من فردا امتحان دارم.االن باید درس بخون.-

 (پرهام:خ  من. ببپ)ببر

نمیشررررره عزیزم!من تو رو میشرررررناسررررر.،اگه بمون. بیدار، باهام میمونی بیدار و نمی خوابی. بذار فردا باه. دیگه -

  .میای. خونه

 .پرهام:قول میدم

 .نریمان:نیاز میاد پیش ما

 .چشمای گرد شده به سمتش برگشت. با

 کجا؟-

 .آروم زمزمه کرد

 .نریمان:بخوابه،برمیگردی

 .ابروهام باال پرید

 .آها-

 :بلند تر از قبپ گفت
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 نریمان:خیالت راحت شد آقا پرهام؟

 پرهام:اهوم

 .یاد پیام پریا افتادم. موبایل. هنوز توی دست. جا خوش کرده بود. پیامش و باز کردم و نوشت.

 !ی فعال نخوندم،هیچیهیچ-

___________________ 

 .پرهام و روی تخت، توی اتاق گذاشت. و پایین تخت خواب نشست.. دست. و محک. گرفت

 .جایی نمیرم.کنارت.. تو بخواب-

 .نریمان:روی مبپ دراز میکش.. خوابید،خبرم کن

خید و پشررت سرررش، خمیازه ای باشرره ای در جوابش گفت. و در و بسررت. پرهام، خمیازه ای کشررید و به طرف. چر 

کشیدم و دست. و جلوی دهن. قرار دادم. توی خونه قهوه داشتی.؟!...یادم نمیومد ولی دعا میکردم حداقپ کمی 

 .باشه تا بتون. یه امش  و با وجود خستگی،بیدار بمون.

 .پرهام:بالم) برام( داستان بگو

 .میخون. داستانام تکراری شدن ولی یکی از شعرایی که دوس داری و-

 .پتو و روش باال کشیدم

 ?پرهام:کدوم و

 .اونی که درمورد شبه.حاال چشات و ببند-

 پرهام:همونی که میگه ش  اومد؟

 .سوال هاش شروع کرده بود و نمی خواست بخوابه. این اخالقش رو خوب میدونست.

 .آره تو چشمات و ببند-

 (پرهام:خوب بخون دیده)دیگه

 .وزشی راه افتاده بود بین چشمام ولی ل  باز کردمدست. و بین موهاش بردم...س

 ش  اومد و ستاره-
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 رو آسمون نشسته

 نه یك ، نه ده ، نه صدتا

 ...هزار هزار تا دسته

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

که شرردم. بین خواب و بیداری و با ترسرری جا خوردم. چشرر. باز کردم و موقعیت خودم و که پیدا کردم بیشررتر شررو

یه مشت خواب الودگی که پرت شده بود به سمت چشمام و باز زور باز نگهشون میداشت.،نگاه. و چرخوندم تو 

 .سیاهی اتاق برای پیدان کردن ردی از این موبایل.

ا دادم و بچشررم. عادت کرد به تاریکی و تونسررتن موبایل. و روی عسررلی کنار تخت پیدا کن.. دکمه اش و فشررار 

 .دیدن ساعت جا خوردم

  .دست. و آروم از زیر دستای پرهام بیرون کشید و از پایین تخت خواب بلند شدم

از دسررت خودم کالفه بودم. از این دامی که برام پهن شررده بود و سررعی کردم توش گرفتار نشرر. و شرردم و سرررم و 

 .گذاشت. روی تشک و خوابیدم

و با چند بار خوردن. به وسرررررریله های توی اتاق و تلو تلو خوردن، از در اتاق  کیف. و از کنار تخت خواب برداشررررررت.

 .بیرون رفت.

  .سری توی خونه چرخوندم و به دنبالش گشت.

 .پاهای بیرون زده از مبلش رو که دیدم به سمتش راه افتادم

  .چشماش بسته بود و با پالتویی که روی تنه اش انداخته بود،آروم نفس می کشید

. و عاجزانه بیرون فرستادم. مردد شدم بین بیدار کردن یا نکردنش؟... اصال بعد از کلنجار رفتن با خودم و بازدم

دلسوزی که از دیدن خستگیش به جون. افتاده بود،بیدارش می کردم؛پرهام و چه کار میکردم؟نمی شد که تنها 

 .رهاش کن. توی این خونه و رفت

 .کارتی که روی اپن بود و به. ریخت. تا ردی از یه شماره آژانس پیدا کن. راه کج کردم به سمت آشهزخونه، چند

 .نبود که نبود که نبود



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

104 

 

بند کیف. و توی دسرررت. محک. گرفت.. با اولین فکر، دیگه به چه میشررره و پیشرررامد های بعدش،بهایی ندادم و با 

  .فکر اینکه "سر کوچه آژانسی هست" به سمت در رفت.

 .شت. و کوتاه نگاهش کردموسه راه ایستادم. برگ

نفهمیدم کی پاهاش و جمع کرد توی شرررکمش که با دیدنشرررون برگشرررت. سرررمت اتاق. با خیال اینکه پتویی توی 

کمد دیواری اتاق باشرره،درش رو باز کردم. بین این بدشررانسرری، روی دیگه از شررانس ه. نصرریب. شررده بود. پتو رو 

 .انبیرون کشیدم و باز برگشت. پیش مبپ، کنارِ نریم

پتو و آروم روش و پهن کردم و به سررررررمت در رفت.. اونقدر عجله کردم که یاد رفت. باید در و آروم ببندم نه اونقدر 

 .محک. که خشک. بزنه و خدا خدا کن. که بیدار نشده باشه

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 "نریمان"

 !ز جاشون پریدن. سیاهی سقف، چندثانیه ای توی نگاه. ثابت موند. چی بود؟با صدای بلندی،پلک هام ا

گیج از نفهمیدن موقعیت اطراف.، سررر جام نشررسررت..بودن پتوی روم و درک نمی کردم و با این حال کنارش زدم. 

بلند سررررراعت مچی روی میز کناری. و برداشرررررت. و با دیدن سررررراعت، یاد نیاز افتادم. نوچی زیر ل  گفت. و از جا 

  .شدم. از خستگی،پاهام، با زور از زمین کَنده می شد و چشمام و جلوشون و نگاه می کردن

در اتاق و باز کردم. چشر. چرخوندم تا ببینمش و سریاهی اتاق نذاشرت. چراا و روشرن کردم و نبودش و چشرمام 

  .تازه بیدار شدن

ونه که از دور با یه نگاه بود و نبود یه نفر صداش زدم، دنبالش گشت.، توی اتاق کناری،دستشویی و حتی آشهزخ

 !درونش مشخص می شد. اما ندیدمش. موبایل. و از روی میز جلوی مبپ برداشت.. این دختر کی رفته بود؟

سرررکوِت کوچه و تیرگیش،ترس و به جون. انداخت. راهی نداشرررت. جز این که به خورد مغزم بدم که فکر کن االن 

 .هایی که برای رفتن به بیمارستان بیدار می شدی پنج صبحه،مثپ تموم پنج صبح

راه انتهای کوچه رو در پیش گرفت. و از دلشرررررروره ای که رد ک. رنگی و گرفته بود،قدم های بلندتری و برداشررررررت.. 

نمیدون. گام چندم بود که صررردای زنگ موبایل. بلند شرررد. گوشررری توی دسرررت. و نگاه کردم. اسرررمش و که دیدم، 

 در، کار دست. داد. موندم جواب بدم یانه؟فهمیدم صدای بلند 

  .این کشمکش ها با شک و تردیدم،فایده ای نداشت و جوابش رو دادم
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 نریمان:کجایی؟

 صداش و شنیدم و دستهاچه شدم. چی میگفت.؟

 ها؟-

 نریمان:میگ. کجایی؟

 !لب. و با زبون تر کردم و چش. چرخوندم توی کوچهِ بی روح

 .دصدام، از قعر چاه باال اوم

 جلو در-

 نریمان:درِ واحد؟

  .نه آپارتمان-

 نریمان:کجا؟

 .از بلندی صداش و تعج  لحنش، تکون شدیدی خوردم

 .هی  جا بخدا-

 :با لحن خشک و جدی و گفت

 !نریمان:برگرد خونه. منتظرم

 .بوق ممتد توی گوش. پیچید و من موندم و حکمی که توانایی مقابله باهاش و نداشت.

 .ز بود و با هپ کوچیکی، کامپ بازش کردم و وارد خونه شدم.آروم در و بست.در خونه نیمه با

پشت اپن پیداش کردم. لباس هاش و عوض کرده بود و با تیشرت و شلوار مشکی روی یکی از صندلی ها بلند، 

 .جا خوش کرده بود و بی اینکه برگردد و نگاخ. کنه،پارچ آبی رو برداشت و لیوان خالی جلوش و پر کرد

 .کیف. و از روی دوش. برداشت. و به سمتش رفت.

اپن و دور زدم و رو به روش ایستادم و کیف. و کنار دستش، که حصار شده بود دور لیوان،گذاشت.. _باید برگردم 

  .خونه

  .صدای گرفته و خش دارش و با مقدار آبی صات کرد
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 ?نریمان:بیدارم نکردی

 .نتونست.-

 صبح تو کوچه ول کردی رفتی؟ نریمان:نتونستی و بعد ساعت سخ

 ...سر کوچه آژانس بود گفت. میرم اونجا و-

 .نریمان:خ ،بیخود کردی

 سرش و باال اورد. چشماش روی صورت. سر خورد و دست. از روی اپن

  .دهن. چفت شد و یه آن، سست شدم

 این حرفا...چیه دیگه؟-

  .ن می پریداز شوکه این حرفش، جمله توی دهن. خورد شد و تیکه هاش بیرو

 نریمان:ساعت سه صبح کی تنها پا میشه میره بیرون؟

 .من گاهی پنج صبح پا میش. میرم بیمارستان-

 نریمان:االن پنج صبحه؟

 .در برابر خه روی پیشونیش، اخمی کردم

 .چیزی نشده که-

 نریمان:باید حتما چیزی بشه؟

  .لیوان آب نیمه خالی رها کرد و از روی صندلی بلند شد

 .حداقپ زنگ بزن به یه آژانس. من هرچی روی اپن و گشت. کارتی پیدا نکردم که زنگ بزن.خ  -

 .جواب. رو نداد. عاجزانه صداش زدم

 !نریمان-

 .نریمان:آدم برای هر کار بدش باید تنبیه بشه

  .من فردا امتحان دارم-
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 .م باز صداش زدمانگار حرف. و نمی شنید و حرص. و در میاورد. از بین دندون های چفت شده ا

 .نریمان-

در مقابپ، قیافٔه بهت زده ام، روی مبپ دراز و پتو روی خودش کشرررید. این آدم رسرررماً خودش و به نشرررنیدن و کَر 

 .بودن زده بود

 میشنوی دارم چی میگ.؟-

 .نریمان:قرمه سبزی ه. خوبه. مثال به عنوان تنبیه قرمه سبزی درست کنی بیاری برام. خوشمزه ه. هس

 داری این کار و میکنی؟ چرا-

 .دستش و باال آورد و نریمان گفتن و توی دهن. خفه کرد

 نریمان:شبت خوش

نریمان و دیگه نمی دیدم. یه بچه پنج سررراله سررررتِق و لجباز و می دیدم که حرت حرت خودش بود و بی توجه به 

 :گفت.بقیه، ساز خودش رو می زد. روی صندلی پشت اپن خودم و پرت کرد و زمزمه وار 

 حاال من چه غلطی کن.؟-

  .دستش و باال آورد و آروم توی سرم کوبید

پریا:یعنی خاک تو سررررررر جفتمون کنن که اگه کارت عابرمون و با رمزش،بدزدن آخر دزده با چندتا تراول بهمون 

 .برمیگردونش

 .دست. و روی سرم گذاشت.

 چرا میزنی؟-

ذاشررررتی بعد نت میگرفتی و با اسررررنپ میرفتی خونه،دوکلمه درس پریا:چرا نزن.؟دِ اگه دو تومن تو اون کارتت می

میخوندی، االن اینقدر سرررر جلسررره هول نمیکردی که با دیدن قیافه زارت، اینقدر ضرررایعه بهت تقلبی برسرررون.. 

  .دکتر طباطبایی ده دفعه به. تذکر داد و آخر اومد باال سرمون ایستاد

 االن همه چه تقصیر منه؟-

  .و پشت گوشش فرستادموهای جلوی صورتش 
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پریا:نه،همش تقصیر اون مردک بی شعوره که بیدار شده دعوا ه. کرده بعد رفته گرفته خوابیده بدون اینکه یه 

 .شماره آژانش بده به تو

 نریمان؟-

 پریا:آره دیگه

- ِ  اِاِاِا

 .چنگال توی دستش و به سمت. گرفت

 .نی یه بارم اینطور ازش دفاع میکنیپریا: چند چندی با خودت؟یه بار دوس داری کله اش و بک

  .و به حالت بامزه ای"عه" رو تلفظ کرد تا ادای من و در بیاره

  .چگنال توی دست. و داخپ ظرت ساالد پاستا فرو کردم و کمی از ساالد و به چنگ گرفت

عث بود و با خودم. نمیدونست. حاال باید طرت کدوم حس رو بگیرم. این عصبانیتی که از صبح دامن گیرم کرده

شده بود تموم طول راه اومدن. به بیمارستان و ساکت بمون. و حرفی نزن. یا این حس که داشت وادارم میکرد از 

 !همه ماجرای صبح، چش. پوشی کن. و بش. همون آدم سابق

 پریا:ولی کی پا میشه میره کارتش و یهو خالی میکنه و پول نقد میذاره تو جیبش؟

  .صحبت کن. آخر حرت خودت و میزنیمن هرچقدر ه. با تو -

 پریا:حاال چند میگیری؟

 .نمیدون.. دوتا سوال که تو رسوندی. یکی ه. رامین. یکم. که خودم از قبپ بلد بودم-

  .پریا:خوبه دوازده رو میگیری

 .بعید میدون.-

  .پریا:پس خودت و آماده کن دوباره این استاد و تحمپ کنی

و چنگال و به سررررمت دهن. بردم که صررررفحه موبایل. روشررررن شررررد. موبایپ و که  بازدم. و محک. بیرون فرسررررتادم

 .برداشت.،پریا توقفی برای خوردن ساالد انداخت

 پریا:باید بری.؟
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 .با دیدن اس.، سری تکون دادم

 .نه،هنوز ویزیت نخوردی.-

  .دست. مردد بود برای رد کردن تماس یا جواب دادنش

 :پریا با دهن پر گفت

 !ب بده حداقپپریا:خ  جوا

  .قطعی تماس، من و از این مخمصه نجات داد

 .صدای زنگ موبایپ و قطع کردم و موبایپ برعکس روی تشک انداخت.

برای رها شرررردن از فکرایی که داشررررت ترغیب. میکرد که جواب بدم،چنگال و توی دهن. فرسررررتادم که موبایپ پریا 

 .این دفعه زنگ زد. صفحه اش و نگاه کرد

  .پاشو که بچه ها از پایین دارن زنگ میزنن.فکرکن. این دفعه واقعاً ویزیت خوردی.پریا:پاشو، 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 "نریمان"

قاشررق و آروم توی اسررتکان چرخوندم و برای سررومین بار شررماره اش و گرفت..باز که جواب نداد،موبایپ و روی میز 

 .ون کشیدمانداخت. و قاشق و از توی استکان بیر 

 .یادِ صبح میوفت.

 ...قیافه درهمش و سکوت طوالنیش در طول راه

 !قهر کرده بود پس

  .لیوان چایی و بعد از لقمه پنیری کامپ سر کشیدم. تلفن خونه چند بوق خورد و روی پیغام گیر رفت

 فرهود:کی پا میشی میای دفتر پروفسور؟ کارت داریمااااا

 .استکان و برداشت. و از روی صندلی بلند شدم و توی سینک گذاشتمش به همون یه لقمه اکتفا کردم و

 امتحانش رو چه کرده بود؟

  .فقه پنیر و توی یخچال برگردوندم و از روی میز موبایپ و از روی دسته صندلی،کت. و برداشت.
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 .از کنار اُپن که رد شدم،حولٔه سفید رنگ سرجام متوقف. کرد

 .ش،حوله رو تا کرده بود و با تشکری روی اپن قرارش داددیروز، بعد از خشک کردن موها

 ?حوله و توی دست. گرفت. و تا جلوی چشم. باال آوردم. مونده بودم با این چه کن.

 !بویی توی بینی. پیچید.بی اراده حوله رو جلوی صورت. آوردم. این بار عطرش واضح تر شد...یه رایحه شیرین

له دادم و ا نده از حوله رو از صررررررورت. فاصرررررر یده بود و آخر درما باال پر بروم از فکر اینکه بوی چه گلی رو میده 

 .نفهمیدنش،روی اپن برگردوندمش

 .شاید یه روز از خودش می پرسیدم

از کنار مزار ها گذاشررررت..صرررردا ها نزدیک تر شررررد. چهره آدم ها برام ناآشررررنا بود غیر از چند نفری که از خانواده 

 !ه غریبگی طناز توی این خانواده،این همه صدای گریه و زاری؟نریمان بودن. بعد با این هم

 مگه چند نفر توی این دنیا برای رفتنِ طناز ناراحت بود؟

همزمان با راه کج کردن. به سرررررمت نیمکتی که در اون حوالی بود، دعا کردم با این شررررریون ها، به مقصررررردشرررررون 

  .برسن

  .قرارش دادم و کنارش نشست.دسته گپ و توی دست. جا به جا کردم و روی نیمکت 

این نخواسررررتن برای مقابله با عموجان، نذاشررررت نزدیک تر شرررر. و از دور،این ماجرا رو تماشررررا کن....ماجرایی که 

 .بیشترش متعلق به من بود

 .روسری. و جلوتر کشیدم

 .واقعا چهپ روز گذشته بود؟...باور کردنش سخت بود،چهپ روز بدون طناز

 .یرون کشیدنش از کیف. و لمس قسمت سبز رنگ قطع کردم. الله بودصدای زنگ موبایل. و ب

 جان. عزیزم؟-

 سالم،خوبی عزیزم؟بهشت زهرایی؟الله:

 .آره بهشت زهرام-

صررررردای قدم هایی کسررررری رو شرررررنیدم. آروم مقابل. ایسرررررتاد. چشررررر. از روی کفش های مردونه اش گرفت. که با 

 .ال بیارمنشستن در کنار مزار،اجازه نداد سرم و کامپ با



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

111 

 

 .الله:خیلی وقته اونجایین؟ببخشید دیر کردی.. چند دقیقه دیگه من و مامان و بابا خودمون و میرسونی.

سرش و پایین انداخت و دستش رو چند مرتبه به سنگ قبر زد و لبش آروم تکون خورد. پرهام و کنارش ندیدم. 

لی نمیدونسررت. این بار کنار چه کسرری داشررت هرچند نباید انتظاری از ح ررور پرهام توی مراسرر. داشررته باشرر. و

 بازی میکرد؟

دیروز ه. که هرچه منتظرش بودم تا شرررراید پرهام و به مهدکودک بیاره ولی نه خبری ازش شررررد و نه حتی دلیلی 

  .برای این نیومدنش به. گفته بود

 .خودم چند دقیقه اس رسیدم. یر نکردن-

یلیش با فامیلی احسان منطبق بود.می شد، مته. شون نگاه. نشست روی اس. حک شدٔه روی سنگ قبر!فام

  .کرد به فامیپ بودن

 !الله:خ  خداروشکر. فعال

تماس و قطع کرد.موبایپ و توی کیف برگردوندم. بلند شد و رفت،بی توجه به نگاهی که به دنبال خودش کشیده 

 .بود

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 "نریمان"

همون ها، دسررررت دادم که با خداحافظی از جمع دور شررررد. انگشررررتای دسررررت. و دوباره توی ه. با آخرین نفر از م

 .چفت کردم و صات سرجام ایستادم

  .نیاز، روی زانوهاش نشسته بود و خشک به قبر خواهرش نگاه میکرد

 بدون اینکه پلک بزنه و سرش و برگردونه. این داا چقدر بود که با گریه دوا نمی شد؟

 .امان کرد تا بلند بشه. فربد،کیف زهرا و از روی زمین برداشتزهرا کمک م

 .زهرا:نیاز خان.،هوا داره تاریک میشه، بهتر اینجا نمونین

  .مامان:چهل. خواهرشه. شاید بخواد بیشتر بمونه. بذار هر وقت دلش آروم گرفت بیاد

  .زهرا:پس با نریمان برگردین خونه

 !واکنشش رو ببین. که باز رو به رو شدم با همون نگاه بی روحنگاه. بی اراده برگشت روی نیاز تا 
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 .مدت کوتاهی باالی سرش ایستادم و برگشت. توی ماشین

طولی نکشید که روی مزار خ. شد و بعد از چند دقیقه با بلند شدنش،ماشین و روشن کردم.مانتوش و تکوند تا 

 .رد خاِک روش و پاک کنه

 .مکث کرد. نور چراا توی صورتش بود که سرش و کمی کج کردآروم به سمت. اومد. جلوی ماشین 

  .ایستادنش که طوالنی شد از ماشین پیاده شدم

 نمی شینی؟-

 نیاز:پرهام؟

 االن وقت سوال پرسیدنه؟-

 .نیاز:مسیر من با مسیر تو یکی نیس. پس همین االن سوال میهرس.

  .یولی مسیر من با مسیر تو یکیه! پس می تونی سواالت و بهرس-

 نیاز:دیروز نیاوردیش مهدکودک؟

 .نشد-

 نیاز:نگفته بودی؟

 خان. دکتر،مگه موبایلش. جواب میده؟-

 .بی اراده روی دکتر تاکید کردم

 .سکوت نشست بینمون

 میای بشینی؟-

 نیاز:خیلی لجبازی. کسی تا حاال بهت گفته؟

 آره خیلیا. میای یا نه؟-

و از طرفی، از دسررررررتش عصرررررربانی بودم. ه. از سرررررروال پب  کردن باز مات موند و نگاه. کرد. حالش خوب نبود 

 .امروزش و ه. از کار دیروزش

 نمیای؟-
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چند ثانیه منتظرش شدم، وقتی از سر جاش تکون نخورد، اونقدر عصبانی. کرد که یه آن توی ماشین نشست. و 

 .ماشین و عق  بردم

 .گه نمی دیدمشنگاهش رو حس میکردم،حتی زمانی که از توی آینه بغپ ماشین دی

 .فربد، کمی ازم فاصله گرفت و دست. و از دستش بیرون کشیدم

 فربد:حواس. به مامان و زهرا بود نشد بیام پیشت. خوبی؟

اگه این آشررفتگی که بعد از خروج از بهشررت زهرا همراه. شررده بود، دسررت از سرررم بر میداشررت،شرراید می شررد 

  .گفت خوب بودم

  .آشوب توی ذهن. و بیشتر می کرد اینکه چطور تاخونه برگشته، این

 خداروشکر.محمد حسین کجاس؟-

 .فربد: محمد حسین ه. یه لحظه کار داشت رفت خونه ولی گفت برمیگردم

 زهرا:احسان،نیاز؟

  .در چند قدمی ام ایستاده بود. نی. نگاهی به مرد های کناری. انداخت و گره روسریش و آروم سفت کرد

 .نیومده-

  .شتر دوری کردنپلک هاش از ه. بی

 زهرا:چرا؟عمو که اینجا نیس و رفته خونه چون کسالت داشته. بهونش چی بود؟

 .فربد:حتما بخاطره همین مسئله محمد حسین برگشته خونه

 .بهش از بیمارستان زنگ زدن باید بر میگشت-

 .زهرا:نوچ،چرا نیومد

 فربد:کی؟محمدحسین؟

  .زهرا:نه،نیاز و میگ.

 .جا می بینیشحاال بعدا میاد این-

 زهرا:مگه قراره بعداً بیاد اینجا؟
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دسررت. از پشررت گردن. تا روی گونه ام ادامه دادم و نگاهش کردم تا شرراید از چشررمان. به عمق این کالفگی که با 

 :سوال هاش برام ساخته بود پی ببره. عاصی از دستش آروم گفت.

 .نمیدون.-

  .زهرا:حیف شد

رد و به سرررمت. میومد. به این فکر کردم که آخرین بار کی نبودِ نیاز توی این حواسررر. و به مردی دادم که صررردام ک

  .خونه حیف بود که حاال زهرا افسوسش رو میخورد

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...نیاز

م. جمع کردم و چادر و خودم و روی زمین کشررروندم تا کمرم با سرررتون پشرررت سررررم برخورد کرد. پاهام و توی شرررک

  .روش درست قرار دادم

آرنج دست. و روی زانو گذاشت. و سرم و تیکه دادم به دستی که ایستاده بود و خیره شدم به سجاده ای که فارا 

 .از محیه تیره و تاریک نمازخونه، با همون روزنه کمی که از پنجره به داخپ، می دوید، روشن شده بود

 خوب نبودن او و حالِ من به امروز فکر کردم، به

به این اتفاقات بدی که به اوج خودشررررون رسرررریده بودن. به نامه ای که برای یه آزمایش برام رد کرده بودن و چند 

  .کشیک اضافه ای که به پایش خوردم

به این چهار روز،به ندیدنشررون و سررنگی که حاال نشررسررته بود ته گلوم و با هی  دَمی پایین نمی رفت. وسرره این 

 .دلتنگی و تنهایی و بی حوصلگی داشت. ک. میاوردم منی که تا قبلش داشت. با تموم این ها زندگی میکردم

موبایپ و از کنارم برداشررررت. و نگاهی به سرررراعتش انداخت.. این دوسرررراعت آت بودن. ه. انگار تمومی نداشررررت و 

 !یاهیشزمان،قصد اذیت کردن رو داشت اون. با فکر کردن و درگیر کردن. با این س

موبایپ و بین دو دسرررت. پنهون و شرررماره اش پیدا کردم. مثپ این چند روز که بار هر بار دیدن شرررماره اش ،عق  

کشررریدم برای زنگ زدن،مکث کردم ولی نتونسرررت..گوشررره لب. رو به دندون گرفت.. مردد بودم، می ترسررریدم زنگ 

 بزن. و لج کنه و جواب نده، اونوقت چه میکردم؟
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دم و شرررررمارهش و گرفت.. چند بوق خورد،جوابی که نشرررررنیدم،بازدم. و بیرون فرسرررررتادم و تماس و تردید و کنار ز 

قطع کردم. دلسرررررد از جواب دادنش،دوباره شررررماره اش و گرفت.. باز چند بوق توی گوشرررر. تاب خورد ولی این بار 

 .صدای ب.ِ مردونه اش توی گوش. پیچید

 نریمان:بله؟

 ...سکوت

 .سالم-

 نریمان:سالم

 .ش خشک بود و جدی و می شد ابهت چهره اش و از پشت گوشی تصور کردلحن

  .خواست. حالش رو بهرس. که الل شدم

 پرهام؟-

 نریمان:چیکارش داری؟

 .میخوام باهاش حرت بزن.-

 .نریمان:اینجا نیس

ده یپاهام و بیشتر توی شکم. جمع کردم. دستام داشت به طور نامحسوس می لرزید،انگار که تازه صداش و شن

  .باش.

 کجاس پس؟-

 .نریمان:پیش زهراس

  .گوشه چادرم و توی مشت. گرفت.

 .میخوام ببینمش-

 .نریمان:خ  بیا ببینش

 کجا؟-

 .نریمان:خونه
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 نمیاریش مهدکودک؟-

 نریمان:نه

 .از ابهت این صداش،آب دهن. و قورت دادم.ولوم صدام پایین اومد

 !چقدر سرد حرت میزنی-

  .د و نه من. ل  باز کرد و دل. و خوش کرد به دیدنشچندثانیه ای نه او حرت ز 

 .نریمان:فردا بیا،ساعت هشت

با صدای حرکت پاهاش، پرهام و از بغل. بیرون کشیدم و روی زمین قرارش دادم. پرده پنجره رو از دست. انداخت. 

 .و عق  گر کردم

ی که با بند سرراعت دسررت چهش،درگیر در چند قدمی. ایسررتاده بود با جاهایی که به اندازه شررانه اش باز و دسررت

 .بود

دیگه خبری از اون ریش های تقریبا بلند و لباس های مشرررررکی نبود. پریشرررررونی چهره اش کنار رفته بود و با یه 

  .پیراهن سفید و ته ریش،کپ استایلش رو عوض کرد

 .با سر به مبپ اشاره کرد

  .احسان:بشین

 جایی میری؟-

  .گوشی،جرات پیدا کرده بودم که باهاش حرت بزن.صدایش نرم شده بود،برخالت پشت 

 .نریمان:جایی میری.

  .ابروهام باال دویدن

 کجا؟-

 .بی توجه به حرف.،به سمت پارچ روی میز خ. شد. با دیدن لیوان خالی. روی میز ل  باز کرد

 !نریمان:چیزی نخوردی که

  .صات ایستاد و لیوان شربتی که برای خودش ریخته بود و سر کشید
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پرهام،روی مبپ نشررسررت و دوباره مشررغول بازی کردن با ماشررین های جدیدش شررد. باند دور سرررش جدید بود و 

 .نمیدونست. کار کی بود

 پانسمان سر پرهام و کی عوض کرده؟-

 .نریمان:مامان. از بیمارستان برگشت.ساعت دو ش ، گفت خودم عوض میکن.

  .دستش درد نکنه-

 زه که سرش باند پیچیه.کافی نیس؟نریمان:میگ. بیشتر از چهپ رو

 .باید ببرمش پیش پزشکش. فکر کن. دیگه کافی باشه_

  .نریمان:خوبه

 .لیوان و روی میز قرار داد. پرهام و صدا زد و سوئی  ماشین و همراه با موبایلش و از روی میز برداشت

 پرهام، بهونه نگرفت این چند روز؟-

 مش کردی.. بری.؟نریمان:بهونه گرفته ولی با بدبختی آرو

  .کمک پرهام کردم تا ماشین هاش و توی جعبه بذاره

 نگفتی کجا؟-

 .نریمان:یه شام بری. بیرون

 ...تازه فهمیدم دلیپ پوشیدن لباس های بیرونی تن پرهام و

بی هی  حرفی،دست پرهام و گرفت. و به سمت در رفت.. کفش های اسهرتش رو پاش کردم.بلند که شدم، نگاه. 

  .ه آینه رو به روم.دستی به شال. کشیدم...کاش مشکی نبودافتاد ب

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ...نریمان

 .قاشق و توی بشقاب،رها کردم. دستمالی و از توی جعبه برداشت. و عق  کشیدم

 .دهن. و تمیز کردم و دستمال مچاله شده رو توی مشت. گرفت.
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توی رسررتوران خلوت چرخید. دختری جلوی پیشررخوان حسررابداری،حواسررش و از کیف پول توی دسررتش نگاه. 

 .گرفت و با لبخند دستی برام بلند کرد چیز زیر ل  گفت که هیچی ازش نفهمیدم

 صندلی کناری. و بیرون کشیدم و دست. و روی تکیه گاهش قرار دادم. نگاه. افتاد سمت نیاز که

خورد پرهام می داد. چقدر کپ کپ کردن بودن با ه. برای سفارش یه نوشابه که پرهام زورش لیوان آب رو آروم به 

به نیاز نرسید و خوردن آب و پذیرفت. باه. که می دیدمشون،نسبت خاله و خواهر زاده،ک. بود برای توجه های 

.شاید حق مطل  این عشق نیاز و دوست داشتن های پرهام. یه چیزی فراتر از این نسبت ها بود. مادر و فرزند..

 .دو طرفه رو بهتر ادا می کرد

 .لیوان و از ل  پرهام جدا کرد و قاشق و نزدیکش برد

چشمام رد دستش رو در پی نگرفتن و ریز شدن. انگار چیزی رو پیدا کرده باشن برای کشف کردن و خیره شدن 

  .به صورتی که تمامِ مدت به غذا یا پرهام نگاه می کرد

 .با ابروهای پر پشت و کشیده موهای مشکی

برخالت دختری که تا چند دقیقه قبپ دیده بودمش و موها و الک ناخن های رنگ شده اش ه. از همون فاصله 

 .واضح بود،نه موهایش،رنگی داشت و نه ناخن های تمیز و مرت  شده اش

ه واسرررطه ازدواج سررربخان و شررراید دلیلش رو عزادار بودنش باید گذاشرررت ولی تمامش این نبود. چند باری که ب

 .طناز دیده بودمش،همینطور بود.ساده و بی آالیش

نگاه. دقیق تر شد، وقتی فهمیدم در کشیدن چهره اش،چیزی جز چند تار مو و ابرو نصی  کاغذ نمی شه. اون 

ارم ه. منی که ادعا داشررت. در بخاطر موندن چهره آدم ها در ذهن.،حاال رخسرراره دختری که بیش از یک ماه کن

  .بود،هی  جایی در حافظه ام نداشت

 امتحانت چطور بود؟_

 .انگار که ادعای چندساله ام خدشه دار شود،مصم. شدم که ببینمش،این بار دقیق تر

  .سری تکون داد و با غذایش بازی کرد

 .نیاز:از نمره اش خبر ندارم که بگ. خوب بود یا بد

 پاس میشی دیگه؟_
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کردم،چشمانش همین حوالی بود،حاال برای نگاه کردن. دل از غذا نمیکَند و حریص اونی که هر بار سر بلند می 

 .ترم میکرد

 .نیاز:امیدوارم

 .لیوان نوشابه رو توی دست. گرفت.

 .بلد بودم گفت و گو رو ادامه بدم ولی جمالت توی ذهن. مُردن که ل  بست.

 .نگاه. هنوز خیره بود بهش که با آرامش غذاش و میخورد

 ...باال آوردم و آروم به شیشه میز زدم.تمومش نکردم و ادامه دادم برای بار دوم و سوم و دست. و

 .جرات پیدا کردم.لیوان و برای چندمین بار باال بردم و محک. تر از قبپ روی میز کوبیده شد

  .همیدمجا خورد.این و از سری که یه آن باال اومد و لرزش مردمک چشمای سیاهش که به وضوح می دیدم، ف

 نیاز:چیکار میکنی؟

 .چشماش و دیدم با م ه های تقریبا بلند که توی دایره ی صورتش قاب گرفته بودن

 .یه مکث افتاد بینمون.نگاهش رنگ باخت و چیزی نفهمیدم جز این که چشماش و جایی دیگه ای فرستاد

 .معذب شده بود

 قرمه سبزی بلدی دیگه؟_

 .با تعج  نگاه. کرد

 نیاز:چطور؟

 بگو_

 ..قطعا بلدمنیاز:چندساله تنها زندگی کردم

 نمی سوزونیش که؟_

 .کشیده "نه" ای رو ادا کرد

 خوبه پس منتظر قرمه سبزی میمون._

 نیاز:کدوم قرمه سبزی؟
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 یعنی میخوای بگی یادت نمیاد؟_

  .سری به عالمت منفی تکون داد

 .ساعت سه صبح،کنار مبپ،وقتی خواست. بخواب.،بهت گفته بودم_

 .ابروهاش باال پریدن

 نیاز:آها،آره،ولی شوخی میکنی دیگه؟

 .کامال جدی._

  .لبخند محو رو لبش،با جدیتی که به لحن. اضافه کرده بودم،پاک شد

 !نیاز:درس نخوندم،یه چیزی ه. بدهکار شدم پس

 چیکار میکنی؟_

  .نفسش و بیرون فرستاد

اصال نمی تون. بیام خونه. بعد از اون دو،سه روز درستش . نیاز:باشه. فقه من تا دو سه روز بیمارستان،کشیک.

 .میکن.

 پس پرهام؟_

نیاز:پرهام و که اول صررربح با خودم بیارش ولی برای برگشرررتن،اگه تونسرررت. از مهدکودک میارمش اگه نه که یکی 

 .دیگه رو میفرست. دنبالش

 مثپ اون روز که رفیقت و فرستادی؟_

،که نه جواب تماس می داد و نه زنگ میزد. آخر ه. رفیقش رو فرسرررتاده بود تا یاد یه روز قبپ از چهل. که افتادم

 .پرهام و بیاره

 .چقدر عصبانی بودم از دستش

 .نی. نگاهی به. انداخت و آروم سرش و تکون داد

 نیاز:راستی سبحان چطوره؟

 .دیروز بهش سر زدم.مثپ قبله،تغییری نکرده_
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 .نیاز:انشالله از کما زودتر در بیاد

 .انشالله_

_ 

با صدای زنگی که توی خونه پیچید. پلک هام و به زور از ه. باز کردم. سرم و از روی بالشت برداشت. و با چش. 

های نیمه باز نگاهی به در انداخت.. صرررردای زنگ باز توی گوشرررر. پیچید. خمیازه ای کشرررریدم و پتو رو کنار زدم و 

سررررراعت دیواری انداخت.. سررررراعت دوازده ظهر بود و بیش از بلند شررررردم. قبپ از خارج شررررردن. از اتاق،نگاهی به 

  .دوازده ساعت خوابیده بودم. جای تعجبی ه. نداشت. سه روز کشیک متوالی،همین عواق  رو ه. داشت

دسررت. و ال به الی موهای آشررفته ام بردم و دکمه آیفون و زدم. با دیدن تصررویر دختری در پشررت در،چشررمام تازه 

  .از خواب پریدن

  .ی رو برداشت.گوش

  .ح ور زهرا،اون ه. پشت در خون. و باور نداشت. و خواست. خودش این و به. بفهمونه

 .صدام و صات کردم

 کیه؟_

  .زهرا:زهرام. در و باز کن

 !دکمه رو فشار دادم و گوشی رو سر جاش برگردوندم. این آمدنش،برام عجی  بود...عجی 

_ 

 زهرا:خوبی؟

نذاشررت. و سررینی چای و رو به روش گرفت.. اسررتکان چای و که برداشررت.سررینی و لبخند و سرروالش و بی جواب 

  .روی میز قرار دادم و مبپ کناری رو برای نشستن انتخاب کردم

 .خوش اومدی_

.البته نریمان گفته بود که از بیمارسررررررتان زنگ زدن و باید برمی زهرا:روز مراسرررررر. هر چه منتظرت بودم نیومدی

 .گشتی
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یرون فرسرررتادم. خدا خیر بده نریمان و...نجات. داده بود وسررره مهلکه ای که نمیدونسرررت. چه نفسررر. و آهسرررته ب

 .جوابی بهش بدم

 ....یه مشکلی پیش اومد...مجبور شدم که نیامآره_

 .زهرا:حاال وقت زیاد هست

 :به سمت. خ. شد و آروم تر از قبپ گفت

 ....خوشحال میشی. به ما ه. سر بزنیزهرا:میدون. سخته...ولی رفتار عمو جان و نا دیده بگیر

اون  برای نادیده گرفتن باید سکوت میکردم و زجر آور بود اگه حرت میزد و در برابر طعنه هاش چیزی نمی گفت.

  .ه. بخاطره زهرا

 .سعی میکن._

 .خ. شد و از روی زمین پاکتی رو برداشت

رده باشرررری که حق میدم.ولی اومدم این پاکت و زهرا:وقتت و بیشررررتر از این نمی گیرم.شرررراید از اومدن. تعج  ک

 .بهت تحویپ بدم

 .پاکت و به دست. داد

زهرا:مامان خیلی دوسررررت داشررررت این هدیه ها رو خودش به دسررررتت برسررررونه ولی نمیدون. چقدر از اوضرررراع و 

روحیات مامان خبر داری؟...ولی این و بدون احوالش زیاد خوب نیس.عروس از دسرررررررت رفته و پسررررررر گوشررررررره 

. چهل. ارسررررررتان و نوه ای که پشررررررت سررررررر ه. بهونه مامان و باباش و میگیره،نمیزاره که حالش خوب باشررررررهبیم

. دیگه خوب نیس،لباس سرریاه بمونه تنت. ایشررالله این لباسررا رو میهوشرری،این رخت سرریاه رو از تنت در گذشررت

 .میاری. تا یک. از این حالت بی روحی لیلی بیرون

  .صال انتظار همچین هدیه ای رو نداشت.دستتون درد نکنه. راستش ا_

. فقه نریمان بی قید و شرو و بلند بلند می خندید خندید و وقتی می خندید توی چهره اش،نریمان و می دیدم

 ...و زهرا کمی متین تر و آروم تر

ه زهرا:من که گفت. حق میدم بهت که تعج  کنی...حاال برای اینکه حال و هوات بیشررررررتر عوض شررررررره. یه هفت

دیگه تولدمه. یه تولد کوچیک میخوام بگیرم تو یه رستوران. در حد یه شمع فوت کردن و تولد خوندن ولی جمع 

 .. بیای حتما خوشت میاددخترونمون خیلی خوبه
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  .حتما میام_

 .و همزمان باهاش ایستادم و بلند شد کیفش و از کنارش برداشت

 !چاییت و نخوردی که_

 .. سرد شدهزهرا:ه. وقت رفتنه و ه

 .پاکت توی دست. و کنار گذاشت. و به سمت استکان رفت. جلوم و گرفت

 .بذار عوضش می کن. _

  .. انشالله بمونه برای یه وقت دیگهزهرا:نمیخواد عزیزم

 .خ. شد و گونه ام و بوسید

 .زهرا:میبینمت پس

ش انداخت.. توی تاریکی هوا،هی  دکمه آیفون و فشررررررار دادم و چند قدمی عق  رفت. و نگاهی به پنجره خونه ا

  .روشنیِ از شیشه پنجره اش نمی دیدم

پی عقربه های ساعت مچی. و گرفت.. همون ساعتی که خودش گفته بود اومده بودم حتی کمی دیر تر ولی حاال 

 .هی  خبری از خودش نشد

  .پرهام که نا امیدی. دید،سرش و باال آورد

 پرهام:چی شد؟

 .یسفکر کن. عموت خونه ن_

تکیه ام و به تنه درخت دادم و سررررم و باال بردم. هوا سررررد بود و ابری و یک سررراعتی می شرررد که خبری از بارون 

 .نبود

  .این آلودگی هوا ه. برای حالِ پرهام دل آشوب. میکرد مخصوصا وقتی می دیدم گه گاهی سرفه می کنه

  .ه این قرار و یادش نرفتهموبایپ توی دست. زنگ خورد.اسمش رو که دیدم امیدوار شدم ک

 کجایی؟_

 نریمان:جلو در خونه ایی؟
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 .آره،چند دقیقه اس_

 .نریمان:دو دقیقه دیگه سر کوچه ام

گفت و تماس و قطع کرد. به سمت پرهام چرخیدم. دست. رو رها کرده بود و پشت به من،خ. شد و رد خطی که 

  .مورچه های کنار درخت درست کرده بودن و گرفت

 .ی چه خوشکپ دارن توی یه خه راه میرنمی بین_

 (پرهام:اهوم،این داله االن غذا میبله.)اهوم،این داره االن غذا میبره

 .با انگشت ،مورچه ای رو که تکه برگه کوچیکی رو برداشته بود،اشاره کرد

  .آره.حاال پاشو عموت داره میاد_

شتر که ماشینش و جلوی در دیدم. پرهام دست. و نفهمیدم همون دو دقیقه ای که گفته بود منتظر موندی. یا بی

. نریمان از ماشررین پیاده شررد. با سررر،سررالمی کرد که جوابش رو ول کرد و نریمان و صررداش زد و به سررمتش رفت

 :دادم. پرهام و بغپ کرد،لهش و بوسید و با حرص گفت

 !نریمان:چطوری تهلوی من

 .پرهام و جلو پام،روی زمین گذاشت

 و سرما اذیت شدیااانریمان:خوبی؟ت

 نه،ایرادی نداره_

 .نگاهی به پشت سرم انداخت

 نریمان:اوه،مگه میخواستی بیای پیک نیک آخه؟

 .از شوخیش خنده ای سر دادم

 .دوتا ظرت و توی دست. میاوردم؟خ  گفت. بذارم تو سبد کوچیک تحویلت بدم_

  .دسته کلید دیگه ای و به سمت. گرفتو  و ریموت در و زد دسته کلیدی و از توی جی  شلوارش در آورد

 .نریمان:تو و پرهام برین باال من ماشین و پارک کن. میام

 .مات نگاهش کردم
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 باال؟_

نریمان:آره دیگه،حداقپ اگه بد مزه بود بتون. بهت همین جا بد و بیراه بگ..بری و فهمی خوشر. نیومده که اصرال 

 .دیگه پیدات نمیکن.

  .وی دستشیه قطره بارون صات چکید ر 

 .نریمان:بفرما. داره میخواد بارون بزنه

 .با خنده کلید و از دستش گرفت.

 .از دست تو_

____________ 

 .از بین کتاب های کتابخونه،جلد قهوه ای رنگی و بیرون کشیدم

 .صداش،از پشت سرم به گوش رسید

 نریمان:چیکار میکنی؟

 .نی. تنه ام و به سمتش برگردوندم.راهی آشهزخونه شد

  .ببخشید بدون اجازه دست زدم_

 نریمان:نه،راحت باش. حاال چه کتابی برداشتی؟

 .نگاهی به جلدش انداخت.

 .اسمش همین است کتابِ _

  .صندلی پشت اپن و عق  کشید و نشست. تا او آماده می شد،ظرت های غذا و روی اپن چیده بودم

 .نریمان:کتاب خوبیه. دوست داری بخونش

ولی تو چند دقیقه اینجا که نمیشرررره خوندش. اسررررمش و میذارم تو لیسررررت کتابایی که باید دوسررررت که دارم _

 .بخرم

 .نریمان:نیازی بهش ندارم. ببر خونه مطالعه اش کن

  .کتاب و توی دست. ورق زدم
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 نریما:نمیای غذا بخوری؟

 من و پرهام،غذامون و خوردی.. نوشِ جان_

ی از خورش و خورد و صندلی رو به رو اش و عق  کشیدم.پایه با همون کتاب توی دست.،به سمتش رفت..قاشق

 .اش بلند بود و کمی سعی کردم تا درست نشست.. کتاب و روی اپن قرار دارم

 خوبه؟_

 .سرش و تکون داد و مهر تاییدی زد به سوال. و رضایت درونی.،لبخندی شد

 نریمان:راستی،یه روز بود یه دمنوشی به. دادی.اسمش پی بود؟

 ش دارچیندمنو_

 .نریمان:آها آره. چطور درست میشه؟...میخواست. ازت بهرس.،یادم رفت

  .راحته!حاال بهت میگ.. غذات و بخور_

 .برگشت. به سمت پرهام،چند دقیقه ای می شد که روی مبپ آروم خوابیده بود

 .نریمان:شعر تومور و بخون

 .نگاهش کردم

 قشنگه؟_

جا خوردم. برگشت. به سمت پنجره،آسمون،رعد و برق دیگه ای زد که  از شنیدن صدای بلند و مهی  رعد و برق

 .پشت پنجره کمی روشن شد. صدای بارون بیشتر توی محیه خونه پخش شد. به سمتش چرخیدم

 .نگفتی؟شعرش قشنگه؟چه بارون شدیدی_

شرررعر مثپ بقیه نریمان:یکی از شرررعر های مورد عالقه امه. مخصررروصرررا دو بیت آخرش!امیدوارم تو با خوندن این 

  .نگی این عاشقه

 چطور مگه؟_

نریمان: اولین بار که این شررعر و خوندم. دو بیت آخرش موند تو سرررم،گه گاهی زیر ل  می خوندمش. یه روز تو 

یه جمع گفتن گیر دادی به چی که همش زمزمه اش میکنی،بعد که جریان و بهشون گفت.،اومدن زدن به شونه 

 .رحالی که من. مثه خیلی های دیگه از یه شعر فقه خوش. اومدهام که آقا نریمان،خبریه؟!د
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  .نگاهش بین ظرت ها چرخید

 .نریمان:آب نیس

  .یادم رفته بود. االن میارم_

  .نریمان:میاوردم

  .از روی صندلی بلند شدم

 .میارم دیگه_

خچال برگردوندم. صدای بارون پارچ و از توی یخچال بیرون کشیدم و لیوانی و براش پر از آب کردم. پارچ و توی ی

  .و رعد و برق های پشت سرش وحشتناک بود و کمی ترسناک... برای رهایی از این ترس،ل  باز کردم

 پس ناراحت میشی وقتی بهت میگن عاشق!عشق خوبه که؟_

در یخچال و بسررررت. که چراا ها خاموش شرررردن. خونه تو سرررریاهی مطلق غرق شررررد. انگار که چشررررمام و بسررررته 

لوی پام و نمی دیدم. بارون شرررردید می بارید و رعد و برق های پی در پی ف ررررای رع  آوری و به وجود باشررررن،ج

  .آورده بودن

 :هاج و واج گفت.

 .برقا رفتن_

 .نریمان:اینطور که معلومه. بذار این چراا قوه گوشی. و بزن.

  .شنیدمصدای جا به جایی صندلی روی سرامیک های آشهزخونه و بعد صدای قدم هاش و 

. صررورت. و کج کردم که زاویه موبایپ و نور موبایلش توی صررورتش خورد و بعد نور چراغش در چشرر. من فرو رفت

  .تغییر داد و به سمت سقف گرفت

 .در چند سانتی متری. ایستاد

 نریمان:عشق چیش خوبه؟

 .ستش دادمنمیدون. چه چیزی مجابش میکرد که بیخیال گفت و گوی قبلی نشه. لیوان آب و به د

 .حالت و خوب میکنه_
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 نریمان:االن حالت خوبه؟

  .برای داشتن یه حالِ خوب،چه میخواست. جز همین دیدار ها و بودن در کنارش برای مدتی کوتاه

 .نریمان: می بینی؟...حالت اصال خوب نیس

 پس چرا االن رو به روت ایستادم؟_

ل زدم به چشمایی که نور موبایپ روشن ترش کرده بود و تازه سرم و بیشتر باال آوردم تا صورتش رو بهتر ببین.. ز 

 .داشت. رنگش رو کشف میکردم

 ...نریمان:پشیمون میشی یه روز،مطمئن.

  .سبز بود یا خاکستری؟عسلی چشمام ه. پر رنگ شده بود و گیج. کرد،این چش. تیله ای

ور کردی، پشیمون ش.. چون می تونی راحت می تونست. اون روزی که تنها دار و ندار زندگی. و ازم چهار روز د_

 .بی رح. شی...ولی نشدم،چون نتونست.

یه تیتر روزنامه،این  نریمان:فکر می کردم زندگی. و ببینی بیخیال میشرررررری. این دعواهای اول صرررررربح بخاطره 

ین ،اخسرتگی و کوفتگی بعد از چهار روز سرر کار بودن، این سرر نزدن هام به سربحان بخاطره شرلوغی بیمارسرتان

رفتن به جاهای شررررررلوا با یه ماسررررررک، این معذب بودنت توی رسررررررتوران زیر نگاه های چند نفر که معلوم نیس 

خبرش چندجا پیچیده که من و با تو و با یه بچه دیدن و برام. مه. نیسرررررررت. این از صرررررربح رفتن. به بیرون و 

خوابید چون تا چهار، پنج صرربح من کار نیومدن. تا دوازده شرر . اصررال میدونی چند بار همین پرهام، توی دفترم 

 ...داشت.؟...من عادت کردم به اینا

از آدمی که،از زندگی رزیدنت سرررال چهارش خبر داره که هفته به هفته سرررر میزنه به خانواده اش یا از زندگی _

ینه. انتظار اون پزشررررکی توی منطقه دور افتاده داره کار میکنه و هر بیسررررت و پنج روز یه بار خانواده اش و می ب

 ...چی و داری؟ که بخاطره اینکه گاهی نمی تونی خونه رو ببینی بیخیال ش.؟

 .آب دهن. و قورت دادم. به سینه اش چندبار زدم

نریمان!... فراموشررررری و بلد نیسرررررت.. ولی رفتن و خوب بلدم. من از زندگی بابام رفت. بیرون چون میخواسرررررت _

ون چون اون. میخواسررررررت ازدواج کنه. ولی اگه بگی پرهام و میدم دسررررررِت ازدواج کنه،از زندگی مامانم. رفت. بیر 

 .کس دیگه و هر وقت خواستی برو ببینش،این کار و انجام میدم
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نریمان:اگه قرار بود پرهام و بدم دسرررررررت یکی دیگه اون که همین کار و همون اول انجام می دادم. پرهام و نگه 

 .ر که هر روز می بینیش،نمیدیدیشداشت. پیش خودم چون میدونست. پرهام،اینجو

 .سرم و کج کردم

 ...اینا رو گفت. که بدونی.اگه بگی برو،اگه بگی داری اذیت میکنی_

 .نگاهش تغییر میکرد و چیزی از این همه مردد بودن، نمی فهمیدم

 .بخدا میرم...فقه نگو بیخیال شو...که نمیتون._

ه. بلند شرررد. سررررمون ه. زمان به سرررمت مبپ  خس خس سرررینه ای توی ف رررا پیچید. سررررفه هاش پشرررت سرررر

 .چرخید. چش. هامون عادت کرده بود به تاریکی و می شد مبلی که پرهام روش خوابیده بود و دید

 .یا فاطمه زهرا،پرهام_

نریمان لیوان و روی اپن گذاشررررت و من دویدم. چشررررماش بسررررته بود و دسررررتش بی جون به سررررمت پایین مبپ 

  .ز هوا رو می بلعیدانداخته بود و با دهن با

  .پایین پاش نشست. و به سمت خودم کشیدمش. زدم به صورتش،یه بار،دوبار،آروم می زدم و صداش می کردم

 .پرهام،پرهام خاله،عزیزم_

 ...جواب. و نمی داد و فقه زور می زد برای گرفتن کمی هوا

  .نریمان از رو به روم بلند شد

 نریمان:اسهریش کجاس؟...کجااس؟

  .کیفمه ولی جواب. و نمیده،هوشیاریش کمهتو _

 .قفسه سینه اش و ماساژ می دادم و صداش میکردم

 .پرهام؟اگه می شنوی صدام و یه سر تکون بده،یه چیزی بگو حداقپ_

اوضاعش اونقدر وخی. بود که عرق روی صورتش راه افتاده بود. نریمان،کمک. کرد تا اسهری و وارد دهنش کن. و 

  .فشارش بدم

. بدنش بی . دیگه صرررداش میزدم،پلکش نمیلرزیدری نداشرررت. نفس کشررریدنش هنوز همونطور غیر عادی بوداث

  .جون تر از قبپ روی دست. افتاد



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

130 

 

 .نریمان:پرهااام

  .بیهوش شد_

  .روی زمین درازش کردم. روی زانو هام نشست.

 باید بری. بیمارستان_

 و می شنیدم و لرزش دستام و به وضوح حس می کردم انگشتای دست. و به. گره زدم. صدای نفس های خودم

 ".... پشت سر ه. فشار دادم و آروم شمردم..."یک..دو..سهوقتی روی قفسه سینه اش نشست

گوشررررررره ی لب. و به دندون گرفت. و نذاشررررررت. ذهن. ادامه بده که کسرررررری که زیر دسررررررت. خوابیده تنها دارایی 

 "زندگیمه..."بیست و هشت،بیست و نه،سی

 ...یشونیش و باال و به سمت باال خ. کردم و خ. شدم برای تنفس دهان به دهانپ

 .نریمان کنارم نشست

 .نریمان:بیا ببریمش بیمارستان

سرررر بلند کردم.دوباره فشرررار دادم به قفسررره شرررینه اش...سررررفه که کرد،بازدم. و بیرون فرسرررتادم.کنار گوشرررش 

 .التماسش کردم

 صدام و میشنوی؟_

گرفت و سررریع به سررمت در رفت. گوشرره ی شررال افتاده و روی شررونه ام انداخت. و پشررت سرررش  پرهام و به بغپ

  .رفت.

 .نریمان:دسته کلید و از جا کلیدی بیاد

. توی حیاو به سرررمت پارکینگ نرفت. گفت و انجامش دادم. منتظر آسرررانسرررور نموند و کپ پله ها رو پایین دوید

  .صداش زدم که داد زد

 هنریمان:تو بیا فق

 .بارون می بارید و ما توی پیاده رو می دویدی.

 فکر و نگاه. تمام به سمت دست افتاده

 "پرهام تو دیگه بمون "
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_________________________ 

در اتاق و بست..بیمارستان شلوا تر از قبپ شده بود و هر کسی تو فکر بیمار خودش،سالن و سریع طی می کرد. 

 .یمکت،سرش و پایین انداخته بود وبا انگشتر عقیق توی دستش بازی میکردنگاهی به راهرو انداخت.. روی ن

لیوان آبی و از آبسررردکن توی راهرو پر کردم و به سررمتش رفت.. با فاصررله ی یه صررندلی،کنارش نشررسررت. و لیوان 

  .آب و به سمتش گرفت.

 آب میخوری؟_

  .نی. نگاهی انداخت و دوباره خیره شد به انگشترش

  .میخورمنریمان:مرسی،ن

 .آب و سر کشیدم و لیوان خالی و توی دست. گرفت.

  .کهسول اکسی ن بهش وصپ کردن. اوضاعش خوبه خدا رو شکر_

 .لیوان و توی سطپ زباله کناری انداخت.

 .یه بارون بارید،ببین بیمارستان چقدر شلوا شده_

 .نگاه. کرد. چشماش قرمز بود و خسته

 نریمان:بارون اسیدی بود؟

 .شونه تایید تکون دادمسری به ن

 نریمان:کی مرخصه؟

 .ساعت مچی.، نزدیکای پنج صبح نشون می داد.از یازده ش  تاحاال،اینجا بودی.

 .فردا_

. لباس های توی تن. خیس نبودن ولی نمناک بودنشرررررون با سررررروز سررررررمایی که توی دسرررررتام و به. چسررررربوندم

 .بیمارستان می پیچید،اوضاع بدی و برام ساخته بود

ی به نریمان انداخت.. او چی میکشید؟با یه تیشرت آستین کوتاهِ نمناک و شلواری که نفهمیدم کی عوض نگاه

  .کرده بود
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 !سردت نیس؟میموندی تو همون نمازخونه_

 .نریمان:زیاد نتونست. تحمپ کن. تو نمازخونه. به مهیار زنگ زدم قراره برام یه دست لباس بیاره

 .سرش و به سمت. برگردوند

ان:دیر کردن امروزم بخاطره این بود که ماشین جلوی در دفتر خراب شد،با زور روشنش کردی.. ترسیدم این نریم

رهام . شرمنده،لباسای تو و پدفعه روشن نشه و وقتمون الکی بره. دیگه مجبور شدم پیاده بری. تا تاکسی بگیری.

 ...تو سرما نخوری؟ه. خیس شد. من که خودم و آماده کردم برای یه سرما خوردگی دیگه

 .لبخند ک. رنگی زدم

نه،سررررما نمیخورم.فقه من باید سررره سررراعت دیگه برم برای کشررریک!خواسرررت. مرخصررری بگیرم ولی مرخصررری _

  .نمیدن

 ..خودم هست.نریمان:تو برو سرکارت

 اذیت نمیشی؟_

 احسان:نه نه،برو

  .فقه کیف. خونت جامونده. کیف پول. و کارتم. توی کیفه_

 .شلوارش،دسته کلیدی که بهش داده بودم و به. برگردونداز توی جی  

 .نریمان:برو خونه وسایلت و بردار،آخرم دست کلید و بده دست سرایدار. راستی با تاکسی برو

 .باشه.خبری شد.زنگ بزن_

 .سری تکون داد و بلند شدم

_________________________ 

 .ب گذاشت.. بی حال،چشماش و باز کردپرهام و از روی دستام پایین آوردم و روی تخت خوا

 چیزی نمیخوری برات بیارم؟_

  .سرش و به عالمت منفی تکون داد و صورتش و برگردوند

 .خ  بگیر بخواب_
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 .پتو و روش درست کردم و از اتاق بیرون رفت.

