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 (   م ی الرح   الرحمن   للا   بسم ) 

   ی بو   از   بزنم   قلم   تا   داد   نشانم   را   عشق   کھ   یی خدا   نام   بھ 

 ...   ی دلتنگ   تند 

    

    ی دلتنگ _ تند _ ی بو # 

    ی م ی فھ _ اعظم _ از _ ی اثر # 

    ١پارت # 

    

  ی م   رھا   بُھت   با   را   دارم   دست   در   کھ   ی لباس   ن ی آخر 

 !   دره   پشت   ی حام   تا، ی کنمگ 

 .   زنم   ی م   زل   کا ی اِل   بھ   و 

  ی م   سست   م ی پا   و   دست   ام   ده ی شن   کھ   ی ب ی عج   خبر   از 

   شود 

   بدانم   کھ   ن ی ا   ی ب   و   شده   گرد   چشمانم   لرزد،   ی م   لبانم   و 

   با   کا ی ال   کنم،   ی م   نگاه   کا ی ال   بھ   کھ   ھاست   ھ ی ثان 

 .   دھد   ی م   تکان   مقابلم   را   دستانش   ی دستپاچگ 

    گفتم؟   ی چ   ی د ی شن   تا ی گ - 

 ! ندارد   امکان   ن ی ا   اما   شنوم،   ی م 
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 :   زنم   ی م   لب   تنھا 

 !   نکن   باز   براش   درو - 

 .   کوبد   ی م   ن ی زم   بھ   پا   و   رود   ی م   در   کوره   از 

   برداشتم،   فنو ی آ   دره،   پشت   ی حام   دونستم   ی م   چھ   من - 

 !   م ی ا   خونھ   دونھ   ی م   گھ ی د   االن 

   د ی با   ی لعنت   فن ی آ   ن ی ا   بودم   گفتھ   د، ی آ   ی م   باال   سخت   نفسم 

   کنجکاو   ی نطور ی ا   داشت   اعتقاد   کا ی ال   اما   شود،   ر ی تعم 

   پشت   شخص   ی صدا   از   دادن   جواب   از   بعد   و   م ی شو   ی م 

 !   م ی ا   شده   ز ی سورپرا   ھم   حاال !  م ی شو   ی م   ز ی سورپرا   در 

 ...   ی ز ی سورپرا   چھ   ھم   آن 

 :   م ی گو   ی م   ی سخت   با   و   لرزد   ی م   م ی صدا 

   دونم ی م   چھ ...  ستم ی ن   بگو ...  نجام ی ا   من   بدونھ   نذار   فقط - 

 !   بره   جا   ن ی ا   از   فقط   کھ   بگو   ی ز ی چ   ھ ی 

   اضطراب   با   خواھد   ی م   و   دارد   ی م   بر   قدم   سمتم   کا ی ال 

 :   نالم   ی م   و   رم ی گ   ی م   مقابلش   را   دستم   کھ   بزند   ی حرف 

  ی م   چنگ   را   دامنش   حرص   با   م ی گو   ی م   کھ   را   ن ی ا 

 !   کن   ردش   برو   نکن،   تلف   زندوقتو 

 کن   ی م   گرد   عقب   و 

 

   لب   بھ   و   شوم   ی م   بلند   سفت   ن ی زم   ی رو   از   ی سخت   با 
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 .   روم   ی م   پنجره 

   د، ی آ   ی م   سراغم   بھ   جھ ی سرگ   و   افتد   ی م   ی حام   بھ   چشمم 

  ماه   سھ   از   بعد   دنش ی د   بود؟   برگشتھ   سفر   از   ی ک   او 

   ی خال 

   در   کماکان   کھ   ی اضطراب   و   جان ی ھ   اما !  نبود   لطف   از 

   ی نم   را   دارش ی د   ی شادمان   اجازه   بود   شده   غالب   وجودم 

 .   داد 

   گھ   و   زده   ھ ی تک   رنگش   اه ی س   ل ی اتومب   بھ   ی خاص   ابھت   با 

   نھ ی س   در   نفس   کند،   ی م   اش   ی مچ   ساعت   بھ   ی نگاھ   گاه 

 .   نم ی ب   ی م   ی حام   مقابل   را   کا ی ال   کھ   مانده   حبس   ام 

   تند   را   دستانش   و   زند   ی م   حرف   ی حام   ی برا   جان ی ھ   با 

   بھ   عبوس   و   درھم   چھره   ھمان   با   ی حام   دھد،   ی م   تکان 

   دھد،   ی نم   نشان   ی العمل   عکس   چ ی ھ   و   است   ره ی خ   کا ی ال 

   ی م   باال   سمت   را   نگاھش   ناگھان   کھ   گذرد   ی م   ی مدت 

   پنجره   از   عجلھ   با   و   شود   ی م   کنده   جا   از   قلبم   رد، ی گ 

 .   رم ی گ   ی م   فاصلھ 

 .   زنم   ی م   نفس   نفس   و   گذارم   ی م   قلبم   ی رو   را   دستم 

   چادر   ی فور   و   د ی آ   ی م   کا ی ال   نکھ ی ا   تا   گذرد   ی م   ی مدت 

 : د ی گو   ی م   و   کند   ی م   پرت   ن ی زم   ی رو   را   سرش 
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   ی ک   ن ی ا   نم ی بب   وقت،   ھ ی   نکنھ   شک   تا   کردم   خفھ   خودمو 

 ...   ی راست   برگشت؟   سفر   از 

 :   د ی گو   ی م   شده   ز ی ر   یی ھا   چشم   با   و   د ی آ   ی م   جلو 

   تو   و   کرده   چت   تو   با   ش ی پ   ساعت   ھ ی   گفت   ی م   ی حام - 

 !   ی ا   خونھ   ی گفت 

   ی شان ی پ   بھ   ی ا   ضربھ   و   فشارم   ی م   ھم   ی رو   را   چشمانم 

 .   کوبم   ی م   ام 

   االن   اون   دونستم   ی م   چھ   من   نبود،   حواسم   اصل   آخ - 

   باشھ،   برگشتھ   کردم   ی نم   ال ی خ   نزد،   بھم   ی حرف   مشھده، 

    ؟ ی گفت   ی چ   تو   خب 

  نافذش   نگاه   از   کھ   بودم   من   ن ی ا   فقط   نشد،   چ ی پاپ 

  خونھ   ی رفت   اومده   ش ی پ   ی موضوع   ھ ی   داشتمگفتم 

   اد ی ز   ، ی حاج 

 !   دادم   ی م   جون 

   گوشھ   بھ   و   کند   ی م   خوش   جا   لبم   ی رو   ی کمرنگ   لبخند 

 .   مانم   ی م   ره ی خ   وار ی د 

 !   ی راست - 

 :   د ی گو   ی م   کھ   کنم   ی م   نگاه   کا ی ال   بھ   باز 

    کجاست؟   لت ی موبا !  زنھ   ی م   زنگ   بھت   حتما   گفت - 

 . گزم   ی م   لب 
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 !   شارژ   بھ   زدم   سالن   تو   مو   ل ی موبا   ی وا   ی ا 

 .   دود   ی م   سمتش   و   کند   ی م   نگاھم   حرص   با 

   خراب   ی چ   ھمھ   کھ   ی ند   جواب   و   باشھ   زده   زنگ - 

 !   شھ ی م 

   مقابلم   را   ل ی موبا   عجلھ   با   کھ   افتد   ی م   جانم   بھ   استرس 

 .   رد ی گ   ی م 

   تا   بده   جواب   باش   زود   زنھ،   ی م   زنگ   داره   ی وا   ی ا - 

 !   نشده   قطع 

   ی م   وصل   را   تماس   و   رم ی گ   ی م   را   ل ی موبا   اضطراب   با 

 .   دارم   ی م   بر   قدم   آرام   و   کشم   ی م   ی سخت   نفس .  کنم 

 !   جان   ی حام   سلم   الو، - 

 :   چد ی پ   ی م   گوشم   در   بمش   ی صدا 

    تا؟ ی گ   یی کجا   سلم - 

 .   روم   ی م   فرو   نقشم   در   ی فور   و   گزم   ی م   لب 

    شده؟   ی ز ی چ   مگھ؟   چطور   بابا،   حاج   خونھ   اومدم - 

 :   د ی گو   ی م   سپس   کند   ی م   ی مکث 

 !   ی خوب   بشم   مطمئن   زدم   زنگ   نشده   ی ز ی چ - 

 است   خشک   م ی گلو   ب ی عج   و   زنم   ی م   لبخند 

 !   جان   ی حام   خوبم 

 :   دھم   ی م   ادامھ   پس   برگشتھ   کھ   دانم   ی نم   کنم   ی م   تظاھر 
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    ره؟ ی م   ش ی پ   خوب   کارا - 

  ی سوال   با !  دھد   ی نم   پس   نم   بازگشتش   از   ابدا   ھم   او 

    خبر؟   چھ   دوستت   اون   از   کھخوبھ، 

   بھ   ی ز ی چ   حضورش   از   کا ی ال   بداند   دارد   قصد   پرسد   ی م 

   و   زنم   ی م   چپ   ی عل   کوچھ   بھ   را   خود   نھ،   ا ی   گفتھ   من 

 :   م ی گو   ی م 

    ؟ ی افتاد   کا ی ال   اد ی   شده   ی چ   کا؟ ی ال - 

  خونھ،   برگرد   زود   دم، ی پرس   ی جور   ن ی ھم   ی چ ی ھ - 

    باشھ؟ 

 .   خورم   ی م   فرو   را   دھانم   آب 

  ، ی بمون   اونجا   اث ی غ   وجود   با   ندارم   دوست - 

 !   رم ی م   شھ   تموم   کارم   برگردباشھ، 

 !   تا ی گ   خونھ 

 !   بابام   حاج   و   خانم   حاج   ش ی پ   من   ست، ی ن   نجا ی ا   اث ی غ - 

 .   کند   ی م   فوت   را   نفسش 

   شب   ھر   کھ   باشھ   ادت ی   نم ی ا   گرده،   ی م   بر   کھ   باالخره - 

 ! خونھ   برگرد   و   کن   گوش   حرف !  چتره   اونجا 

   صبح   تا   کھ   ست ی ن   قرار   گردم،   ی م   بر   جان   ی حام   

 !   بزنم   بھشون   سر   ھ ی 

    ؟ ی ندار   ی کار   باشھ، - 
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 !   باش   خودت   مراقب   نھ - 

  تو ی م   خوب   کھ   من   نداند   کھ   ھر .  کند ی م   قطع   را   تماس   و 

 !   ھم 

   متوجھ   ی عن ی   نبود،   دوستانھ   چندان   ی حام   لحن   دانم 

   کوبد،   ی م   نھ ی س   در   اراده   ی ب   قلبم   شده؟   گفتم   کھ   ی دروغ 

   ی م   لب   ر ی ز   ی نکند   خدا   و   برم ی م   دندان   ر ی ز   را   زبانم 

 .   م ی گو 

    

    

    ی دلتنگ _ تند _ ی بو # 

    ی م ی فھ _ اعظم _ از _ ی اثر # 

    ٢پارت # 

    

 : م ی گو   ی م   لب   ر ی ز   و   زنم   ی م   زل   کا ی ال   بھ 

    ؟ ی چ   ی حاج   خونھ   در   بره   اگھ 

   کند،   ی م   را   لبش   پوست   حرص   با   و   گزد   ی م   لب 

 :   د ی گو   ی م   و   زند   ی م   شخند ی ن 

  واقعا !  خبرن   ی ب   ازت   کھ   وقتھ   چند   انگار   نھ   انگار 

   ره، ی بگ   ازت   خبر   ھ ی   نکرد   ی حاج   ھھھ !  ی حاج   نخونھ ی ا 
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  ی ھ   اد ی م   بدم   شن؟ ی م   شون   ناموس   نگران   ی طور 

   ناموس 

   ی ب   قدر   ن ی ا   رسھ   ی م   کھ   عمل   بھ   بعد   کنن   ی م   ناموس 

 ...   خوبھ   حاال !  شن ی م   معرفت 

 :   کنم   ی م   قطع   را   حرفش 

 !   کن   بس   کا ی ال - 

 .   کند   ی م   نگاھم   حرص   با 

  ننشد ی ا   کھ   ی د ی د   ازشون   ی خوب   چھ   آخھ   ، ی کن   ی ھمراھ 

   منو   ھم   تو   بگم   بد   ی حاج   خانواده   از   من   بار   ھ ی 

   نگاه   خودت   بھ   ؟ ی زن   ی م   نھ ی س   بھ   شونو   سنگ   طور 

 !   ی اوضاع   چھ   تو   ن ی بب ...  کن 

 .   کند   ی م   اشاره   روزم   و   حال   و   من   بھ   و 

   کھ   روم   ی م   ھا   خواب   رخت   سمت   و   کنم   ی م   بغض 

 . د ی آ   ی م   جلو   ی فور 

   ی کار   ست ی ن   الزم   تو   کنم   ی م   پھن   واست   خودم   برو 

 !   برو   ی بد   انجام 

 .   کنم   ی م   لج 

  ام   شانھ   د، ی ا ی ب   راه   من   با   چطور   داند   ی م   شھ ی ھم   مثل 

 !   تونم   ی م   خودم   چلقم؟   رامگھ 

 .   دھد   ی م   ھل   آرام 
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  آرام .  روم   ی م   ھال   بھ   و   دھم   ی م   قورت   را   بغضم 

 !   تا ی گ   برو   گفتم ی رو 

   اما   باشد،   بھ ی غر   ک ی   کا ی ال   د ی شا .  زنم   ی م   چمباتمھ   ن ی زم 

   چھ   نبود   او   اگر   کرده،   تم ی حما   شتر ی ب   انم ی اطراف   تمام   از 

 ...   خداست   طرف   از   ی ا   ھ ی ھد   کا ی ال   قطعا   شد؟   ی م 

 :   پرسد   ی م   و   اندازد   ی م   م ی برا   ی تشک   کا ی ال 

   ی م   ی ک   تا   م؟ ی بذار   مون   دل   ی کجا   رو   ی حام   حاال - 

    ؟ ی کن   فرار   ازش   ی خوا 

 .   کشم   ی م   ی سخت   نفس 

 ...   کا ی ال   ترسم   ی م - 

    ؟ ی ترس   ی م   ی چ   از - 

 !   شدن   زده   پس   از - 

 

 .   فشارد   ی م   را   دستم   و   ند ی نش   ی م   زانو   ی رو   کنارم 

   ی ول   مغروره،   و   قُد ی ل ی خ   درستھ   ھ، ی خوب   مرد   ی حام - 

 !   ست ی ن   نامرد 

 .   دھم   ی م   تکان   سر   ی د ی ناام   با 

 !   کنھ   ی م   ولم   اونم - 

 .   زند   ی م   م ی زانو   بھ   ی ا   ضربھ 

   فقط   تو .  نکن   فکر   زا ی چ   ن ی ا   بھ   درک،   بھ   اصل   عھ - 
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   باز،   راه   نخواست   بمونھ،   خواست   بگو،   بھش   قتو ی حق 

 !   دراز   جاده 

 .   دھم   ی م   فشارشان   و   گذارم   ی م   چشمانم   ی رو   را   دستم 

 ! کا ی ال   راحتھ   حرفش - 

 

 :   د ی گو   ی م   سپس   کند   ی م   نگاھم   سکوت   در   ی کم 

  اول   ھمون   کاش   اصل   ؟ ی بگ   بھش   ی خوا   ی م   ی ک - 

   بھش 

 !   برات   بود   نشده   سخت   قدر   ن ی ا   االن   تا   ی بود   گفتھ 

 .   فشارم   ی م   ھم   بھ   لب 

 ...   د ی نبا ...  بفھمھ   د ی نبا   اون - 

 ؟ ی چ   کھ   آخرش - 

   کنم،   فکر   آخرش   بھ   خواھم   ی م   کنم،   ی م   کج   سر   کلفھ 

   ک ی   جز   ستم ی ن   ز ی چ   چ ی ھ   نگران   گر ی د   کھ   ی ا   نقطھ 

 !   ی حام   م ی تصم   جز   ست ی ن   ی ز ی چ   آن   و ...  مورد 

   ی دلھرھ   از   شود   ی م   باعث   لم ی موبا   ی گوش   لرزش 

 .   شوم   ره ی خ   اسمش   بھ   و   رم ی بگ   فاصلھ   ی حام   انتخاب 

  سمتش   را   چشمانم   کھ   کند   ی م   نگاھم   متعجب   کا ی ال 

 ...     ی سوقحام 

 .   دھم   ی م 
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  ی فور   اما   است،   متعجب   من   از   شتر ی ب   کا ی ال   انگار 

 !   ی حام   بازم ی م 

 :   د ی گو 

 !   ی خواب   کنھ   فکر   بذار   نده،   جواب - 

 .   دھم   ی م   باال   را   م ی ابروھا 

   طبق   االن   ام؟   ی حاج   خونھ   م ی گفت   دروغ   بھ   رفتھ   ادت ی - 

 .   خونھ   گردم ی م   بر   دارم   ی عن ی   ی حام   ات ی حدس 

 !   دنبالت   اد ی ب   خواد   ی م   د ی شا - 

 .   گزم   ی م   لب 

 .   گردم   ی م   بر   دارم   ی حاج   با   گم   ی م   بھش - 

 

   من   با   ی دار   ی حاج   ی جلو   چطور   گھ ی نم   وقت   اون 

    ؟ ی زن   ی م   حرف 

  بھ   زنگ   ی صدا   کھ   زنم   ی م   زل   کا ی ال   بھ   ف ی بلتکل 

   اتمام 

   ی م   کھ   ن ی ھم   و   م ی زن ی م   زل   ھم   بھ   دو   ھر .  رسد   ی م 

  ی برا   ی فکر   و   م ی کن   ی ک ی   باھم   را   مان   حرف   م ی خواھ 

   ن ی ا 

   ی م   بلند   ل ی موبا   زنگ   ی صدا   دوباره   م ی بردار   موضوع 

 .   شود 
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 :   د ی گو   ی م   سپس   بدھم   جواب   کند ی م   اشاره   کا ی ال 

 !   خونھ   اومدم   بگو   اصل - 

 .   کنم   ی م   وصل   را   تماس   و   فوت   را   نفسم 

    ؟ ی د ی نم   جواب   چرا   بدونم   شھ ی م   تا ی گ - 

 .   بود   بند   دستم   من   ی حام   د ی ببخش - 

  و   کنم   ی م   ی خال   شانھ   دادن   جواب   بار   ر ی ز   از 

    ؟ یی رکجا ی مس 

 .   کشانم   ی م   گر ی د   سمت   بھ   را   صحبت 

   گھ ی م   کا ی ال   رم، ی بگ   تماس   باھات   خودم   خواستم ی م   اتفاقا - 

    گھ؟ ی م   درست   ی برگشت   سفر   از 

 :   دھد   ی م   جواب   کوتاه 

 