  .مهیار،خودش و پرت کرده بود روی مبپ و به سقف نگاه میکرد

 چیزی میخوری؟_

کشیدم و از تن. در آوردمش. این سویشرت مهدی بود و خودش،ساعتای نزدیک شش  زیپ سویشرت و پایین

  .به دست. رسونده بودش

  .مهیار:آره میخورم

لباس توی دسررت. و روی صررندلی توی آشررهزخونه قرار دادم. دسررت. به سررمت دسررتگیره در یخچال دراز کردم،که 

 .نگاه. به سمت کاغذ روی در رفت

 . بهدم پنجره یکی از اتاقا باز بود. نمیدون. از کجا متوجه این سرروز سرررما نشررده بودی.اومدم خونه،چک کردم دی"

 .هرحال،میشد گفت این باز بودن پنجره باعث شد که حال پرهام بد بشه

راسررررررتی،از خونرره کرره زدم بیرون یررادم افترراد کرره برات چنررد بسررررررترره دمنوش بخرم. یرره چهررار راه برراالتر خریرردم و 

.طریقه اسرررتفاده ه. روش نوشرررته،سررراده اس،کاری نداره ولی اگه کمک اول کابینت گذاشرررتمشرررون توی کشررروی

 .خواستی هست.

 "روز خوبی داشته باشی

 ...پایینش.،دوتا نقطه گذاشته بود کنار ه. با یه لبخند زیرش

میزد  یادم اومد،دیشررر ، همون لحظه که رو به روام ایسرررتاده بود و بی پروا و بی هی  دلهره ای،حرت میزد. حرت

 .از رفتن،از اینکه ل  باز کن. و بی مقدمه ازش بخوام که بره

 ...چه خواهشی رو خواسته بود

  .برگه از دست. کشیده شد و همزمان نفس. بیرون فرستادم

 .به سمت مهیار برگشت.. چشماش،پی جمله های تو کاغذ و گرفته بودن. سرش و از برگه بیرون کشید

 داره؟ مهیار:نیاز مگه کلید خونت و

 .صبح تو بیمارستان کلید و دادم دستش.اومد کیفش و ببره_

 .یه تای ابروش باال پرید و دقیق تر نگام کرد
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 مهیار:کیفش اینجا چی کار می کرد؟

 .دیش  پرهام و آورده بود_

  .مکثی کرد و با دست به کنار هل. داد

 .ردنمهیار:خیلی خ .بیا کنار ببین. چیزی توی یخچال،پیدا میشه برا خو

 .از جلوی یخچال کنار رفت.. صندلی میز و بیرون کشیدم و روش نشست.. سرش و توی یخچال فرو برد

 .مهیار:قرمه سبزی؟برای کیه؟مونده نباشه

 .برای دیشبه_

  .سر برگردوند و موشکافانه به. چش. دوخت

 مهیار:مامانت فرستاد؟

 .دم برای توضیح یه داستانطوالنی نگاهش کردم. سوال هاش زیاد بود و من بی حوصله بو

 ...در یخچال و بست و در شد،تکیه گاهش

 .چش. ریز کرد و دستش و توی هوا تاب داد

 مهیار:دقیقا داری چیکار میکنی؟

 نمیدونست.. فقه از خودم خبر داشت.... از اینکه بیش از حد کالفه ام،سردرگم.

 .از اینکه دیگه نمیفهم.

 .م.حداقپ این بار خودم و دیگه نمی فه

____________________________________ 

 "نیاز"

  .تلویزیون و خاموش کردم که صدای پرهام بلند شد

 .پرهام:باب اسبَنجی بووود

  .کاله افتاده روی زمین و جوراب های پرهام و از پایین مبپ، برداشت.
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و بخور که باید زود تر آماده موقع غذا خوردن کسررررری نه حرت میزنه نه کارتون تماشرررررا میکنه. پس ماکارونیت _

  .شی که عموت بیاد دیگه فرصت نمیده

 .جوراب ها رو باال گرفت. و با جدیت ادامه دادم

 کی گفته جوراب هات و پرت کنی اینجا پرهام خان؟_

  .سرش و باال آورد. نمکی خندید و با دستش رشته های آویزون ماکارونی و توی دهنش هپ داد

 .پرهام:عمو نریمان

 مو نریمانت گفته لباسات و بندازی وسه خونه و دیگه جمع نکنی؟ع_

 ...پرهام:نه...ولی هر وقت میل.)میرم( اونجا...لباساش افتادن

 کجا؟_

 (پرهام:لو مبپ)رو مبپ

 خ  اون بعدش جمع میکنه تو جمع میکنی؟_

  .خالی کرده بود. کاسه رو چپ کرده بود و هر چه چیهس و پفک درونش بود،روی پارکت روی زمین نشست.

 .پرهام:نه...عمو میالد جمع میکنه

  .گفت و باز خندید

 "کاسه و برداشت و همونجور که جمع میکردم غر زدم"دو نفرتون لنگه همین

نفس عمیقی کشررریدم و روی مبپ نشرررسرررت. و کاسررره و روی میز رو به رو قرار دادم. کمی از پفک و چیهس ها رو 

 .. تکیه ام و کامپ به مبپ دادمیه جارو داشتجمع کرده بودم ولی هنوز نیاز به 

 غذات تموم نشد پرهام؟_

  .صندلیش و روی سرامیک آشهزخونه کشید

  .پرهام:تموم

. خ. شرررردم و کیف و برداشررررت.. کتابی و بیرون کشرررریدم. چطور سررررر برگردوندم و کیف. در راس نگاه. قرار گرفت

 خوندن این کتاب و توی این چند روز یادم رفته بود؟
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ورقش زدم...نه اونقدر آروم که مهلت خوندن به خودم بدم و نه اونقدر سریع که وقت ثبت کردن نام شعر ها در 

  .ذهن. و نداشته باش.

  .روی یه صفحه موندم وقتی برگه ی تا شده ی دفتری بین صفحات کتاب فاصله انداخت

 . بازشونقدر گذشرررررته که بوی کهنگی میدادکاغذ و بیرون کشررررریدم... معلوم بود از زمان موندنش در الی کتاب،ا

 .که کردم،مقابل. یه شعر قرار گرفت

 شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست؟"

 نگاهت سخت دنبالِ کسی باشد که دیگر نیست؟

 برایت اتفاق افتاده در یک کافه ی ابری

 ته فنجان تو فال کسی باشد که دیگر نیست؟

 دیوار وقتی کهخوش و بش کرده ای با سایه ی 

 دلت جویای احوال کسی باشد که دیگر نیست؟

" 

 !پرهام:نیازی،دستام

 .گیج و منگ،سرم و باال گرفت..دو دستش رو به سمت. گرفته بود و کِف چربش و نشون. می داد

 .کاغذ و تا کردم و با کتاب و روی مبپ برگردوندمش.بلند شدم و دستش رو گرفت.

  !زدیکی مبپذهن. جای دیگه ای بود...در ن

 .بیا بری. دستت و بشورم_

  .جلوی رستوران نگه داشت

 .نریمان:این. از رستورانی که زهرا گفته بود

  .نگاهی به سر درش انداخت. و زیپ کیف. و باز کردم. پرهام هیجان زده خودش و بین دو صندلی رسوند و گفت

 ...پرهام:یاد گرفت..نگاه...سیخ..نه نه.شیخ سیخ

  .و کرد تا بتواند"شیش سیخ جیگری"که نریمان بر زبونش انداخته بود و درست ادا کنهتمام سعیش ر 
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  .نریمان با دست عق  هلش داد

 .نریمان:برو بچه،برو بیشتر تمرین کن.هنوز یاد نگرفتی

  .لبخندی زدم و کاغذی و بیرون کشیدم و به سمتش گرفت.

  .بخونمش،پیداش کردم این برای توئه...ال به الی کتابی که برده بودم تا_

 .کاغذ و ازدست. گرفت و بازش کرد

 .نریمان:آها این شعره... الی اون کتاب چیکار میکرد دیگه

 "چشمام بی اراده به پایین برگه رفت. دقیقا گوشه برگه که نوشته بود"سمانه

  .نی. نگاهی به. انداخت. برگه رو تا زد و توی جی  کتش قرارش داد

 .گه خواست. کتاب بدم به کسی باید چکش کن.نریمان:دفعه بعدی ا

  .گفت و پشت سرش،مصنوعی خندید

 .من برم_

 .زیپ کیف و بست.. پرهام،صورتش و کج کرد و جلوتر اومد

 پرهام:من نیام؟

 .دست. و روی گونه اش کشیدم

 نه جان.!نمیشه بیای ولی قول میدم که یه روز ببرمت بیرون.باشه؟_

 (پرهام:باته)باشه

ز روی پام و جعبه کادو و از پایین پام برداشررررت. و با خداحافظی، پیاده شرررردم. در و بسررررت. که شرررریشرررره کیف. و ا

  .ماشین و پایین فرستاد

 من خ. شدم به سمتش و او به سمت من

 بله؟_

نریمان:زندگی آدما همیشه قشنگ نیست... کنجکاوی ه. همیشه خوب نیست. من او آدم. و امیدوارم تو اون 

 .نباشی و این کاغذ و فقه یه برگه بدونی که شعر توش نوشته شده،همونطور که من میدونمشآدم کنجکاوه 
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 .لبخندی زد و در جوابش، به زور لبخند محوی زدم. دستی تکون دادم و شیشه ماشین و باال فرستاد

_______________________ 

 شما نیاز خانومین؟_

داشرررررررت نفس هررای آخرش رو می کشرررررریررد و وقررت و بی برراشررررررره"ای برای پریررا تررایررپ کردم و فرسررررررتررادم. ترم "

  .وقت،حواسمون پرت پایان نامه می شد.حتی وسه جشن تولد

 .. خانمی،چشمای منتظرش رو به. دوخته بودسرم و باال آوردم

 .بله خودم هست._

  .لبخندی زد. دستش و به سمت. که کشید، از جام بلند شدم

  .ه می بینمت.دوست زهرا.خیلی خوشحال. کیلدا:من یلدام

 .لبخندی به روش زدم و دستش و کمی فشار دادم

  .من. همینطور_

  .صندلی رو به رویی. و بیرو کشید و نشست

  .یلدا:تعج  نکن که می شناسمت. آخه توی مراس. دیده بودمت.فقه انگار بدحال بودی نشد بیام پیشت

 ...د و حالِ بدِ بعدشماجرای روز مراس. خت. و می گفت. اون شوک بدی که به. وارد ش

  .آره یک. ناخوش احوال بودم_

  .با صدای تشویق همزمان سرمون به سمت ابتدای میز برگشت

 .زهرا می خندید و سعی میکرد در برابر دوستی که میخواست برت شادی و به صورتش بزنه، مقاومت کنه

شررررون و بری. یه جای دیگه. ولی به  یلدا:من و زهرا ه. کالسرررری بودی.. دوران دبیرسررررتان مجبور میشرررر. از محله

 .واسطه بودن خونه خاله ام تو اون محله،ک. و بیش به زهرا سر میزدم

 .به سمتش سر برگردوندم

 .خوبه،این رفتنه نشد دوستیتون به. بخوره_
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یلدا:آره. البته زهرا ارزشرررش و داره که بخاطرش حتی اگه اون سرررر شرررهر ه. خونمون بود،پاشررر. بیام. هرچند،این 

 ...وستی زمانی بیشتر ادامه پیدا کرد که زن یکی از پسرخاله هام شدم...هومند

 .مبارک باشه_

 .یلدا:ممنون.

  .نفس عمیقی کشید. زهرا که همه افراد دور میز و صدا زد،یلدا ادامه داد

یلدا:خیلی دوسررت داشررت. باهات صررحبت کن..دلیلشرر. نمیدون....بخاطره همین،خوشررحال میشرر. بیشررتر باه. 

 .ارتباو باشی. البته اگه تو دوست داشته باشیدر 

 .شما محبت دارین.چرا که نه؟حتما_

 یلدا:پس لطف میکنی شماره ات و به. بدی؟

آدم بدی بنظر نمیومد. فقه مهربونی بود که می شررد از لحنش برداشررت کرد. سررری به نشررونه باشرره تکون دادم 

 .که این بار بقیه آهنگ تولدت مبارک و خوندن

  .توی دست. گرفت. و بوسیدمش دستش رو

 .بازم تبریک میگ.. از خدا بهترین آرزو ها رو برات میخوام. انشالله که از کادوت خوشت اومده باشه_

 .زهرا:ممنون. عزیزم. خیلی خوشحال. کردی که اومدی.اون کیف پول خوشکلت. به دل. نشست

 .یلدا کنارمون ظاهر شد. دستش و روی شونه ی زهرا گذاشت

  .دا:کاری نداری؟ من برم دیگه همه رفتنیل

  .زهرا:نه قربونت برم دستت درد نکنه

 .کیف. و از روی میز برداشت.. میز دوازده نفره خلوت شده بود و دیگه خبری از اون شوق و اشتیاق اطرافش نبود

  .صدای یلدا و از پشت سرم شنیدم

 یلدا:نیاز جان،با ه. بری.؟

  .به سمتش برگشت.

  .یزم، با اسنپ بر میگردممرسی عز _
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 !زهرا:این یلدا خان. ماه.،خیلی خوبه ها

 .نی. نگاهی به یلدا انداخت. که در فاصله بین ما،با لبخند نگاهمون میکرد

 .بله توی مراس. آشنا شدم باهاشون_

 .زهرا چشمکی حواله ام کرد

 .زهرا:حواس. بهتون بود

زشرررون دور شررردم. عقربه های سررراعت مچی.،روز یازده نشرررسرررته بند کیف. و توی دسرررت. گرفت. و با خداحافظی ا

.فردا رو کشیک نداشت. و به پریا،قول داده بودم که امش ،پایان نامه بودن و بی اراده قدم هام و بلندتر برداشت.

 !رو کمی جلو ببرم. چقدر حرص میخورد به پای پایان نامه ی من

--------------------------------------- 

 ...اولین زنگ،چش. باز کردم.سفیدی سقف خونه مقابل. بود و صدای مکرر موبایپ توی گوش.با 

  .یادم نیومد کی پلک هام بسته شدن،فقه نور خورشیدی که از پنجره با داخپ می تابید،بخاطرم میومد

 .چرخیدم و لپ تاب هنوز روشن بود و گواه می داد بر ک. خوابیدن من

 .اشت.موبایپ و از روی میز برد

 .اس. نریمان و که روی صفحه دیدم،سرجام نشست.. سرفه ای کردم و جواب دادم

 بله؟_

 نریمان:کجایی؟

 .خونه ام_

 نریمان:بیا جلو در خونه...سریع

شرررتابزدگی لحنش،دسرررتهاچه ام کرد. از روی مبپ بلند شررردم. پرده رو کنار زدم،ماشرررینش همون لحظه جلوی در 

 .ساختمون،پارک شد

 .کردم و به سمت اتاق رفت.پرده و رها 

  .چیزی شده؟دارم نگران میش._
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 .نریمان:نترس بیا جلو در...اتفاق بدی نیوفتاده،فقه میخوام پرهام و بذارم پیشت

 .قرار بود ش  پرهام و بیاره ولی نه حاال که آفتاب وسه آسمون بود

ش نداشررت. وقتی وقتی میگفت نفسرر. و بیردن فرسررتادم و سررعی کردم،حرفش و بهذیرم اصررال راهی جز پذیرفتن

  .چیزی نشده

 .باشه.اومدم_

 .لباس. و عوض کردم و شال و از روی تخت خواب چنگ زدم و به سمت در رفت..پله ها رو پایین دویدم

 .در و که باز کردم، پرهام و بغپ کرده بود و ماشین و دور زد. گوشه شال. و درست کردم و جلو رفت.

  .پرهام و به دست. داد

 .ان:پرهام و مجبور شدم زودتر بیارم. یه کاری پیش اومدهنریم

 نمیخوای بگی چی شده؟_

 .نریمان:باید یه سر برم تا بیمارستان.خبرش و بهت میدم

 اتفاقی برای سبحان افتاده؟_

  .پرهام به سمت. برگشت

 پرهام:بابا شبحان؟

 .نه عزیزم ...یه سبحان دیگه رو داره میگه_

  .به سمت ماشینش برگشت

  .نریمان:نه مامان زنگ زد برم بهش سر بزن.. میام

 سوار ماشین شد و چشمان.،دنبال ماشین رفتن. این همه عجله برای یه تماس و باور میکردم؟

 .چند ثانیه ای یه بار،چش. از صفحه لپ تاب میگرفت. و نگاهی به کاغذ های کنارم می انداخت.

  .ش و روی میز گذاشت و سرش و روشون قرار دادپرهام،آروم کنارم،پایین مبپ نشست. دستای تهل

 پرهام:نیازی؟

 .جان. عزیزم؟حوصله ات سر میره؟میخوای یه کارتون دیگه بذارم ببینی_
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 (پرهام:نه...بالم نقاشی میتونی؟)میکنی

 آره عزیزم،بذار کارم تموم شررررره. تو فعال برو کتابت و بیار،نقاشررررری های توی کتابت و که مربیت گفت باید رنگ_

  .کنی و رنگ بزن

 پرهام:باشه...ولی بالم نقاشی پی میتونی؟

 .برات چی و نقاشی میکن.؟هرچی و که تو بخوای_

 .با ذوق خودش و جلوتر کشید و سرش و جلوی صورت. آورد

 (پرهام:مثال مامان طناز و بابا سبحان و بتشی)بکشی

خت و از سررررررمت دیگه،خنده ام می دسررررررت. روی کیبورد موند. نگاهش کردم. از طرفی دل. به حالش می سررررررو

  .گرفت،از من چی خواسته بود

نه عزیزم،من که در اون حد حرفه ای نیسررررررت.. خونه میکشرررررر.،درخت میکشرررررر..بعد دونفری باه. رنگشررررررون _

 .میکنی..حاال ه. پاش و برو کتابت و بیار

 پرهام:باشه،من میل.)میرم( ولی مامان و بابا کی میان؟

 .فته بود و پرسش های همیشگیش شروع شده بودباز یه امروز و مهدکودک نر 

  .او،سوال می پرسید و من هر دفعه طفره میفرست. برای جواب دادن

 .تو برو کتابت و بیار،بهت میگ._

 .بی هیج حرفی، بلند شد و به سمت اتاق. دوید. صفحه گوشی.،روشن و خاموش شد

 .پیامش،لبخند زدم و صدام و باال بردم نریمان،بعد از چندساعت تازه پیام فرستاده بود. با خواندن

 .پرهام،بابا برگشت_

______________________ 

 .از اتاق بیمار بیرون اومدم. مرد،از پشت سر صدام زد. به سمتش برگشت.

 بله؟_

 .مرد:کی داداش. مرخص میشه؟ من باید برم جایی کار دارم
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د پشرررت سرررر ه. همین رو می پرسرررید و من هر بار با این سررروال،کالفگی ام و به اوج خودش رسررروند. چند بار بو

 !جوابش رو دادم و انگار نه انگار

این"جایی کار دارم"هایش ه. کالفگی. و بیشتر میکرد وقتی فکر میکردم،هی  چیزی از درد های برادرش رو نمی 

 .فهمید و درکی از بیماریش نداشت

  .سعی کردم،آشفتگی توی لحن. و پنهون کن.

 .آزمایشاتش آماده و بررسی شه.اگه کلیه اشون مشکپ حادی نداشت،مرخص میشن آقا،اجازه بدین_

 .موبایل. زنگ خورد و از توی جی  روپوش. بیرون آوردمش

 اگه سوالی نیس من برم؟_

 .مرد:نه،دستتون درد نکنه

 .دعا کردم این بار قانع شده باشه و دست بکشه از پرسش این سوال

 جان.؟_

  .صدایی نشنیدم

 الو؟_

 :ا مکث گفتب

 نریمان:خوبی؟

 .آره خداروشکر... تو خوبی؟خبری ازت نشد از دیروز تاحاال؟چندبار بهت پیام دادم جواب ندادی_

  .نریمان:تازه وقت کردم بیام سراا گوشی.دور کارای سبحان بودم

 .خوبه حالش؟از دیروز تاحاال پرهام پدرم و درآورده_

 .ر خوب بودصدای خنده اش توی گوش. پیچید. حالش چقد

 نریمان:ببین،این هفته کشیکت چطوره؟می تونی پرهام و ببری تا شهربازی؟

  .امروز کشیک شب....باشه فردا میبرمش شهربازی_
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مهدی بیاد،پرهام و ببره؟ چون به  نریمان:یک.،سرررررش و گرم کن تا سرررربحان و بیاریمش خونه. اگه نمی تونی بگ.

 .ش مهدی میذارمبچه ها فکر میکنن پرهام و همیشه من پی

 .نه،می تون.،شما با خیال راحت کارتون و انجام بدین_

 نریمان:دستت درد نکنه. کاری نداری؟

  .نه...ش  خوبی داشته باشی_

 نریمان:تو ه. همینطور.فعال

. باد آروم به بادکنک ها میخورد و بادکنک ها رو از دسررتش گرفت. و اجازه دادم تا پشررمک توی دسررتش و بخوره

 .شدم حصار انگشتای دست. و دور ربانشون،محک. تر کن. مجبور

 .همه پشمک ها رو نخوری،ش  دل درد بگیرت_

. اگه اینقدر پافشررراری برای سررررش و آروم تکون داد و باز از پشرررمک توی دسرررتش جدا کرد و توی دهنش چهوند

.کاری نمی تونسرررت. داشرررتن پشرررمک نمی کرد و این بهونه گیری هاش نبود،عمرا میذاشرررت.،مزه اش و حس کنه

  .کن. وقتی فکر میکردم االنه که دلگیر بشه و قهر کنه و باز بهونه پدر و مادرش و بگیره

کنار دریاچه ایسرتادم. لبه های کالهش و گرفت. و پایین تر کشریدم و همون قسرمت کمی که از گوشرش پیدا بود 

  .و پنهون کردم

 "ش،روی صفحه موبایپ خودنمایی میکرد..."کجایی؟موبایل. و از تو جی  پالتوم بیرون کشیدم. پیام

  .براش تایپ کردم"کنار دریاچه،کی میای؟" و فرستادم

 .قرار بود بیاد و کاش زودتر برسه!دو روز ندیدنش داشت زیادی کش میومد

 .دست پرهام و گرفت. و روی نیمکت کناری نشوندنش و کنارش نشست.

  .لبخندی زدم به این حرت گوش کردنشکمی از پشمک خورد و چوبش و به دست. داد.

 .الهی دورت بگردم_

 .از جام نی. خیز شدم تا پشمک و توی سطپ بندازم که ذوقش سر جام نشوندم

 (پرهام:بلی. قایق سوالی)بری. قایق سواری

  .نگاهش به قایق های پدالی رنگی رنگی توی دریاچه بود
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 ؟تو این همه تو شهربازی،بازی کردی،خسته نشدی هنوز_

 .سرش و کج کرد و مظلوم به. زل زد و دل. براش رفت. موبایل. و دوباره چک کردم

 .هی  نشونی از نریمان نبود

 .پاشو بری._

 .فریادِ،"آخ جونش" خودم رو ه. خوشحال کرد

چند دقیقه ای معطپ شرردی. تا سرروار یکی از اون قایق ها بشرر.. بند بادکنک ها و به دسررته ای که حک. هدایت 

 .اشت، بست.قایق و د

 .با یه دست.،دست پرهام و محک. گرفت. و توی دست دیگه ام،هنوز چوب پشمک جای داشت

 اینجا خوب بود...برخالت چند متر پشت سرمون و ازدحام و سرو صدا و شلوغیش،همه چی آروم

 .فقه صدای حرکت قایق روی آب بود و صدای ک. آهنگی که از دور می شنیدم

 .ه بودی. که موبایل. زنگ خوردزیاد،از جایگاه دور نشد

 نریمان:اطرات دریاچه ام،دقیقا کجایی؟

  .سوار قایق._

 .نریمان:خ ،جلو جایگاه منتظرتون.

 .گفت و قطع کرد

  .باید برگردی. پرهام. عمو نریمانت اومده_

 (پرهام:تُجاس؟)کجاس؟

 :گفت و خواست بلند بشه که دستش و گرفت. و کشیدم و با حرص گفت.

  .فتیبشین،میو_

همون راه اومده و برگشرررررتی.. نزدیک تر که شررررردی.،دیدمش. با فاصرررررله از جمعیتی که منتظر بودن،به دیدن ما 

ایسررتاده بود،با پالتویی بلند و دسررتایی توی جی ِ شررلوار و باز همون ماسررک همیشررگی که صررورتش و پوشررونده 

 .بود
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 .از قایق که پیاده شدی. و به سمتش رفتی.

 .به بادکنک های توی دست. اشاره کرد در چند قدمیش،با سر

 نریمان:این چیه دیگه؟

 .چین،کناره چشمش افتاد و نگاهش خندید

 .سرم و باال بردم و نگاهی به بادکنک ها انداخت.

  .برای پرهام_

 .پرهام به سمتش دوید و نریمان بغلش کرد

 نریمان:خوش گذشت؟

 .رو به روش ایستادم

 خوبی؟_

 ؟نریمان:خداروشکر.تو خوبی

 در کنارش؟...بله

 .نگاه نگرفت. و سر تکون دادم تا پی ببره به این حالِ خوب

  .خندیدم و پشمک و به سمتش گرفت.

 .برای تو_

 .صدای خنده اش توی گوش. پیچید

 !نریمان:برای من؟

 آره_

 .فکر میکردم،از دست. نمی گیرش ولی غافلگیرم کرد، وقتی گفت."آره" و از دست. قاپیدش

 .زیاد خورده. بهش پشمک ندهفقه پرهام _

  .نریمان:نه حواس. یه شکمو خان هست.فعال بری.
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  .آروم او می رفت و همقدمش شدم

 حالش خوبه؟_

سرررر برگردوند و با چشررر. های ریز شرررده و اخ. های دره. رفته نگاه. کرد،قدری طول کشرررید تا حرف. رو بفهمه. 

 .گفتن از سبحان جلو پرهام،فعال خه قرمز ما بود

 .مان:آها!خوبه... خوبهنری

آثار کما توی ذهن. می چرخید و می خواسررررت. دقیق تر بهرسرررر. و نمی تونسررررت.. صررررحبت از سرررربحان اون. کنار 

 .پرهام،خه قرمز بود که برای عبور کردن و نفهمیدن پرهام،هزار راه رو میرفتی

سررواری که چند دقیقه ازش پرهام براش حرت میزد، از وسررایلی که سرروار شررده بود تا خوردن بسررتنی،حتی قایق 

 .میگذشت

 پرهام و می بری پیشش؟_

  .آروم گفت.،تا فقه خودش بشنوه

 .نریمان:نمیدون....قبال خواست. ببرمش که رو تخت بیمارستان ببینش نتونست....االن. شک دارم

 .پس خوبش،اونقدرا ه. خوب نبود

 .نریمان:سواال رو بذار برای بعد

__________________ 

 .به نگاه آدم هایی که از کنارم رد می شدن. نشست. روی پله و نفس عمیق کشیدمبی توجه 

اونقدر این پله ها رو برای چند تکه کاغذ باال و پایین رفته بودم که درد،به دور پاهام پیچید و انگار کسررررری محک. 

  .سرم ومیگرفت و فشار می داد

 .شون فرصت می دادم،همین جا،به خواب میرفتنسرم و تکیه دادم به دیوار. چشمام خسته بودن که اگه به

 .فقه فکر این که دوتا کشیک مونده تا از این مخمصه برای مدتی کوتاه رها بش.،آروم. می کرد

،نام لرزش موبایل. و توی جی  رو پوشرررررر. حس کردم. فکر میکردم یکی از پرسررررررتارهای بخش باشررررررره ولی نبود

  .بیشتر روی این پله نشست یلدا،خیال. و راحت کرد که میشه چند دقیقه

 جان.؟_
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 .حال. رو پرسید و حالش رو پرسیدم و جواب هر دویمان باز همون حرت کلیشه ای "خوب." بود

 یلدا:فراموشمون که نکردی؟

 نه عزیزم،مگه میشه تو رو فراموش کرد؟_

 یلدا:عزیزمی. فقه اومدم بهرس. کی وقتت آزاده؟

 چطور مگه؟_

 .یلدا:بگو تو

 ..پنج شنبهآخر هفته.._

 !یلدا:پس پنج شنبه شام خونه ما دعوتی

 .راضی به زحمت نیستی._

  .. بیا،دور ه. خوش میگذرهیلدا:چه زحمتی،تازه زهرا ه. هست

 .تا ببین. چی میشه.سعی خودم و میکن._

  .یلدا:این حرفا رو نداری. خان.. کاری که نداری پاشو بیا

 .ه این بی خوابی ها رو جبران میکردم البته اگه پایان نامه میذاشتو بیرون فرستادم. کار که داشت..فق نفس.

 !یلدا:چی شد؟اومدیاااا

 :به ناچار گفت.

 .باشه_

________________ 

. وسرره پیاده رو ایسررتادم که پریا از در بیمارسررتان بیرون اومدم. نور خورشررید توی چشررمای بیخواب.،اذیت. میکرد

  .وتر از من ایستاددست از راه رفتن برداشت و کمی جل

 !پریا:چی شد؟ اتوبوس رفت

  .پلک محکمی زدم و با چشمای ریز شده از درد،توی کیف. به دنبال عینک. گشت.

 .دارم داغون میش._
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  .از توی جعبه،عینک. و برداشت. و به چش. زدم و دوباره جعبه رو توی کیف برگردوندم

 پریا:االن بهتری؟

 .ت. جلوی پام و راحت تر ببین.بهتر از قبپ بود،حداقپ می تونس

 .آره_

کنارش رفت.. موبایپ توی دسررررتش و باال گرفت.چهره روشررررنا رو نمی دیدم و فقه صررررداش بود که به گوشرررر. می 

 .رسید

 روشنا:امروز چیکار میکنین؟

یاز ه. که . چون روانشررررناسرررره میتونه کمک. کنه. نپریا:من که با بچه اسررررتاد رحمانی قرار دارم برای پایان نامه ام

  .قراره بره خونه رفیقِ جدیدش

 روشنا:رفیقِ جدیدش؟

  .پریا:آره بابا. دور ما رو خه کشیده با بقیه میگرده

 .به پهلوش زدم که جا خورد

 پریا:دروا میگ. مگه؟

 .فقه دو سه بار زنگ زد احوال. و پرسید_

  .پریا:االن. که شام دعوتت کرد. اصال ما چیکار داری.. برو خوش باش

  .شونه ای باال انداخت و به شوخیش خندیدم

 !مسخره_

 روشنا:این بحثا رو ول کنین. نمیخواین بگین چرا من اول صبح بهتون زنگ زدم؟

 !پریا:چرا اتفاقا خواست. بهرس.. ساعت هشت صبحه هاااا

 .به ایستگاه که رسیدی.، روی نیمکت جای گرفتی.

 !ای. ایرانروشنا:دیوونه ها،میخوای. من و محمد پاشی. بی

 کی؟_
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 !روشنا:زمانش مشخص نیس.فعال درحد تصمی. گیریه

 .پریا:برای عید بیاین. یه ماهه دیگه اس

  .روشنا:تا ببینی. چی میشه. شاید اومدی..شاید ه. رفت برای سالِ جدید

 .اتوبوس جلومون که ایستاد،از سرجامون بلند شدی.

 .باشه منتظرتونی._

 ی من قطع کن.؟پریا:اتوبوس رسیده.کاری ندار 

 روشنا:نه،قربونتون،خداحافظ

 .خداحافظی کردی. و تماس و قطع کرد. جلوی در اتوبوس ایستادی. تا باز بشه. پریا،بند کیفش و محک. گرفت

پریا:من پام برسرره خونه میدون. با طاها چیکار کن..ماشررین و برده دیگه ه. برام نیاوردش.همه داداش دارن این. 

 ال داره از ایستگاه تا خونه رو پیاده بره؟از داداش ما...کی ح

 .میخوای با تاکسی برگرد. من حداقپ عادت دارم چندتا کوچه رو پیاده برم_

 ..همین خوبهپریا:نه بابا

 .در اتوبوس باز شد. هلش دادم تا وارد اتوبوس شه

 غر نزن پس. سوار شو_

  .وارد شد و پشت سرش پا روی پله گذاشت.

ان و بابات یک. حرت زده بودی،االن یه ماشرررین زیر پات بود. وضرررع مالیشرررون که بَد نیس.فقه پریا:تو اگه با مام

 .وضعیت خودت داغونه

 .یه جور حرت میزنی انگار شبا تو جوب میخواب.. همین که بابام یه خونه برام گرفته تا زندگی کن. کافیه_

  .دروی اولین صندلی هایی که دیدی.،نشستی.. چند بار به شونه ام ز 

 پریا:نکشیمون ک. توقع!حاال امش  کی میری؟

ک. توقع؟...نمیدون. اسرر. اینکه دل. میخواسررت کمتر سررراغشررون و بگیرم و بذارم هرکدوم راه خودمون و بری.،ک. 

 .توقعی بود یا نه؟...فقه خوشحال بودم از داشتنش. همین که احساس می کردم مستقل. برام بس بود
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  .ساعت هشت_

 .گذرهپریا:برو خوش ب

تازه باید قبلش،میومدم اینجا و پرهام و از مهد کودک می بردمش پیش نریمان.مثپ هربار که شیفت ش  بودم 

  .و روز بعدش،همین کارم بود

 موبایل. و از توی کیف. در آوردم. با دیدن پیام یلدا تعج  کردم. کی پیام فرستاده بود که متوجه نشدم؟

 .برام فرستاده بود پیامش رو خوندم.آدرس خونه شون و

 "کاش با خودم میاوردمت اینجا"

 .نوشت. و برای پریا فرستادمش

یلدا که رفته بود توی آشهزخونه و خبری از زهرا نبود. قبپ از اومدن.،سراغش و گرفته بودم و گفته بود،میاد،فقه 

کرد تا راحت باشرررر. تو چند دقیقه ای طول میکشرررره و من هنوز باید منتظر میموندم.حداقپ بودنِ پریا، کمک می

 !خونه ای که فقه با عروسش آشنایی داشت. و نه با صاح  خونه

 این اومدن. به خونه خاله یلدا از روی اجبار بود،ه. برای من و ه. برای یلدا

و بخاطره شرررررکسرررررتن ظرت غذا روی فرش،مجبور شرررررد،چند دقیقه ای  خونه اش طبقه ی باالی همین خونه بود

 .ی نشستن انتخاب کنه تا شوهرش؛ هومن،کمی به اوضاع فرش برسهخونه خاله اش رو برا

صرردای زنگ آیفون بلند شررد. یلدا،دسررت از ظرت های توی آشررهزخونه کشررید و به سررمت آیفون رفت،فکر اینکه 

 .زهراس،خوشحال. میکرد ولی حرفش خطاب خاله اش توی ذوق. زد

 !یلدا:هامون اومده

 .به سمت. اومد

بابت این اتفاقات یهویی من شرررررمنده ام. فقه زنگ بزن. به هومن ببین. چیکار کرده با یلدا:ببخشررررید نیازجان. 

  !!!فرش

 .نه عزیزم،راحت باش،اتفاقه دیگه میش میاد_

 :موبایلش و از روی میز روبه رویی. برداشت. همونطور که نگاهش به موبایپ بود گفت

 یلدا:شربت و که نخوردی که؟
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  .میخورم،دستت درد نکنه_

ان و به دسرت گرفت و کمی از شرربت پرتغال مزه کردم. صردای باز و بسرته شردن دری اومد و بعد ه. صردای لیو

 .سالم کردن،مردونه ای توی خونه پیچید

. کت و شرررلوار سرررورمه ای شررریکی به تن داشرررت با کیف سررررم و همراه با خروجش از رهروی جلوی در،باال آوردم

 .اداری به دست

 .رسید،خوشتیپ بودنش، بود تنها چیزی که به ذهن.

 .بی توجه به ما،کیفش و توی دستاش جابه جا کرد

 !هامون:مامان

  .یلدا،وسه حرفش پرید برای تذکر دادن

 !یلدا:مهمون داری. ها

 .به سمت. برگشت.نگاهش،جاخورد و چش. ازش گرفت. و آروم سالمی کردم

 .هامون:سالم

  یلدا خطاب به من گفت کمی از شربت خوردم و لیوان سرجاش برگردوندم.

 !...گپ پسر خاندان،مهندس،آقاااا،آقاااااایلدا:داداشه هومنه

  .با خنده،نگاهی به هامون انداخت و موبایپ و کنار گوشش برد

 .برگشت. و هامون و نگاه کردم و آروم،فقه برای اینکه چیزی گفته باش.،ل  زدم

 !بله_

 :هامون،رو به من گفت

  ..اینجوریا ه. نیسدارههامون:البته یلدا لطف 

 :و خطاب به یلدا ادامه داد

 هامون:هومن کجاس؟

 .. برم ببین. چیکار داره میکنه. می بینی تو رو خدا!موبایلش. جواب نمیدهیلدا:طبقه باالس
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. قول دادی. به مشرررررتری که فردا سرررررفارشرررررش و تحویپ هامون:بهش بگو پاش و بیا پایین.باید برگردی. شررررررکت

  .کاری نکردی.بگیره،هنوز 

 .شال روی سرش و درست کرد و به سمت در رفت

 .توجه ام برگشت به سمت پیام پریا.پیام و باز کردم

 پریا:حاال؟یک. دیر گفتی.حاال چه خبره؟

 .هیچی_

 هامون:خوبین شما خان. طاهری؟

  .نی. نگاهی بهش انداخت.. دکمه کتش رو باز کرد و روی مبپ صفحه  موبایپ خاموش کردم

 .نونمم_

 .مادرش از توی آشهزخونه بیرون اومد

 .مادر:از خودت پذیرایی کن عزیزم

  .دستتون درد نکنه. به اندازه کافی شربت خوردم،ممنون_

  .صدای زنگ آیفون باز توی خونه پیچید. این بار مطمئن شدم خودِ زهراس. هامون بلند شد

 .هامون:باز میکن.

  .و بیرون فرستادم و خیال. راحت شد همین که هامون گفت"رفیقه یلداس" نفس.

 :وارد خونه شد. خوش و بشش رو که با خان.ِ خونه کرد،رو به من گفت

  .،انگار دسته گلشون و درست کردنزهرا:پاشو بری. طبقه باال. یلدا به. گفت،بیارمت باال

 .از جام بلند شدم

 .زهرا:بری. دیگه

 .کیف. و از کنارم برداشت.

 .بری._

__________________________ 
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 .زهرا:آره میخوای. پرهام و بیاری. خونه.بخدا بهش فکر میکن.،روانی میش.

 .پلدا،پا روی پا انداخت و تکیه اش و به مبپ داد

 .یلدا:گناه داره ولی،بالخره که باید یه روز بفهمه

 .چشمای نگرانش و ازم گرفت و به سمت یلدا سر برگردوند

عد از یه ماه قراره باباش و ببینه. اصررررررال بگی. باباش چند وقت رو ویلچره بعد خوب زهرا:آره ولی اون بچه اس. ب

 میشه. بگه مامان، ما چیکار کنی.؟

 با روانشناس کودک صحبت کردین؟_

 ...زهرا:نه هنوز

 خودم با یه روانشناس صحبت کن.؟_

 .مشتاق و امیدوار به سمت چرخید

 .خیلی خوب میشه زهرا:میتونی؟...اگه اینکار و انجام بدی که

 !صات نشست و باز شد همون زهرای غمگین

زهرا:اصررررررال چند وقته درسرررررررت و درمون پرهام و نمی بینی.. نریمان میگه بچه شررررررما رو ببینه با این روحیات 

داغونتون که وحشررررررت میکنه و همه چی و میفهمه. باور کن همون روز هایی که اینجا بود،چقدر می ترسرررررریدی. 

 .نگی. جلوش یه وقت چیزی

سررررکوت کردم و نگفت. این چند وقت کنار من بود. کنار همین روحیه ی به. ریخته. چقدر با خودم کلنجار رفت. 

که حال. و خوب نشرررررون بدم و این کلنجار رفتن شرررررد،یه عادت و تونسرررررت. مثپ تموم اتفاق های بد زندگی.،کمی 

 .باهاش خو بگیرم

 زهرا:پس دیگه خبرش و به. میدی؟

  .یکن..بهت میگ.باشه.صحبت م_

 .زهرا:خدا همه چی رو خت. به خیر کنه

 .انشالله_

 .یلدا:بسه دیگه این حرفا رو. یه فیل. بذارم ببینین
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یلدا پا شررد و به سررمت تلویزیون رفت. نگاه. خورد به لکه ی بزرگه روی فرش...مونده بودم این ظرت غذام آورده 

 بودن وسه پذیرایی چیکار کنن؟

  .ز آخر" و داخپ دایره ای محبوسش کردمروی برگه نوشت. "رو

وقتی به این روز فکر میکردم،به تموم شدن این کشیک های پی در پی و لعنتی،به کارت و مُهری که تا چند وقت 

 !دیگه به دست. می رسید،فکر میکردم خوشحال ترین آدم باش. و دیوونه ترین

. و نگ."بالخره این خانِ لعنتی ه. تموم شرررررررد" و بلند اونقدر دیوونه که باید جلوی خودم و میگرفت. تا داد نزن

 .بلند بخندم

ولی نشد،تصورم پودر شد و رفت هوا وقتی دیدم روی شونه هام،خستگی ها هوار شدن و چقدر سنگینی میکنن 

  .و دعا میکردم کسی از راه برسه و من از صندلی جدا کنه

م. پریا دسرررتش رو به زیر چونه اش زده بود و به ایتاد نگاه بازدم. آهی شرررد به بیرون. خودکار و روی میز رها کرد

میکرد. اوه. چشمانش آشفته بود و بیحال،مثپ دختر کناری. و چند نفری که ردیف جلو نشسته بودن و موقع 

 .خوردگرهنگاهشونورود به کالس،نگاه. به

بع ررررری هاتون ه. رفتن  اسرررررتاد:نمیدون. سرررررال آینده هر کدومتون کجایین؟،بع ررررری هاتون رزیدنت شررررردین و

طرح...ولی به هرحال امیدوارم،هر کجا که باشررررین،این مسررررئولیت سررررنگین و به بهترین نحوه انجام بدین. کاری 

نداشته باشین بقیه درمورد شغلتون چی میگن.چون اگه عشقی ه. به این شغپ داشته باشین،همون. از دست 

ون هسررت.. زیاد وقتتون نمیگیرم. انشررالله جشررن فارا میدین. اگه تو این مدت کاری ه. داشررتین،من در خدمتت

  .التحصیلی می بینمتون

با خودکار توی کیف.  تا زدم و  یا دسررررررتش و از زیر چونه اش برداشرررررررت. برگه رو  ولوله ای توی کالس افتاد. پر

لوی و جبرگردوندم. به سمت پریا برگشت.،با همون قیافه ی متفکرش،نگاهش هنوز به رو به رو خیره بود. دست. 

 .صورتش تکون دادم

 کجایی؟_

 .نگاه. نکرد و حالت قبلی خودش و حفظ کرد

 پریا:یعنی همه چی تموم؟

  .همه چه که تموم نشد.یه بخشیش تموم شد_
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کیفش و روی دوشش گذاشت و بلند شد.صدای نفسش رو شنیدم وقتی بازدمش رو به بیرون فرستاد. چقدر 

 .ما خسته ترین آدمایِ خوشحالِ این شهر بودی.حال آدمای توی این اتاق شبیه ه. بود.

 .همون پنج نفر توی کالس،دور استاد جمع شده بودن

 عکس نمیگیری با استاد؟_

پریا:نه. روز جشررررررن هسررررررتش اون موقع باهاش عکس میگیرم االن حال ندارم. اگه تو میخوای عکس بگیری 

  .برو،من جلو در منتظر میمون.

 اون نمیومد،من میرفت. چیکار؟

  .نمیخواد بری._

 .با یه خداحافظی کوتاه با استاد و ه. گروهیا،از کالس بیرون رفتی.. پریا،کیفش و روی شونه اش درست کرد

 .پریا:راستی با طاها صحبت کردم

 خ ؟چی گفت؟_

پریرا:گفرت اول اینکره بهش نگین مرامران رفتره جرایی و برمیگرده...چون بچره رو امیرد الکی میردین و اعتمرادش 

 .هتون از دست میرهنسبت ب

 .نوچی"زیر ل  گفت."

 .من دوماهه همین مدلی ساکتش کردم_

پریا:خ  اشررررررتباه کردی.بعد گفت از طریق نقاشرررررری کردن بهش بگین یا از مربی مهدکودکش بخواین که بهش 

 .بگه

 و بعد خبر ه. یه کسررری باید بهش بگه که پرهام بهش وابسرررتگی داشرررته باشررره...فکر کن. خودت بتونی این کار

انجررام برردی ولی اگرره نمی تونی از مربی مهرردکودکش کمررک بگیر.گفتن این خبر ه. بررایررد در حررد فه. پرهررام 

باشررره...می تونی نقاشررری بکشررری براش و با آرامش و امیدواری و باهاش حرت بزنی. آخر شررر  و بعد از ظهر ه. 

شرررر. ببرینش بیرون!مثال .آخر سررررعی کنین نباشرررره چون بچه خسررررته اس...بعد از ناهار یا صرررربحونه بهش بگین

پارکی،جایی تا حداقپ یک. یادش بره ولی یه چیزی،اصرررال پرهام و نبرین سرررر مزار مادرش،چون هنوز براش اصرررال 

 مناس  نیست. متوجه ای که؟

 .سری تکون دادم تا بفهمه تموم حواس. بهشه



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

157 

 

رد کنه یا پا بکوبه روی پریا:راسررررررتی اگه خواسررررررت گریه کنه یا خواسررررررت داد بزنه یا اسررررررباب بازیاش و بزنه خو

 .زمین...بذارین انجام بده.احساسش و خفه نکنین...همین!تموم چیز هایی که طاها گفت همین بود

 !آب دهن. و قورت دادم. قراره واقعیت و بهش بگ.!چه ترسناک

____________________ 

 .با صدای اعتراض پریا،چش. از بستنی. گرفت.

 !پریا:اَه

 .بستنیش برگردوند و با اخ.،به بستنی کاکائویی که کف دستش افتاده بود نگاه کردقاشق کوچک و توی ظرت 

 .دستمال کاغذی و به سمتش گرفت.،که با تشکری دستمالی و بیرون کشید

  .دستش رو پاک کرد ولی با چهره در ه. صندلی و عق  کشید و بلند شد و صدای غرغرش توی گوش. پیچید

  .ن برم دست. و بشورمپریا:بستنی که نیست...چسبه!م

  .سری تکون دادم و بی معطلی از میز فاصله گرفت

به زور من و از خونه کشونده بیرون و روی صندلی وسه کافی شاب نشوندم. گفته بود دیگه حالش از پایان نامه 

 .و هر چیزی که به اون ربه داشته باشه به. میخوره و دلش هوای تازه میخواست

رهمش مواجه شرررررردم و تا حاال ه. آروم نگرفته بود، فهمیدم این حرت بهونه اش بود برای ولی وقتی با چهره ی د

بیرون اومدن از خونه...خوب می شرررررناختمش...به قول خودش تنها کسررررری که می تونه راحت عصررررربانیش کنه 

 !عماد بود،بخاطره همین هرچه بود برمیگشت به عماد و دعوا و قهر و بی خبری از یار

 یار؟؟

 ...تظر یه جرقه بود تا هواش و به سرم بزنه و پرت. کنه جایی غیر از اینجامغزم،من

 "بستنی توی دهن. و سخت شد و به زور از گلوم پایین رفت و توی دل. غر زدم"امان از این دلتنگی

 .موبایپ و از کنار لیوان برداشت.. برنامه ها رو یکی یکی باز کردم.روی اسمش که رسیدم،مکث کردم

 او؟ رهام و نداشت.،چه بهونه ای داشت. برای حرت زدن بامن اگه پ

 !آب دهن. و قورت دادم.دست. روی کیبورد حرکت کرد."دلتنگت." توی ذهن. نوشته شد و یه "سالم" روی صفحه
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میکرد،باز عقپ،مجاب. میکرد که کار دیگه ای رو انجام بدم. راسرررت ه. میگفت.اصرررال من دل،هر چقدر دیوونگی

ی دریافت میکردم جز یه ممنون یا عوض کردن بحث، طی یه حرکت ماهرانه.اونوقت حالِ من چه میفرسررتادم،چ

  .میشد؟...قطعا بدتر از حاال

به زودی و توی ذهن.  پیام رو فرستادم و موبایپ و خاموش کردم و سعی کردم انتظار دیدن جواب سالم.،اون ه.

 .دم، ولی باز توی دل. سراا خدا رو گرفت.دفن کن.. سرش شلوا بود.باید مدت ها انتظار می کشی

 .من که صداش و نمیخواست.،فقه یه جواب میخواست. که بودنش و بفهم.

ید. دسررررررتمال مچاله شرررررررده ی توی دسررررررت. و محک. روی یه قاشررررررق از بسررررررتنی خوردم و دیگه میل. نکشرررررر

  .کشیدم...بیخیال رژ، من باید این حرص و جایی خالی میکردملب.

ه میشردم،از آدم درون. که هنوز با خدا حرت میزد و نمیفهمید باید آروم بشرینه و منتظر بمونه چون داشرت. کالف

 .و هی  جوره ه. خفه نمی شد

 .پریا برگشت و رو به روم نشست و سرش و پایین انداخت و باز به سکوت پناه برد

 چیزی نمیخوای بگی؟_

 .تخس شد

 .پریا:نه.تو حرت بزن من گوش میکن.

 .دست. و به. گره زدم و روی میز گذاشت.انگشتای دو 

 .باز دعواتون شد_

 .زیر چشمی نگاه. کرد

 .کن آرهپریا:تو فکر

 .یه قاشق از بستنیش خورد

 .من حرفی برای زدن ندارم ولی تو پر از حرفی_

 .حالت چهره اش از ه. باز شد.دیگه خبری از اخمش نبود

 .پریا:چیزی نیس همون دعواهای همیشگی

 .بیای. بیرون بلکه حال و هوام عوض شهن گفت.بخاطره همی
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 عوض شد؟_

 پریا:نه

 چیکار کن. که عوض شه؟_

 .پریا:نمیدون.

 .بستنی. و میخوای بهت بدم؟نمیخورمش_

 .تک خنده ای کرد.همین و میخواست.

 .پریا:شکمو هست. ولی جا برای دوتا بستنی ندارم

 بکشونمش اینجا تا باهاش حرت بزنی؟با عماد حرت زدی؟میخوای زنگ بزن. به یه بهونه ای _

 :باز دوباره عصبانی شد.تکیه اش و به صندلی داد و با غیظ گفت

 .پریا:نمیخوام ریختش و ببین.

 !این بار من بودم که لبخندی زدم. هرچند محو بود و کمرنگ

 !جالبه_

 پریا:چی؟

  .باشهاست همین االن رو به رومولی من دل. میخو اینکه تو دلت نمیخواد اونی که دوست داری و ببینی_

 پریا:شما که همش ه. و می بینین.چته خ ؟

هر روز که نه!اصررررال گاهی اوقات. درحد یه سررررالمِ بعدشرررر. خدافظ...کشرررریک می دادم خوب بود،حداقپ کمتر _

 زتو خونه،فکرم میره سمتش و دل ه. دنبالش و تمرکذهن. میرفت سراغش...ولی االن اینجور نیس. راه که میرم

به مانیتور و هی  کاری ه. برای میام می بین. دوسررررراعت زل زدمبه خودمه. نیسرررررت و نابود میشررررره و وقتی ه.

 .پایان نامه نکردم

 .دستش و توی هوا تکون داد

 پریا:من. عاشق.،ولی این کارا رو نمیکن..زندگی کن بابا
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میزنی و من با دلیپ... از  پ بهش زنگتو عاشررررررقی،من.... تو بی بهونه می بینیش و من با بهونه...تو بی دلی_

وقتی فهمیررردم پرهرررام قراره برگرده تو اون خونررره،برررا خودم کلنجرررار میرم کررره قرار از این بررره بعرررد دیر بررره دیر 

ه برای اینکببینیش.پرهام و می تون. برم مهدکودکش و ببینمش ولی نریمان و چی؟نه...شررایدم ماهی یه بار!اون.

 .پرهام و بیاره من ببینمش

باید حرت و عوض کرد چون من حرفی برای زدن ندارم و تو پر از حرفی!ولی خیلی راه یا:انگار  ها هسرررررررت که پر

از این کنی و بعد بزنی به ماشرررینش بعد بگی ببخشرررید داشرررت.بیشرررتر از یه بار ببینیش. مثال یه ماشرررین کرایه

یوفته رو دستت ولی ارزشش و داره میشدم ،ماشین. خورد به ماشینت.عصبی میشه،خرج زیادی مرد  خیابون

 .چیزی به ذهن. نمیرسه چون چند روز درگیر همین تصادفین...خیلی راهکار های دیگه ه. هست ولی فعال

 !خنده ام گرفت از این راهکارش.تازه شده بود پریای قبلی

 .میگه این دختره دیوونه اس بعد_

 .عاقپ نشون نده لطفاجزوشون...اینقدر خودت و  پریا:عاشقا دیوونن.تو ه.

 !سرم و کج کردم و با همون،لبخند بهش خیره شدم. راست میگفت

 :گفت به سمت. خ. شد. سرش و پایین آورد و آروم تر از قبپ

 .پریا:کارم از گریه گذشته، به آن می خندم...آره بخند!هرچند چشمات همه چی رو لو میده

 .موبایل. که روشن شد،خیز برداشت. سمتش.خودش بودتک خنده ای کردم و سرم و پایین انداخت.. صفحه 

 نریمان:علیک سالم خوبی؟

 :تند تند تایپ کردم. پریا به طعنه و شوخی گفت

 !پریا:اها...این لبخند خوبیه

 .نوشت."خوب.،تو خوبی؟،پرهام که اذیت نمیکنه؟" و فرستادم.گوشی و از جلوی صورت. کنار زدم

 !اذیت نکن دیگه_

 .ونه اش گذاشت و اجازه داد تا انگشتای دستش روی گونه اش بشینهکف دستش و زیر چ

 !پریا:قربونِ ذوقت

 .خدا نکنه ای گفت. که باز صدای موبایپ بلند شد
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 نریمان:خوب. خداروشکر...پرهام. که با بچه های دفتر سرش گرمه.امش  که کشیک نیستی؟

 .انگشتای دست. روی کیبورد به حرکت دراومدن

 .یک ندارم.پرهام و میخوای بیاری پیش.،بیارنه... دیگه کش_

 .نریمان:باشه

 .همین چند جمله بینمون شد،مکالمه امون و تمام!گوشی و کنار گذاشت.

 پریا:تموم؟

 .سری به نشونه ی تایید حرفش،تکون دادم

  .لبش و با زبونش تر کرد. دو دل بود برای حرت زدن

 !بگو_

 .کشیدسرش و پایین انداخت و روی میز خه فرضی 

وقت به خودم و روشررنا پریا:اگه میدونسررت. ته یه شرروخی دوسررتانه میشرره این جاده ای که تنها داری میری. هی 

همچین شرروخی کنی..تو عاشررق نبودی.تو فقه گفته بودی دوسررش داری. هزاران فرق هسررت بین دادمنمیاجازه

 .دوست داشتن و عاشق بودن

 .دستش و توی دست. گرفت.

سررررررت من و پیشررررررش رو کرد. چه این پیام و میفرسررررررتادین،چه نمی فرسررررررتادین.من این راه و یه پیام فقه د_

 !میومدم.اون. به تنهایی

__________________ 

 .مداد رنگی صورتی و برداشت. که مداد قرمز و جلوی چشم. گرفت

 !گپ ها رو قرمز کن.؟صورتی قشنگش میکنه ها_

 .مظلومانه سرش و کج کرد و خندید

یدِه،قرمز انرژی میده به آدمایی که ملی رن. ملی را باید امید داشرته باشرن )نه دیگه،قرمز انرژی میده پرهام:نه د

 (به آدمایی که مری ن،مریض ها باید امید داشته باشن
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 .دل. قنج رفت برای این حرت هایی که از خودم شنیده بود و حاال داشت برای خودم تکرار میکرد

 !حرفش و ه. بخاطره اثر گذاری حرت هاملبخندی به روش زدم.ه. بخاطره 

یده بودم و فکر میکردم وسرررررره هایش نتون.  با پرهام حرت میزدم خودم لرز باید  با فکر اینکه امروز  از صرررررربح 

 .احساس. و کنترل کن. و همه چی خراب بشه،ولی انگار داشت. خوب جلو میرفت.

نه و دوتایی برج های گلبرج روی طاقچه مداد و از دسرتش گرفت. و اجازه دادم دسرت کوچکش روی دسرت. بشری

 .رو رنگ بزنی.

 .آره عزیزم. باید آدما امید داشته باشن. اگه امید از دست بره اونوقت افسرده میشن...بیمارن میشن_

 .پرهام:بعد انوقت میرن پیش دکترا و دکترا ه. بالشون امید می نویسن

  .خندیدن کرد با لحن شیطونی گفت و پشت سرش خندید و من و مجبور به

نه عزیزم. دکترا براشررون امید نمینویسررن. فقه کمکشررون میکنن که امیدوار تر بشررن. چون اگه امید نداشررته _

 !باشن میمیرن

 پرهام:مثله نفش؟

 چی؟_

 :بینیش و با انگشت شست و اشاره گرفت و با صدای تو دماغی گفت

د ه. نداشته باشی. میمیلی. دیده.)نگاه،دماغ. پرهام:نگاه...دماخ. و گرفت.،نفس نمیتش.،بعدش میمیل....امی

 (و گرفت.،نفس نمیکش.،بعدش ه. میمیرم...امید ه. نداشته باشی. میمیری. دیگه

 !آره امید،مثپ نفس کشیدن میمونه،نداشته باشیش،دیگه نیستی. البته دور از جون تو_

ا حالش زودتر خوب خوب شررره. حاال بخاطره همین میگ. وقتی پیش یه بیمار میری. باید بهش امیدواری بدی. ت

 .مداد رنگی آبی و بده تا لباسای بیمار و رنگ کنی.

  .مداد رنگی ها رو بیشتر از قبپ به. ریخت. به کمکش رفت. ولی ردی از مداد رنگی آبی نبود

 پرهام:نیس؟

 نه دیگه!برو ببین تو اتاق،روی میز،توی کمد جایی نذاشتیش؟_

  .ا کمی فشار، از روی زمین بلند شد و راهی اتاق شددو دستش و روی میز گذاشت و ب
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  .دو دست. و باال بردم و بندن. و رو به باال کشیدم. خستگی توی تن. بیداد می کرد

 !نریمان:خسته نباشی

سرررم به سررمت صرردا برگشررت. ح ررورش روی مبپ کناری. شرروکه ام کرد. فکر میکردم روی تخت خواب،توی اتاق 

 !ه با یه عینک زل زده بود به لپ تابخوابیده باشه نه حاال ک

 !سالمت باشی. من فکر کردم خوابی_

نریمان:خواسرررت. بخواب. ولی زنگ زدن و یه سرررری کار ها رو یاد آوری کردن که االن باید انجامشرررون میدادم برای 

 !صبح

ارش دادم و روی قبپ از بلند شررررردن. از پایین مبپ،چند مداد رنگی افتاده کنار میز و برداشرررررت. و روی نقاشررررری قر 

 .مبپ نشست.

دیش  خودش خواسته بود که بیام اینجا!میگفت حداقپ پرهام واکنشی نشون داد بتونه کمک کنه ولی همین 

 :که وارد خونه شدم،پشت به من،دستش و به سمت مبپ دراز کرد و با صدای گرفته ای گفت

و مداد رنگی ه. هست. من فقه برم یک.  نریمان:وسیله برای پذیرایی از خودت روی میز گذاشت.. دفتر نقاشی

  .استراحت کن.. دیش  تا صبح بیدار بودم ولی اگه اتفاقی افتاد،از خواب بیدار میش.

 .همین و گفت و بدون اینکه به سمت. برگرده به سمت اتاق رفت و در و بست

 !چشمام خیره شدن به فرم عینکش!دایره ای شکپ با دسته های باریک سیاه رنگ

  .ای جالبی رو براش ساخته بودقیافه 

 .به سمتش خ. شدم. نگاه. خیره به حالِت عینک بود،نه به رنگی چشمش و نه به زیر چشمش

 .دست. و به سمت عینکش بردم و همزمان با باال آوردن سرش،عینک و از روی چشمش برداشت.

 .ض وارش خنده ام گرفتسرم و پایین انداخت. و عینک و توی دست.،چرخوندم وهمزمان، به صدای اعترا

ببخشررررررید،ما ایرانیا یه رفتار زشررررررتی داری. اون. اینه تا یه عینک می بینی.،دوسرررررررت داری. عینکش و بزنی.. _

 ...عینکت بامزه اس ها

 .سرم و باال آوردم. چرخیدن نگاه. به سمتش مصادت شد با برخوردم با زیر چشمش!...الل شدم

 .نریمان بی توجه به من،خسته وار خندید
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 نریمان:مجبورم گه گاهی عینک بزن.. چیکار کن. خ ؟

 !زیر چشمات_

 .و دستی به چشمش کشید خنده اش و قورت داد

 نریمان:چشه؟

 !نابوده_

 .زیر چشمش گود بود و سیاه. موقع ورود نیمرخش رو فقه دیده بودم و حاال با چهره ی نجیبش رو به رو شدم

 !نریمان:نه،چیزی نیس که

 افتاده. واقعا تو یه روز بیخوابی کشیدی؟زیر چشات گود _

  .نریمان:من از صبح تاحاال صد دفعه از جلوی آینه رد شدم چیزی ندیدم

 .و بیرون کشیدمکیف کنارم و برداشت. و اینه کوچیکی

 !االن بهت نشون میدم.حاال تو هی انکار کن_

 .آینه و به دستش دادم

 !ببین خودت و_

 .ار مبپ گذاشت.آینه و باز کرد و جلوی صورتش گرفتو بست و روی عسلی کنل  تاب 

 !نریمان:چیزی نیس که!همون چشمای همیشگیمه و همه چیز عادیه

 .به سمتش خ. شدم و انگشت اشاره ام و به سمتش گرفت.

 تو به این میگی عادی؟_

 نریمان:کو فرو رفتگی؟

 !ایناها_

 نریمان:چرا من نمی بین. پس؟

. کالفه از جام بلند شدم و مبپ و دور زدم و به بهش،آینه و از دستش گرفت و خ. داشت رسما دیوونه ام میکرد

 .شدم و آینه و نزدیکتر آوردم
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 !می بینی حاال؟_

 !نریمان:نه

نفسرررر. و بیرون فرسررررتادم. لبش جمع شررررد و بهش فشرررراری آورد. ل  باز کردم که باز اعتراض کن. به این انکارِ 

 .بیهود و ساکت شدم

 :خندید،برخالت ظاهر جدیش!آروم گفت.چشماش داشت می 

 می خندی؟_

 .سرش و پایین انداخت و بعد از ثانیه ای باال آورد. این بار صورتش خندید و چشمش برق زد

 .اعتراض نکردم وقتی خیره نگاه. کرد و حرت زدن یادم رفت

 :لبخندش جمع شد. بی پروا گفت.

 !چش. زیاد دیدم ولی چشمات قشنگه _

 :با مکث گفت

 !یمان:پس خوب ندیدی!وگرنه این همه چش. مشکی تو دنیانر 

 !خشک. زد از شیطنت لحن و نگاهش

 "مهیار"

کاله و روی سرررم درسررت کردم و در ماشررین و بسررت..دسررته کلید و از توی جی  پالتوم بیرون کشرریدم و جلوی در 

ید به گشررتن دنبال کلایسررتادم. صرردای ایسررتادن ماشررینی پشررت سرررم شررنیدم و به خیال بودن لعیا،برنگشررت. و 

 .مورد نظرم ادامه دادم

 .صدای باز و بسته در اومد و من کلید و پیدا کردم و توی قفپ در چرخوندم

 ببخشید آقا! خونه ی لعیا میر باقری واحدِ دوهه؟_

 .دست. از چرخوندن کلید، دست برداشت. به سمِت صدایِ مرد چرخیدم

 بله واحد دو نشستن. چیکارشون دارین؟_

 :خت. و همین برام کافی بود. زل در توی چش. و بی پرده گفتنشنا
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 پسر:تو رو َسنَنه؟

 .به بازوم فشار آورد. کارش اونقدر ناگهانی بود که کنار رفت.

  .پسر:بیا کنار بذار به خودش میگ.

 .اینجا نیس_

  .یه پله پایین رفت. چشمکی به قیافه ی بی حوصله ام زد

 !آمارش و داریا_

 !همسرمه_

  .ل شدو ال

 :چندثانیه بعد از حالت شوک بیرون اومد و گفت

 !مرد:خدا خیرت بده زودتر میگفتی خ 

 .. در عق  و باز کرد و سبد گلی و بیرون کشید و به سمت. گرفتشبرگشت و به سمت تاکسی اش رفت

 .این و سبد گپ و سفارش دادن و گفتن برسونی. دستش_

 مهیار:از طرت کیه؟

ته مرد:فقه میدون. از  کارت نوشرررررر یاد رفت. دیگه هرچی هسرررررررت روی اون  یه شرررررررکتی بود.اسررررررمش  طرت 

 .شده.بفرمایید

سرربد گپ و از دسررتش گرفت. و با خداحافظی کوتاهی،ماشررین و دور زد و سرروار شررد. صرربر کردم تا چند متری ازم 

 .ت داشتدور شه و نگاهی به سبد انداخت.. پر بود از گپ ارکیده و رز... همون گپ هایی که لعیا دوس

 .کارت روش و برداشت.

آوازه موفقیتررت تررا اینجررا ه. اومررده. تبریررک میگ. بررابررت خوب تموم شرررررررردن این پروژه ی سررررررنگین.برره امیررد "

 "دیدار...مدیرعامپ شرکت برنامه نویسی خوشه

به مغزم فشررراری آوردم تا اسررر. شررررکتی که لعیا،کارمندش هسرررت و بخاطر بیارم. اخ. نشرررسرررت روی پیشرررونی.. 

 !ه بود؟اسمش خوش
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برگشررررررت. و کلید و چرخوندم و در با هپ کوچیکی باز کردم. اسررررررمش خوشرررررره نبود. مطمئن. اسررررررمش خوشرررررره 

نبود!...مخصوصا که توی سرم "آوازه ی موفقیتت تا اینجا ه. اومده" توی سرم می چرخید،دیگه شک نکردم که 

 !این سبد از جایی فرستاده شد که نباید فرستاده می شد

________________________________ 

 .جاذبه ی زمین قدرتش زیاد شده بود و شدتش اجازه نمی داد قدم بردارم و صات جلوی در خونه ایستادم

اسررررترس توی تن. جوالن می داد و قلب. رو حس میکردم وقتی تند تر از قبپ منقبض می شررررد و با فکر کردن به 

میاورد. با بوقی ماشینی،پام و از زمین جدا کردم و  چند ساعت بعد،تا ثانیه ها استراحت می رفت و نفس. و بند

 .قدمی جلو گذاشت.. روسری. و جلوتر کشیدم و همون چند تار مو رو ه. زیرش پنهون کردم

  .نفس عمیقی کشیدم و جلوتر رفت..با فاصله از در ایتادم و دکمه آیفون و فشار دادم

 .درونی،عرق به خودش ببینه گوشه ی مانتوم و گرفت. تا کف دست. کمتر از این تشویش

 زهرا:کیه؟

 .سرم و باال آوردم. اجازه نداد تا بگ."من.؛نیاز" و در و باز کرد

 !زهرا:بیا تو

از در گذشررت. و آروم بسررتمش. حیاو خونه،برمگردوند به دوماه قبپ!به روزی که با دلشررکسررتگی این خونه ترک 

 .کرده بودم

 .گلدارش و روی سرش،بیشتر کشیدزهرا توی ایوان خونه ظاهر شد. چادر سفید 

 !زهرا:چرا وایسادی اونجا؟بیا داخپ

 !دیگه نموندم و حیاو رو طی کردم.حالش رو پرسیدم و حال. و پرسید و این شد احوالهرسی های ما

وارد خونه شرررردم. به پذیرایی که رسرررریدم،مادری و دیدم که خ. شررررده بود و ظرت میوه ها و روی میز میذاشررررت. 

 :که چادرش و جمع میکرد گفتزهرا،همونطور 

 .زهرا:مامان!نیاز اومداااا

 !سالم حاج خان._

 .قد،راست کرد و با لبخند متینی، به سمت. برگشت
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 !،خیلی خوش اومدیمامان:سالم عزیزم

راهنمایی. کرد سررمت یکی از مبپ ها،با تشررکری ازش، روی تک مبلی نشررسررت.. زهرا،لیوان شررربتی و از روی میز 

 .ت. دادبرداشت و به دس

 پرهام کجاس؟_

 !سعی کردم سوتی ندم. نگ. خبر دارم از بودن پرهام پیش نریمان

 !زهرا:قراره نریمان بیارش اینجا. یه چند دقیقه ای طبق معمول تاخیری داره ولی میاد حتما

ن و از ایکمی از شرررررربت. خوردم و لیوان و روی میز برگردوندم. گرمای خونه،ک. ک. به زیر پوسرررررت. نفوذ کرد و تن. 

  .سرما نجات داد و حال. خوب شد

 .زهرا:پالتوت و بده به من و راحت باش

بایل. و از توی جیبش  پالتو رو از دسررررررت. بگیره،مو بی هی  چون و چرایی حرفش و عملی کردم و قبپ از اینکه 

 .خارج کردم که توی دست. لرزید

 سبحان حالش چطوره؟_

 .بود نگاهی به اس. روی صفحه انداخت.. نریمان

  .زهرا:خوبه. توی اتاقه،فعال برم این پالتو و بذارم توی کمدم برمیگردم

 .. بعد از چند دقیقه سوال. و جواب داده بودپشتش رو به من کرد و همزمان پیام نریمان و باز کردم

 !نریمان:جلوی در خونه ام

 .شدم و صدای زنگ توی خونه پیچید. مادرش،از توی آشهزخونه بیرون اومد. بلند

 .باز میکن._

چهره اش و که توی صررررفحه ی آیفون دیدم،با فشررررار دادن دکمه در و براش باز کردم. برگشررررت. و دسررررتگیره در و 

 .پایین فرستادم

با دیدنش جلوی در،گوشرررره لب. و به دندون گرفت. و سررررعی کردم لبخندی که از دیدنش روی لب. نقش بسررررت و 

  .پاک کن.
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. تا مادرش،این حال من و نبینه!هرچند راهروی ورودی مانعی در برابرش بود ولی سرررم و بیرون بردم و در و بسررت

 .محض احتیاو،حواس. به حرکات. بود

  .دست پرهام توی دستش بود و با قدم های بلند،به سمت در ورودی اومد

همون  حرفش و با پرهام تموم کرد.چشرررررر.،ازش گرفت و سرررررررش و باال آورد و من،منتظر همین نگاه بودم تا با

 "لبخند،آروم ل  بزن."خسته نباشی

 .متوجه شد و سرش و تکون داد و لبخند کمرنگی زد

 .پرهام،به سمت. دوید. آبنبات توی دستش و ،در هوا تکون داد

 (پرهام:ببین برام چی خلیده؟)خریده؟

 .و توی جا کفشی گذاشتبغلش کردم. نریمان کفش هاش و از پاش در آورد

 نریمان:خوبی؟

 .آبنبات رنگی توی دست پرهام گرفت. چش. از

لبخندم روی لب. محفوظ مونده بود. کاش، خبر داشررررررت از این معجزه های بی خبرش! چه راحت می تونسررررررت 

 .حال. رو خوب کنه...منی که تا چند دقیقه پیش،استرس خرخره ام و ذره ذره می جوید

 خداروشکر تو خوبی؟_

ای پرهام و باز کرد. وانمود کرد فقه من و میشررررناسرررره و برای جدی شررررد و سرررررش و پایین انداخت. بند کفش ه

 .کمک،اینجا ایستاده بود

 نریمان:خوب.!استرس که نداری؟

ولی اگه بری...اگه از این راهرو ردشی...اگه هنوز جدی بمونی...اگه وانمود کنی فقه در حد یه آشنا من  نه،ندارم

ونوقت اتفاق پیش روم و دوباره باور میکن. و این تشویش و می شناسی... اگه حس کن. وسه این خونه تنهام،ا

 .برمیگرده

 .حرت هام و توی ذهن. خفه کردم

 !نه_

 :کفش های پرهام و کنار کفش هاش گذاشت و زیر ل  گفت



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

170 

 

  .نریمان:بری. تا کسی چیزی نگفت

 .لپ پرهام و بوسیدم و به دنبالِ نریمان رفت.. روی همون مبپ قبلی نشست.

ادرش حرت می زد و زهرا از اتاق بیرون اومد و من.،بین موهای پرهام بود تا از جلوی صررورتش کنارش نریمان با م

 .بزن.

چند دقیقه ای گذشرررت. زهرا کنارم نشرررسرررت و نریمان کنارش و حاج خان. ه. مبپ رو به رویی و برای نشرررسرررتن 

 .انتخاب کرد. پرهام و از روی پاهام،پایین گذاشت.

 .شه. پات بهش نخوره پرهامحواست به پایه میز با_

 پرهام:باشه

انگشرت های دسرت. و به. گره زدم و نگاهی انداخت. به جمعِ سراکت!نفسر. و بیرون فرسرتادم و باز ضرربان قلب. 

 !تند شد. گفته بودم بر میگردم به جندساعت قبپ

 مادر:میخوای بری تو اتاق؟

 خواب نیس که؟_

  .ش نگفتی.مادر:نه چند دقیقه ای هست که بیداره!فقه به

نگاهی به دو نفر کناری. انداخت..سررررشرررون پایین بودن و معلوم نبود به چی فکر میکردن که از اطرات خودشرررون 

 .بی خبر بودن

 .پرهام،پایین لباس. و کشید

 پرهام:برم توپ. و بیال.)بیارم(؟حوصله ام سر رفته

  .دو دقیقه صبر کن_

 .زهرا:تو اتاقه خودم بعد میرم برا میارم

 .ه ی پرهام،دره. شد و سر جاش نشستقیاف

 !پرهام:پس میل.)میرم( پیش ماهی ها

 .ماهی های توی آکواریوم روی اپن رو می گفت.برای اینکه بهونه نکنه جوابش رو دادم
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 .باشه پاشو برو_

 معطپ نکرد و بلند شد و به سمت،اپن رفت.گاه. ازش گرفت.

 !اگه بخواین،همین االن بری._

 .پرهام. مادر:من فقه نگران

 .زهرا:چیزی نمیشه.با یه روانشناس صحبت کرده. میدونه باید چیکار کنه

 .مادر:امیدوارم

.توی دل. صلوات نذر کردم برای خوب تموم شدن این اتفاق. سربرگردوندم به و بلند شدم نفس عمیقی کشیدم

 !سمت آکواریوم و همزمان پرهام و صدا زدم که حرت توی دهن. ماسید...نبودش

 .یمان اولین نفر از روی مبپ بلند شد و با چشمای متعج  به جای خالی پرهام نگاه کردنر 

 نریمان:پرهام؟

صدای جیغ بلندی که توی خونه پیچید،فقه شنیدم یه نفر توی گوش. گفت"یا حسین" و بعدش ه. به سمت 

  .در دوید

  .فت و بیرون کشیدپشت سرش رفت.. در اتاقی باز بود و زهرا دستِ  پرهام وحشت زده رو گر 

زهرا،سررر پرهام و به سررینه اش فشرررد. نریمان به اتاق برگشررت و در و بسررت و من و مادرش،سررعی کردی. پرهام و 

 ...!آروم کنی....با حرت زدن،با پاک کردن اشک هاش

 .اون همه برنامه ریزی،یهو همه چی به. ریخت

 !بینیش؟ببین حالش خوبهببین پرهام جان.،ببین بابا سبحانه...مگه دلت نمیخواست ب_

تا مادرش ذکر میگفت و زهرا آروم کنار گوشررررررش حرت میزد . پرهام و از زهرا گرفت..اونقدر راه رفت. توی خونه،

  .صدای هق هقش کمتر شد و نریمان آشفته از اتاق بیرون اومد

 مادر:سبحان خوبه؟

 .تظار نداشت پرهام جیغ بزنهنریمان:نه....گفته حوصله نداره و فعال نمیخواد،پرهام و ببینه! ان

 .زهرا:بچه اس دیگه!تو اون وضعیت دیدش ترسیده
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 :به سمت. اومد و با لحن آرومی به پرهام گفت

 خودم برات توب و میارم؟ببین بابا رو ناراحت کردی؟ زهرا:چرا رفتی سمت اتاقا؟مگه نگفت.

 (پرهام:نمیاورلدیش!)نمی آوردیش

 .صدای پرهام،هنوز گریه داشت

 :میاوردمش.چرا نمیاوردمش برات؟زهرا

 نریمان:حاال اَد باید بره تو اتاق تو؟

 !زهرا:میدونه وسیله بازیاش تو اتاق منن. از کجا خبر داشت که سبحان چند وقته اونجا

 .مادرش،با تشر وسه حرت هاشون فاصله ای انداخت

 .مامان:آروم صحبت کنین میشنوه

 :م گفت.سرم و پایین بردم و کنار گوش پرهام آرو

 قرار بود گریه کنی؟_

گریه اش بدتر اوج گرفت و به لباس. چنگ انداخت.سرش و بوسیدم و دوباره زمزمه وار باهاش حرت زدن تا آروم 

 بشه ولی تغییر چندانی نداشت. نریمان به سمت. اومد و دستاش و رو به روی پرهام گرفت

 !نریمان:بیا بغل....بیا که میخوام برمت پارک

 ذاری اینجا بمونه؟زهرا:نمی

 .نریمان:اینجا موندش فایده ای نداره

 .پرهام و به بغپ کشید و اجازه داد تا پرهام صورتش و با شونه اش پنهون کنه

 .کلید و از جا کلیدی برداشت و با خداحافظی بیرون رفت

 یش بود و رویبه پشت برگشت.. زهرا تکیه اش و به ستون آشهزخونه داده بود و مادرش ه. دستش روی پیشون

  .مبپ نشسته بود

به سررررمت در اتاق سرررربحان رفت.. با صرررردای باز شرررردن در،نگاه خیرشررررون و روی خودم حس کردم. در و کامپ باز 

 .نکردم،فقه درحدی که ببین. صورتی که روشو به سمت دیوار برگردونده بود
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ود،دل. و به درد میاورد. ویلچر کنار تختش و جسرر. و صررورِت ضررعیفش که حتی توی تاریکی ه. برام مشررخص ب

چه انتظاری داشرررررت. از بچه ای عادت کرده بود به دیدن چهره سررررررحال پدرش و حاال ازش میخواسرررررت در برابر 

 .تصویر رو به روش جیغ نزنه،گریه نکنه و خفقان بگیره

 .در و بست.. کیف. و از روی مبپ برداشت.

 زهرا:میخوای بری؟

 .دیگه موندن. فایده ای نداره_

 !:بذار حداقپ زنگ بزنی. آژانسمامان

 .تا خیابون اصلی پیاده میرم.بالخره یه تاکسی پیدا میشه_

  .زهرا چند قدمی به سمت. برداشت و باقیِ فاصله رو خوم ک. کردم

 .زهرا:این پند وقت خیلی زحمت کشیدی ممنون. ازت

 !ولی همه چی خراب شد_

 .ازم باهات حرت دارمزهرا:آخرش،با همین رفتارش رو به رو می شدی..ولی ب

 .انشالله تو یه وقت آزاد باه. خیلی حرت میزنی._

انشالله" رو زیر ل  تکرار کرد. از مادرش خداحافظی کردم و به سمت در رفت.. کفش هام و پام کردم که موبایل. "

 .زنگ خورد

 .موبایپ و کنار گوش. قرار دادم

 .نریمان:پاشو بیا،سرکوچه منتظرت.

_______________________ 

 .و بعد از نشستن روی صندلی،آروم بستمش در ماشین و باز کردم

 نریمان:هنوز آروم نشدی پرهام؟

 .نگاهش از آینه ی جلو،به پرهام بود. پرهام،فین فینی کرد و چیزی نگفت

 نریمان:میخوای نری.؟
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ن به نشونه ی منفی تکو برگشت. و از بین صندلی به پرهامی که گوشه ای کز کرده بود نگاهی انداخت.. سرش و

  .داد

 .نریمان:پس فعال سعی کن آروم باشی بعد باه. دیگه صحبت میکن..حاال ه. میخوام بهت شکالت بدم

 :ماشین و روشن کرد و در همون حین،خطاب به من گفت

 .نریمان:داشبورد و باز کن و یه بسته شکالت در بیار

. و باز کردم. سرره جعبه شررکالت کوچیک رو به روم ظاهر شررد پرهام،تنه اش و بین دو صررندلی جا کرد. داشرربورد

  .. نی. نگاهی به دست. انداخت و ماشین و حرکت دادتوی دست. گرفتمشون

 .نریمان:یکیش و باز کن

 :یکی از جعبه ها و روی پام گذاشت. و دوتای دیگه رو سرجاشون برگردوندم،داشبورد و نبست. که گفت

 .بردار بذار تو کیفتنریمان:دوتا جعبه ها رو 

 .نه ممنون. یه دونه شکالت از همین جعبه میخورم_

 .نریمان:اون دوتا رو امروز واسه خودت خریدم

مکث کردم روی چهره اش... تغییر رنگ نگاه. و نمی تونسررررت. پنهون کن. وقتی خوشرررری نشررررسررررت توی دل. و 

 !شوق،توی چشمام

 !بود؟دست. به سمت جعبه رفت. واقعا برای خودم خریده 

 .آروم ل  زدم

_ ً  !مرسی واقعا

 .سرم و کج کردم سمتش و با لبخند نگاهش کردم

 .انتظار نداشت._

 !چش. از خیابون گرفت و سرش و به سمت. برگردوند...مکثی کرد و دوباره خیره شد به رو به روش

 .آروم ل  باز کرد

 !نریمان:خواهش
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 .دفقطر جعبه رو باز کردم

 !تلخ دوست داشته باشی.پرهام که دوست دارهنریمان: امیدوارم شکالت 

 .اتفاقا دوست دارم. میذارمشون برای وقتایی که قراره بیدار بمون. و درس بخون. با قهوه میخورمشون_

یکی از شرررکالت های توی جعبه رو بیردن کشررریدم. دسرررت. و به سرررمت پرهام دراز کردم و شرررکالت و به دسرررتش 

  .دادم

 ار کردی؟نریمان:راستی امتحانت و چیک

یاد بدبختی های امتحان افتادم و داشت بازدم."آه" می شد که جلوش و گرفت.. چقدر بدبختی کشیده بودم سر 

 !این امتحان

 .نُه شدم_

 !نریمان:پاسش نکردی پس

 !با استاد حرت زدم که یه سری مشکالت داشت. و اینا...شد ده_

 :ابروهاش باال پرید. با لحن تمسخر آمیز و شوخی گفت

 !ریمان:اوه!خدا زیاد کنه این استادا رون

 .با خنده از این حرکتش"انشالله" ایی زیر ل  تکرار کردم و یکی از شکالت ها رو به سمتش گرفت.

 !بفرما!این. از سهمیه تو_

 .بدونِ اینکه شکالت و از جلدش بیرون بکشه،تا نصفه توی دهنش گذاشت و جلد و به بیرون کشید

 این چه کاریه؟_

 ن:کیف خوردن شکالت به همینه. فردا کشیکی؟نریما

 !کشیک هام تموم شد. دور پایان نامه ام._

 !نریمان:نگفته بودی

 !ندیده بودمت_
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.شونه ای باال انداخت. و اجازه دادم هنوز با نگاهش با من حرت بزنه و بگه"مقصر من نگاهش به سمت. برگشت

 "شدم؟

 .صات روی صندلی نشست.

 حاال کجا میری.؟_

 !یمان:یه جایینر 

طوالنی چشرر. بهش دوخت. تا بفهمه این کنجکاو کردنِ من کار قشررنگی نیسررت. شررونه ای باال انداخت تا ادای 

 .تا شاید جبران این حاضر جوابی قبلی باشه . سرتق شده بود و میخواست حرص بدهمن و در بیاره

 :خودم و بیخیال نشون دادم.چندثانیه طول نکشید که گفت

 !ی بدی نمیری.نریمان:جا

________________ 

 "لعیا"

 .در خونه و باز کردم و کلید و از توی در بیرون کشیدم و با پا آروم بستمش

محیا و روی دستام جابه جا کردم و به سمت اتاقش رفت.. آروم روی تخت خوابش قرارش دادم و برگشت.. مقنعه 

  .میکردم راهی آشهزخونه شدمرو از سرم کشیدم و همونطور که دکمه های پالتوم و باز 

می بینمش. روی مبپ سررره نفره...با گیتاری که به دسرررت داشرررت و نگاهی که به نُت های روی کاغذ رو به رواش 

 .نشسته بود

 .سالم_

سررررکوتش در برابر صرررردایی که شررررک نداشررررت. شررررنید،عجی  بود. تنها واکنشررررش دقیق ترشرررردنش روی کاغذ 

 !بود.همین

. و در یخچال و باز کردم و در آخر با لیوان آب پر شررررده ای از آشررررهزخونه بیرون دسررررت از آخرین دکمه برداشررررت

  .زدم

 .مهیار:سبد گپ برات فرستادن

 .این و درحالی گفت که پام و برای قدم دوم برداشته بودم. عق  گرد کردم
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 برای من؟_

 .وباز،حرفی نزد

 .بود و دیدمچند قدمی به سمتش رفت. تا سبد گلی که بین دوتا مبپ روی زمین 

 از طرت کیه؟_

 .کاغذ زیری و باالی برگه ی قبلی قرار داد

 !مهیار:از یه شرکت

 .روی مبپ نشست. و سبد گپ و باال آوردم

 .متن و خوندن. همه چیز آروم و خوب بود ولی نه تا زمانی که به نام شرکت رسیدم

فقه تکرار نیکرد که این متن رو ه.  سرررررربد گپ و از جلوی صررررررورت. کنار زدم و نگاه. رد مهیار و گرفت و ذهن.

 .مهدی خونده بود

 .مهیار :خوشه!...اسمش برام آشناس

 :صورتش و به سمت. برگردوند و با چشمای ریز شده ای گفت

 مهیار:مدیرعاملش کی بود؟

نمایش بازی میکرد. وقتی سرش و پایین انداخت و با قیافه ای دره. سعی میکرد به من بگه چیزی یادش نمیاد

. 

  .قیافه ی شوکه زده و مبهوت و دیدم و دست برنداشت

 مهیار:نگفتی؟اسمش چی بود؟

 .ربطی به قبال نداره اون فقه یه همکاره_

 !مهیار:میخوام...اسمش و...بدون.

  .جمله رو شکسته بود و تاکید وار،کلمه به کلمه اش و به زبون میاورد

 !یاوری_

 مهیار:اسمش؟
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 .یاسین_

 .آب و از روی میز برداشت و لیوان خالی و پر کرد سری تکون داد. پارچ

 .حتما خبر ها رو از بچه ها شنید بعد این گپ ها رو فرستاد_

 .لیوان و روی میز برگردوند و بلند شد

 .مهیار این!اصال ربطی به سه سال پیش نداره. اون تموم شد رفت_

 .گر گرفت و سر جاش نشست و به سمتن برگشت

شررررده وقتی بعد از دو سررررال زندگی کردن فهمیدم دلیپ شرررررطتت برای رفتن به لندن، فقه مهیار:کی گفته تموم 

بخاطره دیدن اون کثافته!چی تموم شرررررررده وقتی هنوز سررررررردی.وقتی هنوز نمیدونی با یه نفر دیگه داری زندگی 

 .میکنی

فهمی؟...اون. تو که نمیدونی روزی چند مرتبه به خودم میگ. غله کردی،اشررررررتباه کردی.خودخواهی کردی.می 

منی که عاشررررررق بودم و به این فکر میکردم که تو بیای!حتی با هزارتا شرررررررو!فقه بیای...فکر میکردم همه چی 

 .خوب میشه ولی نشد

 !. نذاشت بگ. من خودخواهی کردم توه.پاشد. نموند. نذاشت حرت بزن.. نذاشت بگ. هر دومون مقصری.

 .پ تکیه دادم و چش. بست.در حموم محک. به. کوبیده شد. سرم و به مب

 !لعنت بهت یاسین!که بدبختی هات قرار نیس دست از سرم برداره_

 "نیاز"

 .ماشین و توی پارکینگ کنار جاده پارک کرد

 .نریمان:پیاده شین

 .کمربندم و باز کردم. ظرت ذرت مکزیکی و از کنسول ماشین برداشت. و پیاده شدم

 !دن به شهر رو به رو اشدر ماشین و آروم بست. و چشمان. خیره ش

فکر نمی کردم در نیمه های این جاده ی خلوت،همچین صحنه ای باشد.خونه های کنار ه. چیده شده با چراا 

 !های که تاریکی شهر و روشن کرده بودن

 .دست. و توی جی  پالتوم فرو کردم. اینجا سرما رو بیشتر می شد احساس کرد
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وندم. نریمان،نه چراِا های ماشین و خاموش کرده بود و نه صدای آهنگ و نیومدن و نی. تنه ام و به عق  برگرد

 !قطع

 .فقه پیاده شده بود و کمک پرهام میکرد تا از ماشین بیرون بیاد

 .نریمان،دستش رو گرفت و در و بست

 !جای قشنگیه_

 !نریمان:آره

 .کنارم ایستاد

نریمان:یه روز با مهدی اومدی. بیرون بعد بی هی  دلیلی همین جاده رو اومدی. باال!آخرش. زدی. کنار و اینجا رو 

 .دیدی.

 .پرهام چند قدمی جلو رفت. خ. شدم و دستش و کشیدم

 !بیا عق . میوفتی پایین_

 .خسته نیستی پرهام؟نریمان:این همه تو پارک بازی کردی

 .ق سری تکون داد و نوچی گفتپرهام،نمکی خندید و سرت

 .یه قاشق از ذرت مکزیکی خوردم

 نریمان:جلسه ی دفاعت کیه؟

 !هفته ی دیگه_

 .چشمکی زد

 !نریمان:شیرینی من یادت نره

 .سرم و کج کردم

 !توی شیرینی دادن تو رو یادم بره؟محاله_

 !گفت. و خندیدم.فارا از نگاه خیره اش
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ه از ذرت برداشت.. ظرت ذرت خودش و نیاورده بود و دست. و به سمتش خنده ام ک. ک. ناپدید شد و قاشق دیگ

 .گرفت.

 نمیخوری؟_

 نریمان:همیشه موقع حرت زدن سرت و کج میکنی و می خندی؟

خنده ام پر رنگ تر شد و از عمدا،بیشتر کج شدم رو به روش که دسته موهایی که پشت گوش. فرستاده بودن از 

 .زیر شال سر خوردن

 یش.؟چیه؟زشت م_

  .چندثانیه ای منتظرش شدم تا جواب بده ولی چیزی جز یه نگاه طوالنی دستگیرم نشد

  .پرهام گوشه مانتوم و کشید که قد صات کردم

 :با ذوق گفت

 .پرهام:عه...نیازی این آهنگه

  .حواس. پرت موزیکی که داشت از ماشین پخش می شد،شد

 هنوز میشه عاشق بود،تو باشی کار سختی نیست"

 "ون مرز با من باش،اگرچه دیگه وقتی نیسبد

که دسرررررررت پرهام و بگیرم و  یا پخش کرده بود و وادارم کرد  نه،پر که این آهنگ و توی خو یادم اومد. روز اولی 

 .برقص.

 .پرهام،لباس. و بیشتر کشید و جیغ کشید

 (پرهام:بلقصی....بلقصی.)برقصی.،برقصی.

 .و بگیرم. چه درخواستی ه. کرده بودپرهام و بغپ کردم و نتونست. جلوی خنده ام 

  .دیوونه بازی در نیار پرهام. نمیشه رقصید_

  .با دستش چند بار به سینه ام زد

 !پرهام:برقصی.
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  .برای اینکه آروم بشه فقه سرجام تکون خوردم

 خوبه؟_

 !پرهام:بیشتر

 !عه_

 .محک. تر از قبپ زد

 !پرهام:بیشتر

 .صدام باال رفت

 !باشههه_

 .از قبپ این بار به سمت راست رفت. و بعد ه. چپ. خنده ام شدت گرفتفقه بیشتر 

 !از دست تو پرهام_

_________________ 

 "نریمان"

 !دیوونه شده بودن هر دو نفرشون

صدای قهقه و خنده اشون سکوت و شکسته بود و توی ف ا پخش می شد و پرهام سعی میکرد آهنگ و داد 

 .نهبزنه و نیاز آروم باهاش زمزمه ک

 .نیاز،صورتش و به سمت. برگردوند

 "کنارت اونقدر آروم.،که از مرج ه. نمی ترس."

 ...خواننده توی گوش. خونده بود و نیاز همین یه بیت رو آروم و با لبخند،ل  زد

به این فکر کردم که اگه حوا بود.آدم رو چه نیاز به سی  برای تبعیدی؟وقتی شیطنت بیدار شده اش توی چهره 

 .یان بوداش نما

___________________ 

 !تنِ خسته ام روی زمین نشوندم. بی توجه به گرد و غبار روی سرامیک های کِف کالس
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نفسرررر. و بیرون فرسررررتادم و دسررررتی به پیشررررونی. کشرررریدم. تو این سرررررمای زمسررررتون،عرق کالفه ام کرده بود و 

 !همش،ناشی این بدو بدو های اول صبح تاحاال و استرس این دفاع اس

 .. االن استاد ه. استادا پیداشون شهپریا:عه؟تو که نشستی!پاشو از روی زمین دختر کپ لباست کثیف شده

  .در کالس رو که باز کرده بود و بست.لباس. و از روی شونه ام گرفت و کشید

 !پریا:حداقپ می نشستی روی یکی از این صندلیا...پاشو بهت میگ.

 .دو دقیقه صبر کن. تازه نشست._

  .وان آبی و به سمت. گرفتلی

  .پریا:آب قندِ...بخور ضعف نکنی

 .خوب._

 !خوب بودم ولی نه به معنی واقعی کلمه

 .این تنش،خفه شدنی نبود

 .پریا:االن خوبی.بذار استادا بیان اون وقت حالت و می بین.

 .راست می گفت و من حرت نداشت. که بزن.

  .زِ کنار دیوار انداختلیوان و از دستش گرفت..برگشت و نگاهی به می

 خوب چیده شده؟_

پریا:آره.ولی بنظرم نیازی به کاب کیک و میوه و شرررررریرینی و شررررررکالت و آبمیوه و این خرت و پرتا نبود. یه آب 

 !معدنی ه. بس بود

 .چشمکی نثارم کرد

 .پریا:نه که استادامون ک. توقعن،بخاطره همین میگ.

 .مات بودخودش ه. می دونست این خوراکی ها از الزا

کمی از آب قند مزه کردم و موبایل. و از روی پام برداشت. به امید اینکه جواب. و داده باشه ولی هی  اسمی ازش 

  .نبود
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 التحصیلیمون آخر هفته اس؟پریا:راستی فهمیدی جشن فارا

 نه!کی گفته؟_

 .پریا:بچه ها!البته قطعی نیست

  .من فکر کردم برای بعد از عید_

  .دبه پیشونیش ز 

 پریا:آخ،گفتی عید. برای عید خرید کردی؟

 !سرم و باال و پایین بردم. این خرید ها چندان مه. نبودن،حداقپ برای من

 .صفحه موبایل. روشن شد. بالخره جواب داد

 نریمان:استرس که نداری؟

 :تصدای کشیده شدن صندلی رو سرامیک سدم و باال برد. پریا روی صندلی نشست و با بی حوصلگی گف

. فوقش میرم از سرررکوچه امون یه شررال میخرم،حداقپ حس کن. پریا:من. خرید نکردم. حوصررله خرید ه. ندارم

 .عید شده

 !دیگه حواس. به پریا نبود. حس میکردم فقه جمله ها رو میشنوم و دریغ از درک کردنشون

  .حواسِ من جایی دیگه ای بود.جایی کنار گوشی

 .یره شدم به پیامسرم و تند تند تکون دادم و خ

 .یک. استرس دارم که طبیعیه_

 .پیام و فرستادم. چند ثانیه طول کشید تا جواب. و بده

و فرصرررررت نده که به سررررروتیت فکر  نریمان:تو کنفرانس،اگه سررررروتی دادی.وانمود کن اتفاقی نیوفتاده و ادامه بده

ردن صررررفحه ی پاورپونت،نفس کنن. گوشرررره ی مانتوت رو نگیر اگه دسررررتت لرزید. فقه سررررعی کن بین عوض ک

عمیق بکشرری. شررمرده و آروم باهاشررون حرت بزن و به مغزت اجازه بده که برای تکمیپ کردن جمله ها،کلمه پیدا 

کنه. چون گاهی اوقات به خودت میای می بینی که یه جمله ای گفتی که معنیشرررررر. خودت نمیدونی.امیدوارم 

 .موفق باشی

 !ها،اینقدر حال. و تغییر بده و استرس. و کمتر کنه و ریت. نفس هام و منظ. فکر نمی کردم این پیاما و این حرت
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 .خبر نداشت،چه معجزه ای بود وسه زندگی.

 ممنون بابت راهنماییات.میمونه تو ذهن..فقه بسته ای به دستت نرسید؟_

 .پریا کالفه پوفی کشید

 !پریا:این استادا چرا نمیان؟ساعت از ده گذشته که

 .ه نکن. میاننمیدون.. عجل_

 .یه بار دیگه پیامش روی گوشی. نقش بست

 نریمان:کدوم بسته؟

 .شیرینی دفاع. و فرستادم_

چه فرقی می کرد قبول بش. یا نه تا براش شیرینی میفرستادم؟وقتی قرار بود تموم این شیرینی ها خورده بشن 

 .و من قول کمی از خوراکی های رو میز و به نریمان داده بودم

 نه هنوز چیزی برام نیومد ولی توکه هنوز دفاع نکردی؟نریمان:

 .مه. نیست_

در اتاق زده شرررد.تا به خودم بیام و بفهم. کجا نشرررسرررت. و تو چه وضرررعیتی.،یه جفت کفش مردونه چرم، کنارم 

 .ایستاد

  .از روی زمین بلند شدم و مانتوم و تکون دادم تا خاک های روش پاک بشن

 .استاد،تک خنده ای کرد

 !د:انگار زیادی خسته شدین خان. دکتر،شما که تازه اول راهتونهاستا

 .ببخشید،شرمنده_

 .پیام بعدیش و نخوندم. پیامی که نوشته بود

 نریمان:نتیجه جلسه رو به. خبر بده. چه خوب باشه چه بد...آدرس ه. بفرست،میام دنبالت

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

 .در ماشین و باز کردم و نشست.
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 سالم.خوبی؟_

  .مت. برگشت و تکیه اش و به در ماشین دادبه س

 !نریمان:خوشحالیا

 .لبخند روی لب. و چشمایی که از ذوق برق میزدن،کامپ حس درونی. و لو می دادن

  .دستی از پشت روی گونه ام نشست و صدای کودکانه اش توی ماشین پیچید

 (چی خریدی.؟ پرهام:خاله جون،بیا ببین بالت چی خلیدی.؟)خاله جون،بیا ببین برات

 .دست کوچیکش و از روی گونه ام پایین آوردم و بوسیدم. سرم و به سمتش برگردوندم

 .دورت بگردم_

سرجاش نشست و باکس مشکی رنگ کنارش و تازه دیدم.سعی کرد بلندش کنه که احسان از بین دو صندلی 

 .خ. شد

 .نریمان:بذار کمکت کن.

 .ت دیگرش و پرهامیه طرت باکس کوچیک خودش گرفته بود و طر 

 !پرهام:من،میدمش!من

  .نریمان:باشه،فعال بذار حواس. باشه نیوفته

 .پرهام که بیرون دو تا صندلی قرار گرفت،احسان دستش و از باکس جدا کرد و فقه از زیر،هواش و داشت

 .پرهام دستش و به سختی به سمت. دراز کرد.معلوم بود که وزن باکس براش سنگینی میکرد

 (بفلما.)بفرماپرهام:

 .لبخندم پر رنگ تر شد. در جعبه رو باز کردم.سه ردیف گپ صورتی،درونش و پوشونده بود

 .نریمان:مبارک باشه

 .چش. از گپ ها گرفت.

چی میگفت.؟اصرررال چه می تونسرررت. بگ. که بفهمه چقدر می تونسرررت با ح رررورش،با همین گپ ها،خوشرررحال. 

 کنه؟
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 :وار بگ.فقه توانایی این و داشت. که زمزمه 

 !ممنون_

 !و همین

 .صات نشست.ماشین و روشن کرد. از آینه روبه روش،نگاهی به عق  انداخت

 نریمان:کجا بری. آقا پرهام؟

 .بری. پیتزا بخوری._

 :ماشین و روشن کرد و خبیثانه گفت

 .نریمان:آفرین عزیزم. میری. چلو کباب میخوری.

 .پرهام جیغ زد و نریمان خندید

 همین جا میموند؟چی میشد زندگی 

 !روی همین لحظه ها و ثانیه ها

 !شاید اونوقت،خوشبخت ترین آدم دنیا،من بودم

 نریمان:حاال این کاب کیک ها رو باید خورد؟

 .به جویدن غذام ادامه دادم و سعی کردم جلوی همون تک خنده رو بگیرم تا از خفگی احتمالی دور بش.

 .موبایل. روشن شدغذای توی دهن. و قورت دادم. که صفحه ی 

 آره دیگه. نظر دیگه ای داری مگه؟_

شرررررماره ای روی صرررررفحه نقش بسرررررته بود که برای. هی  آشرررررنایی نداشرررررت. چشرررررمام و ریز تر کردم و دقیق تر 

 .خوندمش

 ...حیفهنریمان:نمیشه نگهشون داشت تو کمد؟آخه حیفه اینا رو بخوری.این همه با کاله و کتاب تزئیین شده.

 .و با خنده ادا کرد. شوخیش گرفته بود جمله ی آخرش

 .تا خواست. رد تماس بدم،قطع شد. بیخیال سرم و باال آوردم

 هر جور دوست داری.ولی طعمشون خیلی خوبه !می تونی از خیرشون بگذری؟_
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عق  کشرررررید و تکیه اش و به صرررررندلی داد. با شررررریطنت نگاهش کردم. حدس میزدم که جوابش"نه" باشررررره. او 

 !این حرت ها بود که بخواد بیخیال کیک ها شهشکمو تر از 

 .دوباره صفحه موبایپ حواس. و پرت کرد. پیام فرستاده بود

 "سالم نیاز خان.،قصدم مزاحمت نیست،من هامون.،پسرخاله ی یلدا،ممنون میش. جواب بدین.واجبه"

جعبه بیرون کشید و در همون همین پیام،ذهن. و درگیر کرد ولی نه تا زمانی که نریمان خ. شد و دستمالی و از 

 :حال گفت

 !نریمان:راستش،نه

میشررناسررمش،کافی بود تا ولوله حرفش،مهره تاییدی زد به حدسِ توی ذهن. زد و همین که فهمیدم بیشررترازقبپ

 .ای در دل. به پا شه و همه چیز و فراموش کن.

 .که بلند شد پرهام،صدام زد تا لیوان آبی و بهش دادم. حواس. به آب خوردن پرهام بود

 .نریمان:من برم دستام و بشورم

 .سری تکون دادم و از میز دور شد

__________________ 

 .چادر نماز و از روی سرم برداشت. و بالفاصله در اتاق و باز کردم و بیرون رفت.

 کی زنگ زد؟_

 .پریا چش. از موبایپ گرفت و به سمت. چرخید

پنج شرررنبه بری خونشرررون چون این دفعه میخوان پرهام و ببرن باید تو پریا:هیچی،زهرا بود. گفت بهت بگ. آخر 

 .باشی

  .چادر و روسری و روی صندلی کنارش انداخت. و موبایپ و از دستش گرفت.

 .پریا:راستی گفت که یلدا ه. هست

به سرررمت آشرررهزخونه رفت.. باید سرررر و سرررامونی به ظرت های نشرررسرررته ی این چند روز می دادم. حال. با دیدن 

  .آشفته بازاری که توی آشهزخونه بود، به. میخورد

 روشنا زنگ نزد؟_
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  .صدای قدم هاش و از پشت سرم می شنیدم

 .پریا:نه بابا

 آخه یه هفته مونده تا عید،نمیدون. میاد؟نمیاد؟_

 .دست کش ها رو از توی کابینت بیرون کشیدم و روبه روش ایستادم

 .از اومدن نگفت.فکر کن. اومدنش بیوفته برای بعد عیدپریا:تو همین هفته باهاش حرت زدم.چیزی 

 .یه دفعه نوچی زیر ل  گفت و حالت چهره اش تغییر کرد

 پریا:راستی تو روز جشن قراره چی بهوشی؟

اگه اجازه می دادم،از سررررررردرگمیش از انتخاب یکی از سررررررت های لباس توی کمدش میگفت و آخر غر میزد که 

اره که بشرره روز جشررن پوشررید.راهنماییش میکردی برای خرید لباس، غر میزد هی  کدومشررون و اونقدر دوس ند

 که حوصله اش و نداره. مونده بودم عید و قراره چطور با این لباس های تو کمدش بگذرونه؟

 .دستکش و به سینه اش زدم

 !فعال این ظرت ها رو بشوری. تا اون روز خدا کریمه_

ی دست. گرفت. و سر ردیف ایستادم. برخورد جسمی به تن.،جابه جام کرد سالن شلوا بود و در هیاهو.برگه رو تو

 .و سریع دست. و روی کاله گذاشت. و به سمتش برگشت.

  .پریا هول کرده،کاله روی سرش و صات کرد و به سمت. چرخید.با انگشت ،اشاره ای به لبش کرد

 پریا:ژر لب. خوبه؟

تا حاال،چندین مرتبه چک کرده بود که رژ قرمز روی لبش و عاصرری شرررم از دسررتش. از لحظه ی اماده شرردنمون 

. الک همرنگ رژشررررش از روی ناخنش،پاک نشررررده باشرررره که این هامورنی دلبرانه با لباس مشررررکیش از بین بره

 .برخالت من که همون یه بار،اول صبح زدم و دیگه چکش نکردم

 !بله،بله،بله_

الن انداخت و من،سرررم و پایین انداخت. تا معنی این سرروگند خندید و برق نگاهش و به رخ کشررید. نگاهی به سرر

 !نامه رو بفهم..مطمئن بودم موقع خوندنش،نمی فهمیدم به چه سوگند میخورم اون. از ذوق و شوق

  .سلقمه ای که به پهلوم زده شد سرم و باال آوردم. پریا به گوشه ی سالن اشاره کرد
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 .پریا:مامان. داره به تو اشاره میکنه

دسررتش و گفت. و تا به خانمی الغر اندام رسرریدم. روی ردیف های اول و کنار شرروهر و پسرررش نشررسررته بود و  رد

برامون دسررررررت تکون می داد. تا نگاه. و به خودش دید،توی اون شررررررلوغی فقه متوجه ی ل  زدنش شرررررردم که 

 "گفت"مبارک باشه

 .ازش تشکر کردم که نمیدون. فهمید یا نه

ی و تند تند تکون می داد. چیزی نشرررررسرررررت ته گلوم و نفس عمیق بلند کشررررریدم. پریا دسرررررتش و با خوشرررررحال

دل.،دلسرررررروزی میکرد.این بار برای خودم که میون این جمع،طناز نبود،بابا نبود،مامان نبود که بخواه. مثپ آدم 

که قلب. از ترس نیوم به آدم دیر کرده ی امروز  ناری. از بودنشررررررون ذوق کن.. فقه دل. خوش بود  دنش های ک

  .داشت جون می داد

  .او باید میومد و من از این حس م خرت نجات می داد

. یه طرفه برگه رو پریا گرفت و چشر. توی مجری تذکری داد. صرات ایسرتادی. و همهمه توی سرالن ک. ک. خوابید

 سالن چرخوندم...نیومده بود؟

ز شررردت هیجان،برگه توی دسرررت. مچاله . صررردای قلب. و به وضررروع می شرررنیدم و ااسرررتاد میکروفون و تنظی. کرد

 .شد

 .مردمک چشمام باز رد در ورودی سالن و گرفتن

  .بیا دیگه"...همین یه جمله رو عاجزانه گفت. در دل.، که شاید در اومدنش اثر کنه"

  .استاد،سرفه کرد تا خش صداش و از بین ببره

پر رنگ تر از قبپ شرررده بود،به. چشررر. برگشرررت. به سرررمت پریا.نگاه. و حس کرد و زیر چشرررمی،با لبخندی که 

 .دوخت. با صدای استاد،سرم و پایین انداخت. نفس. آهی شد به بیرون

 "استاد:"به نام ایزد یکتا

 .صدای زمزمه ی پریا و بچه ها رو شنیدم و آروم ل  زدم

 "به نام ایزد یکتا"_

 "استاد:"اکنون که برای پرداختن به حرفه ای پزشکی آماده هست.



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

190 

 

  .دم،عمیق تر از قبپنفس کشی

 .سعی کردم این بغض رو همراه با آب دهن. قورت بدم

 ".اکنون که برای پرداختن به حرفه ای پزشکی آماده هست."_

 .با اتمام هر جمله،این گردن عادت کرده بود که سر و باال بیاره. چش. دوخت. به در

 "استاد:"از نخستین گام با ایمانی کامپ و اعتقادی تمام

شررررت. سرررررم و پایین بیارم که در بازشررررد. دیدن نیمرخش کافی بود تا دل. از جا بِکَنِه،هرچند با ماسررررک قصررررد دا

 نصفش پوشیده بود ولی مگه می شد نشناسمش؟

دسررت در دسررت پرهام،کنار در ایسررتاد. جلوی خودم رو نگرفت. و از همون جا،فدای قامت و هیبت بلند و مردونه 

 .. کرده بود ولی اومده بود.ولی تنهام نذاشته بوداش شدم. دیر اومده بود.جون مرگ

 :پرهام با آرنج به پهلوم زد و آهسته گفت

 .پریا:بچس  به سوگند نامه.خیلی وقته حواست پرته

راسررت ه. میگفت.چند جمله جلو رفتن وقتی که من محو آدم کنار در بودم. این از دسررت رفته ها مگه مه. بود 

 ...بخدا نبودوقتی او همه چیز بود؟...نبود.

___________________ 

 "نریمان"

از جمعیتی که به بهونه پرتاب کاله و عکس دسررررررته جمعی از دانشررررررکده بیرون اومده بودن فاصررررررله گرفت. دور 

 .خودش چرخید تاروی یکی از نیمکت های تو راهرویِ خلوت دانشگاه من و دید

 .شت. و از سرجام بلند شدمقدم تند کرد و به سمتشون اومد. دسته گپ و از کنارم بردا

پرهام تا دیدتش،راه رفتن روی لبه ی باغچه رو رها کرد و به سررررررمتش دوید و توی بغلش جا گرفت. گونه اش و 

 .بوسید و رو به روی. ایستاد

 :پرهام کاله و از روی سرش برداشت و نیاز با خنده گفت

 .نیاز:اجازه بده بذارمش رو سرت

 .مت. برگشتکاله و روی سرش گذاشت و به س
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 .نیاز_خوبی؟چه خوب شد اومدی

 .پلک زدم تا چشمام حواسشون و جمع کنن و دست بردارن از این مکث کردن

 .ماسک روی صورت. و پایین کشیدم

 .ببخشید دیر اومدم. خواب موندم_

 .نیاز:ایرادی نداره!مه. اینه که اومدی.ترسیدم نیای

من و از تخت جدا کرد و لباس تن. کرد و راهی. کرد اینجا.هرچه نیام؟...واقیتش ه. همین بود ولی نفهمیدم کی 

 .بود، خوب بود.دوستش داشت.

صدای دختری و در چنر متریمون شنیدم. برنگشت. که نشناس. و حداقپ از زیر نگاه این دختر فرار کن. و نشه 

 .مثه پسریِ چند دقیقه قبپ

  .دختر:نیاز نمیای؟میخوان فیل. بگیرن.موقع پرتاب کالهه

  .نیاز:تو برو االن میام

  .پرهام و روی زمین قرار داد و کاله و ازش گرفت.

 .نیاز:من یه دقیقه برم عکس. و بگیرم بر میگردم

 .چرخید تا بره و صداش زدم

  .وایسا_

 .از دسته گپ،گلی و با برج های کوچیِک زرد و تعداد زیادی گلبرج، بیرون کشیدم

بخرم. این دسرررته گپ رو ه. یکی از رفقات دیدم و شرررناخت. و به. دادش اینقدر عجله کردم نشرررد،دسرررته گپ _

 .ولی یکی طلبت.برات میخرم

  .دسته گپ و به دستش دادم

 !نیاز:فدای سرت

 .شاخه ی گپ و کوتاه کردم و جلوتر رفت.

 .سرش و پایین انداخت و بدون اینکه نگاه. کنه،گپ و بین موهای بیرون زده اش جا کردم
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 بینی. پیچید. اخ. کردم و برای دومین بار از خودم پرسیدم،چی میزنه به این موهاش؟ بوی موهاش توی

.فقه خبر مقنعه اش و جلوتر کشرررریدم.یه قدم عق  برگشررررت.. عقل. دلیپ این کار و میخواسررررت...نمیدونسررررت.

  .داشت. که اون لحظه من نبودم.مثپ اول صبح...مثپ وقتی که دیدمش و خیره موندم

 .رد.لبخند محجوبی زدسرش و باال آو

 .نیاز:ممنون

  .با تاخیر،چش. ازش برداشت. و دسته گپ و ازش گرفت.

 !برو.دوستات معطلن_

کاله و توی هوا تکون داد و قدم به قدم ازمون دور شرررررررد. رد نگاه. دنبالش بود. حتی زمانی که کنار دوسررررررتاش 

 .ایستاد و چند ثانیه بعدش پرید و کالهش و باال پرتاب کرد

_______________ 

 "نیاز"

 !انگشتش و از روی سنگ برداشت و سرم همزمان با بلند شدن باال رفت. سر برگردوندم به سمت پرهام

 .روی نیمکتی در همون نزدیکی نشسته بود و آسوده خاطر، سرش و توی موبایپ فرو کرده بود

ت من چه میکردم با نوشررته ی چقدر خوشررحال بودم که هنوز وقتش برای خوندن و نوشررتن نرسرریده بود. اون وق

 روی قبر و کنجکاوی های پرهام؟

  .نریمان از کنارم رد شد و صدای قدم هاش و این بار از پشت سرم شنیدم

خ. شدم.لب. چسبید به سنگی سردی که شنوای حرت های دل. بود. کاش می دونست چقدر نبودش در بین 

 .نبودنش شده جزیی از وجودماون جمعیت زجر آور بود اون ه. برای منی که دلتنگی 

سرم و برداشت..دستی به سنگ کشیدم و بلند شدم. موهای زیر مقنعه ام و درست کردم و به عق  برگشت.. 

فکر میکردم،نریمان،کنار پرهام باشرررررره ولی نبود. در چند متری. ایسررررررتاده بود. کنار همون قبری که چهل. باالی 

 .بر اومده بود کنارمسرش نشسته بودم و نریمان به بهونه همین ق

این بار اسرر. و به سررمتش رفت. و کنارش ایسررتادم. برخالت دفعه قبپ که حال. در حد دیدن همون " برزویی" بود،

 .کامپ خوندم
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 " سمانه"

 .اسمش برام آشنا بود و هرچه فکر میکردم چیزی یادم نمیومد

 .نریمان:دخترعمومه

 .به روش بود این و درحالی گفته بود که نگاهش مات تصویر رو

 .نریمان:دخترِ مرت ی

 !مرت ی!...همون کسی که سال هاس از من بیزاره...از من،از طناز

 .نمیدونست. دختر داشت

  .خدارحمتش کنه_

روی زانو هاش نشست و کنارش نشست.. دستش و روی سنگ زد. چند ثانیه سکوت بینمون نشست تا حمد 

 !بخونی. و سوره

 .نریمان:ه. سنِ خودمه

  .تولد حک شده روی سنگ ه. همین رو می گفت تاریخ

  .احسان:هفت سال پیش فوت کرد

 .باز این رو ه. سیاهی سنگ میگفت

 نریمان:سمانه؟...تو رو یاد چیزی نمیندازه؟

 جنجال به پا شده ی توی ذهن. و به زبون آورده بود.چرا یادم نمیومد؟

 .سرم و به عالمت منفی تکون دادم

ا شررررده ی الی کتابی که بهت داده بودم...که توش شررررعر نوشررررته بود. پایینش یه اسررررمی نریمان:همون برگه ی ت

 ..یادت اومدبود

  .ابرو هام باال دویدن

 !آها...آره_

 !پس صاح  این دست خه توی اون برگه،حاال کنارم بود؛ اون ه. زیر خروار خاک
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و داخلش می نوشررررت. بعد از یه دفترچه داشررررت که همه شررررعرایی که دوسررررت داشررررت نریمان:اهپ شررررعر بود.

. یه شررررررعری و خوندم و بعد از دفتر جداش کردم و فوتش،یه روز رفت. توی اتاقش و دفترچه و روی میزش دیدم

قایمش کردم بین صررررررفحه ی کتابی که برده بودی. نخواسررررررت. دفترش و خراب کن. ولی خوشرررررر. اومده بود از 

ه باشرر. وگرنه می نوشررتمش توی یه برگه ی شررعرش. دوسررت داشررت. همین شررعر و با دسررت خه خودش داشررت

 .دیگه

حسررررراس شررررردم.حسرررررادت زنونه ام با جمله ی آخرش،بیدار شرررررد. حاال یکی میومد و میگفت به کی حسرررررادت 

  .میکنی؟به کسی که دستش به جایی نمیرسه؟!...مگه این حس می فهمید

 .حرکاتش دیگه از نگاه. جا نموند

وی جی  پالتوش قرار داد.بازدمش آهِ آرومی شد به بیرون و اجازه زانو های خمیده اش،صات شدن. دستاش و ت

 نداد سوال بهرس. علت وجود سمانه در این خونه ی جدید چیه؟

 .از کنارم رد شد

 .نریمان:بیا بری. تا هوا تاریک نشده

 .رنج رو توی چهره اش و می دیدم و سکوتی که آتش می زد به این درد

 !خوشا به حالت سمانه

 .ستش دارم،داشت حسرتت رو میخورداونکه دو

___________________ 

  .در حیاو و آروم بست.

 .پریا:مامان. یک. فسنجون درست کرده. گفته بیارم برات. هر وقت برگشتی یه خبر بده

  .طول حیاو رو قدم زدم

 :نگاه. به کفش های جلوی در افتاد و بی اختیار گفت.

 !چقدر زیاد_

 پریا:چی؟

 .یلدا میاد ولی نگفته بود مهمون هایی غیر از ما ه. هستزهرا گفته بود 
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 .کفشای جلوی در خونه اشون و دیدم،شوکه شدم_

 پریا:مگه چند نفرن؟

پله ها رو آهسررته باال رفت..تا اومدن احسرران،عجله ای برای ورودی به خونه نداشررت. هرچند نمیدونسررت. میاد یا 

 .نه؟ یه امروز رو به کپ ازش خبری نداشت.

 .گاه سرسری به کفش ها انداخت.یه ن

 .یه هفت نفری هستن فکر کن._

 .پریا:مااااشاااچ

 .صدای خنده ام بلند شد که جلوی دهن. و گرفت.