  پر   نگاه   بھ   مردد   رد، ی گ   ی م   جا   مان   ن ی ب   سکوت 

 !   جاندرستھ ی ھ 

 :   کند   ی م   رم ی غافلگ   ش ی صدا   کھ   زنم   ی م   زل   کا ی ال 

 !   ی نشد   خوشحال   اد ی ز   تو   انگار   اما - 

 :   م ی گو   ی م   ی فور 

  بگو   پس ...  فھمم   ی نم   ی ز ی چ   کھ   ی ار ی ن   زبون   بھ   تا - 

 .   احساسم   از   ی دون   ی م   خودت   تو   ھ؟ ی حرف   چھ   ن ی تاا 

 ...   بدونم 
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   کھ   ن ی ا   از   د، ی آ   ی م   قلقلکم   و   رد ی گ   ی م   گر   م ی ھا   گونھ 

   گوشش   بھ   و   زم ی بر   م ی صدا   در   را   احساسم   خواھد ی م 

   و   کشم   ی م   ی ن ی سنگ   نفس .  کشم   ی م   خجالت   برسانم 

 :   کنم   ی م   زمزمھ 

 !   شمھ ی پ   کا ی ال ...  شھ ی نم   کھ   االن - 

 :   د ی گو   ی م   باشد   خورده   ذوقش   تو   ی حساب   کھ   انگار 

  کباره ی   کھ   زنم   ی م   لبخند   قبل   جانات ی ھ   از   دور   بھ 

 !   ست ی ن   شت ی پ   ی   کاکِ ی ال ی م 

 :   د ی گو 

 ھو   ، ی بد   جواب   ی تون   ی م   کھ   نھ   ا ی   آره   با - 

 :   دھم   ی م   جواب   گنگ 

 !   اره - 

 :   پرسد   ی م   ی فور 

  شوم،   ی م   ره ی خ   کا ی ال   کنجکاو   نگاه   بھ   رت ی ح   با   اول 

    شده؟   تنگ   امادلت 

   ی م   جواب   و   ند ی نش   ی م   لبم   ی رو   لبخند   آرام   آرام   بعد 

 :   دھم 

  من   رون ی ب   ا ی ب   و   کن   ی خدافظ   زنش   و   ی حاج   از   پس - 

 !   دمآره 

 .   منتظرتم   در 
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 :   م ی گو   ی م   ھول   و   دھم   ی م   باال   ابرو   متعجب 

   بھت؟   نگفتم   مگھ   االن،   ستم ی ن   ی حاج   خونھ   من   اما - 

 .   خونھ   برگشتم 

 ! درم   پشت   من   بزن،   درو   پس - 
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   ٣پارت#
  

  :پرسم یم دیترد با و زنم یم زل رو بھ رو بھ مات
  گھ؟ید یکن یم یشوخ-
  !کن نگام پنجره از یندار باور-
 کند، تماشا را رونیب کنم یم اشاره کایال بھ شتاب با
 را منظورم یوقت اما کند، یم نگاھم یجیگ با اول کایال
 ھم بار چند برسد تا و دود یم پنجره سمت فھمد یم

  .خورد یم یسکندر
 حاال نیھم کنم یم دعا دل در و شوم یم رهیخ او بھ

 یم سمتم یوقت اما است، گفتھ دروغ یحام دیبگو
  :دیگو یم شده گرد یچشمان با و چرخد

  !دره یجلو یحام نیماش-
  !کنم یتھ قالب تا نمانده یزیچ گرید

 افتد، یم نیزم یرو و خوردیم سر دستم از یگوش
 مقابل سوتر آن متر چند درست یحام کنمینم باور
  !باشد ستادهیا خانھ

 یم کنارم یفور ندیب یم را ام یدستپاچگ کھ کایال
  .دھدیم دستم بھ را لیموبا و ندینش
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  !نکرده قطع ھنوز-
 گفتن الو بھ و رمیگیم گوشم کنار را لیموبا یحالیب با
 و دھدیم تکانم کایال. سپارم یم گوش یحام یھا

 را یحام نیا از شیب و بزنم یحرف تا کند یم اشاره
  :میگو یم و دھم یم فرو را دھانم آب نگذارم، منتظر

 االن اما ببخش،... میدیخواب یم میداشت ما یحام-
... ھم کایال... باال کنم دعوتت ستین یخوب فرصت

  !خوابھ ھم کایال
 نگاه کایال. رسدیم گوشم بھ شیھا نفس یصدا فقط

 گزد،یم لب و اندازدیم میپا تا سر بھ را اش درمانده
 باز سر یحام آمدن از نطوریا چرا داندیم او فقط

 تا داند یم خوب رد،یگ ینم آرام یا لحظھ قلبم زنم،یم
 لبخند یبرا شده، تنگ کشیتار نگاه یبرا دلم حد چھ
 دارد یسع و است یجد کھ یزمان یبرا ابش،یکم یھا

  .بدوزد نگاه کمتر
 دھد یم نشان کشد یم گوشم ریز کھ یقیعم نفس
 یبرا یا کننده قانع جواب و ام کرده اش کالفھ یحساب
  .اماوردهین دارید نیا منع

  :زنمیم شیصدا آرام درخواستش رد از شرمسار
  ؟یحام-
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 سکوت نیا علت دانمیم من فقط و دیگو ینم چیھ
 خالف بر ای و شود یم یعصب یوقت دانم یم ست،یچ
 بد چھ و دھدیم حیترج را سکوت یکن عمل لشیم

  !او یھا سکوت ست،یسکوت
 دست بھ قصد قبل، بار از تر آرام زنمیم شیصدا مجدد

  :دیگو یم باره کی بھ کھ دارم را دلش آوردن
  !نییپا ایب-

 کھ کرده ادا یطور را یدستور جملھ کی نیھم
 کھ افسوس افسوس، اما دھم، جان شیبرا خواھمیم
 بال کھ ھستم یعاشق یقنار ھیشب من ندارم، رفتن یپا
  .ندارم پرواز توان و است یزخم میھا
  :آورم یم را یقبل بھانھ و کنم یم باز لب

 میکرد قفل درارو گھ،ید وقت ھی یبرا بذار یحام-
 یم کارو نیا خواب قبل شبا کھ یدون یم خودت آخھ،

  !میکن
 را حرصش پر یصدا بالعکس کند،ینم سکوت نباریا

  :رساند یم گوشم بھ
 قفل، تو بنداز دویکل! مگھ؟ نداره دیکل یلعنت خونھ نیا-

  !تایگ حاال نیھم ن،ییپا ایب کن، باز درو

@shahregoftegoo



 گزم، یم لب یناچار سر از کایال یجا بھ من بار نیا
  .میبگو ندارم چیھ گرید
  :زندیم  لب دهیفھم را موضوع نیا کھ کایال
  !باال ایب زنمیم درو بگو-

  :میگو یم تنھا یحام بھ خطاب و کشمیم یسخت نفس
  .کن صبر لحظھ چند-
  .کنم یم قطع را تماس و
  کنم؟ کار چھ حاال ره،یم تنم از روح داره کایال-

  . ردیگیم من سمت یچادر و شودیم بلند
  !باش آروم فقط تا،یگ ستین یاچاره-

 کایال شوم، یم بلند و اندازم یم سرم یرو را چادر
 رو دروغمان تنھا نھ کار نیا با و زندیم را فونیآ دکمھ
. رودیم یحام شیپ شتریب یلیخ من یآبرو بلکھ شده،

 سمت است، برھوت و خشک دھانم و کرده خی دستانم
 ستم،یا یم انتظار بھ کانتر پشت و روم یم آشپزخانھ

 طناب اضطراب؛ و کرده میرھا یحام دارید شوق
  .دیآ یم باال بدنم و تن از و انداختھ

 نیا لحظھ ھر و دهیچیپ پلھ راه در یحام یپا یصدا
 افتم، یم پس حاال نیھم کنم یم گمان کھ ھستم من
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 رونیب پا از کفش تا ردیگ یم در بھ را دستش کھ نیھم
  !ستمین من گرید من بکشد

 را شالش و ردیگیم خود بھ آلودخواب یاچھره کایال
  :کشدیم جلو

  !میبخواب امشب ما گذاشت شما یعاشق و عشق اگھ-
 از شتریب و چسبم یم میگلو ریز سفت را چادر گوشھ

 کایال از را نگاھش یحام شوم،یم کینزد کانتر بھ شیپ
 یلیخ زنم،یم یھول لبخند دوزد،یم من بھ و ردیگیم

  !ھول
 ای دھمیم سالم یوقت دهیرس گوشش بھ میصدا فھممینم

 ینم چیھ و چرخد یم صورتم یگرد یرو نگاھش نھ،
 در بھ یا اشاره دارد، یبرم کھ زمیآنال از دست. دیگو
  .کند یم
  !نبود قفل نییپا در چون ،یکردیم اشتباه انگار-

 یمالماست یبرا اما دارم، دیترد ھم زدن لبخند یبرا
  :میگویم
  !کاستیال ریتقص-
  :دیگو یم و کشد یم گردنش پشت بھ یدست کایال
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 واسھ مونھ ینم حواس! شد من ریتقص ھمش بابا آره-
  !آدم
 اشاره کانتر بھ سر با کند نگاه کایال بھ آنکھ یب یحام

  :پرسد یم و دھد یم
  ؟یستادیوا اونجا چرا-
  :میگو یم یتنگ نفس با
  !بذارم یچا برات اومدم-

 کانتر بھ مبل نیکترینزد سمت و دھد یم باال ییابرو
  .رودیم
  !یکی نیا جز داشتم رو یزیچ ھر انتظار-

  :دھدیم حیتوض شتریب ندیبیم مرا گنگ نگاه یوقت
  ! روز نود گذشت از بعد دارمونید نوع-

 اطرافم را چادر! مانده ادشی بھ ھا روز کھ خوب چھ
  :میگو یم و کنم یم مرتب

  !بده حق بھم ،یحام شدم ھول واقعاً  من-
  .دھد یم باال یا شانھ

  !بدم؟ حقو نیا دیبا چرا! دم ینم نھ-
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴پارت#
  
 زمزمھ و دود یم صورتم بھ بُھت حشیصر جواب از
  :کنم یم
  ؟یدینم-

  :دیگو یم کایال بھ و دھد یم تکان سر
  داره؟ اتاق نجایا-
 یزیانگ رتیح لحن با و کندیم نگاه چپ چپ کایال
  :پرسد یم
  چطور؟-
  !شمینم شما خواب مزاحم بخواب، برو پس-
  .دھد یم گردنش و سر بھ یقر کایال
  !دیپر خوابم گھید واال-

  :دیگو یم و دیآ ینم کوتاه یحام
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  !باال بده ولومم ن،یبش ونیزیتلو یپا برو پس-
 کایال اما کند، دک را کایال خواھدیم ینحو ھر بھ

  :دھد یم جواب چون ھاست حرف نیا از تر زرنگ
 از تازه شما گمیم نداره، یخاص برنامھ ساعت نیا-

  انا؟یاح یستین خستھ یدیرس راه
  :دیآ بر کایال زبان پس از است بلد خوب ھم یحام و
ً، چرا-  یناسالمت دستم، یبد شربت ھی منتظرم اتفاقا

  !مییشما مھمون
 د،یآ یم آشپزخانھ سمت و چرخاند یم یچشم کایال

 لب ریز آرام ندیب یم خودش یرو را نگاھم کھ نیھم
  :دیگو یم
  !نشده شر تا بره کن دکش عیسر-

 دوزم یم چشم یحام بھ میمستق و کنم یم فوت را نفسم
  .کند یم اش یکنار مبل بھ اشاره کھ
  !ایب-

 انجام از فرار یبرا و دھمیم سرتکان یفور
  :میگو یم درخواستش

  !بگو شده؟ یچ-
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  .ردیگ یم تیجد رنگ نگاھش
  !؟یشد نیھمچ امشب چرا تو نجا،یا ایب گمیم-

 کایال بھ یسرسر ینگاھ و جوم یم را ام ییباال لب
 و رمیگ یم دست در یبیعج طرز بھ را چادر کنم، یم
 دانم یم شوم، یم خارج آشپزخانھ از لرزان ییپاھا با
  .است میتماشا حال در یبدبخت با کایال

 یرو شتریب یحام نگاه روم یم تر کینزد چھ ھر
  :پرسد یم لبخند با بعد و خورد یم وول اندامم

  ؟یریم راه نیھمچ چرا-
  :رسد یم گوش بھ کانتر یسو آن از کایال یصدا

 تاول ھم یحساب جوش، آب یکتر بھ خورده شکمش-
  !زده

 یم کنارش کھ من بھ و شود یم گرد یحام چشمان
  .کند یم نگاه نمینش
  آره؟-

 شود یم جمع صورتش کھ دھم یم تکان سر اجبار بھ
  :دیگو یم کند درک را دردم کھ انگار و
  !نمیبب-
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  :دیآ یم در کایال یصدا
  !عھ-

 جمع را خودش یحام شود یم باعث کایال تذکر نیھم
  :دیبگو و کند جور و
  ؟یرفت دکتر خب-

  :دھد یم پاسخ کایال باز
  !دینباش نگران شھیم خوب زود داده، پماد تا چند بلھ،-

  :پرسد یم آرام و شود یم لیما من سمت یحام
  ؟ینگفت من بھ یزیچ چرا پس-

 مان صحبت در یدخالت کایال ندارد دوست گرید انگار
  .باشد داشتھ

  .گزم یم لب
  !کنم نگرانت نخواستم-
 یرفت شکم با کھ بود کجا حواست شدم، کھ االن آخھ دِ -

  ...کھ یندار شکم ھم یاونقدر! ؟یکتر تو
  :دھد یم ادامھ کھ اندازم یم نییپا را سرم شرم با
  !نمتیبب-

@shahregoftegoo



 یم یبانمک اخم دوزم،یم شبش رنگ نگاه بھ را نگاھم
  .کند

ُپل! ساختھ خانوم بھ من یدور انگار-   !یشد یت
  ...یوا ،یحام یوا چرخد، یم صورتش در ماتم نگاه

 را اش چھره حاال دود،یم چشمانم بھ اشک اراده یب
  .نمیب یم تار

  !نشو یبارون تایگ-
  .شودیم کینزد شتریب سپس

 جون بھ آره؟ ؟یناراحت یشد تپل گفتم کھو؟ی شد یچ-
  !بھت ادیم خودم

  :کنم یم زمزمھ و شود یم بزرگتر بغض؛
  ...گرفتھ کمی دلم-

 گرفتن طرز کنم، یم پاک چادر گوشھ با را اشکم
  .است دار خنده یافتضاح طرز بھ چادرم

 دارد اخم. کنم نگاھش تا زندیم مبل بھ یاضربھ یحام
  :پرسدیم و
  ...اثیغ ای زده؟ یحرف یحاج-

  !یحام بود کجا یحاج دھم، یم تکان سر یفور
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  !ستنین اونا موضوع نھ،-
  .زندیم چانھ ریز را دستش

  نھ؟ مگھ ینبود یحاج خونھ امشب تو تایگ-
 کایال کھ کنم یم نگاھش شوک با زده، را خالص ریت
 ردیگیم فاصلھ یحام. رسدیم سر شربت وانیل دو با
 تنھا من اما دارد، یم بر ینیس داخل از را وانیل و
 ھزار خشکم یگلو کھ یصورت در ندارم، لیم میگویم

  . دارد طلب آب تریل ھزار
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵پارت#
  

 انگار نھ انگار نوشد،یم یاجرعھ آرامش با یحام
 اش یدست بغل زن جان بھ یشتریر ھشت یا زلزلھ

 آن گرید کنم یم خدا خدا. دارد یبیعج آرامش انداختھ،
 چشم گوشھ از کھ کشد ینم یطول اما نپرسد، را سوال
  .کندیم نگاھم
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  گفت؟ دروغ کایال چرا-
 و ماند یم خشک شنودیم را خودش اسم تا کایال

 یسع کایال معمول طبق. خورد یم گره ھم بھ نگاھمان
  .دارد ھیقض کردن جمع در
 میشد ما! یحام آقا نکنھ درد شما دست دروغ؟ کدوم-

  !دروغگو؟
 کھ یحال در و گذاردیم مبل دستھ یرو را وانیل یحام
  :دیگو یم دوختھ، چشم وانیل یخال مھین بھ
 بگم دیبا متاسفانھ ھست، اسمش کھ یزیھرچ ای دروغ-

  !نطورهیھم
  :دھد یم ادامھ و دوزد یم من بھ را نگاھش سپس

 بخوام نکھیا از قبل نم،یبب رو تو بودم اومده من تایگ-
 بھم، یگفت خودت چون ،یا خونھ دونستمیم! خونھ برم
 پشت ،یحاج خونھ یرفت گفتیم داشت کایال یوقت

 یشد محو پنجره کنار از انھیناش یلیخ دمت،ید پنجره
 رو برخورد نیا لیدل کنم، ینم درک خوب اما تا،یگ

 ھم با کھ ییحرفھا با اشفاصلھ چون کنم، ینم درک
  !داره فرق آسمون تا نیزم میزد یم

  :دیگو یم آھستھ و شود یم خم سمتم
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 تو داغ شود،ینم سر بھ تو یب شود، سر بھ ھمگان یب-
  !شودینم دگر یجا دلم، نیا دارد

 شعر قطعھ نیا زند، یم دو دو چشمانش نیب نگاھم
 کرده پیتا شیبرا یدلتنگ سر از شبید کھ بود یھمان

  :دیگو یم کھ لرزد یم لبانم. بودم فرستاده و
 یزندگ نباشن ھمھ اگھ کھ نھیا شیمعن نکنم اشتباه اگھ-

 ادامھ) کوبد یم اش نھیس بھ و( تو بدون اما داره، ادامھ
  !ستین ممکن یزندگ

 یکرد حیتشر خوب چقدر. کنم یم لھ دندان ریز را لبم
 کرده چھ کرده؟ چھ تو و من با شعر تیب نیا ،یحام
 محو قیعم حد نیا تا کردمینم را فکرش چیھ ؟یحام
  .شود آن یمعنا
 ندارم، گفتن یبرا یحرف اما دھم، یم تکان سر آرام

  :دیگو یم و کند یم زیر چشم او یول
 قسم ای کنم باور خروستو دُم تا؟یگ کنم باور کدومو-

  تو؟عباس حضرت
 مشت ھزار ھزار ختنیر جز م،یبگو نداشتم چیھ

 یمعنا بودم دواریام چشمانم، در ندامت و یمانیپش
 برخاست، یجا از کبارهی بھ اما بخواند، را نگاھم
 گرفتن در رفت ادمی کھ بودم بدم احساس ریدرگ آنقدر
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 تا دیچرخ سمتم او و برخاستم شیپا بھ کنم، دقت چادرم
 صورتم یرو از نگاھش کبارهی اما د،یبگو یزیچ
 کھ ییجا بھ کبارهی بھ و تر نییپا و نییپا رفت، نییپا
 بھ شد باعث نگاه نیھم د،یکوب را نگاھش خیم دیبا

 شده رید اما کنم، دقت چادرم گرفتن در تا فتمیب تکاپو
 کھ شده چادرم از یقسمت زوم او نگاه و است

 یھستھ دیشا است، کرده جادیا یکوچک یبرجستگ
 تکان کھ کرد درک را یحام نگاه یزیت ھم وجودم

 خودش داشت یسع کوچکم ھستھ دیشا خورد، یفیخف
 نفع بھ داشت قصد دیشا کند، پنھان یحام نگاه از را

 کھ مھربان یا خانھ صاحب کند، عمل اشخانھ صاحب
 یحساب تازه ،یزیچ نھ کندیم افتیدر ھیکرا او از نھ