 !پریا:فقه میخوان یه بچه نشون باباش بدن.رفتن طایفه اشون و آوردن؟

 چیکارشون داری؟_

 پریا:کاریشون ندارم.عمو اونجا نباشه؟

داد تا این حرت های گول زننده ی توی ذهن. کارشررررون و میکردن بلکه آروم شرررر. و نمی شررررد نگه و فرصررررت می 

  .امیدوار به نبودن عمو توی اون خونه

 .نمیدون._

 .کفش هام و از پام در آوردم و کنار ه. گوشه ای قرارشون دادم

 .کاری نداری؟باید برم داخپ،زشته با موبایپ حرت بزن._

 .پریا:نه،فعال

  .و موبایپ و هپ دادم توی جی  پالتومتماس و قطع کردم 

 .دستگیره ی در و آروم پایین کشیدم. صدای پ  پ  شون برای لحظه ای با حرت زهرا ک. شد

 .زهرا:بالخره اومد

 .صدا رو اول شنیدم و بعد ه. تصویری که پشت دیوار راهرو پنهون شده بود. دست. رو گرفت

 .زهرا:خوش اومدی عزیزم
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و به سمت جمع نشسته روی مبپ،چرخید. انتظار دیدن یلدا رو داشت. ولی دیدن مادر  با لبخند تشکری کردم

 ...!شوهرش و هامون رو نه

 !با دونفرشون سالم کردم و روی مبپ کنار یلدا نشست..یه جای دنج و گوشه ی سالن

 .موبایل. رو چک کردم

 .نریمان،حتی پیام. رو نخونده بود،چه برسه به اینکه جواب. رو بده

_______ 

 .پرده ی پنجره ی بزرج توی سالن و کنار زدم

آسررمون تیر و تاریک و مهتابی که نیمه ی ابر های رو به روش و روشررن کرده بود،پشررت شرریشرره ی بخار گرفته ی 

 .پنجره،تارشده بودن

 .دست. و آروم کشیدم روی شیشه ی و بخارش رو پاک کردم تا در حیاو رو از همون فاصله بهتر ببین.

ن،پرهام رو همراه با امیر عباس فرسرررررتاده بود و خودش ه. نیومده بود و این نیومدنش و ذوقی که از دیدن نریما

دوباره اش خاموش شررده بود،بی حوصررله ام کرد.اگه زهرا اجازه می داد،شرراید خیلی وقت پیش این خونه رو ترک 

ه، ده دقیقه عق  انداخت که رسید میکردم ولی نذاشت،اینقدر که گفته بود بمون و ساعت رفتنمون و ده دقیق

 !به ده ش 

 میشه باهاتون حرت بزن.؟_

 .با صدای آشنای مرد، پرده از دست. افتاد و به عق  برگشت.

 .بفرمایید_

بدونِ  تاد و لبخند کمرنگی زد. تنها خوبی این مرد،بودن کنارش  باال فرسرررررر به آرومی  انحنای لبش،گونه اش و 

 .معذب شدن بود

 نشدم؟ هامون:مزاح. که

  .نه،خواهش میکن._

 هامون:شما کال جواب شماره ناشناس ها رو نمیدین؟

  .بی منظور،فاصله ی بین ابروهام و ک. کردم
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 چطور مگه؟_

 صدای زنگ،توی خونه طنین انداخت. سرم به سمت آیفون چرخید. اومده بود؟

 هامون:متوجه این؟

  .از آدم و عال. به سمت دیگه ای رفت جاخوردم و رو برگردوندم باز اومده بود و باز توجه ام

 .عه...ببخشید،داشتین میگفتین_

  .در ال به الی اون همه زمزمه،صدای زهرا به گوش. رسید

 !زهرا:نریمانه

 چرا نمیذاشت من بفهم. مرد رو به روم چی میگه؟

 .هامون:گفت. آخه چند روز پیش بهتون پیام دادم،انتظار داشت. جواب بدین ولی جواب ندادین

یاد اخرین بار رسررررتوران رفتن. با احسرررران افتادم و تند تند سرررررم و تکون دادم تا این ذهن جایی نره و روی حرت 

  .هاش تمرکز کن.

 .ببخشید. نتونست. جواب بدم. بعدش ه. به کپ فراموش کردم که جوابتون و بدم_

غزه.آدم های اینجا حواسررشررون باز شرردن در،ورودش و اعالم کرد. سرررم و کج کردم که چشررمش به سررمت راهرو نل

برخالت من جمع بود،مخصرروصررا چشررمایِ هامون که دقیق شررده بود روی چهره ام!یه خطا،این بی تابی رو لو می 

 .داد و همه چی خراب می شد

  .هامون:حاال ایرادی نداره. میشه تو این چند دقیقه ه. صحبت کرد

 .صدای قدم ها و سالم و علیکش به گوش. رسید

شرررد و خودم و خالص کردم از این نگاه نکردن و چرخیدم. با هامون سرررالم و علیک گرمی کرد و به من  نزدیکمون

 .که رسید،نگاهی انداخت و آروم سالمی گفت و آهسته تر از خودش،جوابش رو دادم و رفت

 .دوباره،روبه روی هامون قرار گرفت.

 .خ ،بفرمایید_

 .اش زدهامون دهن باز کرد تا حرت بزنه که مادرش صد
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 .مادر:بیاین بشینین دو دقیقه.حرت بزنی. باه.

 .شونه ای باال انداخت

  .هامون:اینطور که معلومه قرار نیست باهاتون حرت بزن.. بفرمایید

 !روی همون مبپ نشست.. هامون مبپ کناری بود و نریمان، مبپ رو به رویی

دور زد و در آخر روی پسرررر کوچیک این خانواده از چند ثانیهِ سرررکوِت توی خونه، اسرررتفاده کردم ونگاه. سرررالن و 

 !ایستاد. پرهام پایین پای سبحان نشسته بود و چنبره زده بود روی دفتر نقاشیش

 .هی  وقت فکر نمیکردم برای دومین بار،با دیدن سبحانِ روی ویلچر،آروم باشه و فقه بغلش کنه

ز جلوی صورت. یه لحظه ه. کنار نمیرفت.. یاد لحظه ی دیدارشون و اشک های پهن شده ی روص صورتاشون، ا

 تموم دعای. این بود

 .که از اینجا به بعد،پدر و پسری هر دو آروم باشن

 مادر هامون:خان. دکتر شما خوبین دخترم؟

 .لبه های مانتوم و روی پاهام صات کردم و "الحمدلله"یی گفت.

 .مکثی کرد

تا احوالشون و بهرسی. که خداروشکر داره حالشون بهتر مادر:راستش اول که بخاطره دیدن آقا سبحان اومدی. 

 .میشه

با مهربونی نگاهی به سبحان انداخت. نریمان خ. شد و برای خودش از توی ظرت میوه برداشت و پیش دستی 

 .و روی دسته مبلش قرار داد

 .مادر:و اومدی. شما رو ببینی.

 :فت.جلوی چشمام و گرفت. تا از تعج  درشت نشن. با این حال گ

 .ممنون..لطف کردین اومدین_

 .زهرا از آشهزخونه دسته گپ به دست بیرون اومد. تا اومدنش به سمت.، چندثانیه ساکت شدن

 .دسته گپ و روی میز کنارم گذاشت. نگاه. رو که دید،لبخندی زد
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 !زهرا:برای تو آوردنش

 خیرگی نگاهم. کاری نکرد که بفهم. بودن این دسته گپ برای چیه؟

 .ن،در آرامش،میوه اش رو پوست گرفتنریما

مادر:واقعیتش اینه که شرررررما رو چند باری ه. خودم و ه. خانواده ام دیدن و این خان. بودن و نجابتت خیلی به 

دل. نشررسررت. دیگه مثپ هر مادر دیگه ای، با پسرررم صررحبت کردم ببین. چی میگه،وقتی نظرش و شررنیدم دیگه 

 .معطپ نکردم و اومدم اینجا

 !ی کی صحبت کردن؟...درباره ی من؟...من،چه ربطی می تونست. به اون ها داشته باش.؟درباره 

 .نریمان،میوه اش و تکه تکه کرد

 .مادر:دیگه برای این امر خیر به حاج خان. و زهرا خان. گفت.. گفتن که در موردش صحبت میکنن بهتون میگن

کردن؟...هومن؟...هومن مگرره خودش زن کرردوم امر خیر؟...اصررررررال بررا من دربرراره ی کرردوم پسررررررر صررررررحبررت می

 ...نداشت؟...پس یلدا این جا حک. چی رو داشت؟...اصال این ها رو برای چی به من میگفت؟

 .همه چیز برام گنگ میزد

  .مادر:دیگه خانواده برزویی گفتن که بذارین بعد از چهل. بهش بگین

این مبپ به بهونه ی پرهام خبر داشرت؟ از اتفاق  خانواده ی برزویی !...نریمان خبر داشرت؟ از این نشروندن. روی

ناگهانی و ضرررربان قلبی که باال رفت خبر داشرررت؟نریمان خبر داشرررت و آروم بود؟...من چرا اینقدر نا آروم.؟من 

 ...چرا دیگه نفس. باال نمیاد؟

 قدر تعریفت ومادر:ما ه. خواستی. بعد از چهل. بهت بگی. فقه میخواستی. که نظرشون بدونی.. ماشالله، این

 .کردن که فهمیدم در خونه ی درستی و زدی.

کرد. یلدا،پای راستش و روی پای لبخندش شدت تر شد. هامون سرش و پایین انداخت و با انگشت هاش بازی 

چهش انداخت و مهربون،چشررر. به. دوخت...میون این جمع، نریمان چرا خونسررررد بود؟...میخواسرررت این طور 

 من رو بفرسته تا برم؟

 .نریمان،یه تیکه از میوه رو برداشت

مادر:البته یلدا رو ه. فرسررررتادی. جلو که خوب بشررررناسررررتت و چند باری حداقپ به همین واسررررطه ما رو ببینی و 

  .بشناسی. امیدوارم که خانواده ی ما رو دوست داشته باشی
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 .من که گفت. میرم...من که گفت. فقه بگه برو و پشت سرم و دیگه نگاه نمی کن.

من گفت. حرت بزنه نه اینجوری،نه این شرررکلی،نه با قفسررره ی سرررینه ای که در جویای اکسررری ن اطرافش بیشرررتر 

 !عمیق تر باال میرفت و پایین میومد...نه با چهره ای مات و مبهوت

 .مادر:دیگه تا رسید به امروز و دیدی. شما ه. هستین گفتی. بیای. و باهات صحبت کنی.

 .ه ی دیگری فرو کردنریمان،چاقوش و توی میو

مادر:می دون. باید با پدر و مادرت درمیون میذاشررتی. ولی متاسررفانه حاج خان. یه شررماره هایی بهمون دادن که 

هرچه تماس گرفتی. خاموش بودن. گفتی. با خودت صررررررحبت کنی. و اگه رضرررررررایت بدی، تو اولین فرصرررررررت با 

 !و بیشتر همدیگه رو بشناسی.خانواده ات درمیونش میذاری. تا بیشتر رفت و آمد کنی. 

 .سرم تیر کشید...نه...منفجر شد. این "تیر کشیدن" ک. بود در برابر این همه درد

 .انگار انبار باروت رو توی سرم به آتش کشیدن که آروم آروم داشت کپ تن. رو به اسارت می گرفت

ز آینده خودش قراره بخره. اخالقش. مادر:خداروشکر،هامون،کارش و داره،ماشینش. داره،خونه اش. که تا چند رو

 .که کپ محپ ازش خبر دارن

 ..چون با یلدا راحت تری میگ.یه چند روزی فکر کن.بعد جوابش و به یلدا بده

 .صدا ها توی گوش. ک. و زیاد می شدن. چشمام،ک. سو شدن

دی از دلت ه. خبر کسرررررری توی ذهن. داد میزد:"دیدی نریمان رو؟"..."دیدی از این ماجرا خبر داشرررررررت؟"..."دی

داشررت و برای نیومدنشررون کاری نکرد؟"..."دیدی چطور خونسرررد نشررسررت به تماشررای این نمایش؟،اصررال دیدی 

 ..."حواسش به تو نبود؟

 !آدم توی ذهن. داد میزد و هر فریادش،شالق بود بر مغزم،بر تن.،بر روح.

 مادر:گوشت با منه عزیزم؟

  .جون کَندم تا سرم و آروم تکون دادم

 .به دسته ی مبپ،چنگ زدم.زور زدم تا بلند ش.. باید این سست بودن پاهام و می کشت.

 زهرا:کجا عزیزم؟

 !به زحمت ایستادم؛ روی همین پاهای سست و کرخت
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  .باید،برم خونه_

 نمیدون. شنید یا نه!مگه مه. بود وقتی حس میکردم به جای تموم بیمار هایی که قفسه

 یکی پیدا بشه من و احیا کنه.این چه شوکی بود که به جون. انداخت؟ سینه شون و فشار دادم باید

چهره اشررررررون نگران شررررررد. نریمان،سرررررررش و باال آورده بود و خیره خیره نگاه. میکرد و چیزی از این چشرررررر. ها 

 !دستگیرم نشد جز خفگی و هوا و بیشتر به درون ریه هام بلعیدم...می بینی چی به سرم اومد؟

 .رداشت.کیف و از کنارم ب

 .هامون:خ  بذارین من میرسونمتون

با همون صرردایی که از قعر چاه باال میومد،خداحافظی کردم. صررداها و حرت هاشررون و گذاشررت. پشررت سرررم و به 

 .سمت در چرخیدم

 .دست. و به گلوم زدم و ماساژش دادم شاید که سنگینی و تلخیش محو شه

 .من باید میرفت....نریمان خودش خواسته بود

___________________ 

 فصپِ دو

 نمیدون. کجا رفت.

 نمیدون. دل. چی شد

  درست تو بدترین لحظه

 .ببین کی عاشق کی شد

بازوم کشیده شد و پیشونی. و از روی تشک برداشت.. چشمام میلی به باز کردن و دیدن چهره ی عصبی پریا و 

 .نداشتن

پریا نشست. چقدر خوب بود که بازوم و رها نکرده قسمتی از تشک رو به روم،رو حس کردم که به داخپ رفت و 

 .بود تا دوباره روی همین تخت پس نیوفت.. نای نشستن روی همین تخت رو ه. نداشت.

سررم و پایین انداخت. و چهره ام و با دسرت پوشروندن..لب. و به دندون گرفت. تا صردای گریه ام باز باال نره و خفه 

  .شه
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  .لحن خشک پریا ه. کاری برای بند اومدن اشک هام نمی تونست کنه بازوم تکون شدیدی خورد و حتی

 !پریا:باز کن چشمات و

 .عکس العملی ندید جز همون هق هق

 :جدی تر و بلند تر از قبپ گفت

  .پریا:باز کن چشمات و اعصاب من. بیشتر از این خورد نکن

  .وذ کردنناچار،چشمام و باز کردم.می سوختن و این سوزش تا مغز استخون. نف

 .آینه کوچیک توی دستش و جلوی چشمام گرفت

 .از عصبانیت،آینه ی توی دستش داشت می لریزد

 پریا:می بینی خودت و؟می بینی؟

چشمای ورم کرده،اون پلک های نمناک با سفیدی چش. و گونه هایی که به قرمزی می زد،تصویر وحشتناکی از 

 .نیازِ توی آینه ساخته بود

 !همه چیز عوض شده بود این چند ساعت،چند

  .چند تقه ای به در زده شد و صدای نگران مادرش به گوشمون رسید

 مادر:پریا جان،عزیزم.چیزی شده؟

صدای داد و هوار های پریا و قیافه ی زار من موقع اومدن. جلوی در خونشون،آخر کار خودش رو کرد و مادرش و 

  .جلوی در اتاق فرستاد

 .ه امچشمای پریا،زل زد به چهر 

 .پریا:نه مادر من.یه گوهی خوردم.نشسته ام ببین. چه غلطی می تون. کن.

 .موبایل.،حواسمون و پرت کرد. مثپ چند دقیقه قبپ با هر بار زنگ زدنش،ساکت شدمآوای زنگ

 .از خودم بدم میومد وقتی نگاه. هنوز التماس پریا میکردم تا جوابش رو بدم

 .کنار تختش برگشت و موبایل. و برداشتپریا،بی توجه به من،به سمت عسلی 

 .پریا:باز که این پسره ی نکبته!منِ خبر و بگو فکر میکردن آدم حسابیه
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 .تماس و رجکت کرد و موبایپ و جلوی چشمام گرفت

 .پریا:یه بار دیگه زنگ بزنه یه جوری حرت میزن. باهاش که هزار تا معنی از هر کلمه اش بکشه بیرون

 .و سر جاش برگردوند و در عوض،لیوان آب و به سمت. گرفت موبایپ و خاموش کرد

 .پریا:بگیر این و!تا ته،سر میکشیاااا

تهدیدش اثر کرد. دست. می لرزید و آروم تنه ی سرد لیوان و گرفت کمی از آب و به خورد،گلوی خشک شده ام 

پ محتوایش و روی پارکت خالی دادم که از روی تخت بلند شد. در کمدش و باز کرد و جعبه ای بیرون کشید و ک

 .کرد. غیر از سه تا موبایپ و چندتا سی. کارت و هندزفری و کابپ،چیز دیگه ای درونش نبود

 .تند تند همه چیز و به. ریخت تا تک کلیدی و بین اون همه وسیله، پیدا کرد

صرربر کردم فقه بخاطره این  پریا:نیاز یه گندی من و روشررنا زدی. االن. میخوام وایسرر. درسررتش کن.. تا االن. اگه

بود که خودت بعد از یه مدت خسرررته میشررری از این بی توجهی ولش میکنی ولی این عشرررق اینقدر آتیش داره 

 !که ک. مونده قربون صدقه ی همین کاراش بری. دیگه فایده نداره

 معبه قرار داد به موبایپ و سری. کارتی و همراه با کلید برداشرت. گوشری. و با وسرایپ پخش شرده جمع کرد و توی

 .طرف. اومد

 !پریا:امیدوارم این مغز عاشقت یک. عاقپ باشه و دست برداره و بفهمه این دیگه عشق نیست و خود زنیه

  .سی. کارت و توی موبایپ قرار داد و دستش و به سمت. دراز کرد

تفاده نشررده اس.فقه ماهی پریا:این موبایلته.نیاز بهش زنگ نمیزنی و نمیذاری بفهمه این شررمارته...شررماره اسرر

  .یه بار روشنش میکردم بلکه مسدود نشه. کسی بهت زنگ نمیزنه جز خودم

 .موبایپ و به آرومی کف دست. گذاشت و رو به روم نشست

. فوقش چند ماهی یه پریا:این یه کلید خونه ی مامان بزرگمه که چند سرررررراله که هیشررررررکی توش زندگی نمیکنه

. یه ماه باه. میری. اونجا زندگی میکنی. تا بعدش پاشررری. بری. طرح. این مع میشرررنبار،فامیپ توی اون خونه ج

 !یه ماه ه. یه جوری خودت و سرگرم کن.نمیدون.، درس بخون،برو باشگاه یا هرچی

  .انگشت اشاره اش و چند بار به باالی گوش. زد

  .پریا:ولی فکرش و بنداز بیرون از سرت
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 .به سمت کمدش رفت. یه مانتو از توی کمد بیرون کشید و تن کرداز تخت دوباره بلند شد و باز 

 !پریا:حاال ه. پاشو بری. خونه ات یک. وسیله جمع کن برای این یه ماه

 .حرکتی ازم ندید.سر برگردوند

 .پریا:دِ پاشو دیگه

__________________ 

  .مدون چیدمروی زمین،کنار چمدون نشست..چند دست لباسی که برداشت. و تا زدم و توی چ

 .ح ور پریا و توی درگاه در حس کردم

 پریا:همه چیزایی که خواستی و جمع کردی؟

 .آره_

 .پریا:این سی. تلفن و از تو پریز نکشی

 .حوصله ی فکر کردن رو ه. نداشت. که بفهم. دلیپ برای چیه؟!فقه سر تکون دادم

 نیومده جلو در خونه!...دیر نکنی؟ پریا:میرم پایین. میخوام با این سرایدار صحبت کن. ببین. کسی

گلوم می سرروخت. جرات نداشررت. آب درهن. و قورت بدم.فقه دسررت. و برای لحظه ای روی گلوم گذاشررت. و بعد، 

 .برداشت.

  .باشه برو. چند دقیقه دیگه میام_

  .بدون اینکه در و ببنده،برگشت

چمدون و گرفت. و بلندش کردم. نگاه.،توی  و توی چمدون قرار دادم و زیهش و بست.. ایستادم و دستهروسری.

 .و آخر،مکث کرد روی جعبه ی موزیکال توی میز کناری اتاق چرخید

 .دست. به سمتش دراز شد و هندلش و چرخوند

 "نریمان:قبپ از خواب بذار آهنگش توی اتاقت پخش شه بعد باهاش بخون،صدات. که خوبه"
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جعبه میومدم و خوندن. در حد یه زمزمه بود. اما این بار نه  چند باری بخاطره همین حرفش،شررر  ها شرررراا این

زمزمه ای بود با آهنگ بی کالم و نه ذوقی از داشرررررتن این هدیه...فقه،با اجرای هر نُت،کسررررری به دل. چنگ می 

 .زد

جعبه رو رها کردم.چمدون و روی زمین گذاشت. و راه. و به سمت کتابخونه ی کوچیک گوشه ی اتاق کنج کردم. 

  .ت. بین کتاب ها،تا بالخره اونچه که میخواست. و پیدا کردمگش

  .دستی به روی کتاب کشیدم.قرار بود تمام شعرهاش و بخون. ولی هنوز مونده بود تا خوندن آخرین شعر

  .کتاب و توی کتابخونه برنگردوندم و چمدون به دست از اتاق بیرون اومدم

ه ندادم صررردای خنده های پرهام،شرررور و اشرررتیاق. برای پختن همون صررربر نکردم. نگاهی به خونه ننداخت.. اجاز 

قرمه سبزی،تنهایی چندساله ام و حرت های خواهرانه ی طناز روی همین مبپ،به یادم بیاد. باید با بی رحمی،رد 

 !میشدم از کنار این خاطرات

 .دفن بشنکلید و از جا کلیدی برداشت. و از در خونه بیرون رفت.. گذاشت.،خاطرات پشت در 

___________ 

چند پله مونده بود تا پام به کف پارکینگ نیمه تاریک سرراختمون برسرره که صررداشررون این بار واضررح تر به گوشر. 

  .رسید

 پریا:کی اومد؟

 !هادی:حدودا سه،چهار ساعت پیش

 .همون لحظه که من از خونه اشون بیرون زده بودم

ن. که کمی بلند شد و از دست. افتاد و قبپ از اینکه کامال پخش سعی کردم چمدون و از روی پله ی باالیی بلند ک

 .زمین شه گرفتمش. حواسشون به سمت. پرت شد. هادی چند قدم به سمت. اومد

 .هادی:خان. دکتر اجازه بدین کمکتون کن.

  .یه پله باال تر رفت. و گذاشت. تا کارش و بکنه

 .دستتون درد نکنه آقا هادی_

 .کرد و پایین پله ها قرارش دادچمدوم یه باره بلند 
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 پریا:چی میخواست؟

هیچی فقه سرررررراا خان. دکتر و گرفت و گفت که کی میاد؟ گفت. خونه نیسرررررت و معلوم ه. نیسرررررت که کی _

 .برگرده

 پریا:شماره ای چیزی بهت نداد که آمار بدی بهش؟

  .دن ه. جریان و لو میدادهادی،حرفی نزد.نگاه پر تردیدی که بینمون رد و بدل کرد،حتی با ل  باز نکر 

 پریا:گفته آمار بدی؟...گفته؟

 .ولش کن پریا،بیا بری._

 .هادی:گفته ولی من بهش چیزی نمیگ.

 .پریا:نه اتفاقا بگو بهش که تو خونشه و فقه کمتر میزنه بیرون، اون ه. برای خرید

  .همزمان با برگشتنش به عق  و چند قدم به جلو رفتنش، آروم ادامه داد

یا گار میگ. پر به جرم مزاحمت چهارتا پلیس و خبرن که  یاد جلوی این در و بره  نه اینقدر ب به همین بهو بذار  :

  .بریزن سرش بلکه آدم شه

پالتوش و گرفت. و نذاشررررررت. دیگه راه بره. کله اش داا بود و مطمئن  با حرفش،جا خورد. گوشررررررره ی آسررررررتین 

 .بودم؛زمانش برسه،همین کار و میکنه

 !یکنیااین کار و نم_

 .آستینش و تکون دادم که خودش ه. جابه جا شد

 .پریا این کار و نمیکنیااا_

 .با عصبانیت،دست. و از لباسش جدا کرد و به سمت. چرخید

 پریا:چته؟از چی می ترسی؟...نباید یکی پیدا شه این و آدم کنه؟

صررردای بلند پریا گوش  بت ها وسررررم و چرخوندم به طرت مردی که با فاصرررله از ما و قیافه ی هاج و واج به صرررح

 .می داد

  .آقا هادی دستتون درد نکنه. خودم چمدون و میبرم شما بفرمایید سرکارتون_
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 .چش. خانومی"گفت و راه آمده و برگشت"

 .صورت. و به سمت پریا چرخوندم. سوئی  ماشین و از جیبش بیرون کشید

 .ازی کرده؟!...نه بخداپریا،ما با آبروی کسی بازی نمی کنیما.مگه با آبروم ب_

 .بی اعتنایی کرد و به سمت ماشین رفت. بازوش و کشیدم

 .با تو دارم حرت میزن._

 !پریا:تو حالت خوب نیس نمی فهمی هنوز چه بالیی به سرت آورده

با شدت،به سمت خودم برشگردوندم. دیگه از این خش. درونی نفهمیدم دارم چیکار میکن. جز اینکه صدام و 

 .و توی صورتش داد زدم باال بردم

  .کنی.ما از این غله ها نمی _

  .از عصبانیت نفس. به شمار افتاد و صداش و واضح می شنیدم

 .چندثانیه گذشت تا پریا، از این مات بودن،بیرون اومد و نگاهی به سر تا پام انداخت

 !پریا:باشه...باشه

  .برگشت..بی توجه به نگاه خیره ای که ردم و گرفته بود

 پریا:کجا؟

 .دو دقیقه صبر کن برمیگردم_

 .تو ماشینپریا:پس این چمدون و میذارم

  .جوابی ندادم و تندتر به سمت اتاقک گوشه ی پارکینگ راه افتادم

 .جلوی در اتاق،چند تقه ای به شیشه ی پنجره اش زدم و منتظر ایستادم تا هادی پیداش بشه

  .کیش محو شدپنجره رو باز کرد. با دیدن من،قیافه ی شا

 !هادی:عه،شمایین که!فکر کردم یکی از رفیقامه. بفرمایید

  .کتاب توی دست. و به سمتش گرفت.

 .میشه این کتاب و برسونین دست یه نفر_
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 :کتاب و به دست گرفت و همونطور که پشت و روش و نگاه میکرد گفت

 .م دستشهادی:آره،آدرس و بدین.خودم عصر که برگشت. خونه، سر راه این. مید

نه نمیخوام خودتون برین.آدرس و میدم،با تاکسی بفرستین جلوی در خونه اش. یه خودکار و کاغذ بده،آدرس _

  .و بنویس.

 .هادی:چش. یه چند لحظه

 .پنجره و بست و توی اتاقک برگشت. نگاهی به پریا انداخت.. کنار ماشبن،به سمت. رو کرده بود

 .هادی:بفرما خان. طاهری

  .در بیرون اومده بود این بار از

آدرس خونه اش و ننوشرررت. و به نشررروتن آدرس دفتر کار احسررران اکتفا کردم. اگه به هوای این کتاب،آدرس خونه 

 اش و می فهمید و شیطنتش ادامه پیدا میکرد چی؟

  .دیگه نگ. که نری. چون به. میگن که کی این کتاب و آورده_

  .میکن. هادی:نه خان..هرچی شما بگین همون کار و

 .موهام و هول دادم زیر شال. و تشکری کردم

  .هادی:خان. فقه...جواب تماسشون و بدین دیگه!بیچاره خیلی جلوی در معطلتون بود

 .سرم و فقه تکون دادم

 .جواب میدم.شما ه. زیاد این بحث و جدی و نگیر و ممنون میش. کسی ه. نفهمه. همه چی درست میشه_

 !لحظهو کاش درست می شد،همون 

___ 

 ساعات آخر سال بود و همه در ت  و تاب خرید عید

فقه،انگار من در بین این شور،کنار تلفن عمومی،استرسِ جواب دادن شماره ی توی ذهن. و داشت. نه استرس 

 !نخریدن،سنبپ و سنجد و سماق

 .کارت و توی دستگاه گذاشت. وگوشی و برداشت. و شماره اش و پشت سرم ه. گرفت.
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 .طرب. افتاد به خیابون شلوا و ازدحام مردم توی پیاده رونگاه م 

صررردایی در بین صررردای فریاد چند مرد برای خرید ماهی گپ و صررردای سررررسرررام آورِ بوق ماشرررین ها،توی گوشررر. 

 .پیچید

 .زهرا:بفرمایید

 !آب دهن. و قورت دادم. نکنه نریمان کنارش باشه؟

 .سالم_

 .صدام و تشخیص نداد

 زهرا:شما؟

  .نیازم_

  .خشکی لحنش یه آن از بین رفت

 زهرا:نیاز تویی؟کجایی تو دختر؟چرا موبایلت و جواب نمیدی؟

 جایی نرفت. همین اطراف..پرهام کجاس؟_

  .زهرا:همین جاس. از دیروز تاحاال بهونت و میگیره

 یه خواهش ازت دارم. می تونی پرهام و بیاری من ببینمش؟ _

 .مکث کرد

خودم. دور کارای خونه ام و سفره ی عیدم ولی تو آدرس و بفرست، میگ. نریمان  ینجا وزهرا:واال،عمو و بچه ها ا

  .به یه بهونه ای پرهام و بیاره

 .تا گفت "نریمان" جا خوردم

 ...نه،نه_

 زهرا:چی شد؟

  .صدای هول زده ام،شوکه اش کرده بود

 .سرم و پایین انداخت. و بازدم. و پر کردم از هوای تازه
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 .دفن کردم همونجادلتنگی. و 

 هیچی!دیدنش بمونه برای بعد_

 .زهرا:چرا؟آدرس و بفرست میاد

 :گوشی و آروم آروم از خودم فاصله دادم و زمزمه وار گفت.

 .نه. بمونه برای بعد_

_______________ 

مزی بیرون آورد. ماشررین،آهسررته از الین یک ه. عبور کرد و با تر  ک. شرردنِ سرررعت ماشررین،من و از دنیای خودم

 .کنار اتوبان شلوا ایستاد

 !پریا:پنج دقیقه تا سال تحویله

 .از ماشین پیاده شد و دنبالش رفت.. در صندوق و باز کرد

 مگه نمیری.؟_

 .پریا:تهش موقع تحویپ سال میری. به همین چهار راه اولیه. اون ه. تو ترافیک

  .نشست لبه ی صندوق و پاهاش و آویزون کرد

  .ار ضربه زدبه کنار خودش،چند ب

خونه که سفره هفت سین نداری. جز یه سبزه که این.  پریا:بیا بشین امسال،سالت و یه جور دیگه تحویپ کن.

  .همین جاس

 .نیمه تن اش و به عق  چرخوند و سبزه ی توی صندوق و برداشت

 .پریا:حداقپ این جا شلوغی می بینی. لذت می بری.

 .ح تر به گوش. میرسیدکنارش نشست.. صدای رادیو ماشین واض

 !پریا:راستی

مانتوش و از روی پاش کنار زد و از توی جی  شرررررلوارش،کارت عابر بانکی و با زحمت بیرون کشرررررید و به سرررررمت. 

 .گرفت
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 .پریا:بیا!کارتی که گفته بودی

 .ده بودبالخره اون کلنجار رفتن هام با پریا اون ه. پشت گوشی،نتیجه داد و این کارت و توی خونه ام پیدا کر 

 .کارت و از دستش گرفت.

 پریا:خاک گرفته.اصال خبر داری که چقدر پول توشه؟

 !اونقدر سراا این کارت نرفته بودم که فراموشش کرده بودم تا دیروز،قبپ از خواب و موقع هجوم خاطرات

 .نه!فقه میدون. بابا چند ساله تو این کارت هر ماه برام پول میفرسته_

رات پول میفرسررتاد و تو ه. این کارت و داشررتی بعد آخر ماه دو نفرمون لنگ یه قرون دوهزار پریا:بابات هر ماه ب

 !بودی.. شکرت خدا

گونه هام،به تلخی هجوم بردن باال و چشرررررمام و ریز کردن. سررررررم و پایین انداخت. و کف دسرررررتام و دو طرف. قرار 

 .دادم

 !یادم رفته بود خ _

 !پریا:خودت و فراموش نکنی؟

 !ی لب. یه آن باال پریدن و صدای تک خنده ام بلند شد.طع. لب. شد گسگوشه ها

  .خنده ام آروم آروم جمع شد

 .بعید میدونست. خودم رو ه. فراموش نکن. وقتی فکرم،ذهن.،دل. جای دیگه ای از این شهر پرسه میزد

و بردم و دیگری و ی رادیو قطع شررد و دعا بود که پخش می شررد. پای سررمت راسررت. و آهسررته جلصرردای گوینده

 .عق  و دوباره تکرارش کردم. گذاشت. بازش رو ادامه بده و گوش. و سهردم به دعا

 "یا مقل  القلوب و االبصار"

 "یا مدبر اللیپ و النهار"

 "یا محول الحول و االحوال"

  .لب. ایستاد. زمزمه ام همین جا تموم شد

 . آخ!...که محتاج این تغییر بودم
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 .م بیرون دویددعای آخر،از وجود

 "حول الحالنا،الی الحسن الحال"

 .کاش خدا،برای این دلِ تنگ و بغض به جامونده،معناش کنه

تیک تاک ساعت، خلوت شدنِ اتوبان توی این ساعت آخر سال و سکوت پریا کافی بود تا چش. برای لحظه ای 

 .ببندم

 .پرهام و نریمانصدای شلیک توب و آهنگ بعدش توی سرم،همراه شد با فکرِ طناز و 

  .گریه ه. نمی تونست کاری کنه. این چش. ها باید خون می باریدن

 .لب. و به دندون گرفت.

 کی فکرش رو میکردم امسال و این طور تحویپ کن.؟

___ 

 "راوی"

  .فرمون ماشین رو کمی به کناره ی خیابون چرخوند و بدون در نظر گرفتن موقعیتش،ماشین و خاموش کرد

 .روی صندلی کناریش برداشت و در و باز کردکتاب و از 

صرررردای زنگ موبایلش،حواسررررش و به سررررمت جلوی فرمون جمع کرد. چنگ انداخت و موبایپ و برداشررررت و بی 

 .معطلی،از ماشین پیاده شد

 .از خیابون رد شد و همزمان جواب تماس و داد

 نریمان:چیه؟

 .ا خوردخش. صداش و پنهون کرده بود ولی با جدیت کالمش،زهرا ج

 زهرا:کجایی بابا؟دو دقیقه دیگه مونده تا تحویپ سال.نکنه باز کار داری و باید بمونی دفتر؟

 .طعنه اش،سوهان می کشید روی اعصاب از ه. متالشی شده اش

 میام_

 ...همین
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 .گفت و تماس و قطع کرد

 .جلوی در ایستاد. دستش و روی دکمه ی آیفون نشست و مجال نفس کشیدن و بهش نداد

. نگاهی به پنجره انداخت و به سمت در دوباره قدم برداشت و نرده های در و محک. چند قدم به عق  برگشت

 .گرفت

 نیاز داشت با او لج میکرد؟

 .با فکرش،حصار دستاش،نرده ها رو بیشتر خفه کرد و شدید تکونش داد

 !یکی نیست این در کوفتی و باز کنه؟_

 .فریاد زد که ته گلوش سوختاس. هادی رو بعدش، اونقدر بلند 

 .هادی سراسیمه،از در اتاقک گوشه ی پارکینگ بیرون زد و خودش و به در رسوند

 هادی:بله آقا؟چی شده؟

ی سینه اش واضح بود. صدای دم و بازدمش با خشمی که ظاهر شده بود،هادی و کمی باال و پایین رفتن قفسه

 .نگران کرد

 .ربرو به نیاز بگو پاشه بیاد جلو د_

  .هادی:خونه نیست. نمی تون.

 .نرده و رها کرد. کتاب و باال گرفت. محک. ولی لرزان،جلوی چشمای هادی تکون داد

 نریمان:خونه نیست و برای من کتاب فرستاده؟

 .هادی:این و من فرستادم براتون. خودش کتاب و آدرس به. داد و گفت که بفرست.

 .و به نشنیدن زد. نمی تونست باور کنه که نیستکتاب و این بار پشت سر ه. به در و خودش 

 .برو بهش بگو لج نکنه با من_

 .هادی:بخدا خونه نیس

  .راستیِ کالمِ هادی،آخر اثرش رو گذاشت

 !نبود؟ نیاز که جایی رو نداشت غیر از اینجا
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 .یه قدم عق  رفت

 کجاس؟_

 .هادی:نمیدون.

  .فاصله ای ابرو هاش،ک. شد و خطی بینشون نشست

 نی چی نمیدون. کجاس؟مگه میشه ندونی؟یع_

  .هادی:بخدا چیزی نگفت به.

 .دستش و روی صورتش کشید

 !هادی:نمیاین داخپ؟چند ثانیه مونده ها

  .. دستش و توی هوا تکون داداونقدر،گیج و کالفه، عق  عق  رفت که خودش و وسه خیابون پیدا کرد

  .نریمان:برو!برو نمون

  .کرد و نشست. کتاب و پرت کرد روی صندلی کناری و ماشین و روشن کردبرگشت. در ماشین و باز 

 "انگشتاش دستش دور فرمون پیچید و زیر ل  غرید"دختره ی احمق

 .صدای ترقه و جیغ و سوت چند کودک به هوا رفت

____________ 

 "نیاز"

  .دیدم ی پریا و در نزدیکی صورت.با تکون های شدیدی،پلک هام و از ه. باز شد. قیافه

 پریا:این چه دسته گلیه که به آب دادی؟

مغزم توانایی تحلیپ کردن موقعیت اطراف. رو نداشت. فقه،می تونست به درد توی سرم پاسخ بده و چشمام و 

  .محک. ببنده

 پریا:این همه شهر اطرات تهران...اَد باید بری جنوب؟

ش به جای این غر غرهاش،دسرتی میکشرید به دسرتی به گردن. کشریدم و صرورت. و به سرمت دیوار چرخوندم.کا

 .این گردن تا آروم بگیره
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 .پریا:دو دقیقه نخواب. جواِب من و بده

 !صبح؟6چه می فهمید از بی خوابی دیش  و خوابیدنِ ساعت 

پتو و از دستش کشیدم و سرم و زیرش پنهون کردم. کاش پی می برد به این بی میلی. برای حرت نزدن و دست 

 .یداشتاز سرم بر م

 پریا:نمیشه اعتراض بزنی؟نمی تونی تغییرش بدی؟

نفس. و بیرون دادم و کالفه،پتو و کنار زدم. خودش ه. می دونست نام شهر نوشته شده ی توی این برگه تغییر 

 .نمیکنه

 .پاهام و از تخت آویزون کردم. غ.،چاشنی صداش شد

 ن. آخه چرا اونجا؟پریا:بابا خیلی از ه. دور افتادی. که!من یزد، تو خوزستا

خبر نداشررررررت خودم با دسررررررت های خودم حک. تبعیدم رو نوشررررررته بودم و موقع تاییدش،حکمش رو دوسررررررت 

 .داشت..هرچقدر دور میوفت. از هوای تهران،هواش، کمتر به سرم میزد

 !راستی!این یه ماه رو چی کار کرد؟

ز دسرررت این سررروال های بی جواب و دسرررت کشررریدم توی موهای باز و به جای تارهاش،من بیشرررتر به. ریخت. ا

 !تکرار کردن هر روزشون

 .گوشه ی تخت خواب چنبره زد و بلند شدم

تلو تلو خوران،خودم و به ل  پنجره رسررررروندم. دسرررررتگیرش و پایین کشررررریدم و ریه هام و پر کردم از بوی گپ های 

. کرده باشرررررن توی دو و سررررره محمدی پایین پنجره و مثپ هر روز،خودم و نجات دادم از شررررر  قبپ. انگار که دفن

 !بامدادِ روز گذشته

 پریا:حاال کی باید بری؟

  .تاریخ رفتن. توی همون برگه ی توی دستش نوشته بود. نمیدون. چرا باز سوال می پرسید

 !دو روز دیگه_

میکن. و  باید برم. خوبه حداقپ با تو میام خوزستان بعد برمیگردم تهران و وسایل. و جمه پریا:من یه هفته دیگه

 .میرم یزد



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

216 

 

 .دل کَندم از درخت و گپ و گیاه های توی باغچه و هوای مطلوب فروردین ماه و برگشت.

 .بمون تو خونت. خودم میرم_

پریا:من همین که چند وقت یه بار به بهونهی مهمون هامون میرم خونمون میخواب. و تو اینجا می مونی تا صبح 

 ن.؟پدرم درمیاد که تنهایی اونوقت ولت ک

 ؟با کی داشت حرت از تنهایی میزد؟کسی که یک عمر خودش تنهایی زندگی میکرد

 .در کمد و باز کردم و حوله ام و بیرون کشیدم و به سمت در اتاق رفت.

 پریا:این چند روز دیگه کارات و ردیف کن...میخوای زنگ بزن. زهرا پرهام و ببره پارک تا ببینیش؟

اری کرد که التماسرررررش کن.،تا پرهام و بیاره و به کسررررری چیزی نگه. نفهمیدم پشرررررت آخ زهرا!...که دیدن پرهام ک

 .تلفن،چطور کلمات و کنار ه. چیدم و بهونه آوردم که "ل  باز نکنه"و نکرد

  .میدونست. که چقدر سخت شده آوردنِ پرهام به بیرون از خونه

که اگه جواب تلفنش رو ندم یا اگه احسرررران خودش خواسررررته بود و خودش گفته بود و هادی به گوشرررر. رسرررروند 

  .بهش زنگ نزن.،دیگه پرهام و نمی بین.

. از آدمی که تنها دلخوشی زندگی. و به راحتی مصادره کرده و نه دیگه پرهام و دیدم و فقه ترسیدم نه زنگ زدم

  .بود

رنه نریمان و بی چقدر کلنجار رفت. با خودم که این حرفش،فقه یه تصررررررمی. آنی در اوج عصرررررربانیتش بود. وگ

 .رحمی؟...محال بود

و اجازه ی ورود و خروج پرهام از  .همون لحظه که فهمیدم مهدکودک پرهام و عوض کردهولی باور کردم که میشرره

 .خونه رو خودش میده

 "من چرا دل به تو دادم که دل. می شکنی؟"

 .نفس.،آه شد به بیرون. دستگیره در حموم و محک. گرفت.

  .میگ.خودم بهش _

 .و این آخرین جمله ام بود،وقتی در باز کردم

__________________ 
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 "نریمان"

نشرررسرررت. رروی پارکت و قند های پخش شرررده رو جمع کردم و چند تا چندتا توی قندون گذاشرررت.. صررردای زنگ 

 .آیفون بلند شد

  .اشت روشن می شدقندون و روی میز مبپ گذاشت. و نگاهی انداخت. به لپ تاب که تازه صفحه ی سیاهش،د

 .با حرص بهش زدم

 !روشن شو دیگه_

به سمت آیفون رفت.. تصویر مهیار و که دیدم،گوشی و بر نداشت. و دکمه و فشار دادم و پشت سرش در واحد و 

  .باز گذاشت.

 .برگشت. سر جای قبلی خودم. لپ تاب و روی پام قرار دادم و فایپ مد نظرم و باز کردم

  .مهیار روبه روی. ظاهر شد. کاله اش و از روی سرش برداشت و سالمی کرد چند دقیقه بعد،قامت

  .علیک سالم_

  .دستش و توی موهاش فرستاد و موهاش و باال فرستاد

  .مهیار:یه سری مدارک بود که پارسال بهت داده بودم.برو بیارشون.الزمشون دارم

 .چش. از مانیتور نگرفت. و پوشه رو بیشتر بررسی کردم

  .و تو اتاق کارم،توی کمد اولی سمت راست،یه سامسونت هست بیارش.مدارکت اونجانبر _

  .کاله اش و کنارم روی مبپ پرت کرد و راهی اتاق شد.کمی طول کشید تا سامسونت و جلوم گذاشت

 .مهیار:بیا

 .لپ تاب و از روی پام کنار گذاشت..رمزش و زدم و درش و باز کردم

خروار اسررناد و مدارک بیرون کشرریدم و درحالی که دسررت. و به سررمتش گرفته بودم پاکت مشررکی رنگی و از زیر 

 :گفت.

 واسه چیته؟_

 .پاکت و از دست. گرفت
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 .مهیار:کار دارم

 .از گوشه چش.،خیره شدم به سیاهی توی دستش

 !یه ساله این پاکت و دادی دست. نگفتی چی توشه؟_

 .مهیار:چیز خاصی نیس

 .و روی پاهام برگردوندم پاکت و کنارش گذاشت.لپ تاب

 مهیار:نیاز و پیدا نکردی؟

 .نفس. و محک. بیرون فرستادم

 .پیدا میشه_

 .مهیار:بازم دارم میگ.،کمک خواستی هست.

  .خودش ک. مشکپ نداشت و حاال میخواست که ازش کمک ه. بخوام. رسما دیوانه بود

 !مهیار:من برم

 .محیا رو از طرت من ببوس_

  .ت و برداشت و پاهاش از حالت خمیده بیرون اومدن و سر پا ایستادنسری تکون داد و پاک

 .چند قدم از مبپ دور شد که حواس. پرت کالهش شد

  .کالهت یادت رفته_

  .صدای زنگ موبایل. پخش شد. بدون نگاه به صفحه اش،چنگ انداخت. به کنارم و برداشتمش

  .مهیار برگشت و کاله و برداشت

  .دم و موبایپ و کنار گوش. قرار دادمدکمه ی سبز و لمس کر 

مهیار و کاله و جلوی چشرررررمام تکون داد و تشرررررکری کرد.سررررررم و باال و پایین بردم که جوابش و رو داده باشررررر. و 

  .همزمان صدایی توی گوش. پیچید

 !الو،نریمان_

__________________________ 
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 "نیاز"

  .وی همون نیمکت همیشگی،راه می رفت.کف دست هام و محک. به. فشار می داد و فقه روبه ر 

 .پریا،دستش و به تکیه گاه نیمکت زیر و سرش و روی دست مشت شده اش گذاشت

 پریا:من موندم،دو روز وقت داشتی.حاال باید دقیقا شش ساعت قبپ از رفتنمون بگی زهرا بچه رو بیاره؟

  .دیروز قرار بود بیاره ولی یه مشکی براش پیش اومد و نشد_

 .یشه ی ساعت مچی. چند بار ضربه زدمبه ش

  .ولی دیر نیومدن_

  .رد عقربه های ساعت مچیش و گرفت

  .پریا:چرا عزیزم.پنج دقیقه دیر اومدن.حاال قشنگ بترس

 .داشت توی این شرایه دست. مینداخت

 .پریا:بابا میاد دیگه. بد به دلت راه نده عزیزم

از نریمان سد راهش شده باشه و سوال بهرسه و شک کنه و حرفش،اضطراب. و سرکوب نمی کرد. می ترسیدم ب

 .دیگه نیاد. مثپ دومین باری که قرار گذاشته بودی. توی همین پارک

چنررد بررار دیگرره رفت. و برگشررررررت..چنررد بررار دیگرره سرررررررراعت. و چررک کردم و برای آخرین بررار کرره چشرررررر. از زمین 

 .گرفت.،انتهای پیاده رو دیدمشون

 .قدم های بلندی خودم و بهش رسوندم پرهام به سمت. دوید و با

 "بغلش کردم و فقه زمزمه وار میگفت."خدایا شکرت

  .نگاه. از کفش هاش شروع شد تا رسید به چهره ی زهرا

 !چقدر دیر اومدین_

 .زهرا:ببخشید. تا آماده شدی. یک. دیر شد
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ع باشه و دیگه نبینمش. من چطور این بار محک. تر پرهام و بغپ کردم. بوییدم و بوسیدمش. انگار که آخرین ودا

می تونسرررررت. به ندیدن این چشررررر. ها،این لپ های آویزون،این موهای لخت و کوتاهش و شررررریرین زبونی هاش 

 .عادت کن.؟ فکرش ه. حال. و بد میکرد

 .فاصله ای بینمون انداخت.. دستام و حصار کردم دور گردی صورتش و قابش گرفت.

 .نمی بینی. ولی زود به زود سر میزن. بهت.یه چند روز ه. و دورت برگردم_

  .گوشه های لبش به پایین کش اومدن

 (پرهام:کجا میلی؟)کجا میری؟

  .همین اطراف. ولی قول میدم که بیام بازم ببینمت_

 پرهام:قول؟

  .پیشونیش و بوسیدم.سیبک گلوم و اونقدر باال و پایین رفت که احساس خفگی میکردم

  .چه بود،ولی خوب می فهمید این ندیدن ها می تونه چقدر طوالنی باشهکن.. بحق نداشت. گریه 

 زهرا:کجا میری؟

  .پریا به جام جواب داد

 .پریا:توی یکی از شهر های همین اطرات تهران.میره برای طرح پزشکی

  .چه دروا عجیبی!خوزستان کجا و شهرهای اطرات تهران کجا!کیلومتر ها فاصله بود بینشون

  .سالمتی زهرا:آها به

  .دست پرهام و گرفت. و از روی زمین بلند شدم

ستون خیلی به پرهام هست ولی بیشتر باشه_ .مخصوصا که آس. داره. حتما دستورات پزشکش و انجام حوا

  .بدین

 !زهرا:چش. عزیزم ولی یه جوری حرت نزن که انگار قرار نیست برگردی

 .نه بر میگردم.فقه برای یاد آوری گفت._
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ه مطمئن باش حواس. بهش هست. ولی کاش یه شماره می دادی که هر وقت دلش برات تنگ شد بهت زهرا:ن

  .زنگ بزن. که صحبت کنه باهاش

 .دهن باز کردم تا حرت بزن. که پریا وسه حرف. پرید

خری. یپریا:گفته بودی. که موبایلش افتاد تو جوب. حاال انشررالله امروز قبپ از رفتنمون یه موبایپ و سرری. کارت م

 .بعد با همون بهت زنگ میزنی.

 زهرا:مگه کی قراره برین؟

  .پریا:پنج،شش ساعت دیگه

 .زیاد دقیق نشدم روی جا خوردن زهرا. پرهام و برای آخرین بار بوسیدم و دستش و رها کردم

 .بری._

 پریا:به همین زودی؟

 .شک داشت. اگه می موندم،پاهان برای رفتن،توان داشته باشن

 .به پرهام بود نگاه. خیره

  .بری._

 .کیف. و از دست پریا گرفت. و با زهرا خداحافظی کردم

  .نگاه. جدا نمی شد از پرهام که ایستاده،فقه نگاه. میکرد

 .بی رح. شدم با خودم.یه آن برگشت. و قدم هام و به سمت پارک، تند کردم

 .برسه به اون که بیشتر می موندمباید میرفت.. این پاها،حتی همین حاال ه. همقدم نبودن با من،چه 

______________ 

 "نریمان"

 یک...یک دو...یک...یک دو_

 زهرا:نریماااااااان
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با صدای بلندش،انگشت های دست. و از ضرب گرفتن روی لبه پنجره ماشین دست برداشتن و سرم به سمت 

  .در کناری چرخوندم

 .دوید زهرا،پرهام و بغپ کرده بود و پیاده رو و به سمت. می

 .اخمی روی پیشونی. نشست. شیشه ماشین سمت شاگرد و کامپ پایین فرستادم

 .در و باز کرد و سراسیمه روی صندلی نشست

 .زهرا:برو،برو سمت در شرقی پارک... برو

 .این دویدنش،نفسش رو بریده بود و نفس نفس میزد

 .ماشین و روشن کردم

 چته؟ چی شده؟_

  .زهرا:برو دیگه نریمان

  .م و صات روی پاهاش نشوند و ماشین و از توی پارک بیرون بردمپرها

 .روبه روی در دیگه ی پارک،سرعت ماشین و ک. کردم ماشین هنوز کامپ نایستاد که پیاده شد

 داری چیکار میکنی؟_

 .کمربندم و باز کردم

 اینجا بمون.جایی نرو_

 .این و به پرهام گفت. و پیاده شدم

 .ی در و تا کمی دوید که دنبالش رفت.. بازوش و گرفت. و برگردوندمسردرگ. بود. خیابون جلو

 حرت بزن دیگه!چته؟دیدیش چی گفت؟_

  .خودش و جمع کرده بود و لرزش مردمک های چشمش گواه بد می داد

  .زهرا:میخواد بره!به. گفت شش ساعت دیگه میره یکی از شهرهای اطرات طرح پزشکی

 .نی. ببینمیش. غیبش زده. نیستشمن فکر کردم،بیام دنبالش،می تو

 بازوش و محک. تکون دادم. اخم. غلیظ تر شد و فشار دست. بیشتر
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 چرا زنگ نزدییییی؟_

زهرا:موبایل. و تو ماشرینت جا گذاشرت..فکر نمی کردم اینقدر سرریع بره. من کپ راه و دویدم. از زمان رفتنش ه. 

  .باهاش حرت بزنیدو دقیقه نمیگذره. گفت. بیام بهت بگ. که ببینیش. 

  .دست. پایین افتاد. چش. هام مات موندن روی چهره اش

 تو چیکار کردی زهرا؟_

  .دو دستش و رو به روی سینه ام باال آورد

 .زهرا:بهت گفت. درستش میکن.. بخدا درستش میکن.

 .االن؟...االن که میخواد بره و نه شماره ای داری. و نه آدرس و نشونه ای_

 .کن.زهرا:درستش می

همون روز اول گفت. بذار ببینمش گفتی نه. گفت. بذار بری. دنبالش آدرس خونه اش و پیدا کنی. گفتی نه. _

 !..ببین چی شد؟.گفت. شماره اش و بگیر گفتی نههه

  .به جای زهرا،من نفس هام بریده بریده شد

د از سررره بار دیدن میگه زهرا:نمی شرررد. نریمان نمی شرررد بخدا نمی شرررد.شرررک می کرد. من چی میدونسرررت. بع

  .میخوام برم

 .دست. و به گردن. کشیدم.خ. شدم و زانو هام و گرفت.

 .چش. بست.

 !وای زهرا...وای زهرا_

__________________ 

 "لعیا"

کلید و با تردید توی قفپ در گذاشت. و چرخوندم. فکر میکردم این یه ماه،قفپ در رو عوض کرده باشه ولی نکرده 

 .در، باز شدبود و آروم 

 .دست محیا و به جلو کشیدم و خودم کمی عق  رفت. تا بتونه وارد خونه شه
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 .برو داخپ!آروم_

 .دستش و محک. گرفت. تا نیوفته

 .هنوز توی راه رفتن تلو تلو میخورد

 .یه آن خ. شد و سریع گرفتمش و باز به خودم لعنت فرستادم برای پوشیدن این لباس بلند و دامن پفش

 .نکردم و پشت سرش وارد خونه شدمبغلش 

 .در و آروم بست. و همزمان صدای مهیار و می شنیدم و که آهنگ و زمزمه وار برای خودش می خوند

 مثپِ قلب. مِث رویام ،"

 "مث جون. مِث چشمام

  .صدای ضربه دست هاش و روی پاهاش و می شنیدم

  .در واحد و باز کرد ولی سرم و باال آوردم،لب. قفپ شدسرم و خواست. غر بزن. که چرا نه آیفون و جواب داد و نه 

 .عکسی که از خونه فرستاده بود یه آن از ه. متالشی شد

بالن دیگه روی دیوار صرررررررات نبود،بادکنک های سررررررفید وصررررررورتی دیگه کنار ه. خوش فرم و نی. هالل نبودن. 

 شیرینی ها گ. شده بودن بین ذرت ها و چیهس و پفک های روی زمین و

ر آخر، بنر بزرگی از عکس سررررررره نفرمون کنار ه.، که دیگه من بینشررررررون نبودم و فقه یه رد از پارگی کنار بنر د

  .موندگار شده بود. تنها چیزی که سال. مونده بود یه کیک کوچیک بود

می ی مبپ و هنوز روی پایش ضرررربه می زد و با خواننده مهیار،روی مبپ سررره نفره،تکیه اش و داده بود به دسرررته

  .خوند

  میدون. باورش سخته من اینجوری تو رو میخوام"

 "من اینجوری تو رو میخوام تو همه لحظه هام

 .دست محیا از دست. افتاد

 !محیا:بابا

 .ذوق محیا،خوشحال. نکرد
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 داشت چیکار میکرد؟

 .به سمت مهیار راه افتاد. مهیار چرخید و پاهایش این بار به جای مبپ،روی کف پارک نشستن

 !یار:جان. بابامه

 !محیا نزدیکش شد و روی زمین افتاد. نه مهدی تکون خورد و نه من

 اینجا چه خبره؟_

نشررنیده بود یا خودش رو به نشرریندن زد؟ نمیدون.. فقه می فهمیدم که نگاهش خیره به محیا بود و با دسررتای 

 .باز،دوباره می خوند

 مهیار:"من از وقتی تو رو دیدم

 شتزمان یک ثانیه ه. نگذ

 مگه میشه تو رو دید و

 "به قبپِ دیدنت برگشت

 اینجا چه خبره؟_

 .محیا نزدیکتر شد و مهیار بغلش کرد

  .سرش و نزدیک گوش محیا برد

 !مهیار:بابا دلش برات تنگ شده...محیا

 .محیا با کف دست های تهلش،چندبار به صورت مهیار زد

  .ن حرت هامحرص میخوردم به پای این وانمود کردن هاش برای نشنید

  .صدام بی اراده باال رفت

 میگ. اینجا چه خبره؟_

  .مهیار:بشین

 .بدتر از صدای من،بلندی صدایِ جدیِ مهیار سرجام خشک. کرد

  .جواب من و بده_
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  .مهیار:دستور نده

 .حس خوبی به موندن نداشت.

 .اگه قرار امروزم مثه ش  عید زهرمار شه، بگو تا برگردم همونجایی که بودم_

  .با سرش به در اشاره کرد

 ....یاللهمهیار:برگرد

 ?از جام تکون نخوردم.محیا و چطور بر میگردوندم

 .محیا و کنارش روی مبپ گذاشت.پاکت مشکی و از کنار کیک روی میز برداشت

 .مهیار:فقه قبلش برای اینکه حالت بهتر شه بیا اینا رو بردار ببر

  .ی میز انداختوسایپ داخپ پاکت و بیرون کشید و رو

 .یه پاسهورت،چند دالر پول،دوتا بلیت و چندتا اسناد و مدارک برای رفتن.

مهیار:یادته، یه سرررررررال پیش که بچه رو بدنیا آوردی و گفتی میخوام برم. بهت گفت. یه سرررررررال بمون تا این بچه 

ال سگ دو زدی بخاطرهشون. .. این. از مدارکی که یه سبزرج شه و بعد برو؟ حاال ه. بچه بزرج شده پاشو برو.

 .بیا بردارشون

 .من فکر میکردم همه چی تموم شده باشه ولی نشده بود

 !این کارا چیه؟_

  .محیا و بغپ کرد و به سمت. اومد. جلوش ایستادم و نذاشت. از راهروی پشت سرم بگذره

 تو هنوز باور نکردی داستان اون عکس های ش  عید چیه؟باتوام؟باور نکردی؟_

  .کوت نگاه. کرد و من از چشماش همه چی و خوندم. این شک کپ وجودش رو گرفته بودتوی س

  .مهیار: وسایلت و بردار و برو

اون عکس ها و من نمیدون. کی گرفته. من مگه میدونست. تو اون جشن،یاسین ه. هست؟...یاسین خودش _

بت اتمام پروژه بود. مهیار میفهمی دارم از عمد اومده بود کنارم و باهام حرت میزد.اون فقه یه جشررررن به مناسرررر

 چی میگ.؟
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 .از کنارم گذشت

مهیار:بهت گفت. تو این خونه آزاد و مختاری که هر کار کنی غیر از کاری که این اعتماد بینمون و از بین ببره. 

نواده همیشررررررره فکر میکردم این بله گفتنت حداقپ روی یک. عالقه اس. بعد فهمیدم نه،خان. ازدواج کرده از خا

.پیش کی؟یاسررین.عشررق قدیمی. اگه این موضرروع و از رفیقت اش جدا شرره و بعدش طالق بگیره پاشرره بره لندن

نمی شررررررنیدم تو حرفی ازش میزدی؟نه... ترس انداختی به جون. که نکنه یه روز پاشرررررر. نباشرررررری.همون لحظه 

  .اعتماده از بین رفته بود

 .اشتباه کردم_

 .مهیار:جمع کن وسایلت و برو

 چرا حرف. و گوش نمی کنی؟_

 .مهیار:دارم گوش میکن. و میگ. برو

حاال که شرررک داشرررت. حاال که خودش خواسرررته بود. حاال که گفته بود برم،چرا خودم و خرد می کردم تا حرف. و 

  .بفهمه

  .با عصباینت روبه رویش ایستادم و دستام و به سمت محیا گرفت.