 ناخوانده مھمان نیا بھ حواسش ھست، او بھ حواسش
 بودم شده متوجھ یتازگ بھ کھ یمھمان  ھست، کوچکش

  !ببرم کار بھ شیبرا را) پسرم( واژه دیبا
 از دیشا تا ندینش یم شکمم یرو اراده یب دستم

 من نگاه و دستم بھ یحام نگاه کند، کم فشیخف یتکانھا
 جلو دستش ردیبگ نگاه آنکھ یب است، چشمانش بھ
 از بھتر حاال. زندیم کنار را چادر یگوشھ و دیآیم

 یجستگ بر رد،یگ یم نظر ریز را شکمم یگرد قبل
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 یم چشم بھ یحساب حاال نبودنش، ماه سھ در کھ یا
  !آمد
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
   ۶پارت#
  

 را اش نشستھ خون بھ نگاه دھد ینم اجازه دمید یتار
 بند زبانش یحام احوال و حال از ھم کایال یحت نم،یبب

 نیا تا کند ینم سرھم یدیجد یبھانھ گرید و آمده
 ینم ھم بھ یدروغ گرید کند، یالپوشان را اوضاع

 گزافھ و دروغ چیھ قتیحق در! من نھ و او نھ بافد،
 ھفتھ یس اگر. دیآینم کار بھ مورد نیا مقابل در ییگو

 بھ یحام ماند، ینم کتمان یجا گرید حاال کردم کتمان
 شیپ ماه سھ تا کھ یشکم ده،ید را بزرگم شکم کبارهی

 و کس ھر از شدیم یراحت بھ کھ بود کوچک آنقدر
 نبود، یکس ھر یحام اما داشت، نگاه یمخف یناکس
 کرده من قلب در را خودش کار کھ بود یمرد یحام
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 حس حضورش شتریب یلیخ اواخر نیا کھ یعشق بود،
  .بود دهیفھم را موضوع نیا ھم کایال یحت شد،یم

 در است وقت یلیخ فھممیم شود یم سیخ کھ صورتم
 بھ چھ یحام یوا نگاه، نیا از یوا غرقم، یحام نگاه

 یا ذره چرا ؟ییگو ینم چیھ چرا ام؟آورده روزت
  خورد؟ ینم تکان نگاھت
 صدا را نامش لب ریز و چکد یم دگانمید از اشک

 افتد، یم حرکت بھ چشمانش مردمک باالخره زنم،یم
 شودیم نییپا و باال شکمم و صورت نیب عیسر قدر آن
 گوشھ کھ یدست موقع نیھم شود، باورش بلکھ تا

 چشمان و افتدیم نییپا بھ بود زده چنگ را چادرم
 یبرم عقب بھ یقدم د،یگرایم یسرخ بھ ناباورش

  :دیگو یم تنھا و دارد
  ...نیا... نیا-

 چطور را بُھتش داند ینم د،یبگو چھ داند ینم انگار
 روم، یم جلوتر من رود،یم عقب او ھرچھ دھد، بروز
 بھ را دستش پرخاش با کھ است ناباور و کالفھ آنقدر

 عمل نیا بار چند بلکھ بار، کی نھ کشد، یم صورتش
 گوشم بھ جانش کم یصدا ھم آخر کند، یم تکرار را
  :رسد یم
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  تا؟یگ ھیچ ھ؟یچ نیا-
 یم ادامھ و ردیگ یم شکمم سمت را لرزانش دست
  :دھد

 نیا!... رون؟یب زده تاول یسوختگ خاطر واسھ نیا-
  تاولھ؟ نیا... تایگ بود تاول

 کھ است یعصب آنقدر کند، یم نگاھم یناباور با و
 و رودیم باال شیصدا یگاھ بزند، یحرف چھ داندینم

 داد و زندیم شیموھا بھ یچنگ کند،یم دایپ افت یگاھ
  :کشدیم
  ...تو... تو تا؟یگ ھیچ نیا-
  :دھدیم ادامھ یآرام بھ و
  !؟یا حاملھ تو-

  .ردیگیم اوج شیصدا باز
 چھ تا؟یگ یکرد کار چھ تو تا؟یگ یکرد چھ من با تو-

... بگو یزیچ ھی... بزن حرف! ؟یلعنت یکرد کار
  !نمیبب کن باز زبون نکن، ھیگر من واسھ
 رمیگیم سمتش را دستم ندارم، را بدش حال نیا طاقت

  .زنمیم ھق و
  !باشآروم-
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 و گذارد یم سرش یرو را دستش دو ھر اما یحام
  .کشد یم را شیموھا

  ؟ینگفت چرا ؟ینگفت بھم چرا باشم؟ آروم چطور-
  :دیآ یم حرف بھ کایال بار نیا
 من دیکن صبر نداره، یخوش حال تایگ آروم، توروخدا-

  !بدم حیتوض
  .چرخد یم سمتش یاعصاب یب با یحام

 خودتو یھرچ بسھ! خانم کایال ساکت ساکت، یکی تو-
  ! کنار سایوا ،یداد دخالت

 چند نداشتھ را یالعمل عکس نیچن توقع اصال کھ کایال
 بھ وارید کنار آخر در و کند یم باز را دھانش بار

  .ردیگ یم سمتم را دستش ؛یحام. ستدیا یم سکوت
  ...تایگ-

 را دستش بار چند نھ، ای بزند را حرفش داند ینم اما
 در سمت خشونت با سپس کشد، یم دھانش دور

  :زنمیم صدا التماس با کھ پوشد یم کفش. رودیم
  !یحام-
  .کند یم راھم سد را دستش کھ دومیم سمتش و
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  !من سمت یایب یندار حق بشنوم، صداتو خوامینم-
 انگار رود، یم نییپا ھا پلھ از یزدن ھم بھ چشم در و

  !نبوده اول از کھ
 بھ ناباور. دارد را جانم قصد و گرفتھ را میگلو بغض؛

 از کھ یاتفاق باالخره دوزم، یم چشم یحام یخال یجا
 یم ناتوان میزانوھا بود، آمده سرم بھ دمیترس یم آن

  .دود یم سمتم کایال. افتم یم نیزم یرو و شود
  !باش آروم... آروم جانم تایگ-

 را شربت یخورده مین وانیل و رودیم مبلمان سمت
  .ردیگ یم من سمت

  !بخور تا،یگ بخور-
 کایال دستان در حاال کھ یحام شربتِ  وانیل دنید با

  :میگو یم لرزان و زنم یم ھق است،
  کنھ؟یم ولم اونم گفتم یدید گفتم؟ یدید کایال-

 یم ماساژ را ام شانھ کایال و زنمیم ھق جان عمق از
  .دھد یم نوازشم و ردیگیم آغوش در را سرم دھد،

 من. بذاره بذاره، تنھات خوادیم یاحدالناس ھر تایگ-
  !ھستم ھم ات بچھ و خودت نوکر شتم،یپ
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 جانم بھ یبیعج حس) بچھ( واژه ادی و نام دنیشن با
 باشم خوشحال دیبا وجودش بابت دانمینم زند،یم چنگ

 و گوشت و پوست از کھ یموجود وجود ناراحت، ای
 انمیاطراف تک تک حضورش با یول است، استخوانم

  !بود کرده دور من از را
***  

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧پارت#
  

 کھ ییایدن اسم دار،یب نھ خوابم نھ گذشتھ، ساعت چند
  بگذارم؟ چھ را ام افتاده ریگ آن در

 یم زمزمھ و گذارمیم شکمم یبرآمدگ یرو را دستم
  :کنم

 رو یکس من یخوا ینم ھوم؟ ،یھست یحسود پسر تو-
 باشم؟ نیزم یرو آدم نیتر تنھا یخوایم باشم؟ داشتھ
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 تو مثل اونو من چرا؟ گھید یحام... یحام آخھ اما
  !دارم دوست

 اذان یصدا موقع نیھم کنم، یم حس یتکان دستم ریز
 بھ را نگاھم کھ رسدیم گوش بھ محل مسجد از صبح

  .دوزمیم روبرو وارید
  ؟یخواب تایگ-

  .کنم یم نگاھش و زنمیم تشک یرو بر یغلت
 خوابم اوضاع نیا با نکن فکر ھم درصد کی یحت-

  !ببره
  .کشدیم یاخستھ نفس

  !کنم دارتیب نماز واسھ اومدم-
  :میگو یم و شوم یم زیخمین
  گھ؟یم بابا حاج بھ موضوعو نیا یحام نظرت بھ-
 از کھ آب داره؟ تو حال بھ یریتوف چھ نھ، ای بگھ-

 بخون نمازتو پاشو... پاشو! الیخیب گھید گذشتھ، سرت
  !بخواب و
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 صبح اذان وقت باز خوانم،یم نماز و رمیگیم وضو
  .کرده آغاز را شیھا تکان وجودم ھستھ و شده
 بھ یحام کنم یم دعا دل تھ از و گذارم یم مھر بھ سر

 را میھا حرف و ردیبگ تماس من با آفتاب طلوع محض
  .کند گوش

 گرفتم تماس او با چھ ھر رفتنش محض بھ شبید
 شده آرام یکم حاال بودم دواریام نداد، کھ نداد جواب
  .دیایب کوتاه میھا حرف دنیشن یبرا و باشد

 بھ رو و گذارم یم کشو داخل را جانماز و چادر کالفھ
 یباز لشیموبا با و دهیکش دراز تشک یرو کھ کایال
  :میگو یم کندیم
  چندمھ؟ امروز-
  :دیگو یم و کند یم ینگاھ مین
  چطور؟ مرداد، پونزده-
  .کشمیم یقیعم آه
  !نمونده یزیچ مرداد نھ و ستیب تا پس-

  .کند یم اخم کنجکاوانھ
  خبره؟ چھ نھم و ستیب-
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 زمزمھ را) چیھ( واژه و کنم یم کج راه اتاق سمت
 یخیتار روز نیا کھ دارم ادی بھ خوب اما کنم، یم

 کھ یازدواج باشد، مان ازدواج روز بود قرار کھ است
 یزندگ ینجایا من حاال و بود داده را قولش زدانی
  ...ام ستادهیا

  
 باز و دارمیبرم را لمیموبا زند یم باال آفتاب کھ نیھم
 خاموش( یجملھ دنیشن با اما رم،یگیم تماس یحام با
  .زدیخ یم بر نھادم از آه) باشدیم

****  
  بپزم؟ یخوریم یچ ناھار تایگ-
 اوج نیا و خواھد یم نظر من از روز ھر مثل کایال

 بود، مادرم ھمچون کایال رساند،یم را اش یمھربان
 ستین بند پا یرو دخترش یباردار ذوق از کھ یمادر

 بپزد، را دخترش یھاارانھیو تنھا خواھدیم دلش و
 نگاھش در نیغمگ کنم، یم نگاھش بار نیچندم یبرا

  .زنمیم لبخند
  !کن درست یخوریم خودت یھرچ کایال-

  .دھدیم تکان یسر و دیگویم) ینوچ( کانتر پشت از
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  ؟یدار اریو یچ تو-
  :میگویم برگرد برو یب و شود یم محو لبخندم

 نبودش چقدر کایال یوا! دارم رو یحام یتماسا اریو-
 شناختنش از بودنش، از قرنھ ھی انگار شھ،یم حس

 چرا م،یزندگ تو اومده ماھھ چند فقط اون کایال گذره،یم
 داره گھید باشھ؟ قیعم بھش کردن فکر نقدریا دیبا

  ده؟ینم جواب تلفنامو چرا کنھ،یم کالفم
 ام غصھ کھ باشد یبزرگ خواھر انگار و کندیم کج سر
 جواب در است، جھان اتفاق نیتر مشغولھ دل شیبرا

  :دیگو یم
 فرصت بھش شدم،ینم اشلھیپ نقدریا بودم تو یجا-
 یلیخ ھم تو و ستمین تو یجا کھ کنم چھ اما دادم،یم

 صبور اصالً  مورد نیا تو برعکس ،یستین صبور
 بزنزنگ خب ینگرانش واقعاً  اگھ حاال! تایگ یستین

  !بده جوابتو شھیم مجبور حتماً  اونجا کارگاه،
  .دھم یم تکان سر آرام

  !دینرس خودم فکر بھ چرا-
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 یم نھیس در دلم رم،یگیم را کارگاه شماره یفور و
) الو( کی فقط یحام ندارد، قرار و صبر گرید تپد،

  !ردیگ آرام دلم تا بگو را کلمھ نیھم فقط بگو،
 بوق یصدا بھ و دھم یم تکان اضطراب با را میپا
 دهینرس دانھ سھ بھ سپارم، یم گوش دھنده آزار یھا

  :چدیپ یم گوشم در وانیک یصدا
 آفتاب خانوم تایگ نم؟یبیم دارم درست رو شماره نمیبب-

  !شما؟ احوال! اومده؟ در طرف کدوم از
 را شیھا صحبت زیکری و بزنم یحرف دھد ینم امان

 چیپ سوال وقت سر عجوالنھ دارم یسع کند، یم
 یآرامش با و کشم یم یقیعم نفس پس نروم، کردنش
  :میگویم یساختگ

 کھ دارم نانیاطم بھتون یاونقدر شما؟ یخوب سالم-
 دینباش خستھ یراست رم،یگینم کارگاه از یسراغ گھید
  .بوده شما دوش رو کارھا ھمھ مدت نیا

  .کندیم یا خنده تک
 از کھ خان سیرئ نیا! آورد رومون بھ یکی عجب چھ-

  !بزنھ سر ھی نکرده برگشتھ سفر از یوقت
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 یسوال بخواھم نکھیا از قبل وانیک زد،یریم فرو قلبم
 مذاقم بھ چیھ کھ یجواب اما بود، داده را جوابم بپرسم
  !است امدهین خوش

  :کنم یم زمزمھ رلبیز اراده یب
  ست؟ین کارگاه یحام-

  :دیگویم یفور کھ دهیشن را میصدا انگار
 دیبگ نیزد زنگ گفتم باش منو ن؟یداشت کار سیرئ با-

  !کارگاه امیب ھست یکار اگھ
 یکم برد یم کار بھ شھیھم کھ) یسیرئ( واژه از

 یپسوند و شوندیپ چیھ یب آخر ام،شده زده خجالت
  .بودم زده صدا را یحام

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨پارت#
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 کھ کایال بھ و کشمیم امگرفتھ عرق یشانیپ بھ یدست
 روشن را کولر کنم یم اشاره کند یم نگاھم کنجکاو

 یم وانیک جواب در من و کندیم را کار نیھم کند،
  :میگو
 وگرنھ... کھ بودم گفتھ ستم،ین مشھد من وان،یک آقا نھ-

  !کردمینم غیدر اصالً 
 نیا از ما یدو ھر کشد، یم یبلند نفس کایال ھمزمان

  !نبود یا چاره اما م،یبود خستھ ھا دروغ
 یکس بھ شیصدا تا برد یم نییپا را شیصدا وانیک
  :دیگو یم و نرسد من از ریغ
 ھا، بگو یداشت اجیاحت پول وقت ھر خانوم تایگ-

 کنم زیوار پول خوام یم بار ھر آخھ د،ینکن تعارف
 بار ھر اما ھست، حواسش خودش گھیم یحام براتون،

 کرده زیوار یپول شما یبرا کھ نگفتھ یزیچ دمیپرس ھم
 خودم بھ نینبود راحت یحام با اگھ گفتم خالصھ نھ، ای

  .کنم یم فشیرد ن،یبگ
  .زنمیم یکمرنگ لبخند اش یمھربان بابت

 شھ،یم انداز پس پول اون ینجوریا وان،یک آقا یمرس-
 حس وقت ھر ھم شما. ندارم بھش یازین منم. بھتره
  !دیکن استفاده ازش الزمھ، نیکرد
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 بعد یکم و کنم ینم یطوالن را تماس نیا از شیب
  .کنم یم قطع را تماس
  :دیگویم کھ کنمیم کایال بھ یا خستھ نگاه

 دو! سھمتھ! تایگ حقتھ ؟یندار ازین پول بھ یچ یچ-
 ینم لباس دست ھی ادیب ایدن بھ بچھ نیا گھید روز
  ؟یکن تنش یریبگ یخوا
 تکانش وار نوازش و گذارمیم شکمم یرو را دستم

  .دھم یم
 فقط پول نیا کنم یم حس کا،یال ادینم دلم چرا دونمینم-

  !ستین من یبرا
  .کندیم ترش رو

  !ھست ھم بچھ اون واسھ ست،ین تو یبرا فقط بلھ-
 بھ ییبھا خواھد ینم اما کرده، درک را منظورم خوب

  !کشانده پسرم سمت را حرف و بدھد آن
 سمت و شود یم پرت حواسش خانھ تلفن یصدا با

 با و است مادرش ظاھراً  رود، یم تلفن دستگاه
 فرصت از ھم من شود، یم صحبت مشغول یخوشحال

 را یحام شماره مجدد و کنم یم استفاده آمده شیپ
 ھم یپاسخ اما ست،ین خاموش بار نیا رم،یگیم
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 رم،یبگ تماس اشخانھ با خواھد یم دلم. کنمینم افتیدر
 بعد ھستند، کنارش پدرش و مادر حتماً  کھ دانم یم اما
 بھ یزود نیا بھ را پسرشان حاال یدور ماه سھ از

  .گذارند ینم خود حال
 ابم،ی ییرھا یحام فکر از شود یم باعث کایال مکالمھ

  :دیگو یم کھ دھم یم گوش اراده یب
 کایمل بھ بمون بشھ؟ یچ کھ مشھد یایب یخوایم-

 یوقت کنھ سر یچطور دوقلوھاش با یطفل! کن کمک
 ششیپ بابا و شما خوشھ دلش االن الاقل ن؟یبرگرد شما
، سر شب تا کھ ھم نادر ن،یھست ِ  چطور اون خب کار
  !اد؟یب بر ھا بچھ پس از

 دھد یم گوش را مادرش یھا صحبت کند،یم سکوت
  :رودیم باال شیصدا کبارهی بھ و
 یاریب یبردار کارویمل ستین الزم رینخ ؟یچ یعنی-
 سرکار از خستھ بخوره؟ یچ شوھرش یطفل نجا،یا
ِ  نھ! ادیم  ییتنھا ھم اصالً  نجا،یا راحتم من من، مادر
  !کنم یم فیک ھم یلیخ شم، ینم تیاذ
 در پدرش و مادر ماندن از کایال یپافشار دانمیم

 من خواھد یم او است، من خاطر بھ تمامش بجنورد،
 در اش خانواده حضور با و باشم راحت نجایا
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 و خانھ نجایا چھ؟ کھ آخرش اما رم،ینگ قرار تیمعذور
 آنھا حضور مانع من شود یم مگر آنھاست، یزندگ
  !باشم؟

 بود کایال فقط بیغر شھر نیا در کشم، یم یقیعم آه
  .بود بچھ نیا و من بھ حواسش تگرانھیحما کھ
  :میگویم یفور کند یم قطع را تماس یوقت

 رو جا ھی گھیم وانیک کھ یپول با باشھ بھتر دیشا-
  !کنم اجاره

  .کندیم میتماشا یناراحت با
 از کس چیھ یخواینم خودت تو تا،یگ نزن حرفشم-

 من یبابا و مامان وگرنھ بشھ، خبر با بچھ نیا حضور
  !ستنین حانھیر خالھ و یعل حاج مثل کن باور
  .دھم یم تکان سر