  .باشه. محیا رو بده میرم_

  .م دور کردمحیا و از 

  .مهیار:بدون محیا

  .اون بچه هنوز شیر میخوره_

 .چشماش و ریز کرد

مهیار:تو همونی نبودی که اون اوایپ که فهمیدی یه بچه ای ه. این وسررررطه تا یه هفته زدی زیر گریه؟!تو همونی 

ه به محیا شررررریر نبودی که میخواسرررررتی بعد از بدنیا آوردنش ول کنی بری؟ نترس،تو این شرررررهر یه زن گیرمیاد ک

  .بده

 چه می دونست از دیدن محیا و مهری که یه ساله به جون. افتاده؟

 .ک. مونده بود گریه کن.. راه افتاد سمت اتاق و پشت سرش رفت.
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  .مگه نگفتی برو؟خ  بده محیا رو من برم _

 .مهیار:یه ماه محیا پیشت بود و رفتی خونه ننه ات و من دَم نزدم. حاال پاشو برو

  .کمد و باز کرد و کت چرمی و بیرون کشیددر 

 به بهونه ی تولد محیا،کشوندی من و اینجا و حاال تنهایی برگردم؟_

  .محیا و روی تخت گذاشت و کتش و پوشید

 .مهیار:راحته برات.امتحانش کن

  .محیا و دوباره بغپ کرد و به بیرون از اتاق رفت

  .بده بچه رو_

  .شینش و برداشتاز جا کلیدی کنار در،سوئی  ما

 .مهیار:بر میگردم خونه نباشی. فقه اون کیک روی میز و بذار توی یخچال

 .در خونه رو باز کرد. کتش و کشیدم

 .میگ. بده بچه رو_

 .در خونه رو باز کرد و به سمت. چرخید. دستش و روی بینیش گذاشت

  !مهیار:هیسسس

  .رددر واحد رو به رویی باز شد و دست. کت مهیار و رها ک

 مرد:خوبین؟

 .مرد،کیف چرمش و توی دستش جا به جا کرد. معلوم بود میخواد جایی بره

 .مهیار:ممنون

  .گفت و از فرصت استفاده کرد و رفت

 .من موندم و یه قیافه ی بهت زده

__________ 
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 "نیاز"

 لو بص فی عینی مره بس

 حیحس اوام بشوقی لیه

 .سرعت به اشتیاقی که برای او دارم پی خواهد برداگر فقه یک بار در چشمان. نگاه کند به 

 .صدای خواننده ی زن عرب،توی ماشین ک. شد و پشت سرش راننده،با همون لهجه ی اهوازیش حرت زد

 راننده:عی روستاس دیگه؟

پیج و تابی به گردن. داد و خودم و از وا رفتگی رو صندلی عق ،نجات داد و صات نشست.. تابلوی سر تقاطع رو 

 .دم و با دیدن اس. روستا،مطمئن شدم که درست اومدی.دی

 .طاها،به جای ما جواب داد

 !طاها:آره دیگه همین جاس

  .ماشین توی جاده خاکی حرکت کرد و تکون شدیدی خورد

  .پریا:چه جایی ه. اومدی

  .هیجان زده،به سمت پنجره ی ماشین بیشتر چرخید

 وسه فیل. جنگی و االنه که بعثیا بریرن سرمون و اسیرمون کنن.نه؟ پریا:نگاه نخلستون ها رو!انگار انداختنمون

 .اصال معنی خستگی رو ه. می فهمید؟حتی حوصله نداشت. جوابش رو بدم

ها.خیلی  به جون این درخت  باه. بیوفتی.  یه برای عکس. دفعه ی بعدی دوربین میارم  یا:خیلی جای خوب پر

  .قشنگه

از نخپ و زمین های کشررررررراورزی و نخپ های بلندِ کنار جاده ی  راسرررررررت ه. می گفت. صررررررحرا شرررررررده بود پر

خاکی،صرررحنه رو قشرررنگ تر میکردن. فقه آفتاب سررروزان اول اردیبهشرررت ماهش،آزار دهنده بود و بی حال ترم 

 .میکرد

 .چند دقیقه ای طول کشید تا از جلوی درمونگاه ایستاد. تشکری کردی. و پیاده شدی.

 .جلوی پام افتاد. صدای بازی بچه ها خاموش شدپام و بیرون نذاشت. که توپی 
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دسررت. و روی پیشررونی. قرار دادم. پسررر بچه ای چند قدم نزدیک. اومد. سرراعدش و روی پیشررونی عرق کرده اش 

 .کشید و نفس زنان گفت

 پسربچه:پاسش نمیدی؟

شرررررت و در همون دسرررررتش و به کمرش زد و با پام آروم توب و به سرررررمتش هدایت کردم. توب و از روی زمین بردا

 :حین گفت

 .پسربچه:دِمِت گرم

 .صدای بچه ها دوباره بلند شد.چمدون و طاها کنارم پام گذاشت

 .دستتون درد نکنه_

 .جواب. رو آروم داد و پریا کنارمون ایستاد

 پریا:نمیرین داخپ مگه؟

  .رکت کردخ. شدم تا چمدون و بردارم و که زودتر از من،طاها دسته اش و گرفت و جلوتر از ما ح

 پریا:وایسادی؟

  .اذیت شدین_

 .پریا:عذاب وجدان ما رو داری؟بیخیال

 .رو به جلو هول. داد

  .پریا:برو با محپ جدیدت آشنا شو

چیزی نگفت. و فقه در کنارش راه رفت.. برای من تنها اومدن یا نیومدن. فرقی نداشرررت. فقه پدر پریا رضرررا نمی 

  .ذیت ش. تو این شهر و روستای غری داد به این تنها رفتن. نمی خواست ا

 پریا:گفتی کشیکت از کی شروع میشه؟

 .از فردا صبح_

  .پریا:خوبه،تا عصر پیشت..طاها ه. برمیگرده اهواز

  .اذیت میشه_
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 .پریا:بیست دقیقه بیشتر فاصله امون تا اهواز نیستا!بعد تا یه چرخی بزنه توی شهر،عصر شده

  .جلوی در ایستادم تا زنی رد شه

 .یه چیزی بگ._

 پریا:بگو

 .دل. تنگ شده برای تهران_

پریا:بذار برسرررررری بلد اظهار دل تنگی کن.بعد بذار من برم یزد. زنگ میزن. باه. دیگه بگی. دلمون برای تهدان 

 .تنگ شده و بزنی. زیر گریه. خودم. برات روزه می خون.

 .نتونست. از شیطنت لحنش نخندم

_______________ 

 "نیاز"

ار های ن. دار و قدیمی با چند ترک روشررون،قسررمتی از گ  سررقف ریخته بود و آجر های قهوه ای رنگش پیدا دیو

. دوتا تخت خواب با فاصررررررله ی یه میز و یه پنجره بینشررررررون توی اتاق جا گرفته بود و با دوتا کمد چوبی،چیز بود

  .دیگه ای ندیدم

 .و زیر سرش گذاشتپریا خودش و روی یکی از تخت ها پرت کرد و دستش 

 .دستگیره در و رها کردم و چمدون و به دنبال خودم به وسه اتاق کشوندم

 .طاها چرا نموند؟حداقپ یه لیوان آب میخورد بعد می رفت. تا یه چرخی تواین درمونگاه زدی. غیبش زد_

 .. فقه چمدون و گذاشت پیش. و با همون تاکسی برگشتپریا:نموند دیگه

 .ین و پایین پای پریا گذاشت..زیهش و باز کردچمدون بزرج و سنگ

 تن ماهی میخوری؟_

 .با خنده، روی تخت خواب چرخید و سرش و لبه تخت و کنارم گذاشت

 !پریا:اومدی جنوب،سریع جنوبی شدیاااا
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شررونه هام و به عق  فرسررتادم و بعد،یه بار به چپ چرخیدم و بار دیگه به راسررت. صرردای کمرم و که شررنیدم از 

  .ورت. جمع شددرد ص

 !پریا:نکن این کارا رو دیوانه. اون مهره کمره نه فنر

 .قابلمه ی کوچیکی و از گوشه چمدون بیرون کشیدم و تن ماهی درونش گذاشت.

 .پریا:خوش. میاد،کپ زندگیت و ریختی تو یه چمدون به این بزرگی

  .خندیدم و بلند شدم.بدون این که حرفی بزن.،قصدم و فهمید

 بشین نیاز. تازه رسیدی پاشدی میخوای غذا درست کنی؟ پریا:بیا

اینجا دیگه مهمون نبودم. میزبان بودم و باید این وظایف میزبانی و ادا می کردم مخصرررررروصرررررررا که به این همراه 

  .شدن پریا توی این سفر فکر میکردم،به خودم اجازه نمی دادم که همین یه کار ساده رو انجام ندم

 .که. یک. آب میذارم تو قابلمه با قوطی تن ماهی،خودش درست میشهغذا درست نمی کن. _

از اتاق بیرون اومدم. یه پذیرایی روبه روام بود با یه آشررررررهزخونه نقلی. اونقدر کوچیک بود که بعید میدونسررررررت 

 .بیشتر از دو نفر می تونستن اینجا غذا درست کنن

رنگ و رو رفته و خالی،یه بسرررررته کبریت و بیرون کشررررریدم و قابلمه رو تا نیمه پر آب کردم. از توی کابیت های از 

 .اجاق و روشن کردم

 .کبریت و توی هوا تکون دادم که ح ورش و پشت سرم حس کردم

  .برگشت.،لبخند محوش و بی جواب نذاشت. و قابلمه و روی اجاق قرار دادم

 پریا:اومدی این جا،بی معرفت نشی دیر به دیر به. سر بزنی؟

؟چند روز مرخصی در ماه دارم. هماهنگی میکنی. باه. تا همزمان بیای. تهران و ه. و هت سر نزدمگه میشه ب_

 .ببینی.

در قابلمه رو زدم. چند قطره آب پاشررریده روی دسرررت. و روی مانتوم کشررریدم و برگشرررت.. دسرررتش و روی گونه اش 

 .چند بار کشید و خندیدم و فقه خودم متوجه مزه ی تلخش شدم

 گریه میکنی؟_

 .خندید.اون ه. لبخندش غ. داشت. به سمتش گرفت. و آغوش کشیدمش
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 گریه ی چی رو میکنی؟مگه قرار ه. و نبینی.؟_

  .لبخندم و حفظ کردم،برخالت پریا که لحن صدایش بغض رو بیشتر نشون. داد

 .پریا:هفت سال پا به پای ه. بودی. حاال یهو از ه. جدامون کردن. هر کدوممون پرت شدی. یه طرت

چقدر سخت بود خودت از درد بغض داشته باشی و باید با لبخند،مره. بذاری به درد دیگری!انگار کسی قفسه 

 .سینه ام و فشار می داد

 شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟

  .گونه اش و بوسیدم

گیره دعوا پریا:آخه با کدوم خری بعد از کشرررررریک،کپ خیابون ها رو پیاده برم؟سررررررر این که کی بره کهی جزوه ب

 کن.؟سر به فکر خودش نبودناش حرص بخورم؟

  .قهقه ام قابپ کنترل کردن نبود. این محبتش رو ه. جوری دیگه ای بیان میکرد

 .نترس. این خره هنوز اونقدر کله اش خرابه که بیشتر از این توانایی حرص دادنت و داره_

 .ال کشید. اشک هاش و پاک کرد و آب بینیش و باخودش و ازم جدا کرد

 .راستی میگیا.هنوز کله ات بوی قرمه سبزی میده:پریا

  .خنده ام شدت گرفت و خودش ه. خندید

 پریا:واال...مگه دروا میگ.؟

 .پریا،آخرین نگاهش رو به. انداخت و در ماشین و باز کرد. دست. و براش بلند کردم

  .به سالمت_

  .حبتش که تموم شد،به سمت. برگشتطاها کنار ماشین ایستاده بود با راننده حرت میزد.ص

 .طاها:با اجازتون ما بری.. کاری داشتین حتما به پریا زنگ بزنین و ما رو تو جریا قرار بدین

 .تا همین جا ه. خیلی بهتون زحمت دادم_

 .طاها:این حرت ها رو نزنین. شما ه. مثپ پریا. ماشین و دور زد و در همون حین دستش و بلند کرد

 !زهطاها:با اجا
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  .خداحافظی کردم که نشست و در و بست. چندثانیه بعد ماشین حرکت کرد و جلوی چشمام نیست، شد

چشر. گرفت. از آفتابی که در انتهای راه،محو می شرد و آسرمون و نارنجی کرده بود و چرخید. از بین نرده های در 

 .میکرددرمونگاه،چهره ی آشنای دختری و دیدم که روی راه پله ها منتظر نگاه. 

 اخ. ریزی کردم. اسمش چی بود؟

 تشریف نمیارین؟_

 !یادم که اومد،پیوند بین ابروهام باز شد. لیدا بود

  .در و کمی هپ دادم تا باز شد

بی توجه به بودنش در محیه درمونگاه،شرررال روی شرررونه اش افتاده بود و سررررش و پایین انداخت با تکون دادن 

  .ندسرش، تارهای موهاش و توی هوا رقصو

 .صدای قدم های. روی سنگ ریزه ها،سرش و باال آورد

 .لیدا:ناراحت نباش. روز اول هرکی میاد اینجا همین شکلیه. روستای بدی نیومدی،بهش عادت میکنی

  .نمیشه ناراحتی و سرکوفت کرد که!باید این دوران و گذروند_

 س؟لیدا:آره خ  ولی گفت. که این قدر توی فکر نباشی. تو سردت نی

هوا برعکس ظهر،داشت سردتر می شد ولی قبپ تحمپ بود. فکر نمی کردم اینجا همچین سرمایی رو احساس 

 .کن.

  .چرا. ولی میشه تحمپ کرد_

 .لیدا:اگه سردته بگو بافت. و بهت بدم

  .بافت قهوه ای رنگ روی شونه اش و نشون. داد

 .دستت درد نکنه. فعال خوبه_

ه سررمت راسررت چرخید. نگهبان،لیدا رو صررداش زد و اشرراره به به سرررش کرد و باصرردای مردی،همزمان سرررمون ب

  .بدون این که حرفی بزنه،لیدا منظورش رو فهمید

 .لیدا:باشه
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  .بی حوصله شالش و از روی شونه اش برداشت و روی سرش گذاشت

 .لیدا:انگار ه. اتاقی شدی.

 .پس یکی از اون تخت خواب ها ماله توئه_

 .ش و به سمت. گرفتچرخید و شونه ا

 .لیدا:بیا بری. پانسیون،یه قهوه بزنی.سرحال شی

---------------------- 

 "نریمان"

ته،پلک هام به. می  مام،اول یه جا مات میموندن و بعد آهسرررررر قاشررررررق و توی فنجون قهوه چرخوندم. چشرررررر

 .چسبیدن

 کجایی؟_

  .پلک محکمی زدم و با صدای مهدی سرم و باال آوردم

 ای دو دقیقه یه چُرت بزنی؟مهیار:نمیخو

 .قهوه دارم می خورم برای چی؟که چُرت نزن._

 !مهیار:این،دومین باریه که داری تو چندساعت قهوه میخوری. داغون میکنی خودت و

 .از اوضاع و احوال خودم و تهش قلبی که باال رفته بود،خبر داشت.

 .خوب._

  .زمزمه وار گفت. و فنجون و به لب. نزدیک کردم

 مد حسین:این نریمان چه مرگشه؟چرا اینقدر پکره؟مح

 .مهیار سرش و چرخوند به سمت محمد حسینی که مشتی از پفک و روانه ی دهنش کرده بود

 .مهیار:چیزی نیست. مشغله فکری داره

مشرررررغله ی فکری،مشرررررعله ی کاری... همه چی به. ریخته بود و شرررررده بود یه کالت بزرج که برای باز کردن گره 

 .جنگ افتاده بود توی سرمهایش، 
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 .قهوه رو تا انتها سر کشیدم

  .مهیار خودش و نزدیک تر کشوند

 مهیار:چرا دنبالشی؟

 .فنجون و سرجاش برگردوندم

 .نمیدون._

 مهیار:نمیدونی و پیگیرشی؟

 .چیزی نداشت. تحویلش بدم،جز یه نگاه طوالنی

  .مهیار: بِر و بِر من و نگام نکن و جواب. و بده

 .میخوام باشه...همین نزدیکیام من فقه_

 مهیار:شهر های اطرات تهران نزدیکن. نیستن؟

وقتی میگ. نزدیررک،یعنی زمررانی کرره زنررگ میزن. جواب. و بررده. نزدیررک بودن و این جوری درک میکن.، تو رو _

  .نمیدون.

 .مهیار:مگه نمیگی خودش با پای خودش رفته؟چرا نمیذاری بره

 بازجوییه؟_

  .بازجوییه مهیار:تو فکر کن

 می خوای به چی برسی؟_

 .مهیار:این که اگه خودش دوست داشت بره،بذار بره این قدر ه. پیگیرش نباش

 تک خنده ای کردم.داشت چی میگفت؟

 .چرت نگو مهیار. این نیاز باید بهش میگفت. برو تا بره_

 مهیار:بگو ببین. چه غلطی کردی؟

 دم؟تو که خودت جریان و میدونی. چی و توضیح ب_



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

237 

 

. همین. چی و من میدون.؟حرت بزن و االن. دنبالشرررررری مهیار:تو فقه گفتی خبری ازش نداری و ول کرده رفته

 دیگه

چند روز بعد از مراسررر. طناز،زهرا به. گفت نیاز و یکی از همسرررایه ها داده میخواد بیاد خواسرررتگاریش. گفت. _

ما امشرر  پاشررو بیا خونه،حوصررله اش و نداشررت. بیاد.دیگه گذشررت و یادم رفت تا سرره ماه بعدش،زهرا گفت حت

 !گفت. باش و خداحافظ. پاشدم رفت. دیدم،مراس. خواستگاریشه

 مهیار:هیچی ه. نگفتی؟

  .خنده ای کردم

حررالررت و خریرردارم مهیررار.چیکررار میکردم وقتی خودم مثررپ همین االن نمیرردون. چنررد چنرردم و فقه میخوام _

 . تموم کنین این بازی کثیف و؟؟نکنه انتظار داشتی بلند ش. و بگباشه

  .گوشه های لب. باال تر رفت. و صدای خنده ام بیشتر شد

مهیار:همون اوایل. که فهمیدی دوسررت داره همه چی و مثپ االن به مسررخره گرفتی که شررد این!سرره ماه رفتی و 

 !اومدی و بدتر هواییش کردی و آخرم نشستی تو جلسه خواستگاریش؟بابا تو دیگه خیلی خوبی

  .لبخند از روی صورت. پاک شد. چشمان. و ریز کردم و به سمتش خ. شدم

من وقتی دیدم پرهام بهونه اش و میگیره فقه خواسررررررت. ه. دیگه رو ببینن.االن. اگه راه حلی داری تا پیداش _

 .کن. بگو،اگه نداری لطف کن الل شو ببین. چه غلطی می تون. کن.

 کتون کن.محمدحسین:دنبال کسی میگردین؟بگین کم

ظرت پفک و بینمون روی عسررررررلی گذاشررررررت. مهیار پفکی برداشررررررت و همونطور که روانه ی دهنش میکرد،کمر 

  .خمیده اش و صات کرد

 مهیار:تو فکر کن دنبال کسی میگردی..میخوای چی کار کنی؟

  .عصبانیت حرت هامون توی لحن مهیار پدیدار شده بود و محمد شاکی،دستاش و باز کرد

 !بزنمحمد:بیا 

 .گفت و با قدم های آروم به سمت آشهزخونه رفت

  .مهیار سرش و به سمت. برگردوند
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 مهیار:چی میزنه این پسر عموت؟

 .بی اعتنا به حرت مهیار،سرم و به طرت آشهزخونه چرخوندم. محمد حسین،در یخچال و باز کرد

 االن که فهمیدی دنبال کسی میگردی. چه کاری از دستت بر میاد؟_

 دنبال کی میگردین؟محمد:

 باید حتما بدونی؟_

  .محمد:آره دیگه

نی. تنه ی کج شررده ام و به حالت اولش برگردوندم و نفسرر. و کالفه بیرون فرسررتادم. کافی بود اسرر. نیاز و بفهمه 

 .تا بگه عمو بگه و عمو،پیاده تا اینجا راه بیاد

 .مهیار:برو بیمارستات قبلیش

 بزن. میان آمار پزشکشون و میدن به من؟برم چی بگ.؟بنظرت اگه حرفی ه. _

 !مهیار:پس برو پیش هادی

  .هادی چیزی نمیدونه_

 .مهدی:سرایدار باشه و چیزی ندونه؟یک. رو مخش راه برو،باهات راه میاد

 .با قیافه ی متفکر چش. بهش دوخت. طوالنی و

 .مهیار:امتحان کن

_____________ 

 "پرتو"

  .اق برداشت. و تن. کردمرو پوش. و از جا لباسی توی ات

پنجره ی اتاق باز بود و نگاه. افتاد به نخپ ها و جوی آب وسررره نخلسرررتون و بچه ای که روی تخت سرررنگی رفته 

  .بود و قصد پریدن توی آب و داشت

  .یقه رو پوش. و درست کردم

  .پسر بچه دست هاش و باال برد.صدای همهمه و شلوغی بچه های اطرافش اوج گرفت
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  .ای روپوش. و یکی یکی بست.دکمه ه

 .شماره اش معکوسشون توی محیه پیچید

... مقنعه ام و سررررررم کردم و نفس عمیقی کشررررریدم.روز اول کاری بود و اولین کشررررریک بدون اسرررررتاد و ...دویک

 .راهنما،خودم بودم و خودم که باید درد مریض رو در ثانیه می فهمیدم و نسخه می نوشت.

  .. صدای جیغ بچه ها بلند تر شد و استرس من ه. بیشتر ریشه زد و بزرج تر شدسه...پسر بچه پرید

  .از روی میز،دستمال کاغذی و از جعبه در آوردم و روی کف دسِت عرق کرده ام، کشیدم

 !چقدر امروز می تونست سخت بگذره

 .در اتاق یه آن باز شد. هر دومون از دیدن ه. جا خوردی.

 .م هنور نیومدی درمونگاه، وگرنه در میزدملیدا:ببخشید،من فکر کرد

 .نه مشکلی نداره بیا تو_

  .به سمت کمد های گوشه اتاق رفت

 ؟لیدا:دیش  خوب خوابیدی

دستمال و مچاله کردم و توی سطپ کنار میز انداخت.. اگه تشدید شدنِ فکر و خیالِ همیشگیِ قبپِ خواب. رو در 

 !نظر نمیگرفت.. بد نبود

 آره_

 .د،زونکنی رو خارج کرداز توی کم

 .لیدا:من اتاق کناری.. سه،چهارتا بیمار بیشتر بیرون نیستن. ویزیت کردی دوست داشتی بیا پیش.

  .برگشت. به سمت پنجره،این بار به جای پسر قبلی،کسی دیگه ای باالی تخت سنگ کوچیک بود

 این آِب تمیزه که دارن بازی می کنن؟_

ی زمین های کشررراورزی. تمیز بودنش و نمیدون. ولی بیشرررتر اوقات، بچه ها میان لیدا:آب رودخونه اس. میره برا

 .همین جا و بازی می کنن

 مریض نشن؟_
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 .لیدا:فعال که از من و تو سرحال ترن

  .به عق  چرخیدم.در اتاق و باز کرد و همزمان مردی از روی صندلی پشت در،نگاهمون کرد و بلند شد

  .لیدا:با اجازه

  .ن مرد ادامه دادخطاب به همو

 .لیدا:بفرما آقا. برین داخپ اتاق

 .از توی کیف روی میز،مهره ام و برداشت.

 .روی کاغذ باطله ی کنارم،مهری زدم

 "...نیاز طاهری،پزشک عمومی،شماره"

  .برگشت. به عق ،به روزی که این مهره و از دست های زنی گرفته بودم

 !هش نکردم. مرج،همین شوق به خواب رفته بودانداختمش ته کیف. و تا چند روز بعد نگا

 .مرد:سالم

 .مهر و روی میز گذاشت. و صندلی. و عق  کشیدم

 !سالم_

 "نریمان"

 .صندلی و از گوشه اتاق برداشت. و روش، طوری نشست. که دست هام،افتادن روی تکیه گاه صندلی

 ِ درِ اتاقک چسرربوند. اسررتکانِ چایی و از  مهیار،دسررتاش و از پشررت کمرش بیرون کشررید و کمرش و به دیوار کنار

  .توی سینی برداشت و توی دستش گرفت

 هادی:نمی شینی؟

 .مهیار:راحت.. دستت درد نکنه

هادی راهش و به سررررمت. کج کرد. سررررینی و این بار رو به روم گرفت. اونقدر این چند روزه کافئین خورده بودم که 

 .یمارستان میش.حس میکردم با خوردنِ همین چایی کمرنگ،راهی ب

  .مرسی. نمیخورم_
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  .هادی:تعارت میکنین؟بردارین

 .نگاه. و روی چهره اش انداخت. که متوجه شد و با مکث،سرش و تکون داد

 !هادی:هرجور راحتین

. قندون و برداشررت و باز به طرت مهدی رفت. آشررفته،دسررت. و سررینی و گذاشررت روی سررینک کوچیک توی اتاق

تا پشرررت گردن. ادامه پیدا کرد. این صررربر و حوصرررله ی هادی،آروم. نمی کرد و فقه  روی صرررورت. کشررریدم و بعد

 .خه می کشید روی این اعصاب نا آروم.انگار کپ حرکاتش،صحنه آهسته ی یه فیل. نود دقیقه ای بود

 .دست. و از روی گردن. برداشت. و به سمتش گرفت.

 .بیا بشین دیگه. دو دقیقه کارت دارم _

  .ش،شماتت. کرد بخاطره این تشر و در آخر،قندون و از هادی گرفتمهیار با نگاه

 .مهیار: بازم ممنون. حاال برو بشین

 .قندون و روی لبه ی پنجره ی کنارش گذاشت و استکان و با دو دستش گرفت

 .هادی برگشت و روی زمین نشست

  .هادی:بفرمایید

 نیاز کجاس؟_

 !مهیار:عه

در برابر این اعتراضررش،نگاهش و به اطرات اتاقک داد و مسررتقی. روی گیتار بی توجه به چشررمای خیره شررده ام 

  .گوشه اتاق ایستاد

 مهیار:ساز میزنی؟

  .هادی:آره.البته گیتار رفیقمه. چند وقت ازش غرض گرفت. برای تمرین

  .خرمهیار:چه رفیق خوبی. آخه هرکسی سازش و دست هرکسی نمیده ولی تو که عالقه داری، یه حرت ایش و ب

 .هادی:نه!وسع. نمیرسه.من به همین نیمه حرفه ای و قرضی ه. راضی.

  .مهیار:حیف شد که. آخه خواست. سفارشت و کن. به رفیق. که بهت یه گیتار بده.اون. بدون پول
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 هادی:در ازای چی؟

 .مهیار:این که هرچی از نیاز میدونی بریزی بیرون

  .نی. نگاهی به من انداخت

ش ه. به آقا احسررررررران هر چی و که میدونسررررررت. گفت.. فقه آخرین بار رفیقش اومد یک. هادی:چند وقت پی

 .وسیله برداشت و رفت

 مهیار:رفیقش کیه؟

 .پریا رو میگه. دوست صمیمیشه_

 مهیار:آدرسی،نشونه ای از این رفیقش نداری؟

 .هادی:هیچی

 .حرت هاشون،برای من بی حوصله،کمی کش دار بود

 ن پول چیه؟نظرت درمورد پنج توم_

 .مهیار:آسه آسه آقا نریمان

 .با تشرش باز ل  و بست.

 .هادی:باور کنین من هیچی نمیدون.

 مهیار:حتی نمیدونی چطور میشه فهمید کجا رفته؟

 .هادی:من. مثپ شما بی خبرم

 :به هادی اشاره کردم و خطاب به مهدی گفت.

 .من گفت. این هیچی نمیدونه_

  .و توی هوا تکون داداخ. هاش و دره. کشید و دستش 

 .مهیار:تو دو دقیقه حرت نزن

 .و دوباره من و نادیده گرفت

 مهیار:خبرم نداری کی برمیگرده؟
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  .هادی:چیزی به. نگفتن

 مهیار:بهت گفتن که هیچی نگی؟

 .گفتن ولی واقعا االن چیزی ندارم که بگ.هادی:اون اوایپ همین و

  .گذاشتبا مکث، چایش و تلخ خورد و استکان و کنار قندون لبش دیگه برای حرت زدن باز نشد و ساکت شد.

 .مهیار:پاشو بری.

 :ابروهام بیشتر دره. گره خوردن و از روی صندلی بلند شدم و زمزمه وار گفت.

  .فقه خودمون و مسخره کردی._

  .مهیار:شرمنده که گیتار و از دست دادی

 .ری از در اتاقک بیرون اومدی.هادی،ایستاد و فقه سری تکون داد. با خداحافظی سرس

 .مهیار،دستش و بلند کرد

 .مهیار:فعال

 .دست. و توی جی  شلوارم فرو کردم و برگشت.

 !راهکار بعدیت چیه؟آقای کاراگاه_

 .طعنه ی حرف.،دلخورش نکرد و صبور تر از قبپ،کنارم راه اومد

 .مهیار:یک. فکر میخواد

 هادی:میگ....شماره به دردتون میخوره؟

 .ادم و چرخیدم.هادی،دستش به چارچوب در بود و منتظر نگاهمون می کردایست

 .از گوشه چش.،مهیار و دیدم که چند قدمی به سمتش رفت

 مهیار:شماره کی؟

  .هادی:همین رفیقش

 مهیار:واقعیه؟
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  .هادی:با یه شماره ای یه بار به. زنگ زد که سر بزن. به گلدون های توی اتاق خان. طاهری

 .ت و نگاه. کرد. خودم به جاش،راه اومده و برگشت.مهیاد برگش

 !بده شماره رو_

 .هادی: چند لحظه صبر کنین

  چند دقیقه ای طول کشید تا جلوی در دوباره ظاهر شد. این بار،مهیار به سمتش رفت و کاغذ

جی  کتش  و از دسرررررتش گرفت. نگاهی بهش انداخت و در آخر،تکه برگه و به دو نیمه کرد و خودکاری و از توی

  .بیرون کشید و روی کاغذ چیزی و نوشت

مهیار:نریمان شررررماره ات و داره. اگه شررررماره واقعی باشرررره،بهت زنگ میزن. که بری پیش این رفیق.. بگو از طرت 

 .مهیار اومدم،میشناسه

_________________ 

 "نریمان"

ماره توی کاغذ و روی صفحه پیاده در ماشین و بست.. مهیار،موبایلش و از توی جی  شلوارش بیرون کشید و ش

  .کرد

 .خ. شدم و سرم و به داشبورد ماشین چسبوندم

  .یه کاری کن حرت بزنه_

 .چیزی نگفت و سکوتش،چندثانیه ای طول کشید تا صدای الو گفتنش رو شنیدم

 مهیار:پریا خان.؟

  .صدا توی ماشین پخش شد و شناختمش.خودِ پریا بود

 پریا:شما؟

  .مهیار احمدی.مهیار:من...من 

 .پریا:چه جال !همکاری. پس

 مهیار:چطور؟
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  .پریا: آخه من. گوگوش.. فقه سرما خوردم،صدام تغییر کرده

  .تردید صدای مهیار از بین رفت و رنگ جدی به خودش گرفت

 مهیار:خان. مگه من با شما شوخی دارم؟

 .پریا:اشتباه زنگ زدی.باید قطع کن.

 .ت. و صات نشست.سرم و از روی داشبورد برداش

  .نذار قطع کنه. خودِ نکبتشه_

مهیار:دو دقیقه قطع نکن داری. باه. حرت میزنی.. میخوای باور کنی کی. یا نه! به من ربطی نداره. فقه میخوام 

 بدون. نیاز االن کجاس؟

 پریا:واسه چی میخوای بدونی؟

 .مهیار:میخوام باهاش حرت بزن.

  .زنگ میزد پریا:اگه تمایلی داشت،خودش بهتون

 .مهیار:حداقپ اس. اونجایی که هست و بگو

 !پریا:درمونگاه

 . اول گیج شد و بعد،بازدمش و با حرص بیرون فریتا

 !مهیار:من. میدون. درمونگاه داره کار میکنه. اس. شهر منظورمه

 پریا:چرا دنبال دختری که نمیخوادش داری میگردی؟

کردم تُن صدای. باال نره و حرص. و سرش یه باره خالی نکن.. ولی  محک.،موبایپ و از دست مهیار گرفت. و سعی

 .کلمات،همچنان با غیظ ادا میشدن

 اگه االن بگ. میخوامش؟_

 .قهقه اش،بدتر اعصاب. و به بازی گرفت
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پریا: آقا نریمان برو یکی و سیاه کن که خودش این کار نباشه!بابا بذارین این دختر به حال خودش باشه. بذارین 

دگی کنه. سرره ماه عاشررقت بود عین ماسررت زل زدی بهش و تهشرر. نشررسررتی روبه روش و انگار نه انگار یکی زن

 داره پر پر میشه و حاال اومدی میگی اگه بخوامش؟

 !عاشقت بود؟_

 .پریا:من فعال کار دارم. نمی تون. دیگه حرت بزن.

 دارم میگ."عاشقت بود"یعنی چی؟_

 .صدای بوق و پایان تماس

  .وباره شماره اش و گرفت که دیگه جواب ندادمهیار د

 .مهیار:بالک کرده

  .با موبایپ خودم چندبار دیگه شماره اش و گرفت که بی پاسخ موند

 .خنده ام گرفت. بی دلیپ و هیستریک مانند

سرررم و روی داشرربورد برگردوندم و پیشررونی. و به داشرربورد فشررار دادم تا شرراید این درد،کمتر پتک می شررد توی 

 .رمس

 ...!مهیار:الو...هادی

 .صداش توی گوش. محو شد.برگشت. و تکیه ام و به صندلی دادم

  .مهیار،ماشینش و روشن کرد

 مهیار:بری. خونه؟

 برو دفتر_

___________________ 

 "نیاز"

 .چش. از چهره ی رنگ پریده ی دختره رو به روم گرفت. و خودم و عق  کشیدم. گوشی رو دور گردن. انداخت.

 :ادرش،چادر روی سرش و جلو کشید و دستهاچه گفتم
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 مادر:چطور حالش؟

 .چیزی نیس،یک. فشارش باالس_

دفترچه رو ورق زدم و در همون حین،چشم. خورد به مهر زنان و زایمان و دست خه تمیز پزشکش. سونوگرافی 

 .نتونست. بهش اهمیت ندمتوی نسخه اش،سرم و باال آورد. هزار تا دلیپ بود تا حرف. و به زبون نیارم ولی 

 بارداری؟_

 .سرش و با بی حالی تکون داد

آخه دختر خوب،چرا همون اول نمیگی که بار داری؟!پزشرررررکت باید قبپ از نوشرررررتن نسرررررخه بدونه بارداری، که _

 .دارویی ننویسه که حالت بدتر شه

 .شرمنده" رو آروم گفت و سرش و پایین انداخت"

  .میشه. یه ُسرُم بنویسین،حالش بهتر میشه مادر:گه گاهی همین طور حالش بد

 .خودکار و روی خه های سبز رنگ حرکت دادم

 .اس. سرم بنویس. فشارش باالتر میره.این داروهاش و بخوره حالش بهتر میشه ۱۵نمیشه عزیزم. فشارش _

 .دفترچه رو بست. و به سمت دختر جوون کنارم هپ دادم

  .یک. مراعات کن_

شررررررررد و همراه مررادرش تررا جلوی در رفت..خررداحررافظی کرد و جوابش رو دادم.تررا کمی دور کمکش کردم تررا بلنررد 

 .شدن،سرم و از در بیرون بردم و توی راهرو نگاه کردم تا لیدا و کنار مردی دیدم

برگه ای و دسررت فرد جلوی چشررمش داد و خالت جهت مرد به سررمت. اومد. صررداش زدم که سرررش و باال آورد و 

  .ال جوابش رو دادملبخندی زد و متقاب

 .رو به روی. ایستاد

 لیدا:جان.؟

 میگ.،بخوام برم اهواز،این اطرات آژانس هست؟_

.اینجا که آژانس نداره. فوقش زنگ بزنی از خود اهواز برات ماشررین بفرسررتن یا با یکی از اهالی همین جا لیدا:نه

 بری. مگه میخوای بری اهواز؟
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 فقه کنسرو با خودم آوردم آره،یک. خرید کن..چند روز اینجام و_

 لیدا:اهواز و بلدی که میخوای تنها بری؟

 بدبختیش همین جا بود که برای خرید نمیدونست. کجا برم؟

 نه،تو آشنایی داری؟_

 لیدا:می نمی دونی مو بچه همی اهوازُم؟

 لهجه اش رو از عمد،توی ادای جمالتش ظاهر کرد. چرا هی  وقت دقت نکرده بودم؟

 .ر وقت خواستی بری بگو،تا باه. بری.. ماشین دارملیدا:حاال ه

 .لطف میکنی_

  .دست کش ها رو توی دستش گرفت و در هوا چرخوند

  .لیدا:من فعال برم به بیمارم برس.

 .دست. و پشت کمرش گذاشت. و هلش دادم

 !خسته نباشی_

د باالی یه پپ...میشرررد حال اردیبهشرررت باشررره و هوای مطلوب و نمدار بعد از بارون و یه تصرررویر غروب خورشررری

  .خوب اطرات و درک کرد و به خورد این بدحالی داد

با دست آزادم،نرده های خاکستری رنگ و توی مشت. گرفت.. لیدا،برعکس من،پشتش رو به نرده ها کرد و تکیه 

  .اشون و بهشون داد

 لیدا:قشنگه؟

 .سرم و پایین انداخت. و قایقی از زیر پپ رد شد

 .اهوم!خیلی_

  .یه تیکه از پرتغال روی بستنیش برداشت و توی دهنش گذاشت

 !لیدا:چندسالیه که دیگه دوست نداشت. بیام روی این پپ

 .سرم و به طرف. چرخوندم
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 چرا؟_

 .برگشت و دستش و به سمت پارک ساحلی و نرده های چیده شده ی کنار کارون دراز کرد

...مامان و بابام سررررال شررررصررررت کنار همین نرده ها عکس لیدا:فاصررررله ی سررررطح آب و تا پیش نرده ها رو ببین!

گرفتن. بنظرت آب تا کجا بود؟تا لبه ی همین نرده ها!...کارون تو بچگیام جون داشرررررررت،تو شررررررش سرررررررالگی که 

میومدی. کنارش و به هواش،ناهارمون و میخوردی.. تو سرریزده سررالگی وقتی از مدرسرره برمی گشررتی. و با بچه ها 

ستی. که کی سنگش میره دقیقا وسه رودخونه، تو نوزده سالگی وقتی از دانشگاه اون سر یه بستنی شرو می ب

 .ولی تو بیسررت وه. بعد از فوق سررنگین آناتومی بر برمی گشررتی. و بخاطره سرررحال شرردنمون کنارش میموندی.

خشکی وسطش دو سالگی،بعد از چندماه سر نزدن. بخاطره درس ها و کارام،دیگه اون کارون قبلی نبود...کارون،

نداشرررت. لجن کنار نداشرررت. بوی تعفن از فاضرررالب نمی داد. نفس نفس نمی زد.کارون،کارون بود با پرنده های 

مهاجر باالی سرررررش اون. تو آذر ماه،نه مثپ پیرمردی هفتادسرررراله که انگار داره آروم آروم خداحافظی میکنه و تو 

می شدم،سعی میکردم اطراف. و نگاه نکن. که مبادا دل. هی  کاری از دستت بر نمیاد. هروقت از روی این پپ رد 

 .بیشتر از این بسوزه

 .االن که حالش خوبه_

لیدا:عکسررررررش و برام یکی از دوسررررررتام فرسررررررتاد. بخاطره همین،اومدنت بهونه ای شرررررررد که بیام و خیلی دل. 

 .ن باریدهمیخواست بیام.دیگه کارون جون گرفته،حال. و خوب میکنه. امسال خداروشکر خیلی بارو

  .چش. از رودخونه گرفت و نگاه. کرد

  .لیدا:بستنیت و بخور. داره آب میشه

اسررکپ های شررکالتی و رنگی رنگی ک. ک. داشررتن وا می  حرفش،حواسرر. و پرت کرد به سررمت لیوان توی دسررت.

 .رفتن. قاشقی بستنی شکالتی برداشت.

ستای دیگه ه. هست ولی کوچیکترن و کپ اهالیش. لیدا:دور و اطرات این این روستایی که ما هستی.،چندتا رو

از یه طایفه ان. راهشون دوره ه. از اهواز و ه. از درمونگاه. بخاطر همین ه. رفت و آمدنشون مشکله، یه بزرگی 

داره این چندتا روستا داره که سه چهار ماه پیش از پزشک قبلی و آقای افخمی پزشک شیفت مقابپ،خواست 

. چون جایی که زندگی ار،سه هفته ای یه بار،بیان تو م یف خودشون و بیمارا رو ویزیت کننکه دو هفته ای یه ب

میکنه تقریبا وسررره این چندتا روسرررتای اطرافه. حاال میای تو؟ آخه رفتنمون چند روز دیگه اس و موقع شررریفت 

 .توئه. اگه نمیای با پزشک دیگه ای صحبت کن.

  .فکر کردن نداشتفکر نکردم. اصال این مسئله نیازی به 
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 .باشه. هر وقت خواستین برین بگین. من. هست._

 .هردومون،برگشتی. و پشت کردی. به نرده ها

 لیدا:هرچیزی که خواستی خریدی دیگه؟

 .غیر از مقدار مواد غذایی چیز دیگه ای نیاز نداشت. که تمامش و توی فروشگاهی خریده بودم

 .آره_

 .. خونه که مامان منتظرهلیدا:یک. دیگه بمونی. و بعدش بری

تا بلکه دخترش و این  تا بری.  یدمون،چندبار زنگ زده بود  تا فهمید لیدا برگشرررررررت اهواز،درطول خر مامان!...

 .مهمون ناخونده رو ببینه

نتونسررررت. نه بگ. وقتی شرررروق و اشررررتیاقش رو موقع صررررحبت با لیدا دیدم. انگار که کیلومترها از ه. دور افتاده 

 .بودن

  .ن دادم و قاشق دیگه ای از بستنی. و خوردمسرم و تکو

با صرررردای بلند دختری،چشررررم. هجوم برد به اون سررررمت پپ. پسررررری ، بچه ای و بغپ کرد و دوید و دختر ه. به 

 .دنبالش پا می کوبید توی آب های جمع شده ی توی پیاده رو

 .ل کردی. برای یه ذره نفس پرهامبرگشت. به تهران،به کوچه ای آشنا، به خونه ای که یه آن آرامشش رفت و هو

نیمه های شرررر ،مثپ همین هوای بارونی، من ه. به دنبالشررررون دویدم. فقه نه من این دختر خندون روبه روی. 

بودم و نه نریمان،این پسر شیطون که هر دقیقه بر میگشت و دختر و نگاه میکرد تا مطمئن شه دستش بهش 

 .نمیرسه

 !رای قورت دادنش سست شد و سرم و باال بردم.به سمت همون هاللِ پپبستنی توی دهن. تلخ شد. گلوم ب

.فقه او می میرد و من،ذره ذره نابود می شدم خاطرات،بند شدن دور گردن.،مثپ طناِب دار برای محکومیِ اعدام

 .با هر بار مُرده شدن و زنده شدن.

_________________ 

 "مهیار"

 .محیا رو از کنار پای نریمان دور کردم
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 .اینقدر عمو رو اذیت نکن_

 نریمان:داشت بازی میکرد. چی کار بچه داشتی؟

 .صداش از خستگی گرفته بود و خش داشت

 .االن مثپ دیروز، باز میوفته و تا صبح می شینه گریه میکنه و نمیذاره بخواب._

 .با دستمال،بینی محیا رو پاک کردم که توی صورت. سرفه کرد

 هنوز شیطنت میکنی؟سرما خوردی با این حال _

 .چش. ها و لپ هاش. ه. رو به قرمزی می زد و بی جون، خندید

 نریمان:لعیا دیگه زنگ نزد؟

  .با انگشت اشاره اش،عینکش و باال فرستاد و از گوشه چش. نگاه. کرد

 ینچندباری زنگ زد.دیگه پیگیر نشرد...تو قصرد رفتن از دفتر و نداری؟همه رو فرسرتادی خونه خودت موندی ا_

 !جا

 .نی. نگاهی به. انداخت و سرتا پام و دقیق برانداز کرد

 .چندان مه. نبود که فهمید از عمد بحث رو عوض کردم

نریمان:اون بیچاره ها سه روز پشت سر ه. داشتن کار میکردن،دیگه فرستادمون رفتن خونه، بقیه اش و خودم 

 .مونتاژ میکن.

 .نمونی تا صبح_

 .فون و از دور گردنش،به روی میز انداخت و دستی به گردنش کشیدفقه سرش و تکون داد و هد

  .فردا یادت نره پاشی بری نمایشگاه. قولش و به پ مان دادم. نکنه نری؟اون بچه منتظره_

  .خودش و روی صندلی رها کرد

 :سوئی  و از روی میز برداشت. که گفت

 !نریمان:یادم هست

_______ 



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

252 

 

 "نیاز"

اسررراره کرد که اول وارد شررر.. راحت نبودم و گذاشرررت. خودش اول پا توی این خونه ی بزرج در ورودی و باز کرد و 

بررذاره. راسررررررتی هی  فکر نمیکردم،دختر کنرراری.،در همچین جررایی زنرردگی کنرره. توی چنین سرررررررراختمونی کرره 

 .جلویش،یه محوطه دایره مانند داشت و تا کنار در،باغچه بود

م بیشتر نرفته بود که شالش و از روی سرش برداشت و مادش و صدا در و آروم پشت سرم بست.. لیدا،چند قد

  .زد

جلوی راهرو ایستاد و کنارش ایستادم. جلوی چشمام و گرفت. تا توی خونه نچرخن.فقه همون دو دست مبپ و 

 .رصد کرد و بعد خیره شد به نمیرخ متعج  لیدا

 لیدا:ماااااماااان

 .خانمی از قاب در بیرون اومددر یکی از اتاق ها باز شد. اندام نحیف 

 .مامان:دو دقیقه تحمپ کن لیدا

موهایش رگه های سرفیدی داشرت ولی هنوز هنوز جوون و خوشرتیپ بود.مخصروصرا با اون کت و شرلوار مشرکی 

 .رنگ که قد بلندتر نشونش می داد

  .به آغوش گرفت. و بوسیدمش

 .مامان:خیلی خوش اومدی

  .ممنون که دعوت کردی_

 .اش و از پشت سر بوسیدلیدا،گونه 

 .لیدا:دل. برات تنگ شده بود.سیمین جون

 .مادرش برگشت و جواب بوسه اش و داد

  .مادر:من. دل. برات تنگ شده

سرررالم و احوالهرسررریشرررون چند ثانیه بیشرررتر طول نکشرررید که مادرش به یکی از مبپ ها اشررراره کرد تا بشرررین. و 

 .لیدا،پله ها رو تقریبا به باال دوید
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ون یکی از مبپ ها نشررسررت.. کیف. و کنارم قرار دادم. هنوز متوجه ی اطراف. نبودم تا پا روی پا انداخت. و روی هم

  .سر بلند کردم و چشم. رد قاب روبه رویش و گرفت

 .دوتا قاب نقاشی بود

. تر از و دومی،تصررررویر یه مرد، بود و مه اولی،تصررررویر یه مادر بود،با بچه ای در بغلش و چندتا فرشررررته اطرافش

 .اون،صلیبی بود که بین دو قاب جا گرفته بود

  .صدای پا کوبیدن روی پله ها،چشمای خشک شده ام به تصویر رو به رو م و به سمت دیگه ای چرخوند

 .لیدا،با قدم های بلندی به سمت. اومد و سیبی از توی ظرت برداشت و کنارم نشست

 .لیدا:هی  جا خونه ی خود آدم نمیشه

 .یبش زد و پیش دستی و جلوم گذاشتگازی به س

  .لیدا:از خودت پذیرایی کن

خ. شدم و توت فرهنگی و از توی ظرت برداشت.. کنترلی روی خودم نداشت. و فقه زیر چشمی، به قاب نقاشی 

  .ها چش. دوخت.

 .لیدا:عیسی مسیح

  .سرم به پشت برگشت. با لبخند محجوبی،به جایی که نگاه کرده بودم،خیره شد

  .نمی کردم این نگاه از چشمش دور نمونه فکر

 .کمرم و صات کردم

 .لیدا:مسیحی.

  .دست و پام و گ. کردم. می ترسیدم از این رفتار بی قصد و غرض.،برداشت بدی داشته باش

 ...نه...من...منظور_

  .لیدا:چرا بزرگش میکنی؟من. جای تو بودم،می نشست. زل میزدم به نقاشی ها

  .ادامه دادخطاب به مادرش 

 لیدا:مامان،بابا؟
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 .مامان:با چند تا از مهندس ها رفت تا آبادان تا فردا برمیگرده

  .خان.ِ مهرابیان،کاری داشتین بگین ماه. انجام بدی._

 .لیدا آروم ل  زد

 .لیدا:دختر یه پیشنهاد های خوب بده.االن میگه بیا سبزی پاک کنین

 .ام دادم.فقه یک. حواس. به این غذا باشه،میام پیشتونمامان:ممنون عزیزم. تموم کار ها رو انج

___________________ 

  .چندتا بشقاب کثیف شده و روی ه. گذاشت. و سراا لیوان ها رفت.

 :لیدا،پارچ دوا و نوشابه رو برداشت و گفت

بعد از چندسال لیدا:خالصه که کارای بابام توی شرکت نفت ردیف شد و به عنوان مهندس،با مامان. اومد اهواز.

 .بچه دار نشدن،ه. من به دنیا میام

 .مادرش،از آشهزخونه بیرون اوند و پارچ ها رو از دست لیدا گرفت

مادر:بله. بچه بعد از چندسررررال گیرمون اومد و گفتی. بچه دیگه به پدر و مادرش بی معرفتی نمیکنه و همیشرررره 

  .کنارمونه تا اینکه فهمیدی. لیدا،ماما شده و رفته طرح

 .لیدا،به طعنه ی مادرش اعتراض کرد

 .لیدا:وای مامان

  .به سمت. برگشت

لیدا:نیاز تو به جای من. وقتی یه جایی حوصررررررله ات سررررررر نمیره برمیگردی تو این خونه که تک و تنهایی؟...نه 

 برمیگردی؟

 .بشقاب ها رو برداشت.

  .ست. جوابش رو چی بدمشونه ای باال انداخت. و گوشه های لب. پایین اومدن. واقعا نمیدون

مامان:بهونه نیاز لیدا،من تو رو می شرررناسررر.. تو خودت بد نمیاد تو اون پانسررریون داری زندگی میکنی؟!دختر تا 

  .برسی اهواز بیست دقیقه اس تا بیای جلو در خونه،نی. ساعت
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 .لیدا:قشنگ مشخصه ترافیک های اهواز و در نظر نگرفتی که میگی نی. ساعت

 ن،تو خودت می تونی یه ساله و نی.،دوساله تو همچین پانسیونی زندگی کنی؟مادر:نیاز جا

خونه برام خونه بود البته اگه سقفش چکه نکنه یا هر دقیقه سوسک،از کنارت رد نشه. یا دستگیره ی در هاش 

  .نشکسته باشه یا همین پانسیون نباشه

 .فکر نکن._

 لیدا:چی؟پس چیکار میخوای کنی؟

  .اپن قرار دادمبشقاب ها و روی 

 .نمیدون.. شاید تو همین اهواز خونه گرفت.. حداقپ اون ده روز بیکاری. و توی اون روستا نباش._

 لیدا:تازه داشت. بهت عادت میگردم. میخوای بری؟

 .به روش خندیدم

 .ه. خونه بودن و گذاشتن واسه همین وقت ها_

  .از اون طرت اپن،خ. شد و بوسه ای روی گونه ام زد

  .دا:این خوبهلی

 :دسته روی شونه ام نشست و به شوخی گفت

 .مادر:کاش زودتر پیدات میشد خان. دکتر

_________________ 

 "نریمان"

 .پاهام بیشتر از قبپ مجذوب زمین شدن وقتی نگاه مات شده ام قصد چش. گرفت از عکس رو نداشت

موهای لخت،ابرو های کشرررریده،گونه های تصررررویر روبه روم نیاز نبود ولی می دیدمش. بین چشرررر. های مشررررکی،

 ...دختر توی عکس استخونی و لبخند محجوب و صورت معصوم

 .دو چش. رو به روم شد شبیه نگاه کردن زیر چشمیش. وقتی مچش رو می گرفت. و پر می شد از شرم

 .شقیقه هام و از درد تیر کشیدن و فقه با دو انگشت یه طرت سرم و فشار دادم
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 پ مان:خوبی؟

 .آره.فقه یک. سرم درد میکنه_

 .پ مان:از این عکس خوشت اومده؟آخه خیلی وقته زل زدی بهش

  خبر داشت. که ثانیه ها دارن از دست. در میرن و

 .نمی تونست. چش. بردارم

 .نمی تونست. پام و جای دیگه ای بذارم و رد ش. از کنار این قاب

 .نمی تونست. ته این کلنجار رفتن و منطقی کن.

 گالری اومدن و این همه دردسر؟یه 

 .این عکس و میبرم_

 ...پ مان:پرتره از یه دختره...مشکلی

 .پشت کردم به لحن پر شک و تردید و نصف و نیمه اش

  .گذاشت.،هرچه دوست داره به فکرش خطور کنه. فرقی به حال من نمی کرد

  .همین و می برم_

 .نگاهی به عکس انداخت.

ر،من که بالخره پیدات میکن. نیاز! فقه منتظر یه دلیل. تا این خش. از بی خبر رفتنت، تو این زندگی رو ازم بگی

 .فروکش کنه

__________________ 

 "مهیار"

 .سرم و کج کردم و موبایپ و بین شونه و گوش. حبس کردم

 .چش. مامان میام. فعال یک.،کارام روبه راه شه. میام حتما_

  .شت سر ه. سرما میخوره. اصال حواستون بهش نیسمامان:دورت بگردم این بچه داره پ

 .در ماشین و باز کردم و محیا و روی صندلی کودک نشوندم و کمربندش و بست.
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 !بچه تازه یه سالش شده. معلومه همش سرما میخوره. چقدر حواسمون بهش باشه؟_

دتر برگردی خونه کمک دسررت مامان:به جای اینکه تا دیر وقت بمونی اسررتودیو ودور کارات باشرری. یه سرراعت زو

  .لعیا باشی این اتفاقا قطعا کمتر میوفته

  .نفس عمیقی کشیدم و دل. سوخت

 .چش._

 .در ماشین و بست.

 .قصد سوختن. و داشت،نه؟خ  ه. از عهده اش برآمده بود

 مامان:به لعیا سالم برسون.کاری نداری؟

 !تندی جوابش ودادم و نذاشت. مغزم فکر کنه...به لعیا

 .قربونت برم نه_

 .ماشین و دور زدم و با خداحافظی تماس و قطع کردم

  .توی ماشین نشست.. آینه و تنظی. کردم که چهره ی بی حال محیا توی قابش افتاد

 .مردمک هام،مکث کردن

  .به خدا بگو حواست بیشتر به ما باشه_

 نگاه و از این حرت که خندید؟چه می فهمید از این

  .پام،برای لحظه ای از فشار دادن پدال گاز عق  کشید و اخ. هام در ه. رفت ماشین و روشن کردم.

 .تردید و کنار گذاشت. و موبایپ و برداشت.. این بار،مستقی. نرفت. و خالفش حرکت کردم و شماره ای و گرفت.

 .چند بوق خورد و صدای زنی توی گوشی. پیچید

 .زن:مط  دکتر احدی بفرمایید

 ...سالم_

___ 

 "رمهیا"
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 .آرنج دست. و روی زانوم قرار دادم و چشمام توی راهروی بیمارستان چرخید

 ذهن. درگیر بود برای پیدا کردن یه راه،

ست. به راحتی فکر  این آخرین تالشی بود که باید انجام می دادم و امید داشت. به بن بست نبودنش. نمی خوا

 .کن. اینجا ته خه این ماجراس

ه الی در تزریقات نگاهی انداخت. تا از اوضرررراع محیا باخبر بشرررر. و هیچی ندیدم جز یه سرررررم و کج کردم و از الب

 .روپوش سفید

 .با دو انگشت اشاره و شست. و به گوشه ی چشم. فشار آوردم

 !اگه رئیس بیمارستان می گفت نسبت باهاش چیه؟

 اگه می گفت برای چی میخوای؟

 اگه توضیح می دادم و حرف. و باور نمیکرد؟

 .احمقانه بود این دلخوشی. برای کمک رئیس بیمارستان به منچه 

  .سالم آقای احمدی_

ساله با لباس های آبی رنگ بیمارستان ،روبه روی. ایستاده بود. دستش و  سرم و باال گرفت.. مردی سی و اندی 

 .شت.جلو آورد و دعا کردم زودتر دست برداره و بره. من به پرورش دادن این افکار هنوز نیاز دا

 .ایستادم و دستش و فشردم

 مرد:خوبین؟

 ممنون..مرسی. شما خوبین؟_

  .کنارم نشست و قصد نرفتنش،آه خفه ای در گلوم شد

مرد:شررما کجا؟اینجا کجا؟ ما فکر میکردی. شررما سررلبریتی ها به جای اینکه بیاین بیمارسررتان میرین مط  های 

 !باال شهر

 !که از دکتر احدی گرفته بودم و کنسپ کردم چه میدونست که برای اومدن به اینجا وقتی

 .به هرحال...همش که مط  که نمیشه رفت_
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مرد:برین همون مط  بابا.حداقپ اونجا ساکت تره.مثپ اینجا تو همین یه ساعتی که منتظری تا نوبتت بشه،غ. 

 .دست دادم . یه ماه و خورده ای که اینجا بستری.،روحیه ام و کامپ ازو درد مردم و زیاد نمی بینی

 .چندام موفق نشدم تا جلوی تعج  چشمام و بگیرم

 .تکیه ام و به صندلی دادم

 یه ماه و خورده ای اینجایی؟_

خندید و خجالت زده دسررتش و به پشررت گردنش برد. من شرررمندگیش و نمیخواسررت. فقه میخواسررت. بفهم. 

 !گوش هام درست شنیده یا نه

... ل کشیده که بستری میش. بعد مرخصی میش. دوباره بستری میش. و.مرد:آره. اینقدر این کارای بیماری. طو

 .اونقدر که االن همه ی دکترا و پرستارا می شناسن..میگن باز این اومد!البته من. می شناسمشوناااا

 .پزشک زنی از روبه روی. رد شد

مین االن پرسررتارا و پزشررکا . چندماه دیگه ه. عروسرریشرره.از همرد:مثال ابن دکتر رسررولی،شررش ماهه نامزد کرده

  .موندن برای عروسیش چی بهوشن

 خدا داشت برام معجزه رو میکرد.نه؟

 آمار بیشتریا رو داری پس؟_

 .نگاه خیره ام انگار ترسوندش که آروم سرش و تکون داد

 ...مرد:آره

 .سعی میکن. این دستهاچگی. و مخفی کن.

 مثال دکتر نیاز طاهری و می شناسی؟_

  .ه. رفت و چهره ای متفکری به خودش گرفتاخ. هاش در 

  .پیشونیش و خاروند

 .مرد:نهه...اسمش تاحاال به گوش. نرسید

  .ته مونده ی امید ه. از بین رفت و همونجا وا رفت.
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 .مرد:ولی اگه بخوای آمارش و از بچه ها میگیرم

  .زده می شد به ساده لوحانه ترین حالت ممکن،اعتماد کردم. این آخرین دری بود که شاید

 می تونی؟_

  .در اتاق تزریقات باز شد و سرم به سمت در چرخید. با دیدن محیا،عذر خواهی کردم و بلند شدم

 .از پرستار تشکری کردم و محیا از دستش گرفت.