 یشک ھستن یفیشر یانسانھا مادرتو و پدر کھ نیا در-
 بھ ھیقض نیا خوام ینم عنوان چیھ بھ یول ست،ین

  !برسھ اشخانواده و بابا حاج گوش
  :کنم یم زمزمھ و شوم یم رهیخ یا گوشھ بھ و
  !کنم گوشزد رو نیا بھش تا بده جواب ھم یحام کاش-
  !بده امیپ بھش خب-
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 صداش، دنیشن واسھ باشھ یا بھونھ نیا داشتم دوست-
 کار نیھم بشنوه، منو یصدا خوادینم اون کھ حاال اما
  !کنم یم رو
 کی بھ کند، دور احوال و حال نیا از مرا کھ نیا یبرا

  :دیگو یم باره
 شد، کر گوشم کھ زدنیم ونگ انقدر کایمل یپسرھا-

 رو روز کل اونا با ییتنھا بخواد کھ کایمل حال بھ یوا
 ھا حاال حاال مامانم ھا، وقت ھی ینباش نگران کنھ، سر

  .موننیم بجنورد
ِ  بھ افکارم در اما زنم،یم لبخند اش یدلگرم یبرا  فکر

  !ھستم کندن دل و رفتن
****  

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
   ٩پارت#
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 دست در را لمیموبا یگوش کھ است ساعت مین درست
  .بگذارم یامیپ یحام یبرا تا ام گرفتھ
 واژه نم،یبچ ھم کنار را یکلمات چھ دانم ینم ھم ھنوز

 ریتاث دیبا کھ طور آن ند،یآ یم نظر بھ گنگ ھا
  .گذارند ینم را خودشان

 بھ دل باالخره تا دوزمیم نگاه روشنش صفحھ بھ آنقدر
 او بھ ساده امکیپ کی رمیگیم میتصم زنم، یم ایدر

  :کنم یم پیتا تنھا پس بدھم،
 کنم خواھش ازت خواستم جان؟ یحام یخوب سالم،-

 ،ینکن صحبت کس چیھ با موضوع نیا با رابطھ در
  !ھست یچ ھمھ بھ حواست خودت کھ دونمیم البتھ
 کوتاه خواھش کی قالب در را امیپ خواھم یم چھ ھر
 یم پیتا ادامھ در و آورد ینم تاب دلم دھم، لیتحو
  :کنم

 من با یزود نیھم بھ دونمیم ،یبش آروم کنم یم صبر-
  !یریگیم تماس

 یدواریام از چندان ام، داده خودم بھ یدلگرم کی تنھا
 او بھ یطور بھ اما ندارم، نانیاطم دادم خودم بھ کھ یا

  .ھستم منتظرش ام فھمانده
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 یم ام نھیس بھ را یگوش و کنمیم ارسال را امیپ
 لب ریز بکند گوش را میصدا یحام کھ انگار فشارم،
  :کنم یم زمزمھ

 یحام ،یگذاشت میزندگ بھ پا مییتنھا اوج تو تو، یحام-
 بچھ نیا جز رو یکس گھید من یبذار تنھام ھم تو اگھ

 ھم مورد کی نیا تو! یحام نکن تردم گھید تو ندارم،
  !باش متفاوت ھیبق با

 کنم،ینم افتیدر یحام از یجواب یوقت و گذشتھ یقیدقا
 جملھ و است تر یجد شھیھم از او کھ شومیم متوجھ

 احساسات یرو از تنھا بود زده رفتنش وقت کھ یا
 شودیم حک ذھنم در شیصدا مدام نبوده، یا لحظھ

 یایب یندار حق بشنوم، صداتو خوامینم( بود گفتھ یوقت
 وجودم یسراپا دادنش دست از ترس باز و) من سمت

  .ردیگ یم بر در را
  

 رضا بھشت بھ رمیگیم میتصم پنجشنبھ غروب ھر مثل
 را حق نیا کنم، ادا را است گردنم بھ کھ یحق و بروم
 ستیقرار و قول ام، کرده نییتع خودم یبرا خودم

  !ام گذشتھ و خودم نیب
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 کھ شود یم متوجھ کایال پوشم،یم لباس کھ نیھم
 یم سفارش تنھا کند،ینم چمیپ سوال و کجاست مقصدم

  :کند
 یند لفتش ادیز شلوغ، یحساب ابونایخ و است پنجشنبھ-
  .برگرد زود تا،یگ

 از کھ ییحلوا ظرف و خرما پاکت و دھمیم تکان سر
 کایال. گذارم یم یپاکت داخل را امکرده آماده ظھر
 کرده خبر کھ یآژانس سمت من و کند یم ام بدرقھ
  .روم یم است

  
 قدم یسبکبال با برسم نظرم مورد قطعھ بھ نکھیا از قبل

 اما دھد یم آزارم یحساب ماه مرداد گرم یھوا زنم،یم
 ھستند یباز و دنیدو مشغول کھ کودک چند دنید با

 نیچن نیا است قرار یروز ھم من پسرک کنم یم فکر
 ظرف و زنم یم لبخند بدود، اطرافم خنده و یشاد با

 ھابچھ سمت. کشم یم رونیب پاکت داخل از را حلوا
 یکی کدام ھر و کنندیم تشکر یباخوشحال کھ رمیگ یم

 مورد قطعھ بھ و دھمیم لیتحو لبخند دارند،یم بر
 کھ یرھگذر ھر ابتدا ھمان از. شوم یم کینزد نظرم

 خرما پاکت یوقت کنم، یم تعارف او بھ را خرما نمیبیم
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 دارم،یم بر قدم زدانی آرامگاه سمت شود، یم یخال
 زدانی مزار کنار کھ نمیبیم را نفر چند کھ نیھم اما

 یرو را چادرم یفور ستم،یا یم یجا در اند،ستادهیا
 شناختھ دید مرا یکس اگر تا رمیگیم ام ینیب و دھان

 یم زیآنال را آنھا دارم کھ لحظھ نیھم درست نشوم،
 کنمینم اشتباه کند،یم نگاھم و گرددیبرم یمرد کنم،

 کھ جوان مرد نیا و ھستند بابا حاج خانواده جمع نیا
 سرعت با! است فراز ندارد، زدانی بھ یچندان شباھت

 سمتم کنم یم حس کنم، یم گرد عقب و رمیگیم نگاه
 یطور کنم، یم تند را میھا قدم دهیترس من و دیآ یم

 و افتدیم دستم از خرما یخال پاکت کھ ام شده ھول
 ھرچھ و بدوم خواھم یم بردارم، را آن ستین یفرصت

 نیا شکمم ینیسنگ اما شوم، دور قطعھ نیا از عتریسر
 را میھا قدم یسبکبال با سابق مثل تا دھدینم را اجازه

  .بردارم نیا از تر تند
  !دینبا د،یدیم مرا یکس دینبا ست،ین من یجا گرید نجایا
 یم خانھ سمت بھ خوردیم چشم بھ کھ یتاکس نیاول با

 آن باز کرده، خوش جا میگلو در ینیسنگ بغض روم،
 یحال با است، زده چنگ دلم بھ بیغر احساس
 ھا یباز گربھ و موش نیا از بندم،یم چشم ندیناخوشا
  ...یدلتنگ ماه چند قدر ،ییتنھا ماه چند قدر ام، خستھ
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠پارت#
  

 من بھ کایال قبال کھ یدیکل با را خانھ در کھ نیھم
  :زنمیم صدا کنم، یم باز بود، سپرده

  کا؟یال-
 شود، یم خارج اتاق از متعجب کھ کشد ینم یطول

 از نشان نیا و دارد تن بھ رنگ یصورت یا حولھ
  .دھد یم گرفتنش دوش

  !؟یبرگشت زود نقدریا چرا-
  .زمیر یم فرو مبل یرو ھراسان و کالفھ

 و حال ھی بزن، زنگ بابا حاج خونھ بھ بردار تلفنو-
  !نھ ای شده یخبر نیبب کن، یاحوال
  .کند یم اخم
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 بزنم زنگ یدیم اورد ،یدیرس راه از کاره کی-
 رهینم جوب ھی تو آبم من یدونینم تو آخھ؟ چرا اونجا؟

  !خالم؟ خانواده با
 را شالم و دھم یم عقب گوشم پشت از را چادرم کش
  .کنمیم باز ھم
  !نھ ای شدن من متوجھ نیبب من، خاطر بھ کایال-

  .شودیم گرد چشمانش
 من ؟یرفت لو آخر ؟یکرد کاریچ تایگ دنت؟ید یعنی-

 نیا بابا خاک؟ سر نرو پنجشنبھ نگفتم بھت بار صد
 یریم ھفتھ آخر ھفتھ، وسط واسھ بذار قرارتو و قول
  !گھید ھستن اونام مشخصھ خب
  :میگو یم حوصلھ یب و کشمیم یپوف

 چند نیا تو جمعھ، چقدر حواسم من یدونیم خوب تو-
 چیھ کردن، رمیغافلگ اونا امروز ده؟ید منو یکس ماه

  !رضا بھشت رفتنینم ساعت نیا وقت
  .آوردیم در یشکلک حرص با
 آخھ نکردن، ھماھنگ شما با رو ساعتش کھ دیببخش-

 قراره خاص روز ھی و ساعت ھی سر تو مثل مگھ ھمھ
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 ،یجست بار دو ،یجست بار ھی خانم تایگ سرخاک؟ برن
  !یشون دست کف سوم دفعھ المصب گھید

 ام قھیشق بھ یفشار و گذارمیم مبل دستھ یرو را دستم
  .کنمیم وارد

 حتاتینص از دست چرا خواستما، ازت کار ھی کایال-
  ؟یداریبرنم

  .ردیگیم یجا کنارم و دیآ یم
 نیا آخھ! خالم خونھ بزنم زنگ یخوایم من از تو-

 اصالً  کردم؟ یکار نیھمچ یک من ھ؟یمعقول یخواستھ
 کنم؟ بش و خوش باھاش بخوام کھ کدومشونم ھمزبون
 ارشادش فتھیم بھم چشمش تا کھ حانھیر خالھ ھمزبونھ

 چھ اون و من ام؟ یعل حاج ھمزبونھ ای شھیم شروع
 از ریغ زبونش کھ ھم نیپرو م؟یبزن ھم با میدار یحرف

 ھی مونھیم چرخھ، ینم یزیچ بھ کردن بارون کھیت
 و اخالق نمیبب نشدم کالم ھم اصال اونم با کھ فراز،

  !دهیکش کدومشون بھ رفتارش
  :دھدیم ادامھ و زندیم یشخندین
 با حانھیر خالھ وقت اون بشم کالم ھم فراز با کن فکر-

  !کنھ بدر راه از پسرمو خوادیم بگھ خودش
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 را دستش ند،یبیم مرا یجد چھره یوقت اما خندد، یم و
  .گذاردیم میپا یرو

 کدومشون نمیبب کن فیتعر امروز؟ شد یچ مگھ حاال-
  دنت؟ید

  :دھم یم جواب و دھم یم ھیتک مبل یپشت بھ را سرم
 یول م،یداشت فاصلھ د،ید منو فراز کنم یم فکر-

 پا دوتا و پوشوندم صورتمو کرد، نگاھم مشکوک
  !فرار دِ  و کردم قرض ھم گھید دوتا داشتم
  .ردیگیم خود بھ یمتفکر چھره

  شناختھ؟ یعنی-
 نگران مادر کی مثل و چرخد یم سمتم زود یلیخ اما
  :توپدیم من بھ
 امبچھ یگینم! ؟یکرد فرار و یدیدو تیوضع نیا با-

 جیگ سرش بخوره، ور اون و ور نیا بھ یھ شکمت تو
  !بره

 شومیم بلند خندم،یم اش بامزه یدلواپس نیا بھ اراده یب
  .کشمیم را دماغش و
  !داره یمھربون خالھ چھ بدونھ اگھ امبچھ-

  .کندیم نگاھم زده ذوق
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  !من خورمیم گرشمیج-
 یم کھ کنم، عوض لباس تا روم یم اتاق سمت لبخند با

  :پرسد
  داد؟ جوابتو یحام یراست-

  .کشم یم یآھ
  !دلخوره یلیخ انگار نھ،-
 در لپ لپ تو از ھوی بچھ او کن فکر تا،یگ بده حق-

 باھاش ییھوی یوقت دهیم دست بھت یحال چھ اومده،
  ؟یبش روبرو

 اما م،ینیب ینم را گریکدی و ھستم اتاق در من کھ نیا با
  :کنم یم زمزمھ و دھم یم تکان سر

 دوارمیام فقط. رفتھ نیب از تشیذھن تمام دم،یم حق-
  !کردم کتمان ازش کھ یقتیحق بابت ازم بگذره
  :میگویم یبلندتر یصدا با سپس

 میباطن لیم برخالف شمیم مجبور نده جواب بازم اگھ-
  !کارگاه برم

  .شودیم ظاھر در نیب ما کھ کنمیم زیآو را چادرم
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 نیا با رو تو ھیبق و وانیک پسره اون ستین مھم برات-
  نن؟یبب شکم
 نگاھش در و کنم یم باز را مانتوام یدکمھ تنھا

  :میگویم
 من بھ نسبت تشیذھن خوامینم کا،یال مھمھ یحام فعال-
  !باشھ بد

  .جود یم تفکر با را لبش گوشھ
 یاین اگھ بده امیپ بھش یدیرس کھ کارگاه بھ نظرم بھ-
 ن،ییپا ادیم مسلما. بھتره ینجوریا باال، امیم من نییپا

 بھ کارش طیمح تو نداره دوست یلیخ سیرئ یآقا چون
  !بده رخ یا گھید اتفاق کار از ریغ

  .دھمیم تکان سر حرفش دییتا یبرا
 یشد حفظ ھم تو کھ گفتم برات یحام از اونقدر-

  !اخالقشو
***  

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١پارت#
  
 یم دایپ را خودم کارگاه یروبرو میآ یم کھ خودم بھ 

 راه قائلھ ختم یبرا ام داده انجام کھ یکار دانمینم کنم،
 از کھ است روز ھفت امروز با اما نھ، ای ستیدرست
 یعنی! یحام یا شده بھیغر چقدر! خبرم یب یحام

 اما! بود؟ یسادگ نیھم بھ نفر دو ما نیب انداختن فاصلھ
 یحرفھا چھ دارم، ھا برنامھ بودنمان ھم با یبرا من

 ام، نزده تو بھ ھنوز و مانده ذھنم یپستو در کھ یقشنگ
 م،یبگو تو بھ مناسب یفرصت در کھ نیا الیخ بھ

 بھ تا باشد ایح و شرم نیا شکستن وقت کھ یفرصت
 دیبا کھ ییکارھا چھ. شود زیانگ خاطره اندازه ھمان

 باعث ریاخ اتفاقات نیا مبادا یحام اما بکنم، تیبرا
 سھم قشنگ یھا برنامھ نیا وقت چیھ وقتِ  چیھ شود

  !یمرگ دق عمر کی و میبمان ما یروز مبادا نشود، ما
 دینبا کشم،یم یسخت نفس زمیانگ غم افکار بھ فکر از
 کوچکم فیک داخل از را لمیموبا! افتاد یم یاتفاق نیچن
 ستیل نیاول جزو یحام نام ھنوز کشم، یم رونیب

 افتیدر یجواب تا دارم دیام ھم باز. است میھا تماس
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 مقابل درست کھ رنگش اهیس لیاتومب بھ را نگاھم کنم،
 ریز مکرر یھا بوق بھ و دوزمیم شده پارک کارگاه
 باشم داشتھ یپاسخ توقع دینبا دھم، یم گوش گوشم

 امیپ کی ھم بار کی یحت ھفتھ کی نیا در یوقت
  !ام نکرده افتیدر او از کوچک

  :زنمیم امکیپ شیبرا کایال شنھادیپ طبق
  باال؟ امیب ای نییپا یایم کارگاھم، یجلو من-
 شکمم یرو را لرزانم دست و کنم یم ارسال را امیپ
 کھ نیا ؟یدار را لحظھ نیا یدلھره ھم تو گذارم، یم
  کند؟ یشق کلھ باز کھ نیا د؟یاین

 از گرفتھ درد کمرم کنم، یم فوت جانیھ با را نفسم
 از یحت نھ و داده امیپ بھ یپاسخ نھ دن،یکش انتظار
 و جوم یم حرص با را لبم. است شده خارج کارگاه

 سمت ام،خستھ ستادنیا نیا از شدت بھ کھ یحال در
 خودت! یحام یخواست خودت تو دارم،یبرم قدم کارگاه
! ستین مھم البتھ کنم، رو ھمھ شیپ را دستم یخواست

 یبرا میبکن وا را مانیسنگھا و نمیبب را تو کھ نیھم
  .ستیکاف من
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 کھ یحال در و رمیگ یم قبل از تر محکم را چادرم
 یم کارگاه در مقابل دھد یم عذابم ھوا یگرما یحساب

  ...ایب ،یحام نشده رید ھنوز. ستمیا
 در یدیناام با تینھا در اما کنم،یم تلف وقت یکم

. است باز مھین شھیھم مثل دھم، یم ھل را کارگاه
 متوجھ یکس کھ است بلند آنقدر ھا دستگاه یصدا
 یگوش امکیپ یصدا ھم تو دیشا نشود، در یصدا
 نیرزمیز بھ ینگاھ ھوم؟! یحام یا دهینشن را لتیموبا
 و است کارگاه نییپا اندازم،یم است دستگاھھا یجا کھ
 ھا دستگاه بلند یصدا. دارد قرار یکوچک دفتر باال
 میتصم خورد،یم گوشم بھ کھ است ییصدا تنھا

 پلھ راه نکھیا تا بروم باال مقابلم یپلھ سھ از رمیگیم
  .کنم انتخاب رفتن نییپا یبرا را کارگاه کیبار
 یحام اتاق کھ یدفتر سمت و روم یم باال را ھا پلھ
. است بیعج یادیز سکوتش. رومیم دارد، قرار آن در
 کھ ادیز جانیھ ای است پلھ سھ نیا رفتن باال خاطر بھ
  ام؟ افتاده نفس نفس بھ

 دفتر وارد و کشمیم چادرم بھ را ام کرده عرق دستان
 روم یم جلو ست،ین یخبر چرخانم، یم نگاه شوم،یم
 کھ یاتاق است، اتاق دربستھ یرو تنھا نگاھم و
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 پارکت یرو میھا گام یصدا. است یحام مخصوص
 را یکس کھ یااندازه بھ نھ اما چد،یپ یم دفتر کف

 احساس آن از شتریب ھا دستگاه یصدا کند، متوجھ
 کنم، یم نگاه کوچک آشپزخانھ بھ یچشم ریز. شودیم

 را اتاق در رهیدستگ کبارهی بھ نمیب ینم را یکس یوقت
 تپش بھ نھیس در من دل و شود یم باز کشم، یم نییپا
  .افتدیم

 یصندل و زیم یرو نگاھم و دھم یم ھل را در آرام
 جلو بھ قدم! ستین ھم نجایا شود، یم خیم پنجره کنار

 اگر کھ یا پنجره روم، یم پنجره سمت و گذارم یم
 ،یریبگ نظر ریز را نییپا کارگاه یتوانیم یکن بازش

 یم یبد یصدا کنم، یم باز را پنجره و شومیم کینزد
 کنار کھ نمیبیم را وانیک کشم،یم سرک آرام کھ دھد

 یحام یوقت کند،یم ینھ و امر و ستادهیا کارگرھا
 یکمرنگ لبخند! کند یم استیر احساس بدطور نباشد

 چشم یحام دنبال بھ و کند یم خوش جا لبم یرو
 یم جا از اتاق در شدن بستھ یصدا کھ گردانمیم

  !پراندم
 نگاه نمش،یب یم باالخره و گردم یم بر یفور
 یرو و دیآ یم جلو دارد، دست در یکاغذ کند،ینم
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 گوشم بھ را بمش یصدا ھمانطور گذارد، یم زیم
  :رساندیم
  ؟یجواھر خانم یخوایم یچ نجایا-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢پارت#
  

 پرد،یم است داده دست دارشید از کھ یخوب حس
 دیآ یم بھیغر میبرا یقدر بھ) یجواھر خانم( یواژه

 اما کنم، یم نگاھش تنھا کند،یم کور را ذوقم تمام کھ
 تو ؛یحام. ندارد را دنمید قصد اصالً  من برعکس او

 یبود نگفتھ ،یبشنو را میصدا یخواھینم یگفت تنھا
 و است ھم در شیھا اخم! یندار ھم را دنمید چشم
  .رودیم کمدش سمت

 وقتتو چند نیا سود برام، بذار تو حساب شماره-
  .برات زمیریم

  :میگو یم کوتاه
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  !ومدمین سودم و کتاب و حساب خاطر واسھ-
  :زندیم زخم و است من بھ پشتش

 تونھیم ھم یا گھید مورد اومدنتون لیدل مگھ عھ؟-
  !باشھ

 طرز از شومیم خوار چقدر رد،یگیم بغضم
 نیا تالشم تمام و کشم یم یقیعم نفس برخوردش،

  .کنم پنھان را بغضم تا است
  !ھست آره-

  .زند یم ورق و دارد دست در یزونکن
 نکنم گمون ختھ،یر سرم رو کار یکل نبودم ماه سھ-
 تا برو زودتر باشھ، گفتن یبرا یمھم موضوع دیبا

  !باال ومدنین ھا بچھ
 نیھم ھست، ھم من بھ حواسش خوب اما است، تلخ
 ندیبب تیوضع نیا در مرا یکس ندارد دوست کھ قدر

  !ھست اوضاعم بھ حواسش دھدیم نشان
  :میگویم و دارم یبرم جلو بھ یقدم

 ،یخبر نھ ،یامیپ نھ ؟یدینم تماسامو جواب گھید چرا-
  !شم؟یم نگران یگینم
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 یپ دانمینم زند، یم ورق را زونکن دارد ھنوز
  .کند ینم شیدایپ کھ ستیچ
ً؟یدق یچ یبرا نگران-  یا گھید کس خودت کھ شما! قا

 دیبا چرا کنمینم درک ،یباش نگران براش تا یدار رو
  !یباش بنده از یخبریب نگران

 کھ یکس بودن سرد تحمل یدانیم چیھ ،یحام یوا
  !است؟ تر سخت ھم نبودنش از یحت یدار دوستش

 یادیز ست،ین خودم دست اصالً  نیا و شوم یم یعصب
 جلو. رودینم من کت تو اصال نیا و شده بھیغر

  .ستمیا یم سرش پشت درست و رومیم
  !کن نگام-
  :میگو یم قبل از تر یجر کند، ینم یحرکت چیھ
  !یحام کن نگام گفتم-

  :دیگویم یفور
! شھیم یعاد نبودنا ،ینباش و نباشم کھ روز چند-

  !نکن تلف وقتو. یجواھر خانم دیبر دییبفرما
  .شود یم گرد یناباور با چشمانم

 حرف نموندن و نبودن از یدار ؟یگ یم یدار یچ-
  !؟یزنیم

@shahregoftegoo



 مرز بھ یدلتنگ. شومیم تر ریدلگ من و زندینم یحرف
 دلتنگ ،یدلتنگ نوع نیبدتر یدان یم رسد، یم جنون
 سابق آدم آن اما است، کنارت کھ است یکس یبرا شدن

 اگر کھ است نیا نفر کی داشتن دوست یبد و ستین
 متنفر تو از ایدن یھمھ یکن یم فکر نکند توجھ تو بھ

  !اند شده
  :میگو یم بغض با
 یم دور خودت از ویک یدار باش مواظب یحام-

  !یکن
  .زند یم شخندین کھ چکدیم اشکم

 خوش روز! ستمین احمق اما وفادارم، من باشھ ادتی-
  !یجواھر خانم
 بغضم کند، دور خود از مرا تا است نیا اش یسع تمام
 من و من بھ پشتش. رمیگیم را اشکم و دھم یم فرو را
  :میگویم او بھ رو

 کھ یمیتصم یپا یعنی ھان؟ ھ؟یچ تعھد یدونیم تو-
 حاضر حال در نکھیا با ،یگرفت بوده خوب حالت یوقت

 بھ تویوفادار نبود جاش پس ،یبمون پاش ھم بده حالت
 آب از زرد تو یحساب چون س،یرئ یآقا یبکش رخم
  !یاومد در
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  .زند یم شخندین و دھد یم تکان سر
 ،ین میحال معھد تعھد من ،یگیم شما کھ نیھم آره-

 چشم بھ ھامون یخوب کالً  ما ستم،ین و نبودم وفادارم
 یخوب شما ھ،یبق سر تو میبکوب میستین بلد چون اد،ینم

ِ  لیتحو دروغ کھ یخوب شما ،یجواھر خانم  مھم آدم
  !یداد تیزندگ
  :زنمیم داد یناچار با و چکدیم اشکم باز

  ...فقط من نگفتم، میزندگ مھم آدم بھ یدروغ من-
 اش نشستھ خون بھ نگاه و چرخد یم سمتم کبارهی بھ
 ییھا دندان با صورتم درون دوزد، یم نگاھم بھ را
  :غرد یم شده دیکل
 گھید... برو نجایا از کنم؟ ازت یخواھش ھی شھیم-
 من شیپ گذشتھ یگندکار واسھ حیتوض بھ یازین

  !یجواھر خانم برو برو،... یندار
 خودت با یک از بودم؟ شده یجواھر خانم یک از من

  !یکن صدا نگونھیا را من خلوت در یبست عھد
 ھم بھ بود، برده کار بھ لحنش در کھ یتحکم با لبانم

 چون کنم، ییگوگزافھ ندارم یسع شوند، یم دوختھ
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 یعصب نگاه جرات گرید کھ است پس یقدر بھ ھوا
  .ندارم را اش

 یم بازش روم یم اتاق در سمت و کنم یم عقبگرد
 غم اتاق آن از ممکن حالت نیتر افتضاح با و کنم

 یدلتنگ حس و دیآینم در نفسم. شومیم خارج گرفتھ
 یا گرفتھ میتصم کھ یحس... آمده سراغم بھ یبیعج

 شودیم تا فقط و یریبگ اش دهیناد و یکن فراموشش
  ...یشو دور

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣پارت#
  
 یم کایال یصدا فشارم، یم را در زنگ حوصلھ یب
 باز در) منم کن، باز( یجملھ گفتن از بعد من و چدیپ
 چادرم یخلق کج با شوم، یم وارد کھ نیھم. شود یم

 یم شیصدا کھ روم یم اتاق سمت و آورم یم در را
  :دیآ
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  ؟یندار دیکل مگھ تو-
 یعصب و کالفھ. شومیم اتاق وارد و میگوینم چیھ

 دلم. نمینش یم نیزم یرو و اندازمیم یکنار را شالم
 بدتر را حالم ھوا یگرم و رود یم ضعف یگرسنگ از
  .کند یم
  .دیآیم سراغم بھ بعد و زندیم را کولر دیکل کایال
  !ھمھ تو ھات سگرمھ ھیچ-

 یم یخوب حس خورد یم تنم بھ چھیدر از کھ کولر باد
  :کنم یم زمزمھ یاعصاب یب جبھھ ھمان در اما رمیگ
 شیپ کردم یم فکر کھ طورھمون شد، تموم گھید-

  نگفتم؟ ذاره،یم تنھام اونم بودم گفتھ رفت،
  :زندیم را خودش حرف باز کایال
  ...تایگ ھیعصب االن اون-

  .کنم یم نگاھش نیخشمگ
ِ  من؛- ِ  دارم، ازین بھش کھ االن  باشھ خوام یم کھ االن
 دردم بھ گھید بعدا دیشا باشم، داشتھ گاه ھیتک ھی تا

 بھش: مثل ییھاجملھ گفتن از کن بس ھم تو. نخوره
 نداد اجازه یحت اون! ھیعصب و است شوکھ و بده حق
 حق من. بگم بھش ترسم از نداد اجازه بدم، حیتوض من

@shahregoftegoo



 مونده و رونده جا ھمھ از من ستم؟ین یعصب من ندارم؟
 حرف نموندن و رفتن از نداشت حق اون کایال ستم؟ین

 من احساس و فکر از نکھیا بدون نداشت حق بزنھ،
 تو کھ ادیم یکی یوقت! کنھ ختم رو قائلھ بشھ باخبر
 یتوق بھ یتق تا نداره حق گھید گھید بمونھ تیزندگ

 مسائل ھمھ با ینفر دو تا موند یم دیبا بزنھ، جا خورد
 دینبا دونست،یم خوب منو اوضاع کھاون! میبجنگ

  !دینبا خدا، امان بھ کرد یم ولم ینجوریا
 یم نگاھم تنھا است پر توپم یحساب ندیبیم کھ کایال

  .شودیم خارج اتاق از و کند
 کرده گم یارزش با شئ انگار زم،یریم اشک یآشفتگ با

 مھم آدم دو ماه، ھشت عرض در خواست ینم دلم ام،
 نیھم در حاال قایدق اما بدھم، دست از را ام یزندگ
 یتر آخر ھستم، کھ یینجایا از درست. ھستم طیشرا

  !ندارد وجود
 داخل را لباسم. شومیم بلند و کشمیم باال را ام ینیب

 را لمیموبا یگوش. پوشمیم یگشاد لباس و گذارمیم کمد
 یعکس تنھا بھ روم،یم اشیگالر سراغ و دارمیبرم
 من دارد، یکمرنگ لبخند کنم، یم نگاه دارم او از کھ
 ترپررنگ اما من لبخند دارم، حضور کنارش ھم
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 کی برعکس ست،ین دونفره عکس کی نیا است،
 گرفتھ کارگاه دفتر داخل کھ بوده نفره چھار عکس
 یا ماھرانھ شکل بھ من اما بود، وانیک تولد شده،
 تنھا و بودم کرده کات را ماھرخ و وانیک ریتصو

  .داشتم رهیذخ را نفر دو خودمان عکس
 عکس بھ یحت کنم یم یحسود یگاھ ،یحام یدان یم

 داشتھ، را تو یروز کھ ییھا عکس بھ خودم، یھا
ِ  حال بھ خوش   !داشتنت بود خوب چھ روزھا، آن من
 ھم و خواھمشیم ھم گذارم،یم کنار را یگوش کالفھ

 چیھ حاضر حال در یول کنم، فراموشش خواھم یم
  !ستین دادن رخ حال در ھانیا از کدام
***  

 مادرم نگران یصدا بھ و کنم یم وصل را تماس 
  .سپارم یم گوش

 کنم؟ کار چھ تو یخودخواھ دست از من آخھ تا؛یگ-
  ؟یا دنده کی و شق کلھ نقدریا چرا
 را مادر یگذار گلھ تنھا طیشرا نیا در بندم، یم چشم

  !داشتم کم
  ؟یاآشفتھ ینجوریا کھ شده یچ مامان-
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  :دیگو یم قبل از تر یعصب
 ما بھ تو مدت نیا تمام شدم متوجھ تازه چون ام آشفتھ-

  !یگفتیم دروغ
 اجازه! است دهیفھم باالخره پس کنم، یم سکوت

 برخالف اما کند، یخال سرم را تشیعصبان تا دھمیم
  :دیگویم تصورم

 دهینم اجازه معصوم طفل نیا وجود کھ فیح ف،یح-
 حالتو مراعات فقط کنم، یخال تو سر مو یدل دق من
  !ادیز یلیخ م،یعصبان دستت از یلیخ واِال تایگ کنم یم

  .کشمیم یبلند نفس
 یچ یبگ من بھ کامل آرامش در شھیم جان مامان-

  شده؟
 از چرا زنم؟ یم حرف چھ از من یدون ینم تو یعنی-

 یگفت دروغ بھ چرا ھان؟ رون؟یب یزد فتاح حاج خونھ
 یفتاح حاج شیپ کھ نیا حساب رو من ؟ییاونجا کھ

 ییکجا االن معلومھ ،یبش موندگار مشھد دادم اجازه
  کھ یبود کجا مدت نیا تایگ بگو راستشو ھان؟ ت؟و
  ؟یگفت یم دروغ من بھ مدام
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 با دھم، یحیتوض حدش یب ینگران یبرا نکھیا از قبل
  :پرسم یم اضطراب

  ؟یدیفھم کجا از تو مامان-
  :شود یم معمول حد از بلندتر شیصدا

! نھیھم خاطر واسھ پره ازت دلم یلیخ گمیم یوقت-
 یگفت دروغ بھ چرا نبوده، دوتا یکی کھ دروغات

 بھ گھید یگفت چرا شده؟ عوض فتاح حاج خونھ شماره
 ھمون و ایدر بھ زدم دلو امروز نزنم؟ زنگ اونجا

 کفشتھ، بھ یگیر ھی بودم دهیفھم چون گرفتم، رو شماره
 متوجھ تا برداشت، رو یگوش یحاج پسر بلھ، دمید ھوی

 یوا ست؟ین تھران مگھ خانوم تایگ گفت ام،یک من شد
 ما جز بھ نفر چند بھ تو تا،یگ تو یھا دروغ دست از

  ھان؟ ؟یگفت دروغ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴پارت#
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 ستم،ین تھران من بود دهیفھم فراز پس گزم، یم را لبم
 را او کامال رضا بھشت در دارشید گرید حاال

 متوجھ گرید حاال خانھ اھل ھمھ پس کند،یم مشکوک
  !ھستم مشھد در من کھ اند شده

 در دارم کھ یکمردرد وجود با و شوم یم بلند یحرص
  .روم یم راه خانھ

 یذاشتیم گریج رو دندون ھم گھید ماه دو جان مامان-
 حاج خونھ یزدیم زنگ بعد اد،یب ایدن بھ بچھ نیا تا

  !مامان کھ یکرد خراب زویچ ھمھ آخھ! بابا
  ؟یزن یم حرف یچ از-
  .زنم یم ھیتک کانتر بھ و کشم یم یقیعم آه
 یحاج خانواده بھ رو بچھ موضوع اصالً  من مامان-

  !نگفتم
  :رود یم ھوا بھ باره کی بھ غشیج
  !؟یچ-

  :کشدیم داد کھ دھمیم فاصلھ گوشم از را یگوش
  ؟یمشھد اصال تو تا؟یگ یبود کجا مدت نیا بگو فقط-

  .زنمیم میموھا بھ یچنگ
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 یخونھ اومدم کھ شھیم یماھ سھ مامان، معلومھ خب-
  !حنانھ خالھ

  :پرسد یم تیعصبان ھمان با
  ھ؟یک گھید حنانھ خالھ-
  .بودم کایال شیپ مدت نیا من گھ،ید زدانی یخالھ-

  :درد یم را گوشم پرده غرشش یصدا
 کم خدا یا ن،یزم نیا یرو از برداره منو بگم خدا-

 جگر بھ خون و خوردم غصھ تینکبت یزندگ واسھ
 مگھ آخھ نم؟یبب چشم بھ شدنتو آواره دیبا االن کھ شدم،

 یم یغلط چھ مردم خونھ ؟یندار پدر ؟یندار مادر تو
 روشن فتویتکل مشھد امیم فردا نیھم من... تا؟یگ یکن

 زود م،یداد بھا تو یھاخواستھ بھ یھرچ بسھ گھید کنم،
 االی کن، اس ام اس من یبرا رو خونشون آدرس باش

  !تایگ
 قدر نیا حال بھ تا شود، یم قطع تماس سرعت بھ

  !بودم دهیند یعصب را مادر
 کھ کنمیم نگاه است آمده دیخر از تازه کھ کایال بھ
  :دیگویم
  ؟یستادیوا اونجا چرا-
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 کایال جواب در و کنم یم امکیپ مادر یبرا را آدرس
  :میگویم
 دهیفھم بابا حاج خونھ زده زنگ مامان د،ییزا گاوم-

  !ستمین اونجا
  .کندیم نگاھم مات

  شد؟ یچ خب-
 حسابم بھ ادیب قراره ھم فردا شد، یعصب یلیخ یچیھ-

 خودشون با ببندن پامو و دست بار نیا گمونم برسھ،
  !تھران ببرن
  .برد یم آشپزخانھ بھ را دھایخر و دیگویم ینوچ

 اول ھمون من تا،یگ یآورد در گندشو کارات با ھم تو-
  بگو؟ راستشو خانوادت بھ نگفتم

  .کنم یم نگاھش
 ییجا بابا حاج خونھ ریغ! نگفتم کھ شونشناسمیم آخھ-

 ماه سھ ھمون کھ نجامیا گفتم یم اگھ بمونم، ذاشتنینم
  !زور بھ بودن برده خودشون با منو شیپ
 یم جابجا را لیوسا و کند یم غر غر لب ریز کایال

  .کند
  :میگویم و گذارمیم شکمم یرو را دستم
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 تموم داره داروھامم چکاپ، برم دیبا روزا نیھم-
  .شھیم
  !باھات امیم منم-

  .کنمیم شیتماشا چشم گوشھ از متعجب
  .چرا تو-

  .کشد یم کار از دست و کند یم نگاھم یجد
 مراقب تا کنھ سفارش بھت کمی دکترت خانم بگم امیم-

 اصال و داره باد کلت چقدر بگم خوامیم ،یباش خودت
  !یندار استراحت

  .زنمیم لبخند
  !باشھ کار در یاستراحت نبود قرار اول از خب-

  .آوردیم در یشکلک
 ازین شھ باورت تا ادیب شیپ یمشکل ھی دیبا حتماً  عھ؟-

 یدخترخالھ نیھم ؟یدار استراحت و مراقبت بھ
  ...بابام

  .کنم یم قطع را حرفش
 باباتو خالھ دختر خاطره نیا بار صد کا،یال دونمیم-

 خب یول بده، صبر اونم بھ خدا ،یکرد فیتعر برام
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 و من یبرا یمشکل چیھ انشا ستن،ین ھم نیع کھ ھمھ
  .ادینم شیپ بچھ نیا
 نھ ھست، اوضاعت و خودت بھ حواست تو نھ آخھ-
 بره،یم باال تو واسھ صداشو رسھیم راه از یھرک! ھیبق

  !بکنن مراعاتتو دیبا ،یبش شوکھ دینبا تو بابا
  .کشمیم یقیعم نفس

 یبرا یمناسب مورد یلیخ ،یبود مرد ھی تو اگھ کایال-
  !یشدیم کردن ھیتک
  .خندد یم یمرموز با تیعصبان انیم
  !قربونت کن ھیتک فقط تو جون،-