 .کمی از در فاصله گرفت. وتکیه ام به دیوار دادم که مرد روبه روم ایستاد. دوباره پرسیدم

 می تونی؟_

 بابا. یکی هست اینجا کارای خدماتی انجام میده. خیلی خرش میره فوقش از او کمک میگیرم. میخوای؟مرد:آره 

  .شک،توی تن. ریشه زد. آب دهن. و قورت دادم و برخالت میپ باطنی.،چرخیدم

  .نه نمیخواد_

گذاشته بود چند قدم رفت. و دیگه پاهام توان رفتن و نداشتن. عق  گرد کردم. مرد،دست هاش و پشت کمرش 

  .و آروم خالت من قدم میزد

 .یه تیر تو تاریکی بود. یا میخورد به هدت یا نه!کسی درون. میگفت اگه این حماقته،بذار یه این بار حماقت کنی

_______ 

 "نیاز"

نگاه. به دور و اطرات م یف چرخید. یه اتاق بزرج که تمامش آراسته بود با حصیر، از ستون وسطش گرفته تا 

  .چوب کوچک در که برای گذشتن ازش باید کمی خ. می شدیچار 

 .چندتا گودال پر از ذغال وسه بود با چندتا ظرت که بوی قهوه رو از بدو ورود به خوردمون داده بودن

رضا،یکی از پرستار هایی که باهامون همراه شده بود،خ. شد و ظرت مسی رو برداشت که با تشر نیلوفر روبه رو 

  .شد

 .ذارش سرجاش اون دَله رو.االن میان می بینن. زشتهنیلوفر:ب

 .رضا:بذار ببین. جوش اومده
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  .سرش و برداشت و بویش،طع. تلخی بیشتری به محیه داد

  .رضا:به به

  .نیلوفر:خ  دیگه،بسه بیا بشین

  .رضا زیر ل  غر زد و بلند شد و سرجای قبلیش کنار نیلوفر نشست

و با بفرمایید لیدا،وارد شرررد. نیلوفر بالشرررت توی دسرررتش و کنار انداخت و همون لحظه،پسرررری "یالله" ای گفت 

 .صات نشست

  .و کنار گوش. زمزمه کرد لیدا سرش و کج کرد

لیدا:به به،مراسرر. قهوه خورونه...چون تو این رسرر. اول از سررمت راسررت شررروع میکنن،اول به تو قهوه میده. قهوه 

کون بده وگرنه یه بار دیگه میخوری تا فردا صررربح مثپ جغد بیدار رو خوردی،موقع برگردوندن فنجون،دسرررتت و ت

 .میمونی

 .سرم و فقه آهسته تکون دادم

پسرررر،همون ظرفی که حاال دله نام داشرررت و بردشرررات و با فنجونی به سرررمت. اومد. صررردای رضرررا توی اتاق پخش 

  .شد

 رضا:حالت چطوره آقا جواد؟

 :با لهجه ی عربی گفت جواد خندید و همونطور که،جلوی. زانو می زد

 جواد:الحمدلله...شما خوبی؟

 .فنجون و پر قهوه کرد و با ضربه زدن فنجون به دله،فنجون و به دست. داد

 .قهوه رو یه باره سر کشیدم و از تلخیش کمی چهره ام جمع شد. فنجون و تکون دادم و فنجون و از دست. گرفت

 .وفر و رضا رفت،لیدا سرش و به سمت. کج کردلیدا قهوه اش و که خورد و جواد که به سمت نیل

لیدا:تا چند دقیقه دیگه،مردم میان. یه چندسررراعتی ویزیت طول میکشررره. بعدش میخوام ازت که بری. پیش یه 

 نفر. یک. پاهاش درد میکنه وگرنه خودش میومد. میای؟

 .و سوالی نهرسیدم. مطمئن بودم،لیدا جای بدی نمیبره باشه ای گفت.

________________ 
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 "نیاز"

 .کفش هام و پام کردم و کیف. و از کنار در برداشت..شیخ،با فاصله از ما ایستاده بود و از بچه ها تشکر میکرد

 .قد راست کردم که این بار من و خطاب حرت هاش قرار داد

 !شیخ:خان. دکتر دستتون درد نکنه. خدا خیرتون بده

  .خواهش میکن.. وظیفه بود_

مهرابیان ه. گفت.،اگه کاری داشرررتین بگین. مُحمود و جُواد و حسرررن هسرررتن،براتون انجامش  شررریخ:من به خان.

 .میدن

 .خان. دکتر،منظورش لیدا بود

  .دستتون درد نکنه. اگه مشکلی پیش اومد زحمت میدی. بهتون_

 لیدا:شیخ،ما تو این روستا یه چرخی میزنی..حواستون به این ماشین هست؟

 .سفیدش و روی شونه اش درست کرد و جواب لیدا رو داد چفیه روی لباس بلند و

 شیخ:آه.حواُسمون هس ولی روستا هو می شناسین؟میخوای به فاطمه بگ. بیاد باهاتون؟

  .لیدا:زیاد راه دوری نمیری. و زحمت میدی. به دخترتون.انشالله باشه برای دفعه ی بعدی

 .دستش و بلند کرد

  .نشیخ:پس به سالمت.خیلی خوش اومدی

 .نیلوفر و رضا با ماشین خودشون برگشتن و ما ه. با خداحافظی،خیابون و به سمت پایین در پیش گرفتی.

. دسررت هام،از باد بهاری به تن. و روح.،خسررته بودن. صرربح اومده بودی. و حاال عصررر بود که باید بر میگشررتی.

 .داخپ جی  های بزرج مانتوم،فرار کردن

 .راه رفتن و نداشتن. صبح اومده بودی. و حاال عصر بود که بر میگشتی. تن. خسته بود و پاهام،نای

 .تنها،دلخوشی. این بود که شام،به پانسیون میرس. و می تون. استراحت کن.

  .کمی جلو تر،وارد کوچه ای خاکی شدی.
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و لیرردا: کررپ جرراده هررای بین این چنرردتررا روسررررررترران برره کنررار،این کوچرره ه. برره کنررار. نگرراه همش مزارع اس 

 .نخلستونه.جاده اش خاکیه و پر از چاله اس. دیگه بخاطره همین ماشین و نیاوردم

  .موبایلش و در آورد و جلوتر ایستاد و بی خبر از من،یه سلفی گرفت

 .عکس و نگاه کرد

 !لیدا:بخند خ 

 .دوباره دستاش و باال برد.نایستاد و همونطور راه میرفت و من. به دنبالش بود

  .با زور به باال فرستادم تا چشمام مصنوعی بخندن و عکسش و بگیره گوشه های لب. و

 .و بعد از نگاهی به عکس صفحه رو خاموش کرد موبایپ و پایین آورد

 لیدا:یه چیزی بگ.؟

 بگو_

لیدا:روز اولی که اومدی این جا،فکر کردم خجالت میکشی بعد گفت. اصال نمیشه که یه پزشک خجالتی باشه 

بخاطره این حس غریبیه که این قدر تو خودتی. ولی حس میکن. بعد از یه هفته،این دیگه  بعد حس کردم که

.این غربته باید تا حاال از بین رفته باشه. انگار این وسه یه چیزی بیشتر از غریبی اذیتت میکنه،که معنی نمیده

. قصرردم دخالت نیسررت ولی زل زدن به دیوار و تو فکر بودن موقع خوندن کتاب و آشررهزی و بیشررتر دوسررت داری

 .دوست ندارم این شکلی ببینمت

 .بازدم. آه شد به بیرون. چه خوب می فهمید حال. رو.اینجا چیزی بیشتر از غربت آزار دهنده بود

 !چی بگ.؟_

 لیدا: تاحاال کسی و از دست دادی؟

 چرا این سوال و می پرسی؟_

  .نی. نگاهی به. انداخت و دوباره به روبه رو خیره شد

  .لیدا:حس میکن. فقه از دست دادن یه نفر می تونه آدم و اینقدر پریشون کنه

 سه نفر و تاحاال تو چهارماه از دست دادی؟_

 .لیدا:نه خداروشکر
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 .ولی من از دست دادم_

 لیدا:االن خوبی؟

 قهقه ام بلند شد. مگه می شد بهتر از این باش.؟

 یه روزایی دل. خوش نیست"

 "مهمون روزا که می خند

 .خیلی خوب بود_

 .خنده ام ک. ک. محو شد و نفس عمیقی کشیدم

اولیش خواهر بزرگترم بود.که چهارماه پیش از دسررررررتش دادم.دومی ه. خواهر زاده ام بود که اون و نذاشررررررتن _

  .دیگه ببین..سومیش ه. که...خودش دیگه نخواست

 لیدا:چرا نذاشتن ببینی خواهر زاده ات و؟

رهام و میاورد من ببین.. بعدش این اتفاقی افتاد و همه چی ریخت به. و دیگه درست اون نفر سوم،همیشه پ_

 .و حسابی پرهام و ندیدم

 لیدا:اون نفر سوم و دوست داشتی؟

 .داشت. که...نمیشه گفت چون هنوزم دوست داشتنش باهامه_

 .به سمت رو کردم و لبخندی زدم

 !توه. فکر میکنی من دیوونه ام نه؟_

عاقپ و منطقی اصال وجود نداره. به قول شاعر اینقدر نگو احساست از دیوونگیته،احساس اسمش لیدا:عاشقِ 

 .روش چون منطق نداره

__________________ 

 :نوار تست و از توی دستگاه بیرون کشیدم و در همون حین،گفت.

  .بخور . همون قرص هایی که دکتر قبلی برات نوشته رو بازم سر وقتاندازه قند خونت خوبه_

 .دستای چرک خورده اش،می لرزید تا دستمال و روی لکه ی ک. رنگ خون بکشه



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

265 

 

 .دستمال و از دستش گرفت. و خودم براش تمیز کردم

  .پیرزن:عاقبت به خیر شی جوون

 .تشکری کردم و دستمال و توی همون نایلون کنارم انداخت.. لیدا،تکیه اش و از ستون چوبی گرفت

 لیدا:تموم؟

 .آره_

یرزن،تسرررربیح مشررررکی رنگ و از کنارش برداشررررت و به کمک دسررررت های روی زانو هاش،بلند شررررد و باز به ذکر پ

 .گفتنش ادامه داد

 .لیدا کنار پام نشست و ننه جون،به سمت در کوچک خونه اش رفت

  .پیرزن:بمونین. االن برمی گردُم

 .نگاه. به دنبال قامت خمیده و فرتوت پیر زن رفت

 .خیلی بی قراره_

 .لیدا:یه پسر داشت به اس. حیدر که همون زمان جنگ شهید شد

  .سرم به سمت لیدا برگشت

 .لیدا،در نایلون و گره ای زد

لیدا:یه روز صرربح،فهمیدن عراقیا نزدیک روسررتا شرردن. حیدر اومد دسررتش و گرفت و گفت باید بری..هرچی ننه 

گرده و کپ وسررررررایپ ها رو براش میاره اهواز. حیدر گفت بذار وسرررررریله جمع کن. قبول نکرد ولی قول داد که بر می

. توی همین نخلسرررتون روبه رویی،موقع کمک کردن به مامانش و چندتا زن و بچه ی دیگه برای دیگه بر نگشرررت

 .فرار کردن،یه تیر خورد تو قفسه ی سینه اش

ا چندتا رزمنده رد وسررره اون نخلسرررتون،پناه گرفتن کنار بچه ای که داشرررت درد میکشرررید.یه روز طول کشرررید ت

شرررردن و اینا رو رسرررروندن اهواز و حیدر و بردن بیمارسررررتان. خبری از حیدر نشررررد.هرجا سررررراغش و گرفت با بی 

 .خبریش روبه رو شد. برگشت روستا و خودش موند و یه خونه ی آوار شده و یه چش. انتظاری برای تک پسرش

 .آوازه ی این بی قراریش و همه روستا میدونن

  .ه ذکری میگه؟موقع چک کردن قندخونش متوجه شدم دارم یه چیزایی میگهزیر ل  چ_
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 .لیدا:امن یجی  و میخونه... بقول خودش، دلش و آروم میکنه

 .برخورد در به دیوار، سرم و برگردوند. یه جعبه ی کوچیک توی دستش بود و آهسته به سمتمون میومد

 .لیدا از کنارم بلند شد

 .و بندازم تو سطپ و بر میگردم لیدا:من برم این نایلون

 .ننه روبه روم ایستاد. بخاطره اش بلند شدم. جعبه رو به طرف. گرفت

 .. این سهمیه تونهننه:میدونوم کمه ولی عی نا )این ها(رو گذاشتُه بودوم سی دکتری که قرار بود امروز بیاد

 .ویزیت رایگانه. نیازی به این ها نیست_

 .،مزد چش. انتظار مون. بدهننه:مزد کارته... کاش خدا

 .لحن پر حسرتش و تکرار ذکرش،به دل. چنگ انداخت

 .کاش برای دلِ من ه. کسی امن یجی  میخوند

________ 

چشررمام و ریز کردم و دقیق تر نگاه. خه عربی روی دیوار روبه روی درمونگاه و خوند تا شرراید،از پس ترجمه اش 

  .بر بیام و نمی تونست.

. وسایپ خونه کامپ آماده اس.منطقه اش. زده گفته خونه پیدا کرده. با همون شرایطی که گفتی لیدا:مامان زنگ

 .خوبه

  .عق  گرد کردم

 به همین زودی؟_

 لیدا:به همین زودی ه. نیست که. چند روز گذشته. بگ. فردا بری. خونه رو ببینی.؟

 .خیره شدم و این بار لیدا رو صدا زدم سری به نشونه ی "آره" باال و پایین بردم و دوباره به روبه رو

 لیدا:جان؟

 این نوشته ی عربی روی دیوار ترجمه اش چیه؟_



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

267 

 

لیدا:آها... فانا ال املک فی الدنیا اال عینیک و احزانی!...میگه،در این دنیا دارایی ندارم جز چشرررررر. های تو و غ. 

 ...های.

  .یر پر رنگ چش. هاش فراموش. شهچش. های تو!...دست هام و روی چش. هام کشیدم تا شاید تصو

دل. خود خواه بود و هنوز برای اون چش. های گاهی خسته و لجبازش ضعف میکرد،بی توجه به این هر خاطره 

 .اش،داشت به بالیی به سرم میاورد

ناتوان شررررده بودم و زورم به حذت کردن خاطرات دیدار های قبلی نمی رسررررید و فقه می تونسررررتی. نفس هام و 

 .ن. و بذارم تا بازدم. آه بشه به بیرونعمیق ک

 :لب. آروم تکون خورد،اونقدر که بعید میدونست. لیدا،چیزی و فهمیده باشه وقتی که زمزمه کردم

  همه ی درد منی تو

 غ. دنیا که غمی نیست

  من ازت خاطره دارم

 خاطره درد کمی نیست

 روزبه_بمانی#

___________________ 

 "نیاز"

 .ایپ،چش. از مرد روبه روی. گرفت.. نگاهی به صفحه نکردم و جواب تماس و دادمبا صدای زنگ موب

 بله؟_

  .انتظار شنیدن صدای مامان و نداشت.

  .شک نداشت. شماره ام و پریا بهش داده بود

 مامان:نیاز جان. عزیزم خوبی؟

 .دستگیره ی در اتاق و به دست گرفت. و پایین کشیدم که باز نشد

 کاری داشتی زنگ زدی؟.تو خوبی؟خوب._
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اونقدر مطمئن بودم که برای کاری زنگ زده که این رو گفت.. چندماه بی خبری از من،چه کارش کرده بود که حاال 

 !زنگ زده بود و حال. و می پرسید؟

مادر:تو کجا رفتی؟جلو در خونه ات. و هرچی زنگ آیفون و زدم جواب ندادی دیدم هادی گفته خونه نیسررررتی.من 

  .ره ات و از پریا گرفت. ولی پریا چیزی از رفتنت نگفته بودفقه شما

  .شرایه طرح رفتن وخبر داشت.. این حواس پرتی ها از پریا زیاد بعید نبود که حرفی از رفتن. به مامان نزنه

  .دستگیره ی در و باز روبه پایین فشار دادم و در آخر محک. تکونش دادم تا باز بشه و نشد

 .ت. که هنوز داشت جای جای خونه رو به لیدا و مادرش نشون می دادبه سمت مرد برگش

 !آقا_

 مامان:حواست پیشِ منه؟دارم میگ. یه ماهه کجا رفتی؟

 بر نگشت. صدام و واقعا نمی شنید؟

 !آقای موسوی_

 .مامان:نیاز با توام

 تهران نیست. مامان.اومدم طرح،خوزستان_

 و داشت؟چرا این آقا بر نمیگشت؟قصد حرص دادن کی 

 .حتی،صدای پرتعج  مامان نذاشت بفهم. چی میگ. و حواس. و بهش بدم

 مامان:خوزستان؟اونجا رفتی چیکار کنی بچه؟

مامان اومدم طرح،مگه جاش دسرررررررت منه؟...قطع کن دو دقیقه دیگه زنگ میزن. فعال اومدم جایی. کاری _

 دارم.باشه؟

  .مامان:جواب من و بده اول بعد قطع کن

  .ن. االن فرصت خوبی نیست برای سوال و جواب کردن من. دو دقیقه دیگه زنگ میزن.خواهش میک_

 .باشه" پر تردیدش و شنیدم،تماس و قطع کردم و این بار بلندتر و جدی تر صداش زدم"

 !آقایِ موسوی_
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 .همزمان سه نفرشون به سمت. برگشتن

 موسوی:بله خان.؟

 .دستگیره در و چند بار باال و پایین بردم

 این چرا باز نیس؟قفله؟_

 .موسوی:نه،یک. باید به سمت خودت بکشیش تا باز شه...صبر کنین

 .با چند قدم،خودش و به در رسوند. لیدا،دستی به پنجره کشید

 لیدا:میشه این ها رو ه. رنگ زد. قشنگ میشن.نه؟

  .در اتاق و باز کرد و همچنان به قاب پنجره نگاه میکردم

 .ی شد که چند گلدون کنارش چیده می شدقشنگیش،زمانی تکمیپ م

___________ 

 "مهیار"

 .از یه طرت،موهام کشیده شد و از طرت دیگه،صدای زنگ موبایپ اجازه نمی داد بیشتر از این بخواب.

 .چشمام و با زور باز کردم.محیا و از روی شکم. برداشت. و کنار خودم گذاشتمش

  .یرون کشیدمدست. و به زیر بالشت. بردم و موبایپ و ب

 .چش. بسته، جوابش و دادم

 الو؟_

 هادی:خواب بودی؟

 از صدای گرفته ی مسخره ام نمی فهمید؟

 شما؟_

  .صداش آشنا بود و بی حوصلگی اجازه فکر کردن نمی داد

  .هادی:هادی.. خدا روشکر حداقپ تو جواب دادی، اون رفیقت که کال موبایلش خاموشه
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 .داس. هادی،چش. هام و باز تر کر 

 چی شده؟_

 .هادی:مامان نیاز یه ساعت پیش اینجا بود

 خ ؟_

  .هادی:خبر نداشت نیاز کجاس.زنگ زد بهش و فهمیدم که اصال تهران نیس

 پس کجاس؟_

 هادی:خوزستانه

 زرشک_

  .زمزمه وار گفت. و به سمت محیا،غلتی زدم

 مطمئنی؟_

یاز پرسرررررید که واقعا خوزسرررررتانه؟...که فهمیدم هادی: کنار مامانش بودم و شرررررنیدم که چندبار مامانش از خود ن

 !واقعا خوزستانه

 .محیا،به ریش. چنگ انداخت

 .دمت گرم که خبر دادی_

اونقدر خواب. میومد که تا خداحافظیش و شنیدم تماس و قطع کردم و محیا و به سمت خودم کشیدم. ذهن.،پر 

توانایی جواب دادن به سواال رو و فقه میخواست. از سوال بود و مغزم نه توانایی تجزیه و تحلیلش و داشت و نه 

 ____€___________!چشم. و ببندم،همین حاال

 "مهیار"

 .دکمه ی آیفون و فشار دادم و موبایپ و به دست دیگه ام دادم

 مامان:مهیار دیوونه ای تو؟من از کی برم بهرس.؟ اصال کی خبر داره از این خان.؟

 .بری نبود. عق  گرد کردم و کنار در حمون دیدمشسرم و پایین انداخت. و از محیا خ

 .بابا این همه دکتر مهندس تو فامیله یکیشون نمی تونه آمار این دختره رو در بیاره_



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

271 

 

مامان:تو خودت می تونی آمار خواننده هایی که از یه جای دیگه پاشدن اومده تهران و هی  آوازه ای ه. ندارن و 

 ت آمار یه نفر دیگه رو بگیره؟در بیاری که میخوای از یکی برا

 .دست محیا رو گرفت. و در حموم و بست.

صدای جیغش گوش. و خراش داد و برای بغپ کردنش،موبایپ و از گوش. فاصله دادم و کاله حدله اش و از روی 

 .صورتش باال تر بردم

 !تو همین االن حموم بودی. باز میخوای بری آب بازی بدتر سرما بخوری؟_

 !رمامان:مهیا

 .موبایپ و به گوش. چسبوندم و در واحد باز کردم و به سمت اتاق محیا برگشت.

این خان.  مادر من،اوضررررراع ما اونقدر خرابه که تو فقه یه اسررررر. بگو من تا فیها خالدونش و برات پیدا میکن.._

ن بیمارسررتان های ه. که اومده خوزسررتان الکی که نیومده و قطعا یکی از این پزشررک ها می تونه توی یکی از ای

 .آموزشی یه خبری بگیره. به هرحال یه نامه میفرستن برای یه بیمارستانی یه دانشگاهی که این خان. قراره بیاد

  .صدای بیشتر باز شدن در واحد رو شنیدم و سعی کردم زودتر تماس و قطع کن.

 .مامان:بعید میدون. مهیار که این کار شدنی باشه

  .ت برمدیگه یه کاری کن،قربون_

  .صدای نفس عمیقش و شنیدم و این بار،در اتاق باز شد

 .مامان:باشه.ببین. چی میشه.شاید اصال شماره اشون و دادم بهت. خودت بشینی باهاشون صحبت کنی

 .یه دست لباس برای محیا، از توی کمد برداشت. و روی تخت خواب نشست. و خداحافظی کردم

 .باشه مادر من_

 .ی در و رها کردنریمان،دستگیره 

 نریمان:چته؟به هول و وال افتادی؟

  .خداروشکری توی دل. گفت..بخاطره قولی که از هادی گرفته بودم و چیزی به نریمان نگفته بود

 .هیچی_
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 .برگه های توی دستش و روی عسلی کنار تخت خواب انداخت

میخواد ترانه رو بنویسه تو برگه و تحویلش  نریمان:تو و کاوه هنوز تو عهد بوق گیر کردین نه؟...کی دیگه از شاعر

 بده؟

 جدی تر از قبپ بود و بی حوصله تر

 .دکمه ی سر آستین هاش و باز کرد و سراا دکمه دوم پیراهنش رفت

 باز باید بگ. شعر ها رو با دست خه خود شاعر،بر میدارم واسه یادگاری؟_

 .یسش روی پیشونیش پخش شدکاله و از روی سر محیا کشیدم که قسمتی موهای کوتاه و خ

  ..یه زنگ بزن به کاوه و باهاش صحبت کنبرگشت و راه خروج از اتاق و در پیش گرفت. نریمان:ترانه اش خوبه

 .بذار یه بار دیگه ترانه رو بخون.، باشه_

___________________ 

 "نیاز"

 .با صدای لیدا،کتاب توی دست. و پایین گذاشت.

 .ه مبپ برداشت. و سرم کردم و بیرون رفت.چادر نمازم و از روی دست

 .وجود جواد،کنار لیدا حیرت زده ام کرد. انتظار دیدنش و نداشت.

 جواد:سالم خان. دکتر

 .چادر،از روی موهام لیز خورد و درستش کردم

 علیک سالم. خوبین؟_

ای لیدا،کنجکاوم کرده چندان توجه ای نکردم که ببین. چی در جواب. گرفت و جلوتر رفت.. این جعبه ی جلوی پ

 .بود

  .لیدا،با لبخند پر رنگی،به جعبه اشاره کرد

لیدا: چندتا از بیمارایی که اون روز معاینه کرده بودی..یک. سرروغاتی و وسرریله دادن دسررت شرریخ که به دسررتمون 

 .برسونه
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 .رو به جواد که خ. شده بود جعبه رو برداره گفت.

 .دستتون درد نکنه_

 !وستا درد نکنه. کاری نکردی. کهجواد:دست بچه های ر 

جعبه رو جلوی در گذاشررت و قد راسررت کرد و با خداحافظی،سرروار موتورش شررد و رفت.لیدا،خ. شررد و جعبه رو 

  .برداشت. گوشه ی چادرم و با دندون. گرفت. و کمکش کردم

 .لیدا،نگاه. کرد و خندید

 .لیدا:نگاه این و...حاج خان. بذار جعبه رو زمین خودم میبرم

بدون اینکه،خودم و توی آینه ببین.. می تونست. تصویر م حکی که برای خودم ساخته بودم و ببین. و خنده ام 

  .بگیره

 .به حرفش گوش نکردم و همین که وارد پانسیون شدی. و با پا،پشت سرم در و بست.؛ چادر و از روی سرم افتاد

 .جعبه و که زمین گذاشتی.

  .کنن انتظار نداشت. همهین کاری و_

 .لیدا:همیشه وضعه. یه بسته شیخ برامون میفرسته

 حاال توش چی هست؟_

 .لیدا: خارک و خرما و حلوا و...مخصوصا چای ترش که توی یکی از روستاهای اطرات اهواز کشت میشه

 .بلندشدم

 .بذار برم یه چاقو بیارم چس  روش و باز کنی_

 ..برنگشت. که با صدای جیغی،جا خوردمتوی آشهزخونه چاقویی از توی کابینت بیرون کشیدم

  .توی قاب در ایستادم

 .اونقدر شوکه شده بودی. که فقه به در نگاه میکردی.

 چه خبره؟_

 .لیدا چیزی نگفت و بلند شد. چاقو و روی کابینت گذاشت. و با قدم های بلند خودم و به در رسوندم
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عی داشررررتن دختر و آروم کنن؛روپوشرررر. و از روی صررررندلی از البه الی در، تا چشررررم. به لیدا و نیلوفر افتاد که سرررر

 .برداشت. و مقنعه ام و با عجله سر کردم

 .همونطور که دکمه های روپوش. و می بست.،قدم تند کردم

  .رفتارش،هراسون بود و سر درگ. می زد

اه دی درمونگلیدا و نیلوفر،دسررتش و گرفته بودن و سررعی داشررتن از بار آشررفتگیش ک. کنن و او رو به سررمت ورو

 .ببرن ولی زیاد راه نمیومد و فقه سرش به اطرات می چرخید

 .نیلوفر و نگاه کردم که خودش ل  باز کرد

 .. جلوی در درمونگاه بی حال افتاد رو زمیننیلوفر:چیزی نمیگه و فقه می ترسه

یه زده بود و نمی تونسررررررت. حتی از الیه  ی نازک مشررررررکی نگاهی به دختر انداخت.. چادر سررررررر کرده و پوشرررررر

 .رنگ،چشماش و نگاه کن.

 لرزش نامحسوس دست هاش در زیر نگاه. گ. نشد و نگران. کرد. از چه می ترسید؟

 .بازوش و از دست نیلوفر گرفت.

 ..بیا بری. تو اتاق فعالاینقدر نترس_

______________ 

 .دست. و نزدیک م  دستش بردم که خودش و عق  کشید

 !. انگار م  دستت درد داریفقه میخوام دستت و ببین._

. نور،به صررورتش خورده بود و فقه می تونسررت. سررنگینی نگاهش و بیشررتر حس کن.. دسررت. و سرررش و باال آورد

  .جلویش تکون می دادم و اجازه دادم تا اعتماد کنه

یه ی ثانمشتش،با شک و تردید باز شد و آروم دستش و دراز کرد.لبه ی آستین چادرش و کنار زدم که دست. برا

  .ای موند

  .رد کبودی،مثپ یه خه از روی م  دستش تا باال ادامه داشت

 .چشم. و کنترل کردم تا نگاهش نکن. و معذب نشه

 اسمت چیه؟_
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 .صداش با مکث،از قعر چاه باال اومد

 حلما_

  .آستینش و پایین کشیدم

 چندسالته؟_

 حلما: هیجده سال

 کی زدت؟_

 .سرش و پایین انداخت

 یحلما:هیشک

 هیشکی نزدت و دستت این شکلیه؟...جای دیگه ه. کبوده؟_

  .دست هاش و در ه. قفپ کرد و انگشتای دستش و به بازی گرفت

 حلما:میشه یه کاری کنین من برم اهواز؟

 اول جواب من و بده بعد ببین. میشه یه کاری کرد یا نه؟_

  .حلما:یک....یک. صورت. درد میکنه

 .تش زخمی باشه و خونی پس از کشوی کنار تخت، دست کشی بیرون آوردماحتمال دادم چند جای صور 

 میخوای بری اهواز چیکار؟خانواده ات مگه اینجا نیستن؟_

 .حلما:همین جان

 اهواز کسی و داری؟_

  .و نیمرخش و نشون. داد دست کش و دست. کردم. از گوشه چش.،نگاهش کردم که آروم پوشیه و باال فرستاد

  .عموم اونجانحلما:دایی و 

  .به سمت رو کردم

  .ببینمت_
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  .و خشک. زد برگشت.

 !نه از رد کبودی زیر چشمش و خون خشک شده ی روی پیشونیش و نه از خون دماغش و زخ. کناریش

  .مات. برد وقتی چش. هاش آشنا بود

 چش. هاش سبز بود یا عسلی؟

 !و باز سر در گ. شدم بین انتخاب رنگ چش. هاش

 .گونه اش کشیدم و فقه خودم حس کردم که چقدر از درون دارم می لرزم...ه. خودم ،ه. دست. دست. و روی

چهره اش در، درد غرق شرررد و من انگار، در هزارکیلو متر اون طرت تر غرق شررردم که با صررردای "آخ" اش،حواسررر. 

 .پرت شده ام و جمع کردم

ز کن.. سررررررعی کردم حرت بزن. تا ه. اون آروم گاز اسررررررتریپ و کمی نمناک کردم تا فقه کناره های زخمش و تمی

 ...بشه و ه. من

 نمیگی کی این بال رو سرت آورده؟_

 .حلما:چه فرقی میکنه؟یکی زده دیگه

 مامان و بابات خبر دارن که میخوای بری اهواز؟_

 .صداش دیگه بلند نشد و جواب. و گرفت.

  .زباله ی پایین تختش انداخت. خون خشک شده روی صورتش و پاک کردم و گاز استریپ و توی سطپ

 .خیلی خ . من برم وسیله بیارم برای پانسمان و ه. پماد بیارم برای کبودی های دست و صورتت_

 .یه قدم به عق  برگشت. که روپوش. کشیده شد

 .نگاه. افتاد به دستش که پایین روپوش توی مشتش مچاله کرده بود

نگی من اینجام؟ ...فقه برای یکی دو سرررراعت اینجام و بعدش من حلما:میشرررره اگه... اگه کسرررری اومد جلوی در 

  .میرم

 .اختیاری بر روی نگاه. نداشت. وقتی به چش. هاش،زل زدن و تکون خوردن مردمک هاش و دیدن

 حتی پدر و مادرت؟_
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و حلما:اونا اصررررال خبر ندارن.هرچند همش حس میکن. بابام پشررررت سرررررمه.فکر میکردم االن که بیاد رو به روم 

 .ببرم خونه. بخاطره اش کپ راه و دویدم

 .پس بخاطره همین می ترسید

 میخوای بری اهواز خونه عمو و داییت،اونا که آخر به مامان و بابات که خبر میدن.نمیدن؟ تو که_

  .چشماش،مستاصپ شد.بازی دادن انگشتاش و رها کرد و به پوست کنار ناخنش گیر داد

 !قراره از این جا به بعد رو چی کار کنهانگار خودش ه. مونده بود که 

 میخوای بگی این وقت ش  واسه چی زدی بیرون؟_

چونه اش به وضوح لرزید و سرش و باز پایین فرستاد. این میلش به حرت نزدن رو که دیدم،قصد داشت. برگردم 

 :و گفت.

 .باشه...چیزی نمیگ._

 .هنوز نی. تنه ام کامپ نچرخید،که صدایش متوفق. کرد

  .ما:با زور میخوان شوهرم بدنحل

 .اَبروم جا خورد

  .حلما:به یکی که بیست و پنج سال از خودم بزرگتره

 .قطره های اشک روی گونه اش نشست

  .نیازی به ادامه ی حرفش نبود

  .می شد به عمق این فاجعه،با سکوتش، پی برد

_______________ 

پیشررونی کبود حلما برداشررت. و همزمان با لیدا به سررمت در  در اتاق یه آن باز شررد. دسررت از پهن کردن کرم روی

 .چرخیدم

 چی شده؟_

 !نیلوفر:یه آقایی اومده تو حیاو و سرش و انداخته رو سرش که دخترم اینجاس
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  .صدای جیغ حلما بلند شد و پماد و میز قرار دادم

 .نیلوفر نذار بیاد داخپ_

 .به لیدا که دست های حلما رو گرفته بود رو کردم

 .ببر این و یه جا قای. کن_

  .حلما،م  دست. و محک. گرفت. قطره های اشکش باز روی گونه اش پهن شده بود

 !حلما:خواهش میکن. دکتر...تو رو خدا

 .صدای بغض دار و گرفته اش چنگی به دل. انداخت

  .نترس عزیزم...نترس.فقه هرجا که لیدا گفت برو_

  .صدای داد مرد و به واضح شنیدم

  .درمونگاه بیرون رفت.. مردی وسه درمونگاه ایستاده بود و داد و فریاد میکرداز 

 چه خبره؟_

 .رضا جلوش ایستاده بود و نگهبان ه. دستش و گرفته بود

  .مرد:برو به حلما بُگو بیاد

 .محیه درمونگاه که نباید داد بزنی_

 .تقال کرد تا خودش و از دست رضا و نگهبان رها کنه

 .نمرد:ولُ. کنی

 .دخترت اینجا نیس_

 .مرد:همی )همین(جاس

 .به سمت پسربچه ی کناریش رفت که آروم گوشه ای ایستاده بود و این ماجرا رو نگاه میکرد

 مرد:می نگفتی دیدی اومد ائیجا)اینجا(؟

 .پسر،نگاهش یه من بود و فقه سرش و باال و پایین فرستاد
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 .اینجا ولی کسی نیومده_

  .رار کرد و پله ها رو تند تند باال اومداز دست رضا و نگهبان ف

 .مرد:خودُم پیداش میکُنُ.

پشررررت سرررررش رفت. و دعا کردم که لیدا،تا االن کاری برای حلما کرده باشرررره تا اینکه کنار در اتاق.،آسرررروده خاطره 

  .دیدمش و خیال. راحت شد

 .همه جا رو گشت. از اتاق خودم تا سرویس بهداشتی

 .داومد و روبه روم ایستا

  .مرد:بِش)بهش(بگین برگرده خونه قبپ از اینکه باباش پیداش کنه

  .گفت و در درمونگاه و محک. بست و رفت

 .چندثانیه صبر کردم و بعد تا برگشت.،لیدا و کنار در ندیدم

 .راهی اتاق. شدم،در و باز نکرده بودم که لیدا بیرون اومد

 .یه میکرددست حلما و محک. توی دستش گرفته و حلما فقه گر 

 .روپوش و گوشی پزشکیش و به. داد

با شرررررریخ  نداره بمونه. بعد خودم  یده  فا یدا:میبرمش اهواز.کلید خونه رو دارم،میبرمش اونجا. این جا دیگه  ل

 .صحبت میکن.. اون می تونه حلش کنه

 .از کنارم رد شدن

 .حواست باشه ساعت از یک گذشته_

__________________ 

 "نریمان"

 .مارکت بیرون اومدم و جواب موبایپ و دادم از در سوپر

 .بگو_

 .پیاده رو و به سمت باال در پیش گرفت. و در قوطی و باز کردم و کمی از آب انار خوردم
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 مهیار:کجایی؟

 .وسه خیابون...تو پیاده رو_

 مهیار:نریزن سرت!چی شده از ماشین دل کَندی؟

  ...احساس خفگی می کردم وسه خونه و اتاقِک ماشین

 .حک. حبس توی سیاه چال رو برام داشت

 .لبه ی کاله و بیشتر پایین کشیدم و نسی. بهار و به خوبی حس کردم

 !چقدر نیاز داشتن به این هوا

  .حواس. هست که نریزن سرم_

 ...مهیار:آها

 .سکوت کرد و فرصت داد تا بیشتر آب انار و مهمون گلوم کن.

 مهیار:اس. بابای نیاز چیه؟

  .واس. و جمع تر می کرداس. نیاز،ح

این روز ها شده بودم آدمی که با تشبیه اسمی ه. تمرکزش به سمت دیگه ای پرت می شد. چه برسه به این که 

  .مهیار اسمش و کامپ ادا کرد

 ردی ازش پیدا کردی؟_

 .مهیار:نه بابا...اخه این همه نیاز طاهری تو این شهره. باید بدونی. دقیقا دنبال کی میگردی.

 اس. باباش فکر کن. یاسر...آره یاسره_

 .کاری نداری؟مهیار:یاسر!...خیلی خ  دمت گرم

 فقه زنگ زدی برای همین؟_

 !مهیار:آره دیگه... میخوای پاشو بیا اینجا

  .یه بار اومدم اون بچه ات نذاشت دو دقیقه حرت بزنی. برام کافی بود...محیا زبون در آورده_
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دیگه.دوسررررت داشررررتی بیا.دوسررررت داشررررتی  ال درحد مامان و بابا بلده..ولی مختاریمهیار:زبون دراورده چیه؟ فع

 نیا.کاری نداری؟

 .نه" ای گفت. و تماس و قطع کردم"

 .هنوز ه. نمی تونست. بهذیرم رسیدم به بن بست، وقتی هی  راهی برای پیدا کردنش،پیدا نمیکردم

_________________ 

 "مهیار"

به مبپ دادم و نفس عمیقی کشرریدم. اسرر. پدر نیاز،زمزمه ام شررد و پیام دکتر و یه  تماس و قطع کردم.تکیه ام و

 .بار دیگه چک کردم

دکتر:پیگیری میکن. برات. پیدا میشرره انشررالله چون زیاد پزشررک همزمان نمیفرسررتن یه جا. اگه چیزی میدونی 

و بگو. فقه حتما اس. پدرش  که بدرد میخوره مثپ شماره نظام پزشکیش و یا هرچیزی که بشه دنبالش و گرفت

  .و میخوام

 .هی  چیزی نمیدونست. ازش جز همین نام پدر

 .اس. "یاسر" و تایپ کردم و فرستادم

 ...و اگه این در باز می شد

 .صدای زنگ آیفون،حواس. و از صفحه ی موبایپ گرفت

 .شهنگاه. به سمت محیا چرخید که آروم روی مبپ خوابیده بود که مبادا بیدار شده با

 .از سر جام بلند شدم و گوشی آیفون و نزدیک گوش. بردم

 کیه؟_

  .سر پایین افتاده ی مرد،باال اومد

 مرد:آقای احمدی؟

 شما؟_

 .مرد:بنده معتمدی هست..وکیپ همسرتون،لعیا میر باقری...میشه چند لحظه تشریف بیارین پایین
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  .صبر کنین_

کردم،تکیه اش و از دیوار کناری گرفت و به سرررمت. اومد. سرررالمی  لباسررر. و عوض کردم و پایین رفت.. در و که باز

 .کرد و جوابش و آوم دادم،درحالی که نگاه. به دنبال لعیا توی کوچه می چرخید

 .وکیپ:همسرتون درخواست طالق دادن و اح اریه اش تا فردا به دستتون میرسه

یکه خوردن و پشررررررت سرررررررش عصرررررربانیت. و حس فکر میکردم آماده ام برای چنین روزی،ولی انگار نبودم وقتی 

  .کردم

 خودشون تشریف نیاوردن؟_

 .وکیپ:توی ماشین نشستن

 .اشاره کرد به ماشین سیاه رنگی در اونطرت خیابون. شیشه های دودی ماشین نمیذاشت ببینمش

 .وکیپ:اومدن که وسایلشون و جمع کنن

 !وسایلش...؟

اری. یه روز بهشون خبر میدم که وقتی خونه نباش. بیان وسیله برین بهشون بگین که کلیدای خونه رو هنوز د_

  .هاشون و جمع کنن

 .منتظر نموندم و در و بست.

به همه جا فکر کرده بودم،غیر از زمانی که باید نظارگر جمع کردن وسررررایلش باشرررر. و این رو نمیخواسررررت....هی  

 .جوره نمیخواستمش

_________________ 

 "نیاز"

رد و خودش،چند پله و رو به پایین طی کرد و بعد فرصررت داد تا من،اول چمدون و پایین بذار و در کوچک و باز ک

  .بعد پله و تا انتهاش برم

این خونه رو از بعد از بسررررررتن قرار داد و گذاشررررررتن خرید هایی که توی یخچال و کابینت هاش جاسررررررراز کرده 

و تن رنجورم از بی خوابی و کشیک دیش ،رصدش  بودی.،دیگه ندیدم تا همین امروز که بین پلک های خسته ام

 .میکردم
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 .و لذت میبرم از پیچکی که دیوار روبه رویی و با گپ های سفید پوشونده بود

سایه،بخاطره دیوار بلند خونه ی کناری،نیمه ی حیاو پهن شده بود و یه حوض خالی و خاک خورده وسه حیاو 

 .داده بودم که زنده اش کن.جا گرفته بود که به خودم همون روز اول قول 

  .لیدا،کیفش و از روی دوشش پایین آورد و از کنارش بی حال آویزون کرد

 .لیدا:کاش از جلو در تا جلو در ورودی یه رمپ برقی بود دیگه حرکت نمیکردی. و میبردمون تا جلوی در

 .سه پله ی جلوی در و باال رفت. کفش هاش و از پا درآورد و توی جا کفشی گذاشت

 .در خونه باز بود و فقه پرده و کنار زد و وارد شد

 .کفش هام و در کنار کفش های لیدا قرار دادم و بعد از ورودم،در و بست.

  .تغییرات خونه و اولین چیزی بود که توجه ام و جل  کرده بود

  .تمیز تر شده بود و کمتر رد خاک روی وسایپ و میشد دید

  .کشید و همونطور که روی زمین می نشست حلما رو صدا زدلیدا،مقنعه اش و از روی سرش 

 .صدایش و از توی اتاق شنیدم

 .حلما:سالم خان. دکترها

 .سرم و به سمت صدا چرخوندم و همزمان،بویی و بیشتر احساس کردم

ی اتاق های کنار ه. که با یه در به. وصررررررپ می شرررررردن،اجازه داد تا قامت خمیده ی حلما و ببین. که ظرفی و رو

 .سفرهِ پهنِ شده ی توی اتاق کنار میذاشت

 .حلما:بیاین ناهار بخورین

 .جلوتر رفت.

 .ظرت ماهی سال. سرخ شده و شوید پلو و دیدم

 این رو خودش درست کرده بود؟

 .حرف. و به زبون آوردم

 .حلما:یه چیزایی بلدم
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 !و توی خونه بود. ولی ماهی؟ برنج که همون بعد از قرارداد همراه مواد غذایی دیگه ای خرید کرده بودم

  .خودش پیش قدم شد برای پاسخ دادن به سوال توی ذهن.

 .ماهی خریدم حلما:امروز رفت. پیش داداش.. توی یکی از پادگان های اهواز،سربازه. به. پول داد،با یکمش

 !مگه چقدر پول داشت که ازش اینطور بخشش میکرد؟

 لیدا:داداشت چیزی به بابات نگه؟

 بگه.از کجا می تونه پیدام کنه؟حلما:

 .لیدا،کنارم زد و با صدای بهت زده ای از کنارم گذشت. سفره،بحث قبلی و کامپ از ذهنش پاک کرد

 !لیدا:تو کجا بودی تاحاال؟

 .این و به حلما گفت و از تکه گوشتی از ماهی جدا کرد و توی دهنش گذاشت

  .ه کردحلما،روی زانوش هاش نشست و لیدا و با لبخند نگا

 حلما:خوبه؟

لیدا،دستش و روی زانو اش گذاشت و همونطور که بلند می شد.انگشت شست و اشاره ی به. چسبیده اش و 

  .نشون لیدا داد

  .ساله همچین دست پختی داشته باشه ۱۸لیدا:خیلی خوبه. من برم دست. و بشورم.فکر نمیکردم یه دختر 

 .حلما،لبخند محجوبی زد و تشکری کرد

 درد نکنه.خونه رو ه. تمیز کردی؟ دستت_

  .حلما:فقه،یک. زیادی گرد و خاک رو وسایپ نشسته بود. مریض میشین تو این خونه

 .قرار نیس بیای اینجا کار کنی که عزیزم_

 ...دستهاچه شد و معصوم

  .حلما: اگه ناراحت میشی دست به وسایلتون بزن.. دیگه این کار و انجام نمیدم

اری. که بخوای. که تو دست بزنی و ما ناراحت شی.. همین وسایپ ها ه. برای صاح  خونه این جا هیچی ند_

 .اس.من. برم دستام و بشورم و برمیگردم
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_______________________ 

 .کتاب هام و یکی یکی از توی چمدون بیرون میکشیدم و توی طاقچه ی چوبی قرارشون می دادم

 حلما:کمکت کن.؟

 .بده من دیگه خ. نش. آره.این کتاب ها رو_

  .کنار چمدون نشست و کتاب قطوری و به سمت. گرفت

 حلما:همه این کتاب ها مربوو به پزشکین؟

 .تقریبا_

 حلما:درمورد چین؟

 .کتاب و جلوی چندتا کتاب دیگه قرار دادم

 ...هرچیزی که باهاش باید این پزشکی و سر کنی. قل ،زنان،داخلی،روانهزشکی و_

 لی سخته نه؟حلما:پزشکی خی

هفت سال درس خوندن و کار کردن و کشیک دادن و روحیه ی از دست رفته ی علوم پایه و اشک های یواشکی 

  .پانسیون و استرس های عمپ و ش  بیدارها و حتی اوضاع االن. و برای لحظه ای با جمله اش از ذهن. گذشت

 سختی رو چی معنی میکرد اگه همه این ها رو براش میگفت.؟

 بگ.؟!...هنوزم مدرسه میری؟ چی_

  .حلما:دیگه بعد از عید نرفت.. برای کنکور می خون....رشته ام تجربیه

  .نی. نگاهی انداخت تا واکنش من و ببینه

 درس. میخونی؟_

 .حلما: از پارسال برای کنکور دارم میخون.

 .کتاب دیگه ای از دستش گرفت.

 تست ه. میزنی؟_
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کنکور داشت. االن کتاباش و داده به من. دوستام. چندتا کتاب دارن که به. دیگه حلما:آره. دختر خال. پارسال 

 .میدی. تا تمرین کنی.

 تو مدرسه تون،کسی ه. به اجبار ازدواج کرده؟_

حلما:خیلیا...همین االن از کالس پونزده نفره ما،هشرررررررت نفر ازدواج کردن.چه با اجبار چه بالجبار! حاال بمونه 

  .وچیکترناونایی که از ما ک

 .اوضاع بدتر از اون بود که فکر میکردم

  .کتاب ها رو صات کردم و کنارش نشست.. رد کبودی هنوز روی گونه اش پر رنگ بود

 اوضاعت چطوره؟پماد زدی به صورتت؟_

  .دستی به کبودی های روی گونه اش کشید

 حلما:آره زدم...یک. حال. بهتره

  .برگردوندصدای"خُر" مانند لیدا،سرم و به سمتش 

خنده ام گرفته بود ولی دل. به حالش سوخت که بعد از خوردن غذا با شوخی گفت"آدم خسته باشه،ماهی ه. 

 .بخوره،خوبش نبره؟" و تا حواسمون جمعش شه،متوجه ی جس. به خواب رفته اش در گوشه ی اتاق شدی.

  .حلما از جاش بلند شد

 .حلما:سردشه

 .ع کرده بود،می شد فهمیداین و از پاهایی که توی شکمش جم

 .حلما:من برم پتو براش بیارم

_________________________ 

 "نریمان"

 :جلوی آینه ایستادم و قاطع در جواب مهیار گفت.

 .نمیام_

 .دست. و چند بار روی صورت. کشیدم
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 .بی حوصلگی این روزهام،از ته ریش.،ریش ساخته بود

 .بیا بری. حال و هوای جفتمون عوض شهمهیار:چرا؟یه مسافرت شمال نه نداره که.

 .حال خودم و نداشت. چه برسه به ترافیک جاده های شمال...فکرش ه. درمونده ام ه. میکرد

  .تنهایی پاشو برو تو ترافیک آخر هفته جاده چالوس، حال و هوات و عوض کن_

ه تو میگ. که راه به راه پاچه . دارم واسررررررمهیار:من که حال و هوام با همین پارک بغپ خونمون ه. عوض میشرررررره

 .. بچه ها میگن هاپو شدی تو دفتراین و اون و میگیری

  .حوله و از کنار آینه برداشت. و به سمت حموم رفت.

  .بچه ها آمار درستی دادن_

 مهیار:بچه ها چه اشتباهی کردن اومدن زیر دست تو؟

 .مهیار،فاز بابا بزرگا رو نگیر که حوصله نصحیت ندارم_

 .یار:حاال یک. درموردش فکر کنمه

 !من و چه فکر کردن درمورد چیزی که دوست نداشت.؟

 .گیردادیا_

 .مهیار:پس به زور میبرمت

 .در حموم و باز کرد و بخار محیطش،صورت. و گرم کرد

مومحتو بیا جلو در خونه ببین راهت میدم بیای باال یا نه!بد بگو به زور میبرمت.حاال ه. قطع کن میخوام برم _

. 

 :تا خداحافظی کرد،موبایپ و از گوش. دور کردم و همزمان آروم گفت.

 !تو ه. دلت خوشه تو این اوضاع_

___________________ 

 "نریمان"
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ماشرررررین و توی پارکینگ بردم و موبایپ و از جلوی فرمون برداشرررررت. و پیاده شررررردم. ریموت در و زدم و از البه الی 

 .ی در متوقف شددر،ماشین مهیار و دیدم که جلو

 .در ماشین و بست. که شیشه ماشین و پایین فرستاد و با در اشاره کرد که به سمتش برم

 .چرخیدم که صدای بلندش توی کوچه ی خلوت پیچید و وادارم کرد که پایان بدم به این بی توجه ای

 .دست. و به معنی"چته؟"توی هوا تکون دادم که باز اشاره کرد به سمتش برم

 .ار،راهش و گرفت.باالجب

 !چته؟سر آوردی؟_

  .مهیار:بَه...می بین. دستی به اون محاسنت کشیدی و موهات و دومادی زدی بعد از مدت ها، برادر

 !آره. نه که تو این خونه هر ش  عروسیه.حالت موهام. واسه همینه. بگو_

  .بیدواکنشی به طعنه ام نشون نداد و به نشیمن صندلی کنارش چند بار دستش و کو

 .مهیار:بیا بشین

 .گفته بودم نمیام_

 .برگشت. و عرض خیابون و اونقدر رفت. که به وسطش رشیدم و صداش باز نگه. داشت

 .از ماشین پیاده شده بود

مهیار:به جای اینکه ادای دختر هیجده ساله ها رو در بیاری بیا بشین حداقپ بری. دوتا بستنی،کوفتی،دردی،یه 

 .چیزی بخوری.

  .نمیکن. فکری تو اون سرت نباشه و فقه بری. کوفت و درد بخوری.باور _

 مهیار:نترس نمی کشمت...چی شده توِ عشق شمال عالقه ای به رفتن به شمال نداری؟

 تو فکر کن کار_

 .مهیار:اتفاقا به گزینه های دیگه ای فکر میکن.

 پس چرا سوال می پرسی؟_

 !مهیار:محض اطمینال
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 .مطمئن شدی؟!پس برو_

 .حنش از شوخی به جدی تغییر کردل

 .انگار که تنفر داشته باشه از من

مهیار:داره این لجبازیات حال. و به. میزنه.فکر کردی داری با کی لجبازی میکنی؟با من؟خ  بدبخت نیومدن 

 تو چه ضرری به. میزنه؟

 پس اگه ضرری بهت نمیزنه اصرارت چیه؟_

  .ز و بسته کردنفس عمیقی کشید و چشمش و برای لجظه ای با

 آروم تر شد

،اصررررال بیا تو رانندگی کن...واسرررره درد تو نه،واسرررره درد خودم مهیار:خیلی خ . بیا بشررررین. نقشرررره ای ه. ندارم

  .میخوام دو دقیقه باهات حرت بزن.

 .صورت. و برگردوندم. در کامپ بسته شده بود

 :مهیار،ماشین و دور شد و قبپ از باز کردن در سمت شاگرد گفت

 .هیار:واینسا.بیام

 .چندثانیه ای مکث کردم و به ناچار و با قدم های آهسته ولی بلند،از جلوی ماشین گذشت. و سوار شدم

_______________________ 

 "نریمان"

  .صدای گریه ی محیا، من و از روی صندلی جلو به عق  کشوند

نی فروشرررررری،به دنبال رد مهیار رفت. و و با نگاه.،جلوی بسررررررت محیا و آروم از روی صررررررندلی کودک،بغپ کردم

 .ندیدمش

توی کیف وسایلش،پیِ پستونک یا شیشه شیری گشت. تا شاید ه. او آروم بشه و ه. من از این درموندگی در 

 .آروم کردنش،بیرون بیام

 .در ماشین باز شد
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 ...مهیار:این ه. از

  .صدای گریه ی محیا نذاشت حرفش و کامپ کنه. برگشت

 ین کیف غیر از لباس نداره که بدی. بهش آروم شه؟یه چیزی تو ا_

 .مهیار:پستونکش توی زیپ کناری کیفشه. بده دستش

 .پسونک و توی دهن محیا گذاشت. که بی قراریش کمتر شد و دوباره چش. بست

  .مهیار ماشین و روشن کرد و آهسته،الستیک هاش و روی آسفالت خیابون حرکت داد

 لعیا هنوز برنگشته؟_

 :نهمهیار

 برنمیگرده؟_

مهیار،چشماش به روبه رو خیره شده بود و با این حال خ. شد و در داشبورد و باز کرد و برگه ای و به برداشت و 

  .به سمت. گرفت

 .بی هی  حرفی،کاغذ و از دستش گرفت.

  .عالمت دادگستری باالی برگه،کافی بود تا دلیپ ح ورش و وسه این بحث و بفهم.

 !طالق_

  .وز اومد جلوی در خونهمهیار:امر 

  .پس دردی که میگفت همین بود

 راهی جز طالق وجود نداره؟_

 !مهیار:درست ترین راه تو زندگی که شک و بی اعتمادی ازش لبریز شده،طالقه

 تو عاشقش بودی!...حاال داری منطقی به این ق یه نگاه میکنی؟_

نمیخوره.خودش ه. میخواسررت زندگیمون بهتر شرره  مهیار:هنوزم هسررت. ولی عاشررق بودنِ یه نفر بدرد یه رابطه

ولی جز چندماه اول،دیگه نتونست یکی دیگه باشه و ادای آدمای خوشبخت و بخاطره من، دربیاره چون عاشق 

 .نبود
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  .لیوان بستنی و از روص صندلی کناریش برداشت و دستش و به سمت من دراز کرد

 .مهیار:بخور، تا آب نشدن

  .گرفتمحیا توی بغل. آروم 

مهیار توی سررررررکوت،خیابون های بی مقصرررررررد و طی میکرد و به این فکر کردم که این شررررررمال رفتن و کی نیاز 

 داشت؟...من یا مهیار؟

 .سرم و باال آوردم

..جز اینکه نرم تر شدم توی تایید خواسته ی چندساعت تغییری نکرده بودم،هنوز لج داشت.،با خودم،با خودش.

 .پیشش

 .جا که دلت میخوادمهیار،برو هر _

__________________ 

 "نریمان"

برگشررت. و نی. نگاهی به محیا انداخت. و دوباره میشررونی. و به صررندلی چسرربوندم و گوش سررهردم به حرت های 

 .ایمان که از بدو حرکت،زنگ زده بود و صحبت ها و یاد آوری هاش تمومی نداشت

ن بدی.. حاال خوبه خداروشکر نود درصد کار پیش رفته یک. ایمان:تا سه شنبه هفته بعدی ه. که باید تحویلشو

کار جزئی داره که فکر کن. دوشرررنبه تموم میشررره و خیالمون ه. راحته که یه روز فرصرررت داری.. حاال تو ه. باید 

 ...بیای ببینیش مطمئنا ازش ایراد میگیری که تو همون یه روز ردیفش میکنن. دیگه!...آها این آقایِ 

قه حرت نزنی؟ تای. مکالمون از بیسررررت دقیقه ه. گذشررررته. اخبار ه. بخوای بگی اینقدر طول میشرررره دو دقی_

 .نمیکشه

ایمان:خ  وقتی تو دفتر، هرچی میشرررره میگی گزارشررررش و بعد به. بده و بعد در و می بندی. مجبورم یهو همه 

 .رو باه. بهت بگ.