  .خندمیم بلند
  !مسخره-

  :دیگویم و زندیم ھیتک کانتر بھ
  ؟یبرگرد مامانت با یخوا یم یعنی گمیم-

  .کنم یم نگاھش چپ چپ
 دکترم، نجاست،یا میزندگ تموم برم؟ کجا بابا، نھ-

  !یحام مھمتر ھمھ از قرارم، و قول کارم،
  .چرخاندیم حدقھ در را چشمانش
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 با! ینجوریا بارم ھی ،یکن فراموشش دیبا یگیم بار ھی-
  قربونت؟ یچند چند خودت
 دهیخر کھ ییھا وهیم از و شوم یم آشپزخانھ وارد

  :میگویم و زنمیم یا گنده گاز و دارمیم بر یکی
 انجام اومد بر دستت از یکار ھر اومد مامانم کا؛یال-
  باشھ؟ ،یکن جلب تشویرضا تا یدیم

  .کندیم یچپ نگاه
ِ  من بابا! کنمت یم مشونیتقد یدست دو! پس نھ-  نیا َ

  !ببرنت ذارم یم کجا فندق، نیا خودمھ مال ام، بچھ
  .کنم یم نگاه ذوق با اش یمھربان بھ
  ؟ینکرد درست نیتھچ وقتھ یلیخ یدونیم کایال-

  .کند یم میتماشا لبخندزنان
  ؟یکرد ھوس-

  :دیگویم کھ دھم یم تکان سر
  !آخھ شکمو یگردو اون و تو یفدا بابا، جون-

 گردنش دور پشت از را دستم کھ رودیم زریفر سمت
 و درست گذاردینم شکمم کھ نیا با کنم، یم حلقھ
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 محکم را اشگونھ و شوم یم خم اما کنم، بغلش یحساب
  .بوسم یم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵پارت#
  
  "بکفلش"

****  
 داشتم کھ یا جھیسرگ با تا گرفت را میبازو ریز یزن
 از یناش جھیسرگ نیا نخورم، نیزم قبرھا سنگ یرو

 و ونیش یصدا بود، نخوردن یکاف یغذا روز ھفت
 خفھ ھمھمھ نیا نیب من یصدا کھ بود باال آنقدر ھیگر

! کھ بودم نداده سر ونیش و بودم نزده ضجھ کم بماند،
  .نبود یکم زمان بودم، ستھیگر روز شبانھ ھفت اندازه

 انگار افتاد، مادر بھ چشمم تیجمع نیماب کھ نیھم
 بھ،یغر زن بھ توجھ یب باشد، گرفتھ تازه یجان بغضم
  .ببرم پناه مادرم بھ تر عیسر چھ ھر تا کردم باز آغوش
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 تنھا داغ یبرا چشمانش و بودند دهیرس راه از تازه
 گوشھ و برداشت قدم تندتر بود، قرمز یحساب دخترش

 بھ مرا و کرد باز ھم از را اش یمشک چادر یھا
 را مادر چادر دستانم و ستمیگر یھا یھا. دیکش آغوش
  :گفت دار خش ییصدا با گوشم کنار زد، چنگ

  .مامان یکشت خودتو کھ تو برات، رمیبم-
 یم زخمم یرو نمک انگار گفتیم مادر چھ ھر
  .کرد یم شتریب را داغم د،یپاش

 رمیبم دلت، یبرا رمیبم ؟یآورد خودت روز بھ چھ-
  .اقبالت یبرا
 فقط کھ یحال در دم،ینال گوشش ریز سوزناک من و

 خارج ام حنجره از ییصدا چیھ و خورد تکان لبانم
  .شدینم
  شد؟ ینجوریا چرا مامان-

 و سالم از بعد ھم پدر و داد نوازش را پشتم مادر
  .شد کمینزد گرانید بھ تیتسل

  چطوره؟ حالت بابا تایگ-
 پدرم آغوش بھ من و شد آزاد تنم دور از مادر دستان
  :زدم لب گرفتھ و دار خش باز و کردم پرواز
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  !بابا ستمین خوب-
 گوشم کنار و زد پشتم بھ ضربھ چند بغض با پدر

  :کرد زمزمھ
 یکار گھید بابا، مونھ ینم ازت یچیھ یبمون نجایا-

  !تھران ایب خودمون با مراسم بعد ،یندار نجایا ھم
 در تنھا نداشتم، را کنم یمخالفت پدر با نکھیا حال

  .ختمیر اشک سکوت
 از اما دم،ید یم تار اشک وجود خاطر بھ یحال در
 زن چند نگاه انداختم، حضار بھ ینگاھ پدر شانھ یرو
 از نداشت، یتازگ میبرا بود، زوم من یرو مرد و

 دوش بھ را زشانیانگ ترحم نگاه حاال بھ تا اول روز
  !بودم دهیکش

 پشتم یا یصندل مادر کھ گرفتم فاصلھ پدر از آرام
  .نشاند شیرو مرا اجبار بھ و گذاشت

 شده متوجھ تازه آمد کنارم سوم روز مراسم مثل کایال
  ...زدانی آه... است زدانی دخترخالھ کھ بودم
 گریکدی و گرفتم را دستش. ببوسد را صورتم تا شد خم
  .میدیبوس را
  ؟یبھتر زمیعز-
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 کھ دادم، تکان سر بود، آمده سراغم بھ کھ یا سکسھ با
 کیش دو ھر رفتند، بابا حاج سمت کھ دمید را مرد دو
 سمت سپس و دادند دست بابا حاج با دهیکش اتو و

 رفت نیپرو سراغ تر جوان مرد رفتند، حانھیر مامان
 عرض دارد کھ شدم متوجھ سرش و دھان حرکت از و

 یحالت با و خورد تکان لبانش سپس کند، یم تیتسل
 چشم نیپرو لحظھ نیھم کرد، نگاه نیپرو بھ یسوال

 سمتم بھ سر با سپس دوخت، چشم من بھ و چرخاند
  .کرد اشاره

 مرد اهیس نگاه در نگاھم سرخ و باز مھین یچشمان با
 تر مسن مرد سراغ کھ دمید بعد یکم و خورد گره

 مرد سر پشت دستش آمدند، من سمت اشاره با و رفت
. بود حالش کمک رفتن راه در ینحو بھ و بود مسن
 یکم شیر تھ و بود یا قھوه آفتاب نور در شیموھا

 داخل را اش یمشک راھنیپ داشت، صورت یرو
  .بود کرده تیھدا اش یمشک و چسب نیج شلوار
 نشناسم، ھم را مردھا نیا کھ نداشت تعجب یجا چندان

 شناختم، ینم را زدانی اقوام از کی چیھ من واقع در
 بابت ھم آن بود، آشنا چشمم بھ شان ھیھمسا خانم تنھا
  .بود حانھیر مامان بھ مداومش یھا زدن سر
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 زدم پس یحال یب با را اشکم و کردم صاف را میصدا
  .کنم باز لب از لب بتوانم شان تیتسل جواب در تا

 زودتر و کرد یشدستیپ کایال آمدند، کینزد دو ھر
  !داشت ییآشنا مرد دو نیا با انگار داد، سالم

 کایال جواب در جوان مرد کھ شدم بلند یصندل یرو از
 خطاب افتاده نییپا یسر با مسن مرد داد، تکان یسر
  :گفت من بھ
  !باشھ آخرت غم جان، عمو ینینب غم-

  :رساندم گوشش بھ را فمیضع یصدا
  .نیآورد فیتشر نیکرد لطف. ممنونم یلیخ-

  :گفت و داد تکان یسر مسن مرد
 آشنا باھم زودتر نبود قسمت جان، عمو اس فھیوظ-

 بود، یعاقل و خوب بچھ زدانو،ی کنھ رحمت خدا م،یبش
 دیمروار کی مثل یعل حاج خانواده تو بود، جربزه با
 شھیھم یعل حاج بھ د،یدرخش یم صدف تا چند نیب
(  دهیبع یپسر نیھمچ یمادر و پدر نیھمچ از گفتمیم

 یحرف بابت حتما میبود یگرید تیموقع در اگر دیشا
 اما شدم یم متعجب و دادم یم نشان واکنش زده کھ

 یبرا یینا کھ بودم داغون و خستھ یا اندازه بھ حاال
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 ھم خدا گل، بود گل زدانی)  نداشتم زبانم جنباندن
. امرزهیب خدا. شو خوب یھا بنده کنھ نیگلچ بلده خوب

 کیتبر ازدواجشو و نمشیبب ھا یآخر نیا نشد فرصت
 تیجمع نیا کنھیم باور یک. نداد مھلتش اجل بگم،
 واسھ دیبا باشن، شده جمع ھم دور زدانی خاطر واسھ

  ...عزاش واسھ نھ اومدن یم شیعروس
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶پارت#
  
 حرف با را من دل بود بلد خوب یلیخ رمردیپ نیا

 کروفنیم خوان روضھ از اگر دیشا دھد، خراش شیھا
 زنان اشکِ  شیھا حرف با بود بلد خوب گرفتیم را

  .اوردیب در را مجلس
 مردد بود، شده من بیعج حال متوجھ کھ جوان مرد
  :کرد زمزمھ و گرفت را مسن مرد یبازو
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 تر نیسنگ ھست کھ ینیا از شونو داغ آقاجون،-
  !نینکن
  .دمیکش یسخت نفس و کردم نگاھش یحال یب با
 بود وقتش... بود یخوب مرد زدانی نیگیم درست-

  ...دیسف کفن ھی نھ کنھ، تنش یدوماد لباس و رخت
 با افتادم، ھیگر بھ باز و کنم کامل را ام جملھ نتوانستم

 جوان مرد کھ گذاشتم کایال شانھ یرو را سرم یتابیب
  :گفت و دیکش یقیعم نفس

  .اجازه با بده، صبر بھتون خدا-
  .شدند دور ما از و گرفت را پدرش دست

 رابطھ متوجھ بود برده کار بھ کھ یآقاجان ی واژه از
  .شدم شان یپسر و پدر

 سر ھیگر یسودا بودند، یکسان چھ آنھا بدانم آنکھ یب
  :گفت گوشم کنار کایال کھ دادم

  !شد بد حالش حانھیر خالھ یوا یا-
 مامان دور کھ دمید را زن چند و کردم بلند سر منگ

 با ھم من صحنھ نیا دنید با. اند زده حلقھ حانھیر
  .افتادم یصندل یرو جھیسرگ
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 و داد دستم بھ یآب یبطر دید بد را حالم کھ مادر
 خوردم را آب از یکم د،یپاش صورتم یرو ھم یمقدار

 خودم یرو را مرد دو نگاه کردم باز چشم کھ نیھم و
  .دمیکش باال بود افتاده شانھ یرو کھ را چادرم دم،ید
 یبرا پدرش با کھ بود یجوان مرد ھمان مردھا از یکی

 یا یعسل نگاه کھ یکی آن اما آمدند، تیتسل عرض
 کھ انگار نگاھم با و بود زده زل من بھ بھت با داشت
 یواژه لب ریز و داد تکان یسر باشد شده ھول

 خوش یمشک شلوار و کت. کرد تکرار را) سالم(
 یدست کنار مرد از تر یرسم و داشت تن بھ یدوخت
  .بود دهیپوش لباس اش
 خش ییصدا با مادر بھ رو و گرفتم نگاه یحال یب با

  :گفتم دار
  مامان؟-

  .آورد کمینزد را سرش
  ؟ جانم-
 مثل مامان؟ یبمون کنارم شھیم تھران؟ ینر شھیم-

  .شمیپ بمون نذار، تنھام زود سوم مراسم
  :گفت یدلسوز با و داد ماساژ را میھا شانھ
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 شتیپ ستین قرار گفتھ یک بعدم مامان، میھست فردا تا-
  .زمیعز برمت یم خودم با باشم؟

  .کردم کج سر بستھ چشمان با
  تھران؟ امیب کنم ول زدانوی چطور-
  :دادم ادامھ ھیگر و بغض با
 برگردم، ریبگ طیبل برام گفتمیم بھش وقت ھر-
  !یبر یخوایم کھ مردم من مگھ گفتیم
  :رفت باال میصدا اراده یب
  ... زدانی یمرد... یمرد تو حاال... زدانی یوا-

 یم ھا نیا تمام با اما زدم، یم ضجھ و بود تار نگاھم
  .است خورده گره من سمت ھمھ یھا چشم کھ دمید
  آمدند، سمتم گرید نفر چند و کایال
 ماساژ را میھا شانھ یکی و داد یم خوردم بھ آب یکی
 یدلدار قصد مدام و گرفتیم را اشکم یگرید داد،یم
 ینم دردم نیتسک کدام چیھ زدانی اما... داشت را ام

  ...کدام چیھ شد
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 یرو و رفتم اتاق بھ کراستی میبرگشت خانھ بھ یوقت
 مدت نیا تمام کھ زدانی از یلباس... دمیخواب تخت

 زدانی کنم فراموش شدیم باعث بود، زیآو کمد در یرو
 چنگش و شدمیم کشینزد ناباورانھ یگاھ! ستین گرید
 دکمھ یگاھ و ستین زدانی تن کنم باور دیشا تا زدم یم

 یبار نیآخر از. کردمیم بستھ و باز شیبرا را شیھا
  :گفت و کرد زانیآو آنجا از را راھنشیپ کھ
  ؟یکشیم اتوشو زحمت تایگ-
  :بودم گفتھ من و
  !زارمیب دنیکش اتو از من بکنم؟ اعتراف ھی-

 یپافشار با و بود دهیخند زدانی کھ روز ھمان از
  .بود مانده ھمانجا شود، اتو تا گذاشت آنجا را راھنیپ
  :کردم زمزمھ بغض با
 بگو و ایب شده، تر چروک ھم قبل از لباست زدان،ی-

 اتو از گمینم گھید... زدانی ایب... بکشم اتو برات
  ...زدانی گمینم گھید... زارمیب دنیکش
 اتاق در کھ زدم یم حرف زدانی با ام گرفتھ یصدا با

  .شد باز
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 زیخ مین یحال یب با. آمدند داخل مادر ھم و پدر ھم
 یرو مادر و زد زانو میپا کنار تخت نییپا پدر. شدم

  .نشست کنارم تخت
 را سکوت مھر پدر کھ آمد در گردش بھ نگاھم مات

  :شکست
 تو لیوسا نداره، یا دهیفا نجایا موندنت گھید بابا، تایگ-

  .تھران میگرد یبرم کن جمع
 پدر حرف ی ادامھ در و دیکش میبازو بھ یدست مادر
  :گفت

 برات یزیچ آه و اشک و یدرموندگ جز موندن نجایا-
 یلیخ ،یشناس یم کھ ھم رو یحاج خانواده نداره،

  !مامان ستین صالح بھ نجایا موندنت حساسن،
  :آمد در چاه تھ از انگار میصدا

  زده؟ یحرف بابا حاج-
 نگاه نیھم دوخت، پدر بھ را اش درمانده نگاه مادر

 پا اتاق در سمت و شوم بلند تخت یرو از تا بود یکاف
  .کنم تند
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 من اما آمد، دنبالم بھ پدر و زد میصدا یفور مادر
 یسالن. بودم گذاشتھ سالن بھ پا و کرده باز را در گرید

  !بودند نشستھ پوش اهیس مھمانان دورتادورش کھ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧پارت#
  

 دم،ید مجلس صدر را بابا حاج یوقت و چرخاندم چشم
 با نبود مھم میبرا یحت امد،ین چشمم بھ کس چیھ گرید

  .کنند یم براندازم دارند چطور سالن بھ ورودم
  .کردم تند قدم بابا حاج سمت
 را ھا قدم نیا م،یپاھا در ضعف نیا با چطور ماندم
  !داشتمیبرم
 انگشتانش دور یحیتسب و بود نییپا سرش بابا حاج

 مرد یھا صحبت بھ حواسش تمام انگار گرداند،یم
 از تر دیسف و نامرتب لشیبیس و شیر بود، دستش کنار
  .آمد یم چشم بھ قبل
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 جوراب بھ چشمش کھ نیھم ستادم،یا کنارش درست
  .گرفت باال را نگاھش افتاد، ام یمشک ساق یھا

 یم اشکم کھ طور ھمان و زدم زانو شیپا مقابل یفور
  :کردم گلھ دیچک

 تو ندارم ییجا زدانی بعد کردم؟ تون خستھ بابا حاج-
 اجازه گھید شھ؟یم بد تون حال نینیب یم منو تون؟ دل

 یزندگ کھ ییجا شده، بزرگ زدانمی کھ ییجا ندارم
 تا بمونم ندارم اجازه باشم؟ ده،یکش نفس کھ ییجا کرده،
 نیتسک بشم ندارم اجازه م؟یبخور نبودشو غم باھم

  ؟یکن یم رونمیب ات خونھ از بابا حاج درداتون؟
 عیسر یلیخ و شد زوم میھا اشک یرو ماتش نگاه
  :داد پاسخ

... یناموسم... یعروسم تو زده؟ یحرف نیھمچ یک-
 یم رونیب اش خونھ از شو ناموس یحاج گفتھ یک

  کنھ؟
  :گفتم یوقت دیلرز لبانم

 بھم خودش نگاه شیپ... کنھ یم نگات داره زدانی-
 تنھاش و بمونم بود زنده یوقت مثل خوامیم بده، اجازه
 اگھ بگو ده،یم اونو یبو شھر نیا یھوا بگو... نذارم
... بزنم سر بھش و اش خونھ برم تونم ینم تھران برم

@shahregoftegoo



 یم نیپرو دخترت مثل منو شتون،یپ بمونم اگھ بگو
  ...بگو... بابا حاج بگو... یدون

  :کرد زمزمھ و شد جمع دگانشید در اشک
  ...بابا طوره نیھم... طوره نیھم-
  .گذاشتم شیبازو یرو را سرم و شدم خم ھق ھق با
 آزارم خانواده یاعضا نگاه روز ھفت نیا در یحد تا

 ھا نگاه نیا تحمل زدانی دادن دست از از، ریغ کھ داده
 چیھ کھ ییھا پچپچ و نگاه. بود تلنبار میھا غم یرو ھم

 قصد عمل نیا با! ستیچ علتش بدانم نداشتم دوست
 نیپرو و حانھیر مامان جملھ از ھمھ چشم شیپ داشتم

  !است محکم خانھ نیا در ھنوز میپا جا شوم مطمئن
 نگاه مادر بھ کرد، بلندم و گرفت را بغلم ریز یکس

  :گفت رلبیز کھ کردم
 چشات گھید بسھ... یشد نابود... جان تایگ باش آروم-
  ...نداره موندن باز ینا

 بودند نشستھ سالن دور تا دور کھ یمھمانان تمام نگاه
 نیپرو و حانھیر مامان کھ یمبل کنار از بود، من سمت

 و خشک نگاه در نگاھم کھ میشد یم رد بودند نشستھ
  .خورد گره حانھیر مامان روح یب
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 شیپ را رفتن بحث پدر نھ گرید میبرگشت اتاق بھ یوقت
 یقصد چھ کھ بود دایپ شان نگاه از اما مادر، نھ د،یکش

  .دارند
  

 فرو زدانی بالشت در سر تنھا و تک کھ بود شام وقت
 را کنم درددل ھم زدانی با نکھیا ینا گرید بردم،
  !نداشتم
 بھ کھ ییخرما و قند شربت جز و بود خی میپا و دست
  .نرفت نییپا میگلو از یزیچ بودند برده دھانم بھ زور
 یم سالن داخل از ظروف و ظرف برخورد یصدا
 مقدمات و بودند سفره کردن پھن یپ در ھا خانم آمد،
 بھ کھ بود قران صوت یصدا تنھا نیا از قبل تا شام،
  .خورد یم گوشم

 انگار بودم، خستھ خواست،یم راحت خواب کی دلم
 کس من از قبل باشم دهیفھم بعد و کرده فتح را یکوھ

  است، کرده علم اش قلھ نوک را پرچم یگرید
  !مرده دل و مچالھ حد نیھم تا
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨پارت#
  

 یا تقھ با اتاق در کھ افتادند ھم یرو سوزناکم چشمان
  .شد باز

  ؟یخواب خانم تایگ-
 الغرش اندام. کردم نگاه کایال بھ و کردم باز چشم

 اما بود، انینما در انیم از یمشک دامن و بلوز انیم
 ینیس. شد داخل لبخند با دید را بازم مھین چشمان یوقت
 ضربھ با سرش پشت را در و داشت دست در ییغذا

  .بست شیپا
 بھتر چھ گفتم ست،ین من واسھ جا سفره دور دمید-

  .بخورم شما با شاممو
 تخت یرو و آمدم در درازکش حالت از یکرخت با

  .نشستم
  .ندارم لیم من بخور، شامتو باش، راحت شما-
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 یزیچ ییتنھا ندارم عادت کال من قھره، کھ ندارم لیم-
ِ  ره ینم نییپا گلوم از یدونیم اصال بخورم،  جون

  .نیبش نجایا ایب گھید نکن رد دستمو. خودم
 سفره یفور و گذاشت نیزم یرو را ینیس و شد خم

  .کرد پھن و برداشت داخلش از یکوچک
 من شکم یصدا ھمزمان و دیچیپ اتاق در مرغ پلو یبو
 دروغ توانستم ینم کھ خودم بھ بودم گرسنھ آمد در ھم

 آخر بروم سفره سر بر شدیم مانعم یزیچ اما م،یبگو
  :زدم لب و اوردمین طاقت ھم
  !زدانھی ھفتھ شب یغذا نیا-

 دست بھ کھ یبشقاب کرد، نگاھم و کرد بلند سر ایالک
 شده کج یسر با و گذاشت سفره یرو را بود گرفتھ
  :گفت

 شھینم کھ ینجوریا یول رو، پسرخالھ کنھ رحمت خدا-
 فکر ،یدیم شکنجھ خودتو یدار فقط شما جان، تایگ
 در روحش االن یکن یم فکر ھ؟یراض پسرخالھ یکنیم

  آرامشھ؟
  .دوختم چشم کایال یھا لب بھ مات و دیلرز پشتم
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 اشک بخواد پسرخالھ مدت نیا تو بود شده حال بھ تا-
 یلجباز و قھر و یناراحت بخواد بود شده نھ؟یبب شمارو

  نھ؟یبب خودتو با
 او و دادم تکان ینف عالمت بھ را سرم فقط گم در سر

  :داد ادامھ
 ینجوریا خانمش نھیبب یوقت االنم قربونت، خب-

 خب فتھ،یم پا از داره ینجوریا کنھ،یم تیاذ خودشو
 ساختھ دستش از یکار چیھ و کشھیم عذاب روحش

 امرزویخداب اون تن نھ کن تیاذ خودتو نھ پس. ستین
  .قربونت آخھ دِ  نکن یلجباز ایب پاشو بلرزون، گور تو
 یپا کنارش و برداشتم زیخ تخت یرو از اراده یب

 قاشق یفور و زد میرو بھ یا گنده لبخند. نشستم سفره
  .داد دستم بھ یچنگال و

 کرد اشاره کھ کایال بھ بعد و کردم نگاه دستم بھ مردد
 د،یبگو سخن یکودک با کھ انگار آھستھ و شوم مشغول

  :گفت
  .بخور قربونت، بخور-

 یم دستم کھ یحال در و بردم بشقاب داخل را قاشق
 فراوانش زرشک و زعفران کردم، پر پلو از دیلرز

  .بردم دھانم سمت آرام و گرفت جان دگانمید مقابل
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 چنگالش با و گذاشت مقابلم یماست ظرف یفور کایال
  :کرد نجوا سپس. بخورم تا کرد تکھ میبرا را مرغ

  ؟یدار خواھر شما خانم تایگ-
  .کردم نگاھش

  .ندارم نھ-
  ؟یچ برادر-
  !فرزندم تک ندارم، اونم-
 مادرت، و پدر واسھ یزیعز نقدریا ھمونھ پس اوه-

  .براشون کنھ حفظت خدا
  :داد ادامھ کھ کردم تشکر

  سالتھ؟ چند نمیبب-
  :گفتم جواب در و خوردم دوغ از یا جرعھ

  ؟یچ شما ک،ی و ستیب-
  :گفت کبارهی بھ باشد دهیشن یخوب یلیخ خبر کھ انگار

  !سھ و ستیب منم ول،یا-
  :کرد فیتعر خوردن نیح تاب و آب با بعد

 یس کایمل دارم، خودم از بزرگتر خواھر ھی من-
 اش خونھ و کرد ازدواج شیپ سال چند سالشھ،
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، ِ  مامانم بھ اش ھمھ بودم کھ کیکوچ م،یبگذر بجنورد
 یکی منم دارن کوچولو خواھر دوستام ھمھ گفتم یم
 بودم بچھ)  دیخند و(  اس خالھ خونھ انگار خوام،یم
 یکار دست خودشو رفتھ مامانھ دونستم یم چھ گھ،ید

  !ارهین بچھ گھید کھ کرده
 با باشد آمده خوشش کھ انگار دمیخند کوتاه اراده یب

  :گفت خنده
 نیا نکن فکر البتھ داشتم، تر کیکوچ خواھر عشق-

 یزیچ نیھمچ ھی دلم ھمچنان نھ ھا، دهیپر سرم از فاز
  !خوادیم رو
 اتاق در یگرید شخص کھ انگار و زد یچشمک بعد

 ادامھ آھستھ برسد او گوش بھ شیصدا نخواھد و باشد
  :داد
  !بدم؟ زن بابامو ھیچ نظرت-
 با د،یخند بلند و داد تیھدا عقب بھ را سرش بعد و

 و حال از نبود، خودم دست کردم، شیتماشا لبخند
  .بود کرده فارغم احواالتم

  :گفت و دیکوب شیپا یرو محکم
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 یزیچ مامانم بھ بمونھ خودمون نیب تروخدا یوا-
  !کنم نگاه ماھواره ذاره ینم گھید وگرنھ ،ینگ
  :داد حیتوض کھ کردم شیتماشا بھت با
 رو ماھواره دستگاه شھیم یعصب دستم از یوقت مامانم-

  !دونھ یم منو ضعف نقطھ المصب کنھ،یم جمع
 یبو و خانھ نیا از دور بھ و دمیخند آرام حرفش بھ

  :گفتم شیعزا
 حانھیر مامان و بابا حاج ھیشب مامانت کھ بیعج چھ-

  !انیجر نیا سر ستنین یتعصب
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٩پارت#
  
  :گفت بود آمده خوشش من یھمراھ از کھ کایال
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 از کنھ، یم فرق فازشون کال نایا خالھ یدون یم خب-
 ادی کایال بھ خوند یم مامانم گوش تو خالھ ادمھی یوقت
  !سرش بذاره چادر بده
  :داد ادامھ سپس دینوش را دوغش از یکم
 انداخت ریگ آشناھا از یکی ختم مراسم تو منو بار ھی-
 ینم خجالت ؟ینذاشت سرت چادر چرا گفت بلند بلند و

  ؟یکش
 تعصبات از وقت چیھ. نموند برام تیثیح و آبرو یعنی

 ھی وقت، چیھ نبودم حجاب یب من. ومدین خوشم شون
 شھینم لیدل ده،یند ینامحرم چیھ منو یمو از الخ

  !باشھ کردن سر چادر فقط یاصل حجاب
 لیاوا بھ رفت فکرم و زدم یکمرنگ لبخند شیرو بھ

 یھا حرف! یخواستگار روز تر، قبل یحت ای عقدمان
 یھا حرف از ھم من انداخت، یم خودم ادی مرا کایال

 تفاوت کی کایال و من اما بودم، دهیرنج حانھیر مامان
 یزدانی من کھ بود نیا ھم آن م،یداشت بزرگ یلیخ

 دلم از را حانھیر مامان رفتار غم محبتش با تا داشتم
  !بود محروم نعمت نیا از اما کایال ببرد، و دیبشو
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 مھین بھ را میغذا بشقاب یک دمینفھم چیھ کایال جوار در
 ینم یاری ام معده گرید کھ بودم ریس یآنقدر. رساندم

  .کرد
  :گفتم و کردم تشکر کایال از
  خوشحالم؟ باھات ییآشنا از یلیخ یدون یم-

  .زد یا گنده لبخند
 ینم. بگو خودم بھ رفت سر ات حوصلھ وقت ھر-

 زنمیم سر امیم بره، سر حوصلت ادیز خالھ شیپ ذارم
 بھ یول اد،ینم خوشش ادیز خالھ دونم یم گرچھ بھت،
  !امیم شتریب شده ھم تو خاطر
 کمکش سفره کردن جمع در و زدم یزیآم تشکر لبخند
  :گفت ناگھان کھ کردم

 زن یپ ھم با میبر دور، دور میبر امیم روز ھی اصال-
  !بابام واسھ میبگرد

 و شد باز اتاق در ھوا یب کھ دمیخند شوخش لحن بھ
 بھ بعد انداخت ما یدو ھر بھ یا یجد نگاه نیپرو

  :گفت و کرد اخم کبارهی
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 خلوت تو ضعف، و غش و ھیگر یسودا ھیبق یجلو-
 یانگار خانم، تایگ زادیدستمر! یشاد و خنده غش غش

  !یزاریب ما غم از
 حرف کردم یم فکر داشتم د،یماس میھا لب یرو خنده

 در یفور کایال کھ ام؟ دهیشن درست را نیپرو یھا
  :گفت نیپرو جواب

 خواستم بود دمغ جون تایگ خالھ، دختر ھیحرف چھ نیا-
  !یشد سوتفاھم دچار کنم، شاد شو دل

  .کرد اشاره ینیس بھ و کرد جمع را صورتش نیپرو
  !رو ینیس اون من بده نکش، مالھ-
 کھ بود اتاق در بعد و داد نیپرو دست بھ را ینیس کایال
  !شد دهیکوب بدجور ما یدو ھر یرو بھ
 را دستش سپس کرد، میتماشا تمام یِ شرمسار با کایال

  :گفت و گذاشت ام شانھ یرو
  !شد من ریتقص ھمش ببخش-

 کایال بھ رو اما بودم، مبھوت آمده شیپ جو از ھنوز
  :گفتم

  !افتاده کھ ھیاتفاق نزن، حرفو نیا-
  :کرد زمزمھ و کرد میتماشا یچشم ریز
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 جون! خودشا واسھ ھیشوھر خواھر نمیپرو نیا یول-
  دستش؟ از یدیکش یچ وقتھ چند نیا من

 کرده فراموش دیشا ای نبود بردار دست دختر نیا انگار
 کی سکھ چطور شیھا یشوخ بابت حاال نیھم بود
  !میشد پول
  .دمیکش یقیعم نفس و دادم تکان یسر

 داشت حق گمونم االنم ھ،یمحترم خانم خانم نیپرو-
 نیا دم،یخند یم اونطور دینبا من دستم، از بشھ یعصب

 ببخش یوا... رفتم ساده خودم بھ زدانوی مرگ یعنی
  ...زدانی منو

 میھا گونھ یرو دستانش و ستادیا مقابلم رتیح با کایال
  .کرد خوش جا
 مثل ھم رو تو زود چھ ایخدا یوا! رو تو نمیبب-

 قربونت؟ یگ یم ھیچ خزعبالت نیا! کردن خودشون
 یول ،یداد دست از شوھرتو درستھ کدومھ؟ حرفا نیا

 مبادا تا یکن میقا سوراخ ھفت تو خودتو کھ ستین قرار
 خدا رو تو! شھ وا خنده بھ لبت و یش کالم ھم یکس با

 فقط اس، خالھ مثل نمیپرو نده، جلوه مھم نارویا رفتار
 توبھ ایخدا و استغفرهللا تا بذاره کج پاشو یکی منتظره

 ای کرده گناه چارهیب اون انگار! ببنده طرف ناف بھ
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 گناھاشو مخصوص یدفترچھ تو واسش نایا قراره
 ستین قرار ،ینکرد یبد کار چیھ تو جان تایگ. سنیبنو
 و خوش یکس با و یارین لبت بھ خنده یدار عمر تا کھ

 بھ غازو، ھی من صد یحرفا نیا کن ول. ینکن بش
 خانواده نیا حرف بھ باشھ قرار اگھ باش، خودت فکر
  !خونھ وونھید کنج یروان ھی یشیم گھید کھ یبر راه
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢٠پارت#
  
 نشدم، ناراحت زد یم را حرفش رک کایال کھ نیا از
 یبرا یعزادار از دور بھ کھ بودم ناراحت خودم از

 گناه انگار بودم، دهیخند کایال یشوخ بھ آنطور ھمسرم
  :گفتم و دمیگز لب تنھا باشم، شده مرتکب یبزرگ

 نیبب گنینم مردم کا،یال گذشتھ روز ھفت فقط-
 از ریغ! انداختھ راه یا خنده کرکر چھ مرده شوھرش

  .شد بد یلیخ یوا... یچ زدانی نیا
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 میھا شانھ بھ یتکان و کرد براندازم متعجب باز کایال
  .داد
 تا،یگ کن دور خودت از رو یزنک خالھ یحرفا نیا-

 یدار کھ اوناس خاطر واسھ تو مگھ مردم؟ کدوم
  ؟یکنیم یزندگ
 بھ من اما زد، یم حق حرف کایال کردم، نگاھش تنھا
  !بود شده پر انمیاطراف یھا تیحساس از گوشم او قول

  
 و پدر یبرا شد، یخال مھمان از بابا حاج منزل کم کم

 شد اتاق داخل مادر اما کردم، پھن جا اتاق داخل مادر
  :گفت و
 میبرگرد حاال نیھم قراره م،یمون ینم شبو ما تا؛یگ-

  !تھران
  :داد ادامھ و کرد نگاھم دیترد با سپس

  ؟یبمون نجایا یخوایم یمطمئن تو-
  .گرفتم سردم دستان در را دستش

 زود ھم سوم مراسم د،یبر کھ زوده یلیخ االن مامان-
  !دیبذار تنھام یزود نیا بھ خوادینم دلم د،یبرگشت
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 بھتره م،یستین راحت نجایا پدرت و من جان؛ تایگ-
 مراسم تا ھم تو خانوم، حانھیر و یحاج بھ میند زحمت

 ستین صالح جا نیا برگرد، ما با بعد یول بمون، چھل
 خودمون شیپ دارن، داماد دارن، بزرگ پسر ،یبمون

  !مامان یترراحت
  .دادم سرتکان

 یکار چارهیب ھم اثیغ آقا برادرمھ، مثل فراز مامان-
 یھماھنگ دادنھ، کمک حال در مدام کھ، نداره من بھ

 رسھ ینم اصال گھ،ید زحمت یکل و سالن و مسجد
  !خونھ ادیب

  .فشرد را دستم
 خودتو حرف تو باز گم،یم من یچ ھر جان مامان-
 بعد بمون چھل مراسم تا ھم تو میگردیبرم ما ،یزنیم
  !تایگ ارین نھ گھید برگرد، ما با دنبالت میایم

 قبول و بستم چشم برسد اتمام بھ بحث نیا نکھیا یبرا
 و کردم یخداحافظ مادر و پدر از یدلتنگ با. کردم

 با یحت و بود شب آخر رفتم، اطیح تا ھمراھشان
 و بمانند را شب نشدند حاضر بابا حاج یاصرارھا

  .فتندیب راه صبح
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 ظرف شد، دیناپد کوچھ چیپ از پدر لیاتومب کھ نیھم
 ھیر بھ را نم خوش یبو و دمیپاش نیزم یرو را آب
 بستن از بعد ھم من و رفت خانھ بھ بابا حاج دم،یکش
 و نیپرو کھ رفتم باال پلھ راه از گذاشتم، اطیح بھ پا در
 کھ یواحد یعنی نییپا طبقھ بھ دم،ید را اثیغ

 کھ یحال در اثیغ رفتند، یم بود خودشان مخصوص
 شب و شد رد کنارم از داشت بغل در را نغمھ دخترش

 دوختم، چشم نیپرو بھ و دادم پاسخ آرام گفت، ریخ بھ
 یفور کھ گذشت کنارم از دیبگو یا کلمھ یحت آنکھ یب

  :زدم شیصدا
  خانم؟ نیپرو-
 و دمیکش یسخت نفس کرد، میتماشا و ستادیا ھا پلھ انیم
  :گفتم یدودل با
 نم،یغمگ و داغدار شوھرم یبرا یزن ھر اندازه بھ من-

  !دینکن قضاوت منو لطفاً 
  :گفت و زد یشخندین
  !یندار قضاوت بھ ازین انھ،یع یچ ھمھ-

 یسوزناک آه رفت، نییپا ھا پلھ از و گرفت نگاه یفور
  شود؟ دوستانھ ما رابطھ بود قرار یک دم،یکش
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 برده خوابش مبل یرو حانھیر مامان شدم، خانھ وارد
 بود، کانتر یرو کھ یپارچ داخل از بابا حاج و بود

 و شد باز سیسرو در د،ینوش یم و کرده پر یآب وانیل
 شده روبرو او با کم یلیخ امروز آمد، رونیب فراز
 ادی بھ را موضوع نیا دمشید کھ حاال تازه و بودم

 بروم اتاق بھ خواستم و گفتم ریبخ شب لب ریز آوردم،
  :گفت بابا حاج کھ
 کن داریب مادرتم بخواب، ییرایپذ تو اریب جاتو فراز-

  .بخوابھ درست
  :گفت و شد رد کنارم از فراز

  .داداش زن دیببخش-
  :گفتم اما شد، مچالھ واژه نیا از قلبم

  !باش راحت-
  :گفتم و شدم اتاق وارد سرش پشت

  !یشد زابراه ھم تو کردم، اشغال اتاقو مدت نیا-
  :گفت و دیکش رونیب کمد داخل از یتشک

  !یزدانی ادگاری شما ھ؟یحرف چھ نیا-
 مان گوش بھ حانھیر مامان یصدا کھ فشردم ھم بھ لب
  :دیرس
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  !خوابمیم تو کنار منم ار،یب من یبرا ھم جا ھی فراز-
. دیرس گوش بھ بابا حاج با نامفھومش پچ پچ یصدا و

 و برداشت اتاق از داشت الزم چھ ھر حرف یب فراز
  .باشم راحت من تا بست را اتاق در بعد رفت، رونیب

 بتواند داشت الزم یلیوسا اگر تا نکردم قفل را در
  .شود اتاق وارد
 چشمانم مردمک بستم، چشم و گذاشتم بالشت یرو سر
ِ کیتار در  ذھنم و انداخت راه یگوشیباز پلک ریز ی

 یخواستگار یبرا اشخانواده و زدانی کھ یروز رفت
 یشناخت چیھ زدانی خانواده از من آمدند، تھران بھ

 بود قرار نبودم، آشنا شان اتیاخالق با یحت نداشتم،
 زمان ماه کی دانمیم فقط شان، نمیبب بار نیاول یبرا
 تھران بھ آمدن یبرا را اش خانواده زدانی تا برد

  .کند یراض
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢١پارت#
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 یھا صندل یرو تا نبود بلند چندان شلوارم روز آن
 گذاشتھ شینما بھ را میپا قوزک بلکھ بپوشاند، را دمیسف

 بود باز شالم بود، کوتاه داشتم تن بھ کھ یزیشوم بود،
 شد، یم دهید شال ریز از میرھا و یمشک یموھا و

 با را دشییتا دید مرا یوقت میمر عمھ دختر فروغ
 اشاره و شصت انگشت یوقت کرد، اعالم دستش اشاره

 چون دمیکش قیعم نفس داد، نشان و چسباند ھم بھ را
 حساس و پسند سخت نبود، فروغ لیم باب یزیچ ھر

 لیفام کل انگار داد یم را یاوک فروغ یوقت بود،
  .چسباندند یم من بھ را دییتا مھر نیا یپدر

 گرفتم، خودم از یعکس و ستادمیا نھیآ مقابل مجدد
 لبخند با و فرستادم زدانی یبرا را عکس بالفاصلھ

 نیس از بعد زدانی تا ماندم منتظر نشستم، تختم یرو
 امیپ بالفاصلھ اما کند، نثارم یاحساس جملھ امیپ کردن

  :داد
  ؟یبپوش تر مناسب لباس ھی شھیم جان تایگ-
 بھ خون کردم، یرو ادهیز شدم متوجھ جملھ نیھم با

 بدھم زدانی امیپ بھ یجواب نکھیا بدون د،یدو صورتم
 را زدانی خانواده من رفتم، لباسم کمد سمت
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 من بھ کوتاه جملھ ھمان با زدانی اما شناختم،ینم
  !است مجاز ریغ ظاھرم بود فھمانده

 در ھم آن دید چادر با مرا بار نیاول دارم ادی بھ
 پوشم چادر ظاھر از بار ھر آن از بعد م،یعبدالعظشاه
 تعجب دید مانتو با مرا کھ بعد دفعھ کرد، یم فیتعر

 کوچک اما شد، شوکھ میبگو است بھتر اصالً  کرد،
  .کند ناراحتم کھ نکرد یحرکت نیتر

 کردم، ضیتعو تر بلند زیشوم کی با را زردم زیشوم
 اطرافم از و بستم را میموھا دادم، رییتغ ھم را شلوارم

 رییتغ نیا ھم خودم ستادمیا کھ نھیآ مقابل کردم، جمع
 و گرفتم عکس مجدد شدم، متوجھ را یدرصد چند
 در زنگ یصدا بار نیا کردم، ارسال زدانی یبرا

 دهیرس اشخانواده و زدانی حال نیا با کرد، رمیغافلگ
 در! ماندم یجا در زدان،ی نظر از دیناام من و بودند
  :گفت و شد داخل یپھن لبخند با فروغ و شد باز اتاق

  !اومدنا-
  :گفت و رفت ھم در اخمش ظاھرم دنید با اما
  !ھیجلف پیت چھ گھید نیا-

 تا شد باعث لیموبا یصدا بدھم، جواب نکھیا از قبل
  .بدوزم چشم زدانی امیپ بھ
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  !خانوم و قشنگ-
 میبرا فروغ کردنترش رو گرید و آمد لبم یرو لبخند
 توانست ھرطور و زد حرف یکل فروغ امد،ین مھم

 مھم میبرا گرید من اما کرد، اعالم را اش یتینارضا
 دنبال و بود اتاق نیا رونیب فکرم تمام بلکھ نبود،
 دست بشنوم، تیجمع نیب از تا بودم زدانی یصدا

  :گفتم تنھا و گرفتم را فروغ
  !میبر کن، بس-

 زدانی خانواده نظر از بدانم آنکھ یب و دمیکش را دستش
 بلند و شدم سالن داخل است، بیعج موضوع کی نیا

 بالفاصلھ و کرد نگاھم زدانی ھمھ از اول دادم، سالم
  :گفت آرام اش خانواده بھ رو و گرفت رنگ صورتش

ِ  تایگ شونیا-   !خانم
 بھ لبخند با و رفتم جلو انداخت، ریز را سرش سپس
 را دستم متعجب و منگ دادم، دست خواھرش و مادر

 یگرد تنھا و داشتند سر یمشک چادر دو ھر. گرفتند
 سالھ ۶ نسبتا یابچھ دختر شد،یم دهید صورتشان
 است، زدانی خواھرزاده شدم متوجھ کھ بود ھمراھشان

 پدرش و بود خواھرش ھمسر کھ سالھ ٣٨ نسبتاً  یمرد
 تازه ظاھرشان از زدند، یم شیصدا بابا حاج ھمھ کھ
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 یتر مناسب لباس بود خواستھ زدانی چرا شدم متوجھ
 کرد، یم معذبم ظاھرم یرو زشانیت نگاه. بپوشم
 مبل یرو و نماندم مقابلشان نیا از شتریب نیبنابرا
  .نشستم

 گرفتند، یجا مبلمان یرو پدر و مادر تعارف با ھمھ
 زدانی گوش ریز کھ شدم یم زدانی مادر پچ پچ متوجھ
  .کردم شان نگاه لبخند با مدت تمام من اما زد،یم حرف

 مادر داد، دستم و کرد آماده را یچا ینیس مادر یوقت
  :کرد باز لب باالخره زدانی
  !برامون زهیبر ییچا خانم تایگ دیدادیم اجازه-
  :گفت مادرش بند پشت نیپرو زد، یعجول لبخند و
ِ  گھید-  تا نیزم ما دوره با حاال یجوونا من مادر

  !دارن فرق آسمون
 دقت با نیپرو کردم، تعارف را یچا و زدم لبخند فقط
 وضوح بھ شد، میابروھا رهیخ و زد زل صورتم بھ
 گوش ریز و گرفت رو و رفت ھم در اخمش کھ دمید

 یوقت افتاد زدانی یرو نگاھم گفت، یزیچ مادرش
 زد لبخند شرم با کنم، تعارف ییچا تا رفتم یم سمتش

  :گفتم طنتیش با لب ریز کھ برداشت یفنجان و
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  !یپیخوشت مرد چھ-
 انداخت، باال ابرو خنده با و گرفت گاز را لبش گوشھ

  !کن اطیاحت یعنی
 را ینیس و رفتم پدرم سمت بھ و کردم جمع را لبخندم

  .گذاشتم اش یکنار زیم یرو
 بھ نیپرو م،یبرو اتاق بھ میخواست صحبت یبرا یوقت

  :گفت کبارهی
  !داداش؟ خان مگھ مونده ھم یحرف-
 کرد، اش یھمراھ ھم اثیغ ھمسرش کھ دیخند آرام و

  :گفت گوشم ریز فروغ
 یدید چطور پشمھ، ھمش کھ دامادم! دراز زبون چھ-
  !؟یدیپسند و

 جلوتر گفتم، یا اجازه با و زدم شیپھلو بھ یا سقلمھ
  .بروم اتاقم بھ تا افتادم راه زدانی از
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ٢٢پارت#
  

 دختر نغمھ سرمان پشت م،یشد اتاق وارد کھ نیھم
  :گفت و شد وارد نیپرو

  !باشم تون مواظب گھیم مامانم ؛ییدا-
 بھ و دیپر باال شیابروھا زدانی اما گرفت، ام خنده من

 سمتم شد، ناراحت خواھرش رفتار از کھ دمید وضوح
  :گفت و دیچرخ

  !خوام یم عذر من-
  :دمیپرس خنده با
  چرا؟-

  .کرد نغمھ بھ اشاره
  !مسخره یحرکتا-

 بود تخت یرو کھ یبزرگ خرس و نشستم تختم گوشھ
  .گرفتم نغمھ سمت و برداشتم را
  .نره سر حوصلت کن یباز نیا با جون، نغمھ ایب-

  :گفت و گرفت دستم از نغمھ
  ؟یدار اتاقت تو عروسک کھ یا بچھ مگھ-
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  :زد تشر زدانی د،یپر باال میابروھا درازش زبان از
 فرستمت یم یکن یدراز زبون یبخوا اگھ نغمھ-
  !نزن حرفم و گوشھ ھی نیبش رون،یب

  
  .شدم رهیخ زدانی بھ لبخند با
  ؟ینیش ینم چرا! اس بچھ الیخیب-
 بھ ینگاھ کرد فرصت تازه و نشست من از فاصلھ با

  :گفت و کرد میتماشا سپس اندازد،یب اتاقم
  ھان؟ ؟ینشد ناراحت کھ امخانواده رفتار از-

  :گفت کھ دادم تکان ینف نشانھ بھ یسر
 ست،ین دلشون تو یزیچ ،یش آشنا تا برهیم زمان-

  .اشتباست شون ابراز نحوه
  :دمیپرس کبارهی بھ و زدم ام چانھ ریز دست

 مثل دیبا کنم، ازدواج تو با باشھ قرار اگھ من-
  بشم؟ خواھرت
  :درآمد شیصدا نغمھ کھ بود ظاھرش منظورم

  چشھ؟ مامانم-
  :گفتم ناخودآگاه و دمیگز لب
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  !نبود ادمی نویا یوا-
  :گفت نغمھ بھ توجھ یب و دیخند آرام زدانی
 تواخالق من ،یبش نیپرو ھیشب خوادینم دلم اوالً -

 کھ ھرجور باشھ، یچ ھر ھم ظاھرت دارم، دوست
  !دارم دوست من یراحت

 تھشو تا من کن عوض لباستو یگفت کھ امشب آخھ-
  !خوندم

 نویا نامناسبھ، واقعاً  ھا لباس یسر کی نیبب خوب-
 کنم مجاب رو تو قھیدق چند نیا خوامینم حاال کن، قبول

 ماشاهللا خودت تو بد، یچ خوبھ، یچ من نظر از کھ
 دلم گمیم فقط ،یکار بھ کنم اجبارت خوامینم ،یعاقل

  !خوادیم یاول از شتریب ظاھرو نیا
  :دیپرس کھ دادم تکان سر

  م؟یکن عقد رضا امام حرم تو ھیچ نظرت-
  :دادم جواب شعف با
  !خوبھ ھم یلیخ-

 ھتل بھ اشخانواده و زدانی و شد تمام شب آن جلسھ
 نظر گفت من بھ کم کم زدانی آن از بعد رفتند،

 مادرش کھ نیا مثال! بوده چھ من بھ نسبت اشخانواده
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 ختمینر یچا من چرا و ام نگذاشتھ سر چادر چرا گفتھ
 گر،ید یجزئ موضوع چند و کرده را کار نیا مادرم و

  .ام زده دست را میابروھا چرا گفتھ ھم خواھرش
  

 کوچک و یجزئ یلیخ نظرم در دمیشنیم را نھایا یوقت
 لحظھ آن در. بودند گفتھ چھ نبود مھم اصال آمد، یم

  :دمیپرس زدانی از سوال کی تنھا
  زدان؟ی درستھ انتخابت نظرت بھ-
  :داد جواب تنھا او و
  !تایگ دارم دوست من باز بگھ یھرچ یھرک-

 حانھیر مامان کنم فراموش تا بود یکاف جملھ کی نیھم
  !داشتند ییھا گلھ و حرفھا چھ نیپرو و

 چادر کردم، رفتار مادرش نظر طبق درست بعد جلسھ
 بھ و ختمیر ییچا بعد نندیبنش تا کردم صبر کردم، سر
 تعارف یچا ھم و باشم داده یسالم ھم تا رفتم ییرایپذ

 ینیس تا بود سختم یلیخ چادر با بود، سخت کنم،
 نشان نکھیا خاطر بھ اما رم،یبگ دست را یچا نیسنگ
 کردم، یعمل را آن ست،ین یجد موضوع کی نیا دھم

 و مادر و شد باران ستاره نگاھش دنمید با زدانی
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 بھانھ را یموضوع چھ بار نیا بودند مانده خواھرش
 بھ گوشم کنند، مانیپش وصلت نیا از را زدانی تا کنند

 و نیپرو یھا پچ پچ بھ گوشم نبود، فروغ یھا حرف
 دوست را زدانی محجوب نگاه فقط من نبود، مادرش
 از خواستم،یم را زدانی اخالق و رفتار من داشتم،

 مثل آمد، یم خوشم داشت را میھوا ھیبق مقابل نکھیا
 یپا بود، گاه ھیتک نبود، سالش و سن ھم یمردھا

 طبق تا کردیم مجاب مرا نیا بود، ستادهیا انتخابش
 و مادر نیب یا بھانھ گرید تا بروم، شیپ اش خواستھ

  .نماند خواھرش
 مدام اما بودند، سپرده خودم بھ را انتخاب پدر و مادر

 جدا ما از یکن قبول اگر کھ کردندیم گوشزد را نیا
 فروغ یطرف از! کجا تھران و کجا مشھد شد، یخواھ

 ما گفتیم مدام و بود ماجرا نیا سرسخت مخالف
 نیا بھ گوشم. میدار فرق خانواده نیا با آسمان تا نیزم

 زدانی با ھا خانواده چشم از دور نبود، بدھکار حرفھا
 ھم آخر م،یزدیم سر ھایطالفروش بھ و رفتمیم رونیب

 از زدانی گرچھ( م،یدیخر حلقھ م،یکرد را خودمان کار
 قرار بازخواست مورد شدت بھ اش خانواده یسو

 خودمون ھمراه یتر بزرگ نکھیا بابت فقط گرفت،
 سرم یمشک چادر بودم، شادمان اما من!) میبود نبرده
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 دادیم ھل عقب بھ را شالم مدام کھ یحال در و گذاشتم
 و دادیم قرار دید معرض در را ام یمشک یموھا و
 یم و دیکش یم جلو را شالم یھ کھ بود زدانی نیا

 نیبزرگتر مرد، نیا مقابل در آمد ینم بدم من د،یخند
  !بکنم را ایدن رییتغ
  

 نیا از ھنوز من و بود گذشتھ شب مھین دو از ساعت
  !شدم یم پھلو آن بھ پھلو

 یخواستگار روز از ،یرفت یگذاشت زود چقدر زدانی
  !گذشتھ ماه شش فقط االن تا
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢٣پارت#
  

 نادر اتفاق کی نیا خورد، در بھ یاتقھ بعد روز صبح
 شالم نشستم، تخت یرو و کردم باز چشم متعجب بود،
  :گفتم دار خش یصدا با و کردم مرتب سرم یرو رو
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  !دییبفرما-
 دادم جواب گفت، یریبخ صبح و شد اتاق وارد فراز

  :گفت کھ
  !ننیبب ھم شمارو خوانیم داداش، زن اومده مھمون-
  .امیم االن باشھ-

 بلند و یمشک لباس بھ یدست و کردم مرتب را تخت
 رمردیپ ھمان بھ چشمم شدم، خارج اتاق از دم،یکش

 تیتسل عرض یبرا پسرش ھمراه کھ افتاد یروزید
 کھ بود ھمراھش ھم یرزنیپ نبود، تنھا آمدند، کنارم

 دهیبخش او بھ را یمھربان چھره تپلش و گرد صورت
 ھمراه شدم متوجھ تازه و دادم سالم و رفتم جلو بود،

 دادند یگرم بھ را سالمم جواب ھرسھ آمدند، پسرشان
 کھ گرفت سمتم را دستش رزنیپ گفتند، تیتسل مجدد و

 را میھا گونھ رفتم، فرو آغوشش در و ستادمیا کنارش
  :گفت حانھیر مامان بھ رو و دیبوس

  !داغ نیا تو خورد ضربھ شتریب ھمھ از یطفل نیا-
  :گفت اخم با و گرفت رو چادرش با حانھیر مامان

 سال ٢٨ کھ مادرش خانوم، نویم نکنھ درد شما دست-
ِ  براش  پس؟ یچ برسھ ییجا بھ تا خورد دل خون
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 نیا ؟یچ شده خم کمرش روز ھفت نیا تو کھ پدرش
 زدانم،ی یزندگ تو بود اومده بود ماه چند فقط کھ دختر
 جوونم پسر واسھ شتریب من تا؟یگ ای شترهیب ما غم حاال

 اومده ھیصباح چند فقط کھ دختر نیا ای خوردم ضربھ
  ؟یزندگ نیا تو

 داد، سر ھیگر یسودا و پوشاند را صورتش سپس
  .دادم ماساژ را شیھا شانھ و ستادمیا کنارش متاثر

 باور ست،ین شما اندازه چکسیھ داغ حانھیر مامان-
  !گمیم راست کن

  :گفت است نویم نامش شدم متوجھ کھ یزن ریپ
  !یشد متوجھ بد منو حرف باز جان یجار یوا-

 و عمو نھایا یعنی افتاد پسرش و رمردیپ یرو نگاھم
 و یچا ینیس با فراز موقع نیھم زدانند؟ی یپسرعمو

 تعارف مھمانھا بھ و گرفتم دستش از کھ آمد خرما
 یفنجان کھ یحال در ستادمیا کھ جوان مرد کنار کردم،

  :گفت داشت یم بر
 داشتھ ھم با یخصوص صحبت کی شھیم خانم تایگ-

  م؟یباش
  .کردم راست کمر و کردم نگاھش متعجب
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  ؟یچ بابت-
  :گفت و گذاشت پسر یزانو یرو را دستش رمردیپ
  !بعد یبرا بذار ست،ین یمناسب وقت االن جان یحام-

 بھ خطاب رمردیپ کھ درآمد گردش بھ شان نیب نگاھم
  :گفت من

  !عموجان باش راحت-
 داد، تکان سر و گرفت گاز را لبش گوشھ فقط یحام

 را حانھیر مامان نگاه و گذاشتم زیم یرو را ینیس
 گردش بھ یحام و من نیب گرانھ کنکاش کھ دمید

 شد، خانھ وارد سنگک نان چند با بابا حاج. درآمده
 کند بش و خوش برادرش با تا گرفتم دستش از را نانھا

 در فراز رفتم، آشپزخانھ بھ و نماندم سالن در گرید و
  :گفتم کھ بود ظرف در وهیم دنیچ حال

  !دیدار ھم عمو ھی شما دونستم ینم من-
  .زد لبخند و کرد نگاھم فراز

  !مینیبب لویفام ما ییمراسما نیھمچ کی مگھ-
 کھ ھمانطور. برگشت ییرایپذ بھ وهیم ظرف ھمراه و

 جوان مرد آن یعنی کردم فکر زدم،یم برش را ھا نان
 داشت؟ یخصوص کار چھ من با است یحام نامش کھ
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 بود؟ چھ من با کارش یعنی شناخت، ینم مرا کھ او
 مشغول یذھن با و گذاشتم زریفر داخل را نانھا متعجب

 نیا نبود، حانھیر مامان از یخبر برگشتم، ییرایپذ بھ
  .کند استراحت تا رفتھ اتاقشان بھ بود معلوم کھ طور

 کنارش لبخند با نم،یبنش کنارش تا کرد اشاره خانم نویم
 بشنوم، خودم فقط کھ یآرام لحن با کھ