 .یه ویس بفرست که سرم رفت_

 ..چرخید.ک. ک. داشتی. از تهران خارج می شدی. ولیپیشونی. روی صندلی به سمت پنجره 

 .ایمان:دیگه تموم شد. یه خبر کوتاه مونده اون. بعد برات میفرست.
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  .میخوام برم جایی، شاید یه چند روزی نباش..حواست باشه_

 ایمان:کجا به سالمتی؟

  .سرم و باال آوردم

 .میدونست.اگه تا چند دقیقه پیش فکر میکردم شمال،االن هی  چیزی ن

 .یه مسافرت کوتاه میرم همین اطرات برمیگردم_

 !تابلو ها،کمر خ. شده ام و صات کردن و گردن. و بیشتر به سمت جلو کشید تا بفهم. این راه آشنا رو

 ایمان:خیلی خ  نگو.کاری نداری؟

  .آروم"نه" گفت. و موبایپ و از گوش. فاصله دادم و تماس قطع شد

 کجا داری. میری.؟_

  .یار:گفتی هرجا دلت خواست برو. دل. خواست این طرفی برممه

 این طرفی دقیقا کدوم طرفه؟_

 .دستش و توی هوا تکون داد

 .مهیار:اولش که میری. طرت غرب،بعدش سراشیبی و میگیری. میری. جنوب

  .من گفت. برو هرجا که دوست داری دیگه نگفت. ببرم هزار کیلومتر اون طرت تر از تهران_

 ...:دیدم از شلوغی جاده های شمال خوشت نمیاد گفت. ببرمت یه جای خلوت و آروممهیار

  .چشمکی از توی آینه نثارم کرد و لبخندی زد

 .مهیار:مطمئن باش بد نمیگذره

 .راهی نداشت. جز اینکه پا به پاش برم و اعتراضی نکن. وقتی خودم ازش خواسته بودم

 .اید برگردم تهرانهرجا میری برو. فقه تا دو روز دیگه ب_

 ...گونه هاش برجسته تر شد و نگاهش عوض

 .جدا کردم چشمام و از آینه ی روبه رو و سر برگردوندم
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 .بزن کنار...میخوام صندلی جلو بشین._

______________________ 

 "نیاز"

 ...روزنامه رو اونقدر روی شیشه کشیده بودم که ک. ک. ه. لکه ها از بین رفتن و ه. خودش

 .غذ تکه تکه شده توی دست. و روی زمین انداخت. و روزنامه باطله ی دیگه ای مچاله کردمکا

 .روشنا:دیگه با هزار بدبختی،تونستی. بیای. ایران

 حاال ایرادی نداره.درسته چهار ماه چش. براه بودم ولی مه. این که اومدی.تا کی تهرانی؟_

 .روشنا:حدودا یه ماهی اینجام

 .خورد و صدای بلندش به عق  برمگردونددر محک. به دیوار 

لیدا،با دوتا نایلون بزرج و پر،از قاب در گذشررررررت و حلما برای کمک به سررررررمتش رفت و با گرفتن یکی از نایلون 

  .ها،چهره ی درهمش و باز کرد

  .خ  وقت هست پس!...سعی میکن. این ماه بیام تهران ببینمت_

 !مخ محمد کار میکن. تا ببین. چی میشه؟ روشنا:حاال شاید ما اومدی..فعال دارم رو

 .لبخند روی لب. نشست که شنیدن "آه اش"لبخندم و خشک کرد

روشررررنا:از موقعی که اومدم تهران،دلتنگ ترم.وقتی نه تو اینجایی و نه پریا... دیروز به پریا زنگ زدم،ذوق زده بود 

 .چون رفته اتاق زایمان

 .. ولی خبر از حالش؟...نهخبر از عالقه اش به زنان و زایمان داشت

صررردای زنی و از پشرررت گوشررری شرررنیدم و بعد از صررردای روشرررنا رو که فرصرررت تموم کردن این مکالمه رو از زن 

 .میخواست

 .روشنا:شرمنده.مامان داره صدام میکنه برم ببین. چشه

 .سالم برسون_

  .چش."ای گفت و تماس و قطع کرد"



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

294 

 

  .نایلون بیرون می کشیدرو کردم به لیدا که کتاب هایی و از توی 

 چی خریدی؟_

  .یکی از کتاب ها رو جلوی چشم. گرفت

 .لیدا:کتاب تسته. واسه حلما

  .نی. نگاهی به حلما انداخت و کتاب و به دستش داد

لیدا:انشررالله تو این سرره ماه که وقت هسررت. زیسررتش و از چهپ و پنج درصررد میرسررونه به پنجاه...راسررتی، برگه 

 ...فت. و دیدی؟آزمونی که ازش گر 

 .برای بلند شدن،دستش و روی زانوش گذاشت

 .لیدا: بذار نشونت بدم

بلند شررد و از روی میز،برگه ای و برداشررت و به دسررت. داد. درصررد های آزمونش خوب بود،می شررد روی قبولیش 

 .حساب کرد

 .یدملیدا:انتظار همچین درصدهایی و نداشت..بخاطره همین امروز رفت. چندتا کتاب دیگه خر 

 .حداقپ میگفتی من. کمک کن._

لیدا:شرمنده.تو این موردا یک. خودخواه تشریف دارم. انشالله تو کمک های میلیونی،شماره حساب میدم واریز 

  .کنی

 .آروم خندید و ثانیه ای بعد،تُن صداش و پایین آورد

 ..با شیخ صحبت کردملیدا:رفت. روستا

دم. می ترسررررریدم بشرررررنوه و همین یه ذره آرامشرررررش از ترس اینکه نکنه از روی شرررررونه های لیدا،حلما رو نگاه کر 

  .خودمون برشگردونی. روستا،از بین بره

  .ولی حواسش اصال به جز ورق زدن کتاب ها جای دیگه ای نبود

 خ ؟_

 .لیدا:صحبت کردم و بهش همه چی و گفت.. گفت با پدر حلما صحبت میکنه و نمیذاره این اتفاق بیوفته
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 .تا کارهای نیمه تموم. و تموم کن.برگشت. 

 .ان شالله همه چی درست میشه_

 .واین،تکراری ترین جمله ی این روز های من بود

______________________ 

 "نریمان"

 .تن مهیار،خسته روی تخت خواب افتاد و صدای "آخ"گفتنش از درد،بلند شد

 .آهسته کشوندم چش. از اتاق برداشت.. در و بست. و محیا و به دنبال خودم

 .مهیار،چندباری به تشک زد

 !مهیار:محیا،بیا اینجا بابا... بیا اینجا

 .محیا و روی تخت خواب گذاشت. که آروم خودش و بغپ مهیار جا کرد و مهیار چش. بست

 .پرده و کنار زدم و هالل پپ و از البه الی درخت های کنار کارون،دیدم

 .راه بودی..کمرم برید مهیار:تو خسته نیستی؟... ده ساعت تو

 .کت. و از تن. درآوردم و لبه تخت خواب نشست. و کت و کنارم گذاشت.

  .حتی لباس ه. نیاوردی._

 !مهیار:چه فرقی واسه تو میکنه که فردا بر میگردی؟

 گفت. دو روز دیگه_

برگشررررررتی هتررپ  مهیررار:حرراال دو روز دیگرره. امروز نرراهررار کرره میری. خونمون. یرره تمبون مررامرران دوز میرردم بهررت

  .بهوشی،کنار کارون صفا کنی

 .ی بی حالش بلند شدگفت و صدای تک خنده

 .خودم و از شر دکمه های سر آستین و یقه ام خالص کردم و دراز کشیدم

  .مهیار:اگه گرسنته زنگ بزن برات صبحونه بیارن

 .ساعدم و روی پیشونی. قرار دادم



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

296 

 

 .نه_

 .رم که خسته تر از چیزی بودم که فکر میکردمپلک هام و روی ه. رفت و تازه پی میب

_______________ 

 "نیاز"

 .موبایل. و به گوش. بیشتر چسبوندم

 .بگو دیگه اینقدر اذیت نکن_

 .بلند شدن صدای خنده ی پریا همزمان شد با دست کشیدن. از پوشیدن کفش. و ایستادن.

 .پریا:نه نه...ولی یه ربطی به روشنا داره

 .اینجا که قراره بیاد_

 .خباثت لحنش کامپ ناپدید و نا امید شد

 پریا:کی بهت گفت؟

 .لیدا،از لقمه ی نون و پنیر توی دستش خورد و کفشش و از توی جا کفشی بیرون کشید

 .دیروز زنگ زد_

 .پریا:آره دیگه فردا،پس فردا میاد

  .بی اراده صدام از تعج  باال رفت

 .این و دیگه نمیدونست.

 واقعا؟_

  .ر نداشتی مگه؟...چه بد لو دادمپریا:خب

  .نه نمیدونست.. آخه وقتی ه. گفت که احتمال اومدنش قطعی نبود_

  .پریا:خواست نگه که سوپرایز شی. حاال تو چیزی نگو. اومد ه. خوشحال شو یعنی نمیدونستی

 .من چه سوپرایز ش. چه نش.،دیدنش به اندازه ی کافی خوشحال. میکنه_
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  .و بست و سرپا ایستاد و تذکرهایی و به حلما یاد آوری کرد لیدا،بند کتونی هاش

 تو باهاش نمیای؟_

 .پریا:نه...فعال مرخصی ندارم تا چند روز آینده

  .بند کیف. و محک. گرفت. و با تکون دادن سرم از حلما خداحافظی کردم و دنبال لیدا از پله ها پایین رفت.

 .حیف شد_

 ..کاری نداری؟دارن صدام میزننپریا:حاال بعد ه. و می بینی...

 .نه قربونت_

  .با خداحافظی به تماس خاتمه دادم

 .در حیاو و لیدا باز کرد

 .دیر رفتی._

 .زیاد استرس نداشته باش لیدا:اتفاقیه که افتاده

  .ولی استرس داشت.. از صبح،از وقتی که دیر بیدار شده بودم

 .حاال او باز میگفت. چه فایده وقتی اثری نداشتاسترس و دلشوره که با یه جمله رفع نمی شد...

___________________ 

 "راوی"

 .از ماشین پیاده شد

  .یه دستش روی سقف ماشین نشست و دست دیگه اش روی در

 نریمان:این رفیقت ایسگا گرفته ما رو؟پس کجاس؟

 .مهیار،سرش و باال آورد نگاه، از گوشی گرفت

قیق و داد فقه آخرش قطع وصپ می شد نفهمیدم وقتی اومدم اینجا،نفهمیدم مهیار:بابا ایستگا چیه؟ آدرس د

 .کدوم کوچه رو برم. آخه گفت سر نبش کوچه یه نونوایی االن دقیقا نونوایی نبش دوتا کوچه اس

 .نریمان:اگه همون موقع که گفت ماشین. خراب شده و به جای تعارت، قطع کرده بودی االن اینجا نبودی.
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داره بابا. حق به گردن. داره اونوقت میگفت. داداش خودت بمون و ماشررینی که اَد موقع حرت زدنمون مهیار:گناه 

 وایساد وسه جاده؟بیشعوری نبود؟

 .نریمان،در سکوت ماشین و دور زد. جوابی برای حرت های قانع کننده ی مهیار نداشت

 .و ببینه چند قدم از ماشین دور شد تا بهتر از روبه رو،دو کوچه ی کنار ه.

 .یه نونوایی فاصله ی بین دو کوچه رو پر کرده بود و ته کوچه ها خت. می شد به جاده ای قدیمی و مزارع اطرافش

مهیار،به سررررمت نخلی در کنار ماشررررین رفت.خ. شررررد و چیزی و از زیر درخت برداشررررت و با بطری آبی که توی 

  .ماشین بود شستش

  .. مطمئنن به. وصپ میشننریمان:بیا یکی از این راه ها رو بری.

 .دستش و به سمت نریمان گرفت. خرما بود

 :نریمان با بی میلی آروم گفت

 .نریمان:نمیخورم

 .تعارت نکرد و خرما و توی دهنش چهوند

 مهیار: و اگه به. وصپ نبودن؟

 .نریمان:تهش بر میگردی.

 !مهیار:اون ه. بمونه اونجا،تک و تنها

ستادن کاپوت ماشین،نگاهی انداخت به محیا که عروسک خرسی کوچیکی و توی مهیار،برگشت و قبپ از باال فر 

 .دهنش فرو کرده بود

 .نریمان برگشت و کنارش ایستاد

 نریمان:چیکار میکنی؟

 .مهیار:تا زنگ بزن. و جواب بده. یک. موتورش خنک شه

 نریمان:مگه موتورش داغ. میکنه؟

 !مهیار:تو خوزستان،بله
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 .ید تا گرد و خاک احتمالیش از بین برهمهیار،دستاش و به. کوب

  .نریمان:زنگ بزن بهش

  .هسته ی خرما و از توی دهنش بیرون آورد و دوباره خیره شد به موبایپ و به سمت در ماشین رفت

 .مهیار:باز میگه در دسترس نیست

 .پاک کرددرماشین و باز کرد و هسته و ال به الی دستمال کاغذی گذاشت و دستش و با همون دستمال 

 .آرام بودن مهیار، خه می انداخت روی اخالقی که داشت بدتر می شد و گره ی بین ابروهاش و کور تر می کرد

نریمان،به مهیار پشت کرد و دست هاش و با حرص توی جی  شلوار قرار داد و برعکس ماشین،همون راه آماده 

 .رو برگشت

 .تا بالخره جواب بده. من دیگه حوصله ندارمنریمان:پدرم و در آوردی! این قدر بمون همین جا 

بدتر از تن عرق کرده اش که ک. ک. داشرررررررت حالش و از خودش به. میزد،صررررررردای خنده ی آروم مهیار بود که 

  .اعصاب نا آرامش و بیشتر مختپ می کرد

 .رسما فاتحه ی آسایش نریمان رو خونده بود

 !اس باشی. و بفهم. همین طور داری اشتباه میریمهیار:آره همین راه و برو. فقه یادت نره که در تم

 .دستش و توی هوا برای مهیار تکون داد تا "برو بابا" ی نگفته اش و بهش گفته باشه

  .صدای قدم های مهیار،گ. شد توی صدای ماشینی که سکوت روستا و به. ریخته بود

 .ه تو جاده،جلو پات. نمی تونی ببینیمهیار:جان من االن کجا میری وقتی داره غروب میشه و چند دقیقه دیگ

 .نریمان اهمیتی نداد. آخر یه نفر رد می شد او رو تا جایی برسونه

 !هویمهیار:نریمان...با توام!

 .اونقدر صداش زد که،نریمان کالفه برگشت

 ...بابا خفه_

 .تصویر روبه رویش...شالق شد بر جمله اش،بر تنش،بر مغزش که از شوکه ضربه،ماتشون برد

  .خیره شد به دختری که در ماشینی که اون دست خیابون جا گرفته بود و باز کرد برای نشستن
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شرررناختش،از همون موهای مشرررکی که دیگه مثپ قبپ،دسرررته تارهاش از زیر شرررال بیرون نزده بود،از همون نی. 

  ...رخی که کافی بود برای واضح کردن تصویر دقیقی در ذهنش

شده اش رها شدن از طنابی که دورشون پیچیده بودن و آروم حرکت کردن  دستش کشیده شد. پاهای خشک

 ...ولی به زور و بالجبار

 نریمان:نیاز؟

صدای باال رفته ی چند دقیقه پیشش آروم گرفته بود و تمایلی برای بلند شدنش از ته گلوش و نداشت تا مهیار 

 .حرفش و بفهمه و جوابش و بده

و لیدا ماشررررین وجلوی صررررورت هاج و واج و چشررررمای متحیر و ل  نیمه باز نیاز،بی خبر،توی ماشررررین نشررررسررررت 

 .نریمان،حرکت داد

 .شناختش ولی باوری نداشت به این دیدار

 !نیاز بود؟

___________________ 

 " نریمان "

  .به جای مهیار،در اتاق و باز کردم تا بهتر حواسش و به محیا به خواب رفته ی توی بغلش بدم

د از بیمارسررررررتان،هادی زنگ زد و گفت که از مامان نیاز فهمیده که نیاز تهران نیسرررررررت و اومده چند روز بع "

 "خوزستان،دیگه من. زنگ زدم به بیماره و گفت. مرت ی! نمیخواد خبر بگیری.فهمیدم کجاس

 .در و با فشار کمی هپ دادم و اجازه دادم مهیار از در بگذره

د از چند وقت، دیدم که آدرس محپ کار جدیدِ نیاز و فرستاده و گفت که آره...با دکتر صحبت کردم،دکتر ه. بع"

 ِ  "ساعت کاریش تو این چند روز آینده از شش صبح تا شش عصر

وارد اتاق شرردم و در پشررت سرررم بسررت.. راهروی اتاق و از سررر گرفت. همراه با صرردای خنده ای که برای چندمین 

  .بار،با حرت های مهیار توی سرم تکرار می شد

بدبخت. کردی از بس که اصرررررار کردم بری. شررررمال و گفتی نه!آخه با خودم گفت. اگه بگ. شررررمال،زودتر راضرررری "

میشررررره تا بگ. خوزسرررررتان.چون درصرررررد این که گرمای جنوب و بهونه کنی و نیای باال بود. بعد گفت. وقتی قبول 

 "کردی،راه و کج میکن.. مگه می تونی وسه جاده بگی نمیام؟
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 .انه اش و توی سرم پس زدم و کت. و از تن. در اوردم. در کمد و باز کردم و کت و داخلش انداخت.چهره ی خبیث

فکر کردی بیخیال می شدم؟کشوندمت بیرون رو مخت راه برم دیدم این ماجرای طالق روت اثر گذاشت و بدون "

 "بحثی گفتی برو هرجا دلت میخواد،از خدا خواسته اومدم اینجا

 !اش و باز صدای خنده

  .دکمه های پیراهن. و یکی یکی باز کردم

  !چه تناقصی بود بین کولر روشن شده و سرمای اتاق و التهابی که داشت خفه ام می کرد

  .مهیار،تیشرتی و از توی ساک بیرون کشید و به سمت. انداخت

 .مهیار:این و تاحاال نهوشیدم. فکر کن. اندازته

 .اق برداشت.با مکث،خ. شدم و تی شرت و از کف ات

 .تیشرت و نهوشیدم و روی تخت نشست.

 شماره اش و نداری؟_

  .کالفه اش کرده بودم و می دونست.

 .ولی قانع نمی شدم که نهرسیدن سوال های تکراری

 .مهیار:برای صدمین بار نه...به جای این حرت ها بگیر بخواب که صبح میری. سراغش

 خواب؟...اون ه. حاال؟

 !؟چی شد گمشون کردی._

مهیار:دیگه تا سوار ماشین شدی. و بعد تازه فهمیدم در کاپوت ماشین بازه و دوباره پیاده شدم و بستمش و بعد 

 .ماشین و روشن کردم و ... طول کشید دیگه

 .تهران که نبود. یه روستا بود_

 ..خ  چته؟مهیار:مگه خودت چندتا کوچه رو نگشتی و ندیدیشون؟.

 !کوچه ای نگه داشت تا بقیه جاها و بگردم...سراسیمه و هراسونراست میگفت. ماشین و وسه 

 .کمرم و روی تخت دراز کردم ولی پاهام همونطور آویزون بود
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 .مهیار:حاال که دیدیش خوب باش دیگه

  .کف دو دست. و روی سینه ام قرار دادم

  .هنوز،چیزی در سینه ام داشت پر پر میزد

 !نیست._

 !ندیداز دور دیده بودمش و من و 

 !باید خوب می بودم بعد از سه ماه پی ردش و گرفتن؟

_____________________________ 

 "نیاز"

 .با صدای جیغی،پنجره و باز کردم. لیدا،کنارِ نخپ ایستاده بود و به هول و وال افتاده بود

بسته بود و از ه.  با افتادن چشمام به باالی درخت و حلمایی که پارچه ای و چند دور دور کمر خودش و درخت

 .باز شدن

 نیاز:بیا پایین حلما داری چیکار میکنی؟

 .لیدا:بابا غله کردم بیا پایین. بعدم اونا هنوز نرسیدن

 .حلما،صدای خنده اش بلند شد و از اتاق بیرون رفت.

ش باال ال از حلما:بچه که بودم زیاد از نخپ باال رفت.. البته تا آخرش نرفت.. بعدش که یک. بزرگتر شررررررردم،دیگه ک

 .نرفت.. بعد اینکه این درخت سنی نداره. هنوز کوچیکه. بذارین برم

  .بیا پایین میوفتی یه بالیی به سرت میاد_

  .گوش نمی کرد و پا میذاشت روی یادگاری هایی از شاخه های بریده روی تنه و باال میرفت

ی که تازه داشررتن ک. ک. زرد می شرردن و نزدیک که شررد،خودش و به سررمت باال کشررید تا دونه ای اون میوه های

 .خارک،چید

 .دستش و دور تنه درخت حلقه کرد و خودش و بهش چسبوند و دستش و توی هوا تکون داد

  .حلما:چیدمش
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  .لیدا:خیلی خ  بیا پایین

 آروم و با احتیاو پایین اومد و بعد از چند دقیقه پاش و روی زمین گذاشرررت و خرمای نرسررریده و لیدا از دسرررتش

  .گرفت

 .حلما:دیدی تونست.

 :لیدا پشت چشمی نازک کرد و به شوخی گفت

 .لیدا:اون موقع که من از این درختا میرفت. باال تو نمیدونست. نخپ چیه!واسه من کُری نخون

 .بازدم. و بیرون فرستادم

 .شماها کپ کپ کنین. استرسش برای منه_

 .لیدا:من. استرس داشت. دیگه

  .حلما،طعنه ای زد

 .ما:آره خیلی استرس داشتی. مخصوصا که میگفتی برو باال ببین.حل

 .برگشت. و به دنبال. اومدن

 حلما:میگ....با شیخ دیگه صحبت نکردین؟

لیدا:اتفاقا دیروز بعد از شرریفت،ه. رفتی. یه سررری به ننه زدی. و ه. یه سررر رفتی. پیش شرریخ. دقیقا یه سرراعت 

  .یدون. چیکار کرده ولی میدون. که حلش میکنهقبپ از اینکه بابات بیا م یف...هنوز نم

...حلما،تو ه. برو سرررررراا درس و مشرررررقت که دو به جای این کارا،لیدا برو ظرفات و بشرررررور که امروز نوبت توئه_

 .ساعت بیشتر وقت ندارم برات فیزیک توضیح بدم

_________________ 

 "نریمان"

 .نگهبان:بفرما...اومد

ی  حرفی از نیاز نمی زد،سرررر برگردوندی. به سرررمت جایی که با سررررش بهش اشررراره کرده ناامید از نگهبانی که ه

  .بود
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  .ماشین دویست و ششی جلوی در درمونگاه ایستاد و نگهبان در نیمه باز و باز کرد و وارد حیاو شد

 .مهیار از در با عجله گذشت و در همون حین،دستش و برای نگهبان باال برد

 !مهیار:دمت گرم

  .ته تر از مهیار که با قدم های بلند خودش و به سمت پارکینگ می کشوند،حرکت کردمآهس

 .مهیار نزدیک ماشین شد و خانمی پیاده شد

فهمیدم مهیار چی گفت که دختر،عینک آفتابی اش و از روی چشررررررماش برداشررررررت و اول نگاهی به سرررررررتا پای 

 .مهیار انداخت و بعد من

  .و جواب. و زمزمه وار دادنزدیک شدم و آروم سالمی کردم 

 مهیار:نگهبان گفته شما رفیق نیازین...نیاز طاهری،درسته؟

  .لیدا:بله...بفرمایید

مهیار:ما چند ماهه دنبال نیازی. و آخرم فهمیدی. اینجا کار میکنه. امروز اومدی. دیدی. نیسررررررتن. بعد که از 

. تنها درخواسررتی که داری. اینه که آدرسرری یا نگهبان پرسرریدی. گفتن روز کاریشررون نیس و شررما رو معرفی کردن

 .شماره ای بدین تا باهاشون یه چند کالمی صحبت کنی.

 لیدا:بعد اونوقت شما چه نسبتی باهاش دارین؟

  .مهیار از گوشه چش. نی. نگاهی به. انداخت

  .خواهرش،زن داداش. بود_

  .لیدا:پس رابطه اتون چندان نزدیک ه. نیس

 .دچند ماهی نزدیک بو_

 .لیدا:منظورتون و نمی فهم.

  .ولی نیاز میفهمه_

 .کیفش و توی دستش جابه جا کرد

  .لیدا:چرا دنبالشی اگه آشناته؟می تونی با یه تماس ه. سراغش و بگیری
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 "مهیار به دادم رسیدم تا ل  باز نکن. و نگ."این دیگه به تو ارتباطی نداره

 .. ببینیمش و باهاش صحبت کنی.مهیار:یه سری اتفاقات این وسه افتاده.میخوای

  .شونه ای باال انداخت و عاصی. کرد

 .لیدا: به هرحال من نمی تون. بدون اجازه ی نیاز،آدرس یا شماره تلفنی بدم

 .مهیار:خ  زنگ بزنین بهشون من خودم باهاشون صحبت میکن.

  .اس. مهیار و توی صورتش تشر زدم

  .دی. چون نیاز،جایی دیگه ای برای فرار می رفتهمین کارش کافی بود تا راه اومده و برگر 

 :دستش و جلوم گرفت و جدی تر از قبپ گفت

  .مهیار:ممنون میش. این کار و کنین

  .خان.،از بینمون رد شد و همزمان،موبایلش و از توی کیفش بیرون کشید

 .کنارش آروم راه رفتی.

 !لیدا:خیلی خ .زنگ میزن..ببین. جواب میده یا نه

 .م جلوتر رفت و بعد موبایپ و کنار گوشش قرار داد و ایستادچند قد

 !لیدا:الو

 .گوش هام دقیق تر شدن برای شنیدن حرت هاشون

..تا اینجا ..صررردات قطع و وصرررپ میشرررهلیدا:...ال...الو...صررردام و میشرررنوی؟...یه نفر اینجا داره...میگ.،یه نفر..

 ...عد بگو هرکاری که درسته،انجام بده...می شنوی چی میگ.؟فهمیدی چی...الو!...اول بذار بفهمی چی میگ. ب

 :موبایپ و از گوشش فاصله داد و آهسته و گیج گفت

 !لیدا:خداحافظ

  .عق  گرد کرد به سمتمون

 .لیدا:گَند بزنن اون خونه رو که گه گاهی آنتن دهیش اینقدر داغونه

 :بی توجه به حرت با عجله گفت.
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 خ ؟_

 .من و مهیار چرخیدچشماش پر تردیدش بین 

 لیدا:چی خ ؟

 !مهیار:بده آدرس یا نشونی رو

  .لیدا:ولی او درست صدام و نشنید و نفهمید چی میگ.

  .مهیار:ولی بهت گفت که هر کاری که درسته انجام بده.حاال کار درست ه. اینه که به ما کمک کنی

 ...چندثانیه مکث کرد و سکوت

 .ن و باهاتون میفرست.لیدا:آدرس رو بهتون میدم ولی نگهبا

________________________ 

 "نیاز"

 .دست انداخت. به درگاه آهنی در و تا جلوی در پس نیوفت.

 چی می شنیدم؟

 لیدا:نیاز؟

 صدای لیدا پر تمنا و نگران بود و دل من ه.

  .لحن بهت زده ام جونی نداشت

 نیاز:کی اومده؟

 .ته انجام بدهلیدا:نباید میگفت.؟آخه خودت گفتی هرکاری درس

 !دنیا افتاد روی دور تند، برای گردش

 فکر میکردم حرفش درمورد بیماره و نه کسی که چند ماهه در فراری بودم ازش

 لیدا:میخوای زنگ بزن. به نگهبان بگ. نیارشون؟

  .دست. می لرزید و پاهام و توانایی همون جس. نحیف و ضعیف و نداشتن
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 بود. کی فکرش و میکرد؟نریمان اومده بود و پیدام کرده 

 ...حلما،بازوم و گرفت. رصد کردم چشمون پریشون رو

 پس اون ه. خبر از دلی که داشت تهشش به اوج خودش می رسید؟

 !لیدا:نیاز

موبایپ و از کنار گوشررر. پایین آوردم و به معده ام چنگ زده ام که سررروزشرررش داشرررت با حرت های لیدا،جان می 

 .سوخت

 "..اومده بوداومده بود...نریمان."

  .خودم و رسوندم به کنار شیر آب توی حیاو و عوق زدم

 دیدی آخر این دلشوره هام الکی نبود؟

 دیدی آخر این اضطراب امروزم بیخودی نبود؟

 .شیر آب و توی دست. گرفت. ونفس نفس میزدم

 ...درکی از اطرات نداشت. وهمه چی گنگ شد و نامفهوم

لما،مشت مشت روانه ی صورت می کرد و با صدایی لرزون، ذکر میگفت فقه خیسی آب و حس میکردم که ح

 .به حال درمونده ام

وی َمن لی غَیرُک اَساَلُُه کشَف ُضرِّری  حلما:"الهی و رَب

 "..ای خدا،ای پرودگارا جز تو که را دارم تا از او درخواست کن. که برطرت سازد غ. و اندوه ام را

___________________ 

 "نریمان"

 .موتور نگهبان کمی جلوتر از کوچه ی باریکی ایستاد و پشت سرش،مهیار ماشین و نگه داشت

 .کمربندم و باز کردم و همزمان،نگاه. رد کوچه ی بن بست و در کوچک سفید رنگ و گرفت

 .مهیار پیاده شد و کنار نگهبان ایستاد سر کوچه

  .ده شدن. انداختدر ماشین و باز کردم که صدای زنگ موبایل.،مکثی در پیا
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 .از جی  شلوار بیرون کشیدمش و با خیال این که بازم زهرا،نگاهی به صفحه نکردم و جواب دادم

 .بگو_

 خوبی؟+

 .صدای مردونه موبایپ و از گوش. جدا کرد و اس. روی صفحه رو خوندم. محمد حسین بود

 خوب..تو خوبی؟_

 .پیاده شدم و در و بست.

 محمد:تهران نیستی؟

 تو گفت؟کی به _

  .محمد:شنیدم

 خ ؟کاری داری مگه؟_

 !محمد:شنیدم دنبال کسی میگردی

 !طعنه اش و نادیده گرفت. و خیره شدم به دست مهیار که به کوچه اشاره میکرد که یعنی همین جاس

 اون کسی که بهت خبر داده چه دقیق ه. خبر داد.فکر کن میگردم.بعدش؟_

 ندان نشد این. از تومحمد:اون از داداشت که بیخیال این خا

 .ابروهام به. نزدیک شدن و گره ای افتاد بینشون

  .تو چته حاال اینقدر میسوزی؟دردت بی احترامی به باباته که مطمئن باش با یه صحبت حپ میشه_

 !محمد:درد من تویی که چند ساله عین کبک سرت و کردی زیر برت و نمی فهمی دور و اطرافت چه خبره؟

 .زمزمه کردم و راه کوچه رو در پیش گرفت. بمون" رو اروم"

 .تو بگو چه خبره بلکه آگاه ش._

محمد:اول گوش کن نریمان بعد برو هرکاری دلت میخواد انجام بده. هی  از خودت پرسررریدی که سررربحانی که با 

کار  ییه بشکن می تونست هزار جا کار کنه و میلیون میلیون بریزه تو حساب بانکیش چی میشه که بره یه جای

کنه اون ه. با ماهی یه تومن؟هی  از خودت پرسرررریدی عمو که فقه میگفت برین سرررررکار حتی اگه حقوقش ک. 
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باشه چی شده گیر داده به بهزیستی و اون چندرغاز پولی که به سبحان می دادن؟هی  از خودت پرسیدی دلیپ 

مرج سمانه،دُمت و گذاشتی رو کولت این همه بیزاری عمو از خاندان طاهری چیه؟نهرسیدی...چرا؟چون بعد از 

 .و دِ بدو رفتی. و کار بهونه ات کردی

مگه همه بعد از مراسررررر. سرررررمانه همین کارشرررررون نبود؟مگه خودتون نخواسرررررتین که کسررررری حرفی نزنه؟کاری _

 نکنه؟گیرت به منه فقه؟

 .محمد:گیرم به توئه که از کارای خان داداشت بی خبر بودی

 ."خبر ندارم واس خاطره اینه که خودش نمیخواست بدون.اگه از کارای "خان داداش._

 محمد:او مگه می دیدت؟مگه باهام در طول سال حرفم. میزدین؟

 زنگ زدی سرکوفت چی و بزنی؟ _

  .صداش اوج گرفت

  محمد:زنگ نزدم سرکوفت بزن.. زنگ زدم بگ.

عروس بود و دوماد نیومد و  اس. این مرج سمانه خودکشی نبود چون سمانه رو افسردگی کشت...اون شبی که

حرت های مردم کشت...رج غیرتت باد نکرد که بشی ه. پای من و سبحان؟!رج غیرتت باد نکرد که بری دنبال 

 اون مرتیکه؟

 !دندون هام چفت شدن به....از روی حرص

 مگه عمو بچه ها رو جمع نکرد روز مراس. که کسی سراا اون پسر نمیره...چه مرگته محمد حسین؟_

  .له ی آخر رو تاکید وار گفت. و صدام و خفه کردم تا بیشتر از این باال نرهجم

...برو از همون دختری که در به در دنبالشرری بهرس محمد:ولی سرربحان رفت ...سرربحان بعد از مرج سررمانه رفت

 !ناصر کرمی کیه؟

  .وسه حرفش پریدم بدون اینکه حرت خودش و قطع کنه

  .و ندارهزر مفت میزنی. ربطی به ا_

محمد:برو ازش بهرس اینی که ابروی دختر عموت و بُرد کیه؟!...اینی که کاری کرد سمانه چندسال افسرده بشه 

 .و بعدش. خودش و بکشه و خالص کنه کیه؟...برو بهرس
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 !چرت نگو_

 ... صدای فریادش و شنیدم و بعد ه. صدای نفس نفس زدنش رو

  محمد:برو بهرس!برو

 .تماس و قطع کرد

سررره کوچه،روبه روی دری که به چند ماه انتظارم و خاتمه میداد.صرررحبت های محمد حسرررین،هجوم آوردن به و

 .ذهن مستاصل.

...طناز...حرت های محمد حسرررین...دوباره طناز...دوباره سررربحان...دوباره من و نیاز...سرررمانه...ناصرررر...سررربحان"

 "نفهمیدن این پازل به. ریخته

 .قدم جلو نذاشت.

 !گه نمیری؟مهیار:م

 جلو رفتن؟اون ه. با این ذهن دره. بره.؟اون ه. با سوال های بی جواب؟

 .پشت کردم به در و ایستادم رو به مهدی که منتظر اول کوچه ایستاده بود

 .تمام قدرت. یه بارِ به گِپ نشست

 .دست هام و بسته بودن برای باور نکردن حرت های محمد حسین

__________________________________ 

 "نیاز"

 .تکیه دادم به حلما و گوشه ی چادرش و روی پوست. حس کردم برای پاک کردن خیسی صورت.

 .. خودم میرم هرچی که میخوای و میخرمحلما:چی شدی آخه؟...بیا بری. داخپ،دیگه نمیخواد بری. خرید

 .زیر بغل. و گرفت

اره بیاد اینجوری که ببینت بعد از مدت ها که حلما:یک. باید اسرررررتراحت کنی که حالت بهتر شررررره. دوسرررررتت قر 

  .ناراحت میشه

 .اس. روشنا قوت پام شد برای ایستادن
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 .امروز چش. به راه روشنا بودم و کسی دیگه ای ودیدار کسی دیگه ای نسیب. شده بود

 .دست. و روی شونه ی حلما گذاشت. و آروم از سرجام بلند شدم

 .دار کسی دیگه ای نسیب. شده بودامروز چش. به راه روشنا بودم و دی

 .دست. و روی شونه ی حلما گذاشت. و آروم از سرجام بلند شدم

هنوز معده ام دره. می پیچید و حال خوشررری نداشرررت.. این سرررر درد بعد از اون همه گریه، ه. اوضررراع بدتر می 

 .کرد

 .سرپا ایستادم

 .صدام ضعیف بود و نا نداشت برای بلند شدن

 خوب._

  .تش و از روی دور بازوم راه کردمگفت. و دس

 .شالی که موقع اومدن. نشست. روی زمین،از دور سرم باز کرده بود و از دستش گرفت.

حلما:چرا شرررال سرررر میکنی؟مهمونات االن میرسرررنا!مگه نگفتی یه سررراعت بیشرررتر وقت خرید نداری؟...تو بمون 

 .خودم خرید میکن.

 .چه میدونست هنوز در تکاپوی فرار بودم

 .یدا گفته بودم چند دقیقه حرکت کردن،تا اومدنش وقت بود که برم و نبینمشل

  .همون توان کمی که داشت. و خرج پاهام کردم برای حرکت

 .میری. خرید_

  .از کنار چهره ی بهت زده اش گذشت.

  .گذاشت. با نگاهش دیوونه خطاب. کنه

 .حلما:خ ...خ  بذار وسایلت و من بیارم

 .ا خودم میارمتو بمون همین ج_

 .حلما:پس من کفشام و پام میکن. تا تو بیای
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شررال. و عوض کردم. اونقدر آب خورده بود بهش که قطره های آب قسررمت هایی از رنگ شررال و پر رنگ تر کرده 

 .بودن. کیف. و برداشت. که صدای در سر جام خشک. کرد

  .برگشت. و داد زدم که باز نکنه و خودم و جلوی در رسوندم

 .کامپ باز شده بوددر 

 حلما:با کی کار دارین؟

 نیاز هستش؟+

و صدای آشناش کافی بود تا رعشه به تن. بیوفته و بدوم و حلما و به کنار هپ بدم و در و ببندم.هرچند که بسته 

 .نشد و در و هپ می داد

 برو_

یمان که پشرررت در ایسرررتاده نمیدونسرررت. این حرت و به حلما بفهمون. که ترسررریده روبه روم ایسرررتاده بود یا به نر 

 .بود

 .نریمان:باز کن در و نیاز...باز کن در کوفتی رو!نذار بیشتر فشار بدم که پرت شی اونطرت

 .برو نریمان...برو نمون_

فشررار محکمی که به در داد،تکیه ام و از در برداشررت. و چند پله و به پایین دویدم که پایین پله ها،شررال. کشرریده 

 .شد و پرت شدم عق 

 .ریمان:وایسا دیگه هی فرار میکنهن

  .روبه روم ایستاد

 .سعی کردم بی توجه به نگاهی که داشت از عصبانیت می ترسوندم،آروم ش.

 چته؟_

 .یه قدم عق  رفت. که با یه قدم جای خالی و پر کرد

 نریمان:خودت خسته نشدی از این همه فرار؟

  .ماش می ترسیدسر برگردوندم سمت حلما. بدتر از من اون بود که چش



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

313 

 

 :آروم گفت.

 .داره می ترسه_

  نریمان:موبایلت و خاموش میکنی؟بعد ول میکنی میری؟

 .قفسه ی سینه ام شتابان باال و پایین میرفت. دست. و روبه رو اش گرفت.

 .داره می ترسه_

 نریمان:حداقپ می میوندی گوهی که زدی به زندگی. و می دیدی؟

 !صدام پر شد از تمنا

 .گ. داره می ترسه...بیا برو بیروندارم می_

 نریمان:در به در دنبالت بگردم آخرم در و باز نمی کنی؟

 ..میام باهات حرت میزن.بیا برو بیرون.. _

  .نگاه. بین خودش و حلمایی که حاال کنار درخت ایستاده بود می چرخید

 .باز عق  رفت. و او جلوتر میومد

 .د بگو نموننریمان:حداقپ ببین چی میخوام بگ. بع

 .خواهش میکن. برو بیرون خودم میام باهات حرت میزن.. داره می ترسه_

 !ک. مونده بود زار بزن. وقتی حرف. و نمی شنید. به کلی کَر شده بود انگار

 ...نریمان:من اگه

 .وسه حرفش،صدام باال رفت

 !نریمان_

  .ایستاد و ایستادم

 .یه دقیقه بیرون صبر کن میام.بخدا میام_

  .گاهش بین من و حلما،رد و بدل شدن
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  .شک داشت

 .آستین لباسش و گرفت. و به سمت در کشوندمش که آروم پشت سرم اومد

 !بیرون بمون...بخدا میام_

  ..برگشت و نگاهی به. انداختاز دوپله باال رفت

 .تهدیدوار کلمات و کنار ه. چید

 !نریمان:تو نیا فقه

 .ی اخرین پله گذاشت و در و بست.سرم و تند تند تکون دادم و پا رو

 .آخر اومدنش تعبیر شد

__________________ 

 "نریمان"

مهیار قبپ از سرررروار شرررردنش،دسررررتش و برام تکون داد و با باز و بسررررته کردن پلک هام مطمئنش کردم که تذکر 

 .هاش و از یاد نمیبرم و تاکسی حرکت کرد و نگهبان پشت سرش از کوچه خارج شد

 .ی فرمون گذاشت.پیشونی. و رو

 .یاد چش. های ترسیده اش، نفس های عمیقش نمیذاشت آروم چش. ببندم و از این انتظار بگذرم

 چه کرده بودم که فرار می کرد از من؟

  .بسته شدن در خونه،به جای پیشونی. شقیقه ام و روی فرمون گذاشت

  .ل کوچه رو طی می کردسرش پایین بود و موهاش و زیر شال بلند قرمز رنگش جا می داد و طو

 گفته بودم قرمزی شال چقدر به چهره اش میومد؟

  .نه،نگفته بودم چقدر می تونه با چشمای مشکی هارمونی عجیبی ایجاد که دیگر پلک نزن.

نزدیک تر که شد،سرم و از روی فرمون برداشت. و خ. شدم و در و براش باز کردم. نفهمیدم زیر ل  چی گفت که 

 .کرد و کارم نشست در و کامپ باز
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نگاه. و با مکث از نمیرخش گرفت. و ماشین و روشن کردم...با همون هوش و حواسی که ک. ک. داشت از سرم 

 .می پرید

_________________ 

 "نیاز"

 .آسانسور ایستاد. با حرکت کفش هاش روی زمین،سرم و باال آوردم و به رفتنش چش. دوخت.

 .ست. راحت قامتش و رصد کن.بعد از این همه مدت،تازه می تون

بدون این که ترس از برگشررررتن و نگاه کردن. داشررررته باشرررره و بفهمه حال و روزم از دیدنش چقدر وخی. باشرررره و 

 !چشم. چقدر بی تاب

  .با قدم های آروم ولی بلند،خودش و به در اتاق رسوند و در و باز کرد. نزدیکش که شدم،نی. رخش و بهتر دیدم

  ..ته ریشش هنوز ه. همون طور مرت  بود و صورتش رنگ و رو داشتتغییری نکرده بود

 !برعکس من،که دیگه رنگی به چهره ام نمونده بود. بی روح شده بود و بی جون

 .حاال این گریه ی چند دقیقه پیش. و سوزش چش. هام،بی شک شکپ بدتر ازم ساخته بود

 .در و با هپ کوچیکی کامپ باز کرد و داخپ رفت

 .چیزی وادارم کرد که قدم جلو نذارم و بایست. جلو درنمیدون. 

 .چند گام برداشت و در انتهای راهرو ایستاد و برگشت

 !نریمان:راحت نیستی؟

 !نه مثپ اول

 .از لحظه ای که کنارش بودم ترس داشت.

_______________________ 

 "نریمان"

 .آروم روی یکی از مبپ ها نشست و در یخچال و باز کردم

  .وت و حرت نزدنش خوب تونست کالفه ام کنهبا سک
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 ...من. که الل شده بودم انگار

 .بطری آبی و بیرون کشیدم

 ...نخواست. داد و بیداد راه بندازم تو خونه ات_

به سرررمتش رفت. و آروم نشرررسرررت. روی میز روبه روش که پاهای جفت شرررده اش و عق  کشرررید و پشرررت پاهاش 

 .بیشتر به مبپ چسبید

 .ر می لرزیددستاش چقد

 .البته قبپ از این که خودم و آروم کن._

 .در بطری و باز کردم. لیوان یه بار مصرفی و از کنارم برداشت.

آب بینیش و باال کشررررید. نی. نگاهی به صررررورتش انداخت.. دور چشررررمانش کبود بود و گونه هاش ردی سرررررخی 

 .داشت

 .تغییر کردی.الغرتر شدی_

 .ا نیمه خالی کردم و نزدیک صورتش بردممحتویات بطری و توی لیوان ت

 !گریه کردی؟_

 .جواب. و با سکوتش داد و سری که کمی بیشتر از قبپ به عق  کج و دور شد

 .دست. و عق  کشیدم

 .خوب داشت با این ساکت بودنش و این نگاه نکردنش به من،آزارم می داد

ند متری دیدمت که سررروار ماشرررین شررردی بی وقتی به. گفتن تو این شرررهری باور نکردم. وقتی از فاصرررله ی چ_

 !توجه به اینکه یه نفر اون طرت خیابون داره نگات میکنه باور نکردم...حتی همین حاال رو باور نمیکن.

 .سر برگردوندم و همزمان،لیوان و روی میز گذاشت.

  .رفت برای زدندل تنگت بودم" شد زمزمه ام،بی خبر از اون که شنید و دیگه نه دستش لرزید و نه پلکش "

 ...باید می ترسیدم از این که فهمید؟

 نیاز:چرا اومدی؟
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  .صورت. و سمتش چرخوندم

 .بند کیفش توی دستش مچاله شده بود

 چی؟_

 !نیاز:چرا اومدی؟

 !با جرات بیشتری جمله رو ادا کرد و این بار من،به جاش شوکه شدم

 .نوزصداش دیگه اون بی حالی قبلی رو نداشت ولی گرفته بود ه

 .نگام کن یه بار دیگه حرفت و بزن_

  .سرش تکونی نخورد

 !نیاز_

 .با تحک. اسمش رو گفت. تا سرش و باال آورد

  .مستقی. نگاه کرد به چش. های بهت زده ام

 :این بار شمرده تر از قبپ گفت

 ..اومدی؟نیاز:چرا.

 تو چرا رفتی؟_

حس یه روز از سررررم میهره؟مگه عقیده ات این نبود که این. نیاز:من چرا رفت.؟...مگه عقیده ات این نبود که این 

یه حس بچگانه اس که تموم میشررره میره پی کارش؟ اصرررال برات مه. بود که دارم چی میکشررر.؟نبود،من. چیزی 

نگفت..گفت. این راه و خودم انتخاب کردم و غر زدن. به چیه؟!ولی بهت گفت. اگه یه روز به. بگی برو میرم. گفت. 

 .نگفت. بیا بشین تو یه مراس. و اصال نگام نکن و توجه نکن که دارن چه بالیی به سرم میارنبه. بگو،

 .من خبر نداشت._

نیاز:تو میدونستی دل من یه جای دیگه اس...چرا گذاشتی بیان؟اصال اومدن،دیگه چرا نشستی رو به روم؟...بابا 

 همه آدم؟میخواستی بگی برام اهمیتی نداری دیگه چرا تو جمع،جلو اون 

 !من از چیزی خبر نداشت._
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 نیاز:بعد میگی چرا رفت.؟مگه خودت همین و نمیخواستی؟

 .صدام باال رفت

 .دارم میگ. من چیزی نمیدونست._

 .حرفش که قطع،و صدام نرم تر شد

من خبر نداشررت. از این مراسرر.. میدونسررت. یه روز میخوان بیان ولی از تاریخش خبر نداشررت.. فقه زهرا زنگ _

 گفت پاشو بیا مهمه دیگه زد

نهرسیدم چه خبره!چون اینقدر درگیر کار بودم که فقه میخواست. قطع کن..من اگه میخواست. بهت بگ. برو که 

 کشت کن.؟صات زل میزدم بهت و میگفت. برو...چرا باید زجر

 !نیاز:دروا میگی

 چند بار بهت دروا گفت. که االن و باور نمیکنی؟_

 .والنی که تحویل. دادچیزی نگفت جز نگاه ط

 .از روی میز بلند شدم. چرخی زدم و نفس عمیق کشیدم تا این برافروختگی تن.،خاموش شه

  .کف دست هام و محک. به. میکشیدم

 .گوشی تلفن اتاق و برداشت.

 نیومدی. دعوا،دعوا و گذاشت. واسه بعد...چی میخوری زنگ بزن. واسمون بیارن؟_

 .نیاز:هیچی...سرم درد میکنه

  .کیفش و از روی پاش برداشت

 .نیاز:باید برگردم خونه

 .به همین زودی؟"به زبون نیاوردمش که خودش جواب. و داد"

 .نیاز:حال. خوش نیس

_________________ 

 "نیاز"
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 .کلید و توی در انداخت. و صدای ماشین و شنیدم که از حرکت کرد و از سر کوچه دور شد

 .وی اولین پله نشستدر و باز کردم و پاهای کرخت. ر 

 "ساغرم شکست ای ساقی"

 "رفته ام ز دست ای ساقی"

 درکی از اطرات نداشت. و مغزم بی حواس شده بود و گیج

 اومده بود و این شوک اولش

 !اون حرت هایش ه. شوک بعدی بود که نمیدونست. باور کن. یا نه؟

  در میان طوفان بر موج غ. نشسته من."

 "ناخدای عالرررر.در زورقِ شکسته من. ای 

  .زمزمه ی آشنا،برام روشن تر شد

 .در و بست. و پله ها رو پایین رفت.

  .شیر آب و بست و بدون اینکه لباس خیسش و برداره بلند شد و دست هاش و به شلوارش کشید

 .چرا صداش و قطع کرد؟!کاش میدونست چقدر زمزمه ام می تونست آروم. کنه

 !روشنا:سالم

هام و باال بفرست. تا لبخندش و بی جواب نذارم. نشد. انگار که عص  های صورت. یه باره فلج سعی کردم گونه 

 .شده باشن

  .به سمت. اومد. دست. و گرفت. که لرزیدم

 .از دست های سردش بود یا از فکر اینکه"این سه ماه دوری،فقه بخاطره یه اشتباه بود؟"...نمیدون.

 !روشنا:چقدر سردی

 .فکر ها کار خودشون و کردن و کشتن.سرد؟...آخر این 

 !ببین،من که برای اومدنت ذوق داشت. چرا دیگه نمی خندم؟

 .فقه برای بوسیدن گونه اش پیش رفت. و آروم عق  کشیدم
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 .دست. و از دستش رها کردم و شال و از روی سرم برداشت.

 :حال و احوالهرسی ها رو گذاشت. برای بعد و فقه گفت.

 !بخون_

شررردم. لیدا و حلما،همزمان کمر خمیده اشرررون صرررات کردن و دسرررت از چنبره شررردن روی کتاب تسرررت  وارد اتاق

 .برداشتن

 .سالم آرومی کردن که وارد اتاق دیگه ای شدم و مانتو و از تن. در آوردم

 .که صدای روشنا و باز شنیدم

 تا نام من رق. زده شد"

 یک باره مهر غ. زده شد

 "بر سرنوشت آدم

 !دم منچقدر خسته بو

_______________________ 

 "نریمان"

 مهیار:کی رفت؟

 با مکث،دست. و از روی صورت مرد توی عکس برداشت. و نگا

 .ه. و از صفحه گوشی گرفت.

  .نی. ساعتی میشه_

 مهیار:نرسوندیش؟

 .برگشت. و پشت. و به پنجره کردم

 نه. خودم هیچی از اهواز نمیدون. تازه یه نفر دیگه ه. برسون.؟_

  .روی مبپ رو به رویی. نشست

  .مهیار:همون جی پی اسی که آوردت برت میگردوند دیگه
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  .موبایل. و ی جی  شلوار فرو کردم و جوراب هایش و از پاش بیرون کشید

 .مهیار:بگو نخواست که برسونمش

  .چه خوب می تونست نخونده همه چی و بفهمه

 محیا رو نیاوردی؟_

دوتا آدم بی حوصرررررله؟حداقپ پیش خونه امون حوصرررررله اش سرررررر نمیره تازه مامان  مهیار:بیاد اینجا چیکار بین

 .حواسش بهش هست

  .جوراب هاش و همون پایین مبپ گذاشت و پاچه شلوارش و یکی یکی به سمت باال تا زد

 مهیار:آخر فردا برمیگردی تهران؟

 !جمله اش بوی طعنه می داد و شوخی

 .مبی توجه،برگشت. و پنجره رو باز کرد

 .جوابش و ندادم و خودش بهتر میدونست که این مسافرت،من و پای بند خودش کرده بود

___________________ 

 "نیاز"

برگه ی آزمایش خونش و کنار روی میزش گذاشررررررت. و دفترچه ش و باز کردم و خودکارم و حرکت دادم روی برگه 

 .سبز رنگ

پ و رد کرده بود ولی االن دویسررته.رو مرزه یک. دیگه خداروشررکر کلسررترول خونت پایین اومده. دویسررت و چه_

 .رعایت کنی میرسه به حد معمولش و خیلی خوبه

 .دفترچه رو بست. و به سمت زنش روی میز، هلش دادم

میگ. رعایت کنه.اگه کلسررررررترول خونش برگرده به حالت مرخصرررررره. می تونین تشرررررررت ببرین خونه فقه بازم_

  .باره میره باالاولش،دیگه احتمال سکته قلبی دو

  .زن دفترچه رو برداشت و آروم خودش و مردی که روی تخت نشسته بود تشکر کردن که در اتاق باز شد

 جان. نیلوفر؟_
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 .نیلوفر:جلو در درمونگاه کارت دارن

 .مهر و خودکارم و از روی میز برداشت.

 کیه؟_

 .نگاهش به سمت بیمار کشید شده

 .شناسنیلوفر:بیا بیرون میفهمی کیه. آ

  .باشه االن میام_

  .جواب تشکر هاش و دادم از اتاق بیمار بیرون رفت.

 .لیدا،وسه راهرو ایستاده بود به صحبت کردن با موبایلش... حرت هاش با شیخ هنوز تموم نشده بود

  .تا من و دید،به سمت. اومد و کنارم قدم برداشت

 لیدا:دیگه خیال. راحت باشه؟

  .گارآخرای مکالمه اش بود ان

 .لیدا:دستتون درد نکنه. منتظر خبرم پس

 ...خداحافظی کردنش همراه شد با خروجمون از درمونگاه

 .ایستادم روی سکوی جلوی در.نگاهی انداخت. به جلوی در حیاو و ماشین آشنایی رو دیدم

  .درست،اون طرت خیابون پارک شده بود

. این بود که اون آقا راحت تر می تونه خرج حلما رو لیدا:میگه با بابای حلما صررررررحبت کرده. کپ حرت باباش ه

 .بده. انگار قول داده بفرستش دانشگاه

  .استتوسکوب و از دور گردن. در آوردم

لیدا:بهش گفت. اگه بحث خرجه که این با خودمون. که شرریخ گفت خودم یه فکرایی براش دارم.گفت فقه حلما 

تره. البته قبلش باباش قول میده که دیگه پافشرررررراری روی این رو یه روز میگ. بیارین م رررررریف برگرده خونش به

  .ازدواج نداشته باشه

 خ ،آخرش؟_
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  .لیدا:آخرش ه. قراره که یه بار دیگه صحبت کنه با باباش و بعد زنگ بزنه که حلما و ببری.

 .گوشی پزشکی و همراه با مهر و خودکار به دستش دادم

. فقه این وسیله ها رو ببر تو اتاق. من برم ببین. جلوی در کی کارم خوبه خداروشکر داره این ق یه حپ میشه_

 !داره

 .چیزی نگفت و پله ها رو پایین رفت.

 .جلو در،مکث کردم. ناچار،به سمتش رفت. و چند تقه به شیشه ماشین زدم که شیشه و پایین فرستاد

 .نریمان:بیا بشین

 .کار دارم باید برگردم_

 .نریمان:بیا بشین

 ه بود؟لج کرد

 .در ماشین و باز کردم و کنارش آروم نشست.

 .نگاهش نکردم. که مبادا این این دل راه خودش و بره و سلطه پیدا کنه روی این عقپ و جدیت

 .نریمان:سالم

 .سالم_

 .صندلی صدا داد از تکیه دادن نریمان بهش

 .ینریمان:درمونگاه رو می چرخونی. ویزیت میکنی. ام ا میزنی...محپ نمیذار 

 .نرم و آروم طعنه می زد

 اینارو واسه چی میگی؟_

 نریمان:دفعه قبلی از تغییرات ظاهریت گفت. و این دفعه از کاری...خوبی تو؟

 میشه بگی چی شده االن اینجایی؟_

 .نریمان:جدی میشی،سرد میشی

 .سرش و آروم گذاشت روی فرمون
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 .سنگینی نگاهش و خوب حس میکردم

 !نریمان:من. که بد عادت

 .نگاه. دیگه کنترل نشد و سرم چرخید

 .چشماش هنوزه. گاهی خبیث می شد و بازیگوش

 .اذیت نکن...لطفا_

 .سرش و از روی فرمون بلند کرد و موبایلش از کنسول برداشت و چند ثانیه بعد و جلوی چشمام گرفتش

 نریمان:این مرد رو می شناسی؟

 .چشمام چرخید روی صورت مرد

 ..پرسوال،به سمتش برگشت

 !نریمان:بگو نه

 .دوباره نگاه انداخت. به تصویر روی صفحه

 .نریمان:نمی شناسیش.بگو نه

 .می شناختمش. خوب. به یاد میاوردمش

 این عکس دست تو چیکار میکنه؟_

  .دست دراز شده اش و عق  کشید

 .نریمان:پس می شناسیش

  .دارمپسرخاله بابامه. چندباری قبال دیده بودمش ولی االن خبری ازش ن_

 .خندید و سرش و به سمت پنجره ماشین برگردوند

 !نریمان:مسخره اس

 جریانش چیه؟_

  .نی. تنه اش و به سمت عق  برگردوند و دستش و از بین دو صندلی عبور داد و بطری آب و برداشت
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ر ان و دختنریمان:فکر کن،یه پسر ده سال پیش،توی دانشگاه آشنا میشه با یه دختر.میرن و میان و میرن و می

 ...ه. عاشقش میشه و خواستگاری شکپ میگیره و این بند و بساو ها

 .در بطری و باز کرد و ادامه داد

نریمان:میگذره تا این که ش  عروسی میرسه. تاالر پر از مهمون و همه اماده و شاد و خندون و عروس ه. توی 

ت معطپ میشه...مهمون ها ه. که آرایشگاه...عروس یه ساعت معطپ میشه دوساعت معطپ میشه سه ساع

 .تو بی خیالی داشتن میزدن و می رقصید که خبر میرسه عروسی کنسله. چی در ثانیه ریخت به.

اون ه. تو سکوت...همه الل شده بودن و توی سکوت می سوختن... برادر و پسر عمو های عروس بیشتر...پدر 

د نیومده بود نترسید،از این که قرار از این به بعد پشت عروس که اصال توانایی ایستادن و نداشت.از اینکه دوما

سر تک دخترش حرت بزنن ترسید.آخه کدوم دختره که حرت مردم و بشنوه و دلش نشکنه؟...از دل شکسته ی 

دخترش ترسرررررید. اخرم این حرت و جدیث ها و این ماجرا عروس و افسررررررده کرد و پنج سرررررال بعدم،خودکشررررری 

کی بود؟ سرررمانه...اون شررراه دوماد کی بود؟همین عکس مردی که نشرررونت دادم و نسررریبش شرررد. حاال اون دختر 

 !گفتی می شناسمش...ناصر

 .تک خنده ای کرد و بطری آب و سر کشید

  .آب یخ ریخته بود روی سرم که دیگه نفس. با زور باال میومد

ه. من...حک. قتپ نریمان:آتیش گرفتی. اون روز که فهمیدی. عروسرری کنسررله. ه. محمد حسررین،ه. سرربحان،

ناصررر و تو ذهن. و زدی.. که عمو نذاشررت. گفت به حرت سررمانه گوش میدین و کسرری سررراغش نمیره. کسرری ه. 

نرفت. البته فکر کردم که کسررری نرفت در صرررورتی که محمد حسرررین و سررربحانه بعد از فوت سرررمانه رفته بودن. 

 .دید و جا زد از بیش تر از این جلو رفتناونقدر ه. پیش رفتن که رسیدن به شما. که آخرم سبحان، طناز و 

  .مثپ همین االن که باید جا بزن. و برگردم و نمی تون.

 .در بطری و بست و به عق  انداختش

نریمان:دیروز خواسرررررت. درموردش باهات صرررررحبت کن.. گفتی حال. بده باید برگردم. من. نتونسرررررت. با حال بد، 

 .سوال ازت بهرس.

 ...خ ...االن_

 .شده بود و به لکنت افتاد زبون. قفپ
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 چه تصمیمی قرار بود بگیره؟

 !نریمان:گفتی باید برگردی سرکارت.دیرت نشه

 .با مکث،سرم و برگردوندم و تن خشک شده ام و از ماشین بیرون کشیدم

 شوک سوم همین بود دیگه نه؟

________________ 

 "نریمان"

  .خیز برداشت. و روی تخت خواب نشست.

 .،این طور من و به ترس وا داشته بودیه زنگ موبایپ

  .دست مهیار توی هوا،موند و به سمت. برگشت

 .داشت توت فرنگی به خورد محیا می داد

 !مهیار:چته؟

  .برگشت. و موبایپ و از روی عسلی برداشت. و ابرو هام باال رفتن.شماره عمو بود

 .سالم_

 !عمو:علیک سالم...مسافرت خوبه؟اون. تنهایی

 .دای بَمش نفهمیدم. انگار همه چی در امن و امان بودهیچی از ص

 .تنها نیست. با مهیا اومدم_

 !عمو:تو ه. پاگیر این خونواده شدی...نه؟

 !و اما حسرت صداش

عمو:بعد از جریان عروسرررری،چقدر حرت شررررنیدم از این و او...ه. من،ه. سررررمانه،ه. محمدحسررررین،ه. تو...راه 

  .سرمون و می شنیدی. میرفتی. تو کوچه و صدای پ  پ  پشت
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یه روز محک. به در کوبیدن و گفتن بیا که نریمان و محمد حسررین دوتا کوچه پایین تر دارن یه نفر و تا حد مرج 

میزنن. رسررریدم باال سررررتون دیدم،محمد حسرررین که بی حال کنار جدول افتاده و تو ه. یقه اون پسرررر و گرفتی و 

 .هنوز داری میزنیش

ن. شما ه. سر و سنگین تر از قبپ میرفتین و میومدین تو که کال غیبت زد و ماهی یه اون مدت همه ساکت بود

 .بار میدیدمت

نمیدون. چی بهتون گفت،که این جور آتیش گرفتین و باید دستت و محک. می کشیدم تا باهام میومدی.هنوزم 

 .نمیدون..فقه فهمیدم ربه داره به این ق یه ی چندماه پیش

 .ستادم که چرا بالکنی وجود نداره برای استشمام ذره ای هوای تازهسکوت کرد و لعنت فر 

عمو:موقعی که سبحان رفت دنبال ناصر خبر نداشت. و وقتی ه. فهمیدم که اومد روبه روم و گفت همون مردی 

 تالبته فقه دوتا دخترش و!گفت ولی ک. آوردم وسه راه. گفکه با ناصر روز خواستگاری اومده بود و پیاده کرده

 .گفت ولی دیگه نمیمن میخواسررت. ناصررر و پیداش کن. و بالیی به سرررش بیارم که جبران این بی آبرویی و شرره

تون....زنگ زدم بگ.،من از اون خانواده هنوز دل خوشرررررری ندارم. پدر همون دختری که دلدارش شررررررردی،یه روز 

 .ناصر، دیگه پیداش نشد نشست کنار ناصر و قول داد که ناصر،سمانه رو خوشبخت میکنه و بعدش مثپ

انتخاب پای خودت !اگه انتخابت اون دختر بود، ازم نخواه دل. و صرررررررات کن. با این خونواده...کاری نداری بابا 

 جان؟

  .زمزمه وار،نه گفت. و تماس و قطع کردم

 !دست. و به گردن. کشیدم...کالفه وار و پریشون

 .گذاشتمهیار،تکه کوچیکی از توت فرنگی و توی دهنش محیا 

 !عمو بود_

 .پتو رو کنار زدم. چقدر گرم بود

 مهیا :خ ؟

  .همه چی و محمد حسین بهش گفت. زنگ زد اتمام حجت کرد_

 مهیار:بعد؟

  .با سبحان،برای ازدواجش دلخور بود و هی  سراغی ازش نمیگرفت. رسما قطع ارتباو کرد_
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 .مهیار:پس زنگ زد بگه یا ما یا نیاز!...که این طور

  .مال دور دهن محیا و پاک کردبا دست

 !نمیدون. چی کار کن._

 .مهیار:هرکاری که درسته

 کار درست از نظر تو چیه؟_

مهیار:انتخاب اونچه که دل میگه...میدون. عموت تو این چندسررررال هوات و داشررررت.تا پول خواسررررتی ریخت به 

ت که محک. قدم برمیداشررتی. پات.تا گرفتاری داشررتی خودش نشررسررت یکی یکی بازشررون کرد. شررده بود کوه برا

اونقرردر دوسررررررش داشررررررتی و داری کرره وقتی حرت ازش میزدی حتی غریبرره هررا ه. می فهمیرردن چقرردر برات 

مهمه...حق میدم به عموت که نتونه با این خونواده کنار بیاد،ولی آدم مگه چندبار دلش برای یه نفر لَه لَه میزنه 

ی خودشررون ولی اداره ی زندگیمون ه. سرررجای خودمون.سررخته که حاال بخواد ازش بگذره؟...احترام همه سرررجا

 .کار و انجام بدهنمیشی،حتما این پشت کنی به بقیه برای یه نفر! اگه فکر میکنی ارزشش و داره و پشیمون

  .یکی از توت فرهنگی و ها رو خودش خورد

 ...ولی نیازمهیار:عمو هرچقدر روش و برگردونه آخر نگات میکنه.مگه نگاهِ سبحان نکرد؟!

___________________________ 

 "نیاز"

نترسی. این طور که شنیدم،هرکی تو اون م یف حرفی بزنه دیگه زیرش نمیزنه. بابات راضی شده. برو و فقه _

 .به درس و کنکورت فکر کن.فقه ما هنوز تو همون روستایی.. بهمون سر بزنی

 .حلما،قاشقی و برداشت و به سمت چرخید

س و تو این دنیا از یاد ببرم شرررررما رو نه! کی قرار بود من و از این مخمصررررره بیرون بکشررررره؟...چند روز حلما:هر ک

  .مهمونتون بودم،اذیتتون کردم حق به گردن. دارین

 .آبجوش و توی چای غلیظ ریخت. تا ک. رنگ شه

  .از مهمون های شرمنده کن بودی. کارا ما رو میکردی_
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و به سمتش چرخوندم که سرش و با لبخند باال آورد و روی چشمش مکث  قاشقش و توی چایش گذاشت. سرم

 .کردم

چند بار در همین مدت نگاهش کرده بودم؟...بی خبر از این که زمان درحال گذشررررررتنه و من،جایی دیگری دارم 

  .پرسه میزن.

 .سرم و چرخوندم و لیوان چای و برداشت.

 !امان از این چش. ها

 .نگات کردم ببخشید تو این مدت خیلی_

  .حلما:نه بابا،نگات بد نیس. آدم معذب نمیشه. اصال انگار فقه چشمات اینجان،خودت یه جای دیگه ایه

 .چه خوب نگاه. و می فهمید

 .روی زمین،کنار سفره نشست. که رو به روم نشست

 .لیدا،یه آن،توی درگاه در ورودی پیداش شد

 !لیدا:تو که هنوز آماده نشدی

 .گفت که حلما،دستهاچه از روی سفره نی. خیز شد برای بلند شدن این رو به حلما

 .حلما:آخه قرار نبود این قدر زود بیای.فقه چادرم و سرم کن.

  .بشین بشین_

 .دستش روی زانو موند

 .بشین دیگه_

 .روبه لیدا ادامه دادم

 .ساعت یازده قراره برین روستا. االن ساعت ده صبحه. بذار صبحونه اش و بخوره_

  .جلوی در نشست و بند کتونیش و این بار محک. تر بست

  .لیدا:کارواش خلوت بود.بخاطره همین سریع برگشت.

 .شکر توی چای و ه. زدم و همزمان روشنا و صدا زدم که با "جان." جواب. و داد
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 نمیخوای بیای صبحونه بخوری؟_

  .از توی اتاق،نی. نگاهی بهمون انداخت

 .د صحبت میکن.. چند دقیقه دیگه تموم میشه میامروشنا:فعال دارم با محم

 لیدا:روشنا امروز برمیگرده؟

 .آره_

  .لیدا:چه بد،همه قصد رفتن کردن. راستی همایش فردا رو یادت نره

 .حوصله ی رفتن ندارم_

 لیدا:ولی بیکاری. خسته نمیشی اینجا؟

 .لقمه نون و پنیری گرفت. و روانه دهن. کردم

 .تو برو،تو همین اهواز می چرخ.. تا برگردیشاید باهات اومدم. _

 لیدا:گ. نشی؟

 .از چای. خوردم

 .نه حواس. هست_

_______ 

 .کارون آروم بود.برخالت خیابون کناریش که ازدحام ماشین ها،پرش کرده بود،سکوت کرده بود

 .اپسی و دلهرهمثپ من،که بعد از یه بی خوابی و سر درد بعدش،حاال تن. خاموش شده بود از این همه دلو

پا روی پا انداخت. و نگاه. و دوخت. به اون دسررررت رودخونه،به نی زار های کنارش و جزیزه کوچیک بیرون اومده 

 .در وسطش

  .آسمون غروب داشت. انگار قاعده امون شده بود که به وقت کشتن خورشید،کارون و ببین.

  .صدای پایی و شنیدم و کمی از نسکافه ام خوردم

نقدر دَم بود که نشه توی خیابون قدم برداشت و نه اونقدر سرد که با سوزش سرماش بلزری. خرداد بود هوا،نه او

 !و هوای معتدلش



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

331 

 

  .کنارم نشست. سرم به سمتش کج شد و چشمام از دیدنش جا خوردن

 .تکون نخوردم برای زیاد کردن این فاصله ی ک.

 !نریمان:رفیقت گفت میای اینجا

 .دا برای اومدن. به اینجا،برای این دیدار به ظاهر اتفاقی بودپس اون همه اصرار لی

 !نریمان:شماره اش و همون روز که بهت از سمانه گفت. گرفت..البته با زور

 .دستش دراز شد روی لبه ی تکیه گاه نیمکت و درست رفت تا پشت کمرم

 !عطرش و خوب حس کردم...تلخِ تلخ

 .نریمان:باید برگردم تهران

 "ن. اومد..."انگار همه قصد رفتن دارنلیدا به ذه

  .نریمان ه. میخواست برگرده

تموم حس هام و نابود کرده بودن که نترسرریدم که نکنه دیگه نبینمش. خبر سررمانه،کافی بود که برای همیشرره از 

 .جلوی چشمام نا پدید بشه

. این چند روز دیدنت خوب بود نریمان:کارای دفتر عق  مونده. قرار بود سرره روز پیش برگردم ولی موندگار شرردم

 .ولی مشغله ذهنی های من نه. گذشته نمیذاشت بفهم. باید چیکار کن.

 .گذشته!...کاش پشت سر آدم هایی که این چند روز رفتن، میرفت.یه جایی که دست هی  کس بهش نرسه

دنبال تو... ولی فرق نریمان:کنار اومدن با این مسئله یک. سخت بود.مخصوصا که عمو زنگ زد و فهمید اومدم 

 .داری

 ..دستش و از پشت کمرم برداشت و توی جی  شلوارش فرو کردصداش،پایین رفت

 .نریمان:بگیر چی میخوام بگ.

 .لیوان،توی دست. خفه شد.راضی بودم از این که شیشه ای نیست...که بشکنه و پخش زمین شه

 .سرم و به سمت صورتش برگردوندم

 .برگردم تهران نریمان:دلگرمی میخوام که
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 .ضربانی و حس نکردم

 .نریمان:بفه. سوال نگفته ام و

 .من حدس زدن. خوب نیست_

 ...نریمان:بمون

 .دست. خشکش زد

 کجا؟_

 .نگاهش به رو به رو بود

 .لبش و با زبونش تر کرد و مکثی کرد

 .جون. آهسته آهسته باال میاورد. التماسش کردم حرت بزنه

 .نریمان:کنارِ من

 بمون.؟_

 .سرش به سمت. برگشت

 !نریمان:میمونی؟

  بمون حوای من با من

 مگه عشق تو آدم نیست

__________________ 

 ...چندماه بعد

 نریمان:کی میای؟

 .به سمت مانکنی که لیدا رو به روش ایستاده بود،رفت.

 .چشماش و ریز کرده بود و دقیق به پیراهن آبی مردونه نگاه می کرد

 .تایپ کردم



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

333 

 

  .تا کارام و انجام بدم طول میکشه.زنگ نزن.؟بذار صدات و بشنوم میام ولی_

 .آستین لباس و باال آورد

 لیدا:قشنگه؟

 !نگاه کلی به پیراهن انداخت....چقدر می تونست به تنش خوب بشینه

 .نریمان:زنگ نزنی.وسه جلسه ام

 .هلوم زد و سرم و باال آوردمخواست. براش بنویس."آخه االن؟اون. وسه جلسه؟اون. چت با من؟"که لیدا به پ

 .لیدا:به فروشنده بگ. همین و بیاره

 !آره آره_

  .همین سر برگردوندم فرصت شد تا پیام دیگه ای بفرسته

 !نریمان:کالفه ام

 لیدا:بهش بگ. چه سایزی؟

  .یه کلمه گفت و یه حواس از من گرفت

 !کالفه بود

 چی؟_

 !لیدا:تو ه. که گیجی

 !دمت...دلتنگی ببین چه کار میکنه با آدمباز فرستاد:یه ماهه ندی

 .گفت دل تنگ. و ک. ک. داشت. وا می دادم و همه چیز و یه باره بگ.

 .ثانیه ای گذشت که پیام بعدی اومد

 .نریمان:نمی تون. جوابت و بدم.فهمیدن انگار زیر میز دارم یه غلطی میکن.

 .پیامِ آخرانگشتای دست.،تند تند روی کیبورد حرکت کردن برای نوشتن 

 دلتنگ که میشی حست و میگیرم"_
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 "دلتنگمی که دارم برات میمیرم

______________ 

همه وسررریله ها رو جمع کردم. از کتاب هایی که توی کمد چیده بودم تا سرررجاده توی کشررروی میز و برگه هایی که 

 .باید بر میداشت. و توی جعبه گذاشت.

بونی که دست یکی از بچه ها کنار جوی آب بود و سر خوش می برگشت. و پنجره و بست. به روی صداهای نی ا

 .زد

سررررررردشررررررون نبود؟ ک. مونده بود توی همین اتاق،حتی کنار بخاری قندیپ ببندم. حاال اون ها فارا از دنیا،برای 

 .خودشون می خوندن و می رقصیدن

 .ها کردموسه شادیشون من بودم که حال.،حالِ روزی و داشت که تهران و به مقصد اینجا،ر 

  .یه پلک کافی بود برای گذشتن این چندماه از جلوی چشمام

 ...باور این گذروندن این بیست و یک ماه توی این روستا سخت بود و باور ترک کردنش ه. که سخت تر

  .نفس. و بیرون فرستادم و کیف. و روی دوش. گذاشت. و جعبه رو بلند کردم

 ...نگاهی انداخت. به اتاق

 !خرین نگاهبه عنوان آ

________________ 

 .منوی غذا و بست. و کنار گذاشت. و مثپ خودش،تکیه ام و به صندلی دادم

 !نگاهش خیره بود و دلگیر

 .لبخند زدم تا هر دومون یادمون بیاد این آخرین دیدار نیست

 لیدا:چیزی سفارش نمیدی؟

 .منتظرم تا حلما بیاد بعد سفارش میدم_

  .ربع ساعت پیش زنگ زدم گفت که تازه از دانشگاه اومده بیرونلیدا:ظهرِ و ترافیک... 

 .سری تکون دادم که با مکث ادامه داد
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 .لیدا: امروز که رفت. ماشین و از توی پارکینگ بیرون بیارم. به رحمانی کلیدای پارکینگ و تحویپ دادم

ن چندماه! کوچه ی باریک و بن رحمانی،صرررراح  همون پارکینگی که اجازه کرده بودی. برای ماشررررین لیدا توی ای

  .بست همین دردسر ها رو ه. داشت

لیدا:امروز میرم کلیدای خونه رو ه. تحویپ بنگاهی میدم که برسونه دست صاح  خونه. صاح  خونه ه. که 

  .پوال رو فرستاد تو حسابت

 !همون پوالیی که بابا می ریخت توی حساب و خرج نمی کردم. شده بود،پول کرایه خونه

 .لقه ی توی دست. و دور انگشت. چرخوندمح

 .خونه ی کوچک و ته کوچه بن بست،هرچه قدر دردسر داشت خوشی ه. داشت

مگه می شرررد،پیچکی که پارچه ی سررربز شرررده بود روی دیوار،حوضررری که به واسرررطه اب و گلدون زنده شرررده بود، 

ت چای هپ دار لیدا،می ،تخت کوچکی که جا داده بودی. گوشرررره ی حیاو و شرررر  های سرررررد زمسررررتون به صررررر 

نشستی. به تماشای آسمون سیاه و شیطنت های لیدا و شوخی و خنده ها و حال خرابی هامون توی اون خونه 

 !و از توی ذهن پاک کرد؟

 .این خاطرات،قدم های خودشون تثبیت کرده بودن توی حافظه ام

 .لیدا:شاید چند ماه دیگه اومدم تهران

 !خوبه،می بینی. پس همدیگر و_

 .نگاهی به ساعت مچی. انداخت.. هنوز سه ساعت وقت داشت. که خودم و به فرودگاه برسون.

 .با صدای قدم های شتاب زده، سر برگردوندی.،تا بلند شدم،دستش دور گردن. پیچید

 !حلما:آخ...آخ نیاز جان.

 ..لبخندم وسیع تر شددستش و از دور گردن. باز کرد

 خوبی؟_

 بری؟ حلما:حاال واقعا میخوای

  .کارم اینجا تموم شده مجبورم برگردم_

 لیدا:احوال خان.ِ پرستار؟
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 حلما:خوبی تو؟

 .لیدا:قربونت

 .با عجله ادامه داد

لیدا:خ  خداروشکر همه حالشون خوبه.ه. حال من،حال حلما،حال نیاز...حاال بشینین یه غذا سفارش بدین 

 !که من خیلی گشنمه

________________ 

 "نریمان"

 .اق و بست..موبایپ و روی میز و جلوی آینه گذاشت.در ات

 زنگ نزن. تصویری حرت بزنی.؟_

 .نیاز:نه،اطراف. شلوغه،االن. باید قطع کن. برگردم سر کارم

 .هنوزم مشخص نشده کی برمیگردی؟!داره میشه دوسال که از تهران رفتی_

  .چقدر غر میزنی عزیزمنیاز: فعال شده یک سال و نه ماه و یه روز!مونده تا دو سالش شه. 

  .یقه پیراهن. و درست کردم و درگیر دکمه ی سر آستین. شدم برای بستنش

من یه روز بعد از عقد،نرفت. سررررررر کار تا یک سرررررررال بعدش، ماهی یه بار ه. دیگر و ببینی..بخاطره همین _

 !نمیدونی چه طوره حال. و میگی غر میزنی

 !ن. خ نیاز:من مجبور بودم،مرخصی. کمه چی کار ک

 .دست بر داشت. از ادامه دادن این بحث. معجزه ی لحن نرمش بود

 .کت. و از کنارم برداشت. و تن. کردم

 .دیش ،به سرم زده بود جلسه امروز و کنسپ کن. بیام اهواز_

 نیاز:میومدی؟

 .عطر زدم و در آخر،موبایپ و از روی میز برداشت. و از اتاق بیرون رفت.

  .ردممیدونی این کار و میک_
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 .میالد،سرش و از توی موبایپ بیرون کشید

 میالد:آماده ای؟

 .بری. _

  .بلندگوی تماس و قطع کردم و موبایپ و کنار گوش. گذاشت.

 !نیاز:خوب شد نیومدی

 "در واحد و باز کردم و همزمان،نگاه.،خشکش زد برای لبخندش و زبون. برای ادای"چرا؟

 "ن چطور گولت زدمشونه ای باال انداخت با چشماش گفت"ببی

قدم گذاشت جلو که سر برگردوندم به سمت میالد. نگاهش به سمت میالد کشیده شد و خنده ای ریزش توی 

گوشر. پیچید. برگشرت و دسرته ی چمدون و گرفت. کنار رفت. که از کنارم رد شرد و فقه تونسرت. برای تالفی این 

 :شیطنت نگاه و لبخندش،از روی حرص،زمزمه وار بگ.

 !ارزهرم_

 .فقه سرش و برای لحظه ای پایین فرستاد و بعد به میالد سالمی کرد

  .میالد:بری. دیگه خیلی دیر شد احسان،بچه ها همین طور دارن زنگ میزنن

 .رو به نیاز کردم

 .برو یک. استراحت کن. تا شام برمیگردم خودم یه چیزی میارم_

 .بیشتر بگیرنیاز:زهرا و پرهام. قراره بیان اینجا. هرچی گرفتی 

کنترل نگاه. و از دست دادم که چپ چپ نگاهش نکن.. لبخندش و سعی داشت جمع کنه که به ناچار، از در 

 .گذشت.

 .باشه_

________________ 

 "نیاز"

 .زهرا دستمالی و از توی جعبه بیرون کشید و دهنش و پاک کرد
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 .زهرا:دستت درد نکنه نریمان

 .سر بکشه جوابش و با یه خواهش میکن.،داد نریمان،قبپ از این که لیوان آب و

 زهرا:پرهام غذاش تمومه؟

  .قاشق توی دست. و روانه ی دهن پرهام کردم

 .آره دیگه_

 نریمان:چته عجله داری؟

  .زهرا:دیگه برم خونه

 .نریمان:یه چند دقیقه وایسا،خودت و نیاز و با ه. میبرم.نیاز ه. باید برگرده خونه اش

 یگرده؟زهرا:مگه نیاز برم

 نریمان:آره.مگه قرار بود بمونه؟

 .حالت چهره اش متعج  شد،برخالت نریمان،که جدی جوابش رو میداد

 ...زهرا:آخه چمدونش ...اینجا

 !نریمان:از فرودگاه اومد اینجا نرفت خونش..میدونی که

 .زهرا:بابا شما که هفته ی بعدی سر خونه زندگیتون

 .نریمان:هنوز چیزی مشخص نیس

 نوز چیزی مشخص نیست و رفتین لباس دومادی و عروس گرفتین؟زهرا:ه

 .نریمان:منظورم از تاریخشه

 :تکیه اش و به صندلیش داد و با لبخندی رو به نریمان گفت

 .زهرا:ایول.طرت تو دوران عقد،چهارقلو میزاد بعد اونوقت یکی باید هر ش  نیاز و بیاره و ببره

 .ش. غره ای به نثار زهرا کرددست های نریمان از حرکت ایستادن و چ

 نریمان:مردم هرکاری دلشون میخواد میکنن.ماه. باید هرکار اونا میکن،بکنی.؟
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 .زهرا شونه ای باال انداخت و صندلش و عق  کشید

 .زهرا:هرجور راحتین

عق  کشرررریدن صررررندلیش روی سرررررامیک های آشررررهزخونه صرررردا انداخت و قبپ از بیرون رفتنش از آشررررهزخونه 

 :ه لپ نریمان کشید و به شوخی گفتدستش و ب

 !زهرا:یوزارسیِف من

  .این بار عصبی نگاهی به زهرا انداخت که زهرا،خندید و به سمت یکی از اتاق ها رفت

 .تکه ای گوشت توی ظرت با چنگال جدا کرد

 .نریمان:خره!نمیفهمه

 ..چیکارش داری؟عه._

 .رو به پرهام،ادامه دادم

 سیر شدی؟_

 .آروم باال و پایین برد. بلند شدم و پرهام و از روی صندلی کناری پایین آوردم با دهن پر،سرش و

  .من برم دست پرهام و بشورم و آماده ش._

 .چیزی نگفت و از آشهزخونه بیرون رفت.

__________________ 

 .صورت پرهام و با حوله خشک کردم و اجازه دادم جسمش و به بیرون اتاق بفرسته

 .ه های قبپ الغر شده بود ولی هنوز ه. بامزگی و با نمکی خودش و داشت و دل میبردچقدر نسبت به ما

 .مانتوم و از روی چوب لباسی برداشت. و تن. کردم که در اتاق باز شد

  .نریمان و که توی قاب در دیدم،به کارم ادامه دادم و موهام و از زیر مانتو بیرون کشیدم

 !حرت بزن.. البته من و مامان.نریمان:فردا میخوام برم با بابات 

 فردا؟_

 نریمان:چرا تعج  کردی؟
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  .تازه ح ور ابرو های باال پریده ام و روی صورت. حس کردم

 ...آخه...تازه رسیدم بعد_

نریمان:این حرفا رو نداری. دیگه. قرارمون از اول این بود که تو بعد از عقد میری اهواز و طرحت و که تموم کردی 

 عدش. میری. سر خونه زندگیمون.غیر از این بود؟بر میگردی و ب

 .در کمد و باز کرد و تیشرت و شلواری و بیرون کشید

  .راست میگفت.قرارمون و از اول همین بود

  .شال و روی سرم گذاشت.

 .. به بابا خبر میدمباشه_

 .نریمان:البته قبلش ما خبر میدی. بهش

 .ر رفت.دسته چمدونِ گوشه اتاق و گرفت. و به سمت د

 .نریمان:بذارش جلوی در واحد،خودم میارمش

 .دیگه خودم میبرمش_

 .جدی تر از قبپ،صداش و بلند کرد

 !نریمان:گوش بده به حرف.!نیاااز

 .از خدا خواسته،چمدون و جلوی در گذاشت.. و منتظر ایستادم تا از اتاق بیرون زد

_________ 

 "نریمان"

  .در و پشت سرم بست.

 .گوش بده، بذار همسر خوبی باش. براتیه دقیقه حرت _

 .خنده اش گرفت. خودم و درگیر دسته چمدون کردم تا بیرون بکشمش

 .صورت. دست کمی از چهره نیاز نداشت برای خندیدن

 !از اون شوهر خوبا که صداشون میزنن آقایی_
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 .آوردم خنده،جا گرفت. روی لب. و دسته و بیرون کشیدم که بوسه ی روی گونه ام،سرم و باال

 .و زمزمه کرد دست. و روی گونه ام کشیدم که از روی انگشتای پاش پایین اومد

 .نیاز:من،دور همین مدلی بودنت،بگردم

 .آدم می بینت باید بگه اعوذ بالله من الچشمان الرجی._

کردن که  صررردای باز شررردن در اتاق و که شرررنیدم،دسرررت. و از روی صرررورت. برداشرررت. و رو به نیاز به گونه ام اشررراره

 :گفت

 .نیاز:پاکهِ پاکه

 .و تک خنده ای کرد. پرهام به سمت. دوید و زهرا پالتوش تنش کرد

 !زهرا:چرا وایسادین اونجا،برین خ 

___________________ 

 "نیاز"

صدای تیک در،توی کوچه پیچید. آهنی در سیاهرنگ و هپ دادم تا بیشتر باز بشه و وارد خونه ای شدم که توی 

 .ال،برای دومین بار پا توی حیاطش میذاشت.این یه س

 .از کنار باغچه گذشت. و سه پله ی سنگی جلوی خونه و باال رفت.

 .وارد خونه شدم. در و نبسته بودم که مهتاب،درحالی که چادر و روی سرش مرت  می کرد،به سمت. اومد

 مهتاب:خوبی عزیزم؟

 .سالم_

 .خونه و به سمت. گرفت کفش هاش و با کفش چرمی عوض کرد و کلید های

مهتاب:چند دقیقه بیشرررتر نیس که یاسرررر به. زنگ زده که نریمان و مادرش قراره بیان اینجا!من یک. برم تا سرررر 

  .کوچه خرید کن. و بیام

 .کلید و از دستش گرفت.

 !امانه ومهتاب:این کلید و بگیر تو دستت. در و پشت سر خودت قفپ کن. البته اگه می ترسی.وگرنه اینجا امان 
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 !.اما بوی مادر و برای من نمی داد.کاش مامان اینجا بود،که نیستمهربون بود.خوش اخالق بود

  .چقدر این روز ها بهش نیاز داشت. که کنارم باشه ولی نبود و تنها بودنش و با یه تماس نشون. میداد و تمام

وی دسرررته ی یکی از مبپ ها گذاشرررت.. نگاه. و لبخند کمرنگی زد و از کنارم گذشرررت.پالتوم و از تن. در آوردم و ر 

 .توی خونه چرخوندم. وقت بود،کمی تر و تمیز ترش کن.

___________ 

 .کیف بابا و محک. توی دست. گرفت. و کتش و از تنش در آورد و به دست. داد

 بابا:کی اومدی؟

 .صورتش خسته بود و حال ندار!دستش روی گرنش نشست و از کنارم گذشت

 !اق رفت و من ه. پشت سرشبه سمت ات

 .بیست دقیقه ای میشه_

 بابا:مهتاب کجاس؟

 .گفته میره یک. خرید داره انجام میده بر میگرده_

 بابا:کی میان؟

 .در اتاق و باز کرد و روی تخت خواب نشست

 .فکر کن. یه ساعت دیگه پیداشون شه_

 !ه پیداش شده بود؟. این اضطراب، نمیدون. چرا یک دفعدسته ی کیف توی دست. عرق کرد

 .پیشونیش و ماساژ داد

 میدونی که برای چی میخوان بیان؟_

 !جواب. شد یه سر تکون دادن آروم

 .لحات روی تخت و باز کرد

 !خ ،نظرت چیه؟_
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بابا:خواسررررت. همون اول سررررخت گیری کن. برای این ازدواج،چون می ترسرررریدم نکنه زندگیت بشرررره مثپ طناز که 

تهش گفت اشتباه کردم ولی این کار و انجام ندادم.دردونه بودی و طاقت نداشت. اولش گفت عاشق. عاشق. و 

 .ببین. پشت دیوار فالگوش وایسادی و دستات و محک. گرفتی که بیشتر از این نلرزه

 .از روز خواستگاری حرت میزد. از تشویشی که از روز قبلش توی وجودم ریشه انداخته بود

 .بخاطره این که سبحان،کاری نکرد و آبرو نبرد،به نریمان اعتماد کردم بابا:جدای از این،ترس. تالفیه.

 .روی تخت خواب دراز کشید

 .بابا:کار سنگین شده.مجبوری. گاهی اوقات تا سه،چهار صبح دور کارای برق باشی.. سه شبه نخوابیدم

 .لحات و روی خودش کشید و به. پشت کرد

 ."که زبون. تکون نخوردخواست. بگ. "لباس هات و عوض میکردی حداقپ

 .بابا:نی. ساعت استراحت میکن.. بیدارم کن

 .کیفش و پایین در گذاشت. و باشه ای آروم گفت. و در و بست.

 !کاش دست برداره این اضطراب لعنتی

__________________ 

 ...نگاه. خیر بود به سبد گپ کنار دست. و گوش. به صدای اطرات

یدم،کامپ و واضح ولی دریغ از درک یه کلمه اشون،حال و روزم، شبیه حال و جمالت و صداهای اطرات و می شن

 .روزِ خواستگاری بود

 .دقیقا روی همین مبپ نشسته بودم و دقیقا همین اوضاع خودم و اطراف. بود...گنگ و نامفهوم

 .دستی به برج گلی کشیدم. نگاه کردن به این گپ ها فقه می تونست کمی تسکین. بده

د که میدونست حالِ من با دیدن زنبق و رز خوب تر میشه و سبد و پر از این گپ ها کرده بود و آورده چه خوب بو

 .بود بی خبر از این که چی در درون. میگذره

 .با خوردن ضربه ی پایی به پام،سرم و بلند کردم

 جان.؟_
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 .نریمان،خودش و به سمت. کشید

 .نریمان:جان.؟!دوساعته حواست معلوم نیس کجاس

 .نفس. و بیرون فرستادم

 .همین جام_

 نریمان:االن مثال متوجه شدی که بحث تموم شد؟

چشررررمام گرد شرررردن و سرررررم به سررررمت جمع چرخید. مهتاب،داشررررت شرررریرینی تعارت می کرد به مادر نریمان و 

 .بابا،سرش پایین بود

مثپ ازدواج سرربحان و طناز  سرررم و جای قبلیش برگردوندم.حواسرر. تا اونجایی که بابا گفت "نمیخواد این ازدواج

 ...شه"سرجاش بود و بعدش

 .تو ه. فقه اذیت کن_

 نریمان:تو حواست پرته،من چیکار کن.؟

 قبول کرد؟_

 !نریمان:تو فکر کن قبول نکنه

 .نفسی از روی آسودگی کشیدم

 !نریمان:آخر هفته به میالد می سهرم که بری. شمال

 .انگشتای دست. در ه. گره خوردن

قبررپ از رفتن،اون وسرررررریلرره هررایی کرره میخوای و از تو خونرره ات جمع کن بیررارم خونرره خودم...یعنی نریمرران:فقه 

 !خودمون

 ...سری تکون دادم و بعد نگاه. موند روی صورتش

 باور میکردم همه چیز داشت خوب پیش میرفت؟

___________________ 
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زنگ ،موبایپ و از روی میز توالت انگشررررررت. و به کِرِم آغشررررررته کردم و روی دسررررررت مرطوب. کشرررررریدم. با صرررررردای 

 .برداشت.. انتظار تماس نریمان و داشت. که با دیدن اس. پریا،خطی افتاد روی حدسیات.

 جان.؟_

 پریا:خوبی بی معرفت؟اومدی تهران یه حالی از من نگیری؟

دسررت. از کرم چرب بود و حس خوبی از چرب شرردن پشررت گوشرری نداشررت.. سررعی کردم با همون سررر انگشررت 

 .،موبایپ و نگه دارمهام

 مگه تهرانی؟_

 پریا:تهران ه. نباش. نباید بگی این رفیق من کجاس؟

 .حق داشت بگه بی معرفت.وقتی تعداد تماس های او،از احوال پرسی های من بیشتر بود

 حاال کجایی؟_

  .پریا:تهران.،خونه.آمارت و از روشنا گرفت. که چند روزه از اهواز برگشتی

 .و موبایپ حبس شد بین شونه و سرم. کرم رو این بار کامپ روی دست. پخش کردمگردن. و کج کردم 

 تو ه. طرحت تموم شد؟_

 .پریا:آره.یه دو هفته ای هست.دارم میخون. واسه آزمون تخصص

این ق رررریه تموم می شررررد،من ه. باید دوباره سررررراا کتاب ها میرفت.. همین االنش ه. وقت ک. بود برای آزمون 

 .خوندن

 .. عاصی. می کردفکرش ه

 .قرار بذار ببینمت _

 .پریا:امروز عصر،ساعت پنج...هر کافه ای که دوست داشتی

 !چه سریع_

  .پریا:به هر حال سرعت،جزیی از کار ماس

 .شوخیش،لبخندی روی لب. نشوند
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  .خیلی خ ...میام.آدرس کافه رو ه. برات میفرست._

 !پریا:می بینمت پس

________________ 

ر گذاشررررررتی. و فقه حرت میزدی.. یکی او میگفت از روزهای یزد و یکی من میگفت. از اهواز...می سرررررراعت و کنا

گفت،از آدم هایی که توی این یه سرررررال دیده بود،از گردش هاش،خوراکی هایی که به خورد شرررررکمش داده بود و 

 .حس میکرد چقدر چاق شده درحالی که خودم ضعیف شدنش و به خوبی حس میکردم

یه من،وقتی که دل. لَک زد برای ماهی سرخ شده ای که حلما،درست کرده بود. چقدر پشیموت احساسش شب

 .شده بودم که چرا از حلما نخواست. برای بار دیگه همون غذا رو درست کنه تا طعمش موندگار تر بشه در ذهن.

 .پریا،رد عقربه های ساعت مچیش و گرفت

 .پریا:چقدر حرت زدی.

 .ست. چه به موقع اومده بودپیامی روی صفحه نقش ب

 .نریمان ه. اومد. خوب موقعی ه. حرفامون تموم شد_

 .فنجون قهوه و به سمت خودش کشید. هنوز کامپ خالی نشده بود

 !پریا:درسته که سرده

 .قهوه و کامپ سر کشید و صدای برخورد فنجون با نعلبکی بلند شد

 .پریا:ولی قراره پول بدم جاش

 .داشت و نی. خیز شدکیفش و از روی میز بر 

 .پاشو بری. که عمادم االنه که پیداش شه_

____________ 

  .از در کافه بیرون اومدی. که نریمان از ماشین پیاده شد

 !پریا:مشتاق دیدار جناب

 .نریمان:ما بیشتر ذوق دیدنتون و داشتی.
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 .یاز و خونه می رسوندی.پریا:چرا زحمت کشیدین و اومدین. عماد قراره که بیاد دنبال.،دیگه سر راه ن

 .نریمان:دستتون درد نکنه. لطف شما زیاد شامپ حال ما شده

 .طعنه ی کالمش،لبخند و از روی لب. پاک کرد برعکس خوش که نیشخند میزد

 !پریا:شما هنوز دلخورینا

 .یک تای ابروی نریمان باال پرید.قصد انکار و داشت،اگه خنده ی چشماش اجازه می داد

 یزی گفت.؟نریمان:من چ

پریررا:نرره،ولی این نیش زبونتون،کررافیرره برای این کرره حرفی درمورد اون چیزی کرره میخواین نزنین. بررازم میگ. من 

 !پشیمون نیست.. چون حداقپ این سه ماه یه کاری کرده که به خودتون بیاین.مخصوصا شما آقا نریمان

میدم ولی،واهمه داشررررررت. که نکنه گفت و برای پریا این بحث ها بی اهمیت بود و از لحن بی تفاوتش می فه

 .گوش شدیدتر شه

  .نریمان:خ  من. گفت. که لطف شما همیشه همرامونه

 .پریا:به هر حال تبریک میگ. بابت ازدواجتون.خوشبخت بشین

 .نریمان:ممنون. انشالله نوبت تو و آقا عماد که جبران کنی. براتون

 پریا:با چی؟با رقص؟

 ...رقص،با شاباش با کادو با کمک نریمان:حاال با هر چی؟با

 .پریا به سمت. برگشت دست. توی دستش گرفت و گونه ام و بوسید

  .پریا:خوشحال شدم دیدم

 .و من چقدر خوش حال تر بودم که این بحث و سریع تالش کرد برای تموم کردنش

 .من. عزیزم!انشالله بازم می بینی._

 .و به سمت ماشین فرستادم ازش فاصله گرفت. که هپ کوچیکی به کمرم داد

 .پریا:مزاح. نش.

 قربونت،این حرفا چیه؟_
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 .لبخندی زد که ته دل. و قرص کرد که از این حرت ها باز ناراحت نشده

 .پریا:شمال ه. خوش بگذره

کنار نریمان نشست. و در به سمت خودم کشیدم تا بسته شه. دست. و برای پریا تکون دادم که ماشین روشن 

 .شد

 کنی باهاش؟وقت می بینیش کپ کپ می چرا هر_

 .من حرص این ماجرا رو میخوردم و او بی تفاوت بود

 .نریمان:یه شوخیه دوستانه اس. خودش. میدونه

  .هر آن انتظار دارم که یه اتفاق بدتری بیوفته_

 .نریمان:انتظار بیخودی داری عزیزم

 تو،ازش بدت میاد؟_

 .دم منتفرشی ازشنریمان:من اگه بدم میومد یه کاری میکر 

  .انگشت های دستش،فرمون ماشین و چرخوندن

 .نریمان:اینطور خیره نگام نکن. دروا میگ. مگه؟در تواناییش در انجام این کار شکی نداشت.

 نریمان:حاال بگو،جایی کار داری؟

 !نه_

 .نریمان:پس میری. یه جای دیگه

________________ 

 .یپ بیرون کشیدترمز ناگهانی ماشین،سرم و از تو موبا

 چیکار میکنی نریمان؟_

 !وسه بهشت زهرای خلوت بودی.،درست در فاصلهی چند متری یه خانواده آشنا

 !نریمان:عمو

 .چهره ی درهم.،از ه. باز شد و پلک هام از ه. فاصله گرفتن...دسرت مثپ نریمان
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  .از اومدنشون به اینجا،خبر نداشت پس

 میخوای برگردی؟_

 .مگه تا حاال دیدمشون و راه. و کج کردم که این دومیش باشه نریمان:چند دفعه

 پس چرا جلو نمیری؟_

 !مستاصپ شد و سرگردون

 .نریمان:نمیدون....می ترس. این بار باز برم جلو و اون برگرده

حرفی نزدم. گذاشرررررت. اونقدر با خودش کلنجار بره تا تصرررررمیمش و خودش بگیره. نمی تونسرررررت. برای چیزی به 

  .عموش ربه داشت راه حلی بدمخودش و 

ماشین بعد از چند ثانیه،اول عق  رفت و دوباره ایستاد و با مکثی،ماشین و رو به جلو حرکت داد و کنار ماشین 

 .محمد حسین پارک کرد

 .کمربندش و باز کرد. دیگه حالت قبلی و نداشت. این بار مصم. شده بود برای جلو رفتن

  .روسری. و جلوتر کشیدم و ه. قدمش شدمپشت سرش از ماشین پیاده شدم. 

صررردای برخورد پاشرررنه کفشرررمون به زمین،سررررشرررون و به سرررمتمون برگردوند. نگاه،فقه نگاه عمو بود که داشرررت 

 !دستهاچه ام می کرد...تیز بود و بُرنده

شررد و  بی اراده از نریمان فاصررله گرفت. و چند قدم جلو رفت. و ایسررتادم. نریمان،سررمت ویلچر سرربحان رفت،خ.

روی اشرررررک های سررررربحان و بوسرررررید.لبش آروم تکون خورد. نفهمیدم چی گفت،حتما همون احوالهرسررررری های 

 .همیشه بود که مدتی بعد،قد راست کرد

  .از کنار محمد حسین که گذشت فقه سری به منظور سالم تکون داد و رو به روی عمو،اون طرت مزار نشست

 !نگاه عمو هنوز همین جا بود،کنارِ من

 .قه سری تکون دادم تا سالمی کرده باش.ف

 ...از چشماش چیزی دستگیرم نمی شد. آروم بود و نفس می گرفت از آدم

____________________ 

 "نریمان"
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 .دست. و چند باری به سنگ قبر زدم. هنوز،حمد و نخوندم،که کفش هاش از جلوی چشمام به عق  حرکت کرد

بود،همین اوضرراع و داشررت.میگفت عمو،هی  وقت دسررت بلند نکرد برای اون اوایپ،وقتی سرربحان ازدواج کرده _

زدن ولی وقتی سرررررر برمیگردونه،وقتی نگات نمیکنه،وقتی باهات سرررررر و سرررررنگینه،هزارتا سررررریلی ازش میخوری. 

 .نمیفهمیدم حرفاش و!ولی االن خوب درکشون میکن.

 .پاهاش از حرکت ایستاد. بلند شدم

نمیگردوندی،حس میگردم تکیه گاه. یه کوهه که می تون. این طور قدم جلو وقتی نگام میکردی،وقتی سرررر بر _

بذارم و همه برام کف و سررررروت بزنن که ببین چه موفقه!خبر نداشرررررتن،هزار بار افتادم زمین و واژه واژه های حرت 

و که های عموم بود که سررررر پام کرد که باعث شررررد دوباره برم جلو.سرررربحان ه. دقیقا مثپ من بود. بهش گفت. ت

اینقدر پشت عمویی،چرا این کار و کردی؟گفت وقتی زورت نرسه به دلت،باید سیلی بخوری...خواست.،ولی زورم 

 !نرسید

 .مکث کردم. نگاهش مستقی. به من بود

حاجی خودت میگفتی بچه عاقله تویی!چون میدونی کجا،چیکار کنی؟!راه درسرررت رو بری. ببین چی شرررده که _

 .رم این زدن ها رو تحمپ میکن.دارم،که زورم نرسید و دا

 !نگاهش...نگاهش

 .سر چرخوند و آروم رفت. محمدحسین،ویلچر سبحان و پشت سر عمو حرکت داد

 !چشمام،اونقدر دنبالشون رفت تا ماشینشون از نظرم نا پدید شد. روی زانو هام،نشست. کنار مزار سمانه

 .چند بار روی سنگ زدم

 !خوردهببین زندگیامون و چطور به. گره _

 .نیاز،رو به روی. نشست. سرش و پایین انداخت و چشمش به سنگ دوخته شد

 نیاز:پشیمونی؟

 من؟...اون ه. از وجود تو؟

تاحاال هی  وقت از یه تصرررررمیمی اینقدر راضررررری نبودم. فقه میخوام،درک. کنن...همونطور که سررررربحان و درک _

 !کردن و برگشتن پیشش...همین
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___________________ 

 .و یه باره بلند کرد و توی صندوق ماشین قرار داد چمدون

 حاال چرا ش ؟نمیشه فردا صبح بری.؟_

 .چشمای قرمز و خمارش،نمیذاشت آروم باش.

نریمان:برای فیلمبردای صررررربح خوبه و عصرررررر...نمیشررررره که لنگ ظهر که رفت فیل. گرفت که!امشررررر  میری. یه 

 .استراحت میکنی. صبح ه. میری. دور کارامون دیگه

 !خیلی خسته ای_

 .پلک محکمی زد و لحنش،نرم تر شد

 .نریمان:نه اونقدرا که نفهم. جلوم چه خبره!تازه،قهوه ه. خوردم سرحال تر میش.

 .نشستن دستی روی شونه ام،من و به عق  برگردوند

 مهتاب:چیزی شده عزیزم؟

 .نه!چیزی نیست_

 .مهتاب:پس بهتره سریعتر حرکت کنین تا خوابتون نگرفته

 .پشت شونه ی مهتاب،بابا از در بیرون اومد. پالتوش و روی شونه اش درست کرد و کناری ایستاداز 

 .از مهتاب خداحافظی کردم و به سمت بابا رفت.

 .!بابا:نشد که قد بزرج شونت و ببین.. به خودم میومدم می دیدم،روز به روز داری خان. تر میشی و قشنگ تر

  .دستش و توی دست. گرفت.

 .ببخشیدبابا:

 :سرم و بوسیدم و همزمان، گفت.

 .گذشت بابا. ممنون از این که اگه شرایطی پیش میومد هوام و داشتی_

  .دست. و میون دستش بود و کمی فشار داد و لبخندش و بی ماسک نذاشت.

 .نریمان:با اجازتون آقا یاسر
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 .صداش و درست از پشت سر شنیدم و از بابا دور شدم

____________________ 

 "نریمان"

 .بابا:انشالله کنار ه. خوشبخت شین و هوای ه. و خوب داشته باشین

 .از آغوشش بیرون اومدم و با لبخند ک. جونی،دست. و فشار داد

  .انشالله" رو زمزمه وار گفت. و لب. و تر کردم و دست. و بیرون کشیدم"

ه ولی،نیروی کشررشرری که سرروال داشررت،از یه قدم عق  گذاشررت. تا شرراید این تمایپ به پریدن از گذشررتن ک. شرر

 .نمی رفتبین 

 .نی. تنه ام رفت برای برگشتن که صات شد. یه قدم برگشته رو جلو رفت.

 .یه سوال...می پرس.!فقه تو یه جمله بگین من میرم_

 .دست باال اومده ام پایین افتاد،پر از شک بودم و دلهره

 .بابا:بگو

 .وهصدام و پایین تر اوردم تا نیاز نشن

 ناصر،چرا این کار و کرد؟_

بابا:عشررررررق قدیمیش،یهو معلوم نیس از کجا پیداش میشرررررره. بچه ها سررررررعی میکنن به ناصررررررر چیزی نگن که 

ناصر،درست روز عروسی میفهمه و فقه به. پیام داد که بگو عروسی و جمع کنن و بعدم گ. و گور شد و دیگه 

 !ن ولی گفت..همینپیداش نشد...جلوی فامیپ،رو نداشت. بگ. پاشین بری

 .عاشق نبود پس_

 .سرش و به عالمت منفی تکون داد

 !ولی بی رح.؟چرا_

 .چرخیدم.نیاز و مهتاب کنار ه. مشغول صحبت بودن که سر نیاز به سمت. چرخید

 نیاز:بری. عزیزم؟
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 .بی شرفیه ناصر،درد می انداخت توی سرم

 .ماشین و دور زدم

 .بری._

__________________ 

 "نیاز"

لی ماشین و خوابونده بودم و از اطرات و جاده،فقه سیاهی آسمون و می دیدم و سوختن چشمام و تحمپ صند

 .میکردم

  .نریمان،یه نگاه انداخت به صفحه موبایلش و یه نگاه به بیرون

 حواست به جلو باشه. چی کار داری میکنی؟_

  .ون بودن ولی االن نمی بینمشنریمان:هیچی،میخوام زنگ بزن. به این میالد ببین. کجاس. پشت سرم

 .بده موبایپ و خودم شماره اش و پیدا میکن._

 .بی معطلی،موبایپ و دست. داد

 .نریمان:تو تماس ها،اسمش هست.همون و بگیر ببین جواب میده

 .شماره اش و پیدا کردم. زنگ زدم،اما دریغ از جواب

 .جواب نمیده_

این تماس حاصررررپ به گفت و گو نیسررررت و موبایپ و به نریمان یه بار دیگه شررررماره اش و گرفت. تا مطمئن شرررر. 

 .برگردوندم

 .نریمان:حتما گرفته خوابیده.اون که غمی نداره. یکی از بچه های فیلمبردار نشسته پشت رُل

  .موبایپ و توی کنسول قرار داد

 نریمان:نمیخوابی؟

 !نه_

 .می ترسیدم بخواب. و سکوت و تاریکی،او رو به خواب ببره
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 .مان:پس بیشتر حرت بزننری

 هرچی میدونست. و گفت....دیگه چی بگ.؟_

 .نریمان:نمیدون..یه کاری کن نخواب.

انگشررررررت. و توی پهلوش فرو کردم. به خیال این که جا بخوره و کمتر حواسررررررش به خواب باشررررررره ولی ثابت به 

  .رانندگیش ادامه می داد

 !نریمان:عه

ام کمی بلند شررده بودن و روی ته ریشررش خه انداختن. مطمئن دسررت. و به سررمت صررورتش دراز کردم. ناخن ه

 .بودن اونقدر بدش میومد که سریع واکنش نشون بده

 این طور خوبه؟_

 .سرش تکون شدیدی خورد

 .نریمان:نکن

 .گونه ام باال رفتن و چشمام خندیدن. به عمدی بودن کار ادامه دادم

 .نریمان:نکن دیگه

 .. و گرفت و آروم پایین آورد و پشت دست. و بوسیداونقدر ادامه پیدا کرد که دست

نریمان:دورت بگردم. نه میخواد حرفی بزنی و نه کاری کنی. همین سرررکوتت بهترین چیزیه که میتونه حواسررر. و 

 .پرت نکنه

 ...دست. و پایین آورد و برای هزارمین بار حظ کردم از این که کنارمه و دارمش

 .نریمان:بگیر بخواب

  .ولی نمی تون. خواب. میاد_

 .صدای آهنگ و کمی زیاد تر کردم و دستش و محک. تر گرفت.

  .فکر کن. این راحت تر بتونه حواست و جمع کنه_

_________________ 
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 .ایستادن ماشین و اسم. که زمزمه شد،چشم. و باز کردم

  .موزیک خواب نبودم و کپ راه رو با باز و بسته کردن پلک هام طی کرده بودم و صدای بلند

 .کمربندش و باز کرد.پی  و تابی به گردن. دادم و تن خسته ام و از ماشین بیرون کشیدم

 .ساعت نزدیک های چهار صبح بود و نای راه رفتن نداشت.

 .ماشین دیگه ای،وارد حیاو ویال شد و پشت ماشین ایستاد

 .آروم جوابشون و دادمیه زن به همراه دو مرد و میالد از ماشین پیاده شدن. سالمی کردن که 

  .نریمان،چمدون خودش و از صندوق عق  بیرون کشید

نریمان:االن بهت کلیدای ورودی و میدم. طبقه باال،اتاق اولی سرررررمت چپ،برو اسرررررتراحت کن من با میالد حرت 

 .میزن. چمدون ها رو میارم و میام

 .ه دست. دادچمدون و روی زمین گذاشت و دوباره برگشت و از توی ماشین،کلیدی و ب

_________________ 

 .کفش هام توی دست. جا گرفته بودن و با این حال،گوشه های دامن و توی دست. گرفت. و باال کشیدم

 !درد انگشت های پام و سهردم به سردی آب

  .صدای بلند اعتراض نریمان،خنده روی صورت. نشوند

ونا گرفتن واسررررره ما که نباید بگیرن. توی این دویدنه نریمان:مسرررررخره. مگه فیل. هندیه؟!...این فیلما رو واسررررره ا

فوقش عروس بتونه تنهایی اجراش کنه. من و بیخیال شررررررین. کپ همکاریه من توی این کارتون این که میمون. 

 .همین جا و کاری ه. نمیکن.

  .اکصدای قدم هاش و به سمت. شنیدم.هر چند که تموم دقت. روی صدت زیر پام بود برای پوشوندنش با خ

 .نریمان:می بینی چی میگه تو رو خدا

 .اهمیتی به بلندی دامن ندادم و روی زمین رهاش کردم و به سمتش چرخیدم

 .سرم و باال آوردم. اخ. کرده بود

 .صدای زن عکاس توی گوش. پیچید
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 .خان.:عروس خان.،شما حداقپ بهشون بگین همکاری کنن

 .دل. و سرکوب کنهچهره ی عبوسش،نمی تونست قربون صدقه های توی 

 .دل. میخواست،دست ببرم الی موهاش و یه باره حالتشون و به. بزن..زیاد از حد به چهره اش میومد

 :چش. از نیمرخش برنداشت. و آروم گفت.

 .خ ،دوست نداره_

 .دست. به دور، دستش چرخید و دست آزادش توی جی  شلوارش فرو رفت

 .ی میکن. دیگهنریمان:همینطوریش ه. دارم باهاتون همکار 

 .سرم و روی بازوش گذاشت....درست رو به دوربینی که خان.،داشت لنزش و تنظی. میکرد

 .صدای عکس گرفتنش،توی ثانیه در هوا پخش شد

 .خان.:حداقپ لبخند بزنین.مثپ نیاز خان.

  .این و به نریمان گفت و صدای بازدم محک. نریمان و شنیدم

 .نریمان:خسته شدم

 .یگر جدی نبود. آروم بود و مظلومصداش این بار د

 .یک. دیگه تحمپ کن_

 .عکاس اشاره کرد برگردی. روبه روی ه.

 .نگاهش،چند لحظه ای خیره موند و در آخر ل  باز کرد

 نریمان:یه کالهه رو سرت اذیتت نمیکنه؟

 !تو این و یاد نگرفتی آخر...عزیزم،توربان!تور،بان_

  .نریمان:همون چیزی که تو میگی

  .خیلی خوبهنه _

  .نریمان:ببخشید.زندگی با من یک. شرایطش سخته
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 .این دومین عذر خواهیش بود از روزی که این لباس و گرفته بودم

 .دسته گپ و آهسته به سینه اش زدم

 .چقدر ببخشید!فدا سرت خ _

 .ر بیادخان.:حداقپ،آقا نریمان یه چیزی بگو نیاز خان. بیشتر لبخند بزنه یا بخنده،عکستون طبیعی د

 :رو به من گفت

 نریمان:چی بگ. خوشت بیاد؟

  .برگشته بود به چند ساعته قبپ!می خندید

 .نمیدون._

 .عکاس،ک. ک. عصبی شد که دست به تهدید زد

 ...خان.:تا سه میشمرم. هر عکسی ه. گرفت. همون و براتون چاب میکن....یک

 لبش دیگه نخندید. قیافه اش متفکر شده بود...دو

ش تغییر کرد سررش و پایین آورد درسرت کنار گوشر.. عکاس سره رو نگفته بود هنوز که صردایش توی رنگ نگاه

 "!گوش. پیچید برای گفتنِ"دوست دارم!جانِ من

_________________ 

هوا تاریک شده بود و سوز سرما،به مغز و استخون. ریشه دوانده بود و هنوز،بچه ها به دور فیل. برداری بودن و 

 .دن این عکس ها و فیل. ها رو نداشتنقصد تموم ش

چش. از روی دریا گرفت. و به عق  برگشت.. چشمام دود زدن بین زن و مردی که دور دوربین و وسایلشون بودن 

و نریمان و ندیدم. ده دیقه ای می شد که از کنارم رفته بود و من و روی همین تکه سنگ بزرج رها کرده بود. اون 

 .ان چای و دیگه پیداش نشده. به بهونه ی یه استک

 .بافت روی شونه ام درست کردم و خسته از نیومدنش، بلند شدم

 !به عق  برگشت. و بی هوا خوردم به تنه اش

 !نریمان:عه
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 .لیوان های توی دستش و باال گرفت و عق  رفت.

  .حواس. نبود_

  .یکی از لیوان ها و به سمت. گرفت. بوی نسکافه،حواس و ازم گرفت

 .:رفت. تو ویال تا نسکافه درست کردم یک. طول کشیدنریمان

  .برگشت. دیدم بین بچه ها نیستی_

  .نریمان:چایی تموم کرده بودن. مجبور شدم برگردم ویال

  .صدای میالد،حرفمون و قطع کرد

 .میالد:بیاین این عکساتون. بگیری. تموم شه بره

 نریمان:این دفعه مطمئن باش. آخریشه؟

 .دقیقه دیگه تمومهمیالد:آره،پنج 

  .نریمان:چهار ساعته داره میگه پنج دقیقه دیگه تمومه

  .اونقدر آروم گفت که خودم بشنوم و به غرهاش باز بخندم

 .دست. و توی دستش گرفت و آروم به دنبال خودش کشوند. جلوی رومون پر از سنگ بود

 .نریمان:حواست باشه اینجا لیز نخوری

 :م گفتگذاشت نزدیکترش شوم و آرو

 .نریمان:بیوفتی و پاهات برن رو هوا.آبرومون میره

 .مشتی حواله ی بازو اش کردم که خندید

صدای ماشینی سرمون و همزمان به سمت دیگه ای چرخوند. نور ماشین و سیاهی اطرات نمیگذاشت بفهمی. 

 .کی اومده بود

ه سررررنگی گذاشررررت. تا نیوفت. و سرررروژه خنده ی توجه ام و به راه. دادم و با احتیاو پا روی جا پای نریمان روی تک

 .نریمان نش.

 نریمان:مهیار؟
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 !لحنش، بهت داشت و شوک

  .سرم و به سمت ماشین چرخوندم که پلک هام بیشتر از ه. فاصله گرفتن. مهیار اومده بود

 مهیار اینجا چیکار میکنه؟_

 .نریمان:حتما اومده واسه تالفی

 .و گوشه دامن. و از توی دست.، آزاد شد تالفی!...پام رطوبت زمین و حس کردن

 تالفی واسه چی؟_

نریمان:شرربه عروسرریش،تو راه برگشررت همه رو پیچوند ولی من دقیقا مثپ بی شررعورا رفت. دنبالش. گفت تالفی 

  .میکن. االن اومده واسه انتقام گیری

 .رفتچند قدم به سمتمون اومد. خواست. نزدیک تر ش. که صدای عکاس قدم بعدی و ازم گ

  .خان. شما بمونین عکاستون و بگیری.. بعد به اقا نریمان میگی. بیاد_

 .دست. و از توی دست نریمان بیرون کشیدم

 !نریمان:من برم پیش مهیار

سررررررری تکون دادم و از سرررررررما خودم و بغپ کردم. نگاه. به دنبالش رفت. همدیگر و بغپ کردن و در آخر،مهیار 

  .ا لبخند جوابش و دادمدستش و با خنده بلند کرد و ب

همه در هول و وال بودن و مات یه جا ایسررررررتاده بودم تا دسررررررتور جدید عکاس و بشررررررنوم. مهیار صرررررردام زد و رو 

 .برگردوندم

 !مهیار:نیاز

 .فاصله امون اونقدر زیاد نبود که داد بزن.. فقه کمی صدام و باال بردم

 !بله_

  .کادوی توی دستش و باال گرفت

  .باشه مهیار:مبارکتون

 .ممنون..راضی به زحمت نبودی._
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  .نریمان:زحمتش زیاد نبود دوتا ساعت خرید.چون خودم برای عروسیش ساعت خریدم میدون. چی میگ.

 .مهیار،بد نگاهش کرد و نتونست. جلوی خنده ام و بگیرم

  .به هر حال دستتون درد نکنه_

 .مهیار:خواهش میکن.

 محیا رو نیاوردی؟_

 .از پیش لعیا آوردمش.تو ماشینه. هوا سرده نیاوردمش بیرون مهیار:چرا. رفت.

 !سعی کردم "آه" ام و توی گلوم خفه کن.. بودنش،با لعیا قشنگ تر بود ولی نشد،نخواستن. تهش شد طالق

 .از طرت ما ببوسش_

 .مهیار:حتما

اال،دیگر سراا صندل هام گرمای آتشی که درست کرده بودن،پاهای یخ زده ام و آروم آروم گرم کرد. از عصر تا ح

 .و نرفته بودم. همون چند ساعتی که پام بودن،کافی بود که قید راه رفتن باهاشون و بزن.

  .عکاس انگار قصد اومدن و عکس گرفتن نداشت و حواسش تماما به نظ. دادن به اوضاع گروهش بود

 !رم صحبت بودن و برگشت. رو به دریاکمی از نسکافه ام خوردم و نی. نگاهی به مهیار و نریمان انداخت. که گ

 :صدای سوختن چوب های آتش افتادن در البه الی صدای خواننده ی زنی که می خوند

 امش  یک سر شوق و شورم"

 "از این عال. گویی دورم

 شوق،اشتیاق،اشتیاقِ به رسیدن،

 به گذشتن از این گرداب،

 .به سرانجامی که امیدی به خوش بودنش نداشت.

 .وستانه و یه حس پر تردید، که یه رفته رفته ریشه زد و شد عشقبه شوخی د

 :خ. شدم و از روی زمین تکه چوب باریکی و برداشت. و همراهش،زمزمه کردم

 ...از شادی پرگیرم که رس. به فلک 



                 
 

 

 سراب|  رمان هزاران فریاد

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

361 

 

 :و روی خاک نوشت.

 گرچه سخت است به فکری هوس نان نرسد"

 "!قصه ای نیست که با عشق به پایان نرسد

 "تمت"
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 قال  نرم افزار موبایپ ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.
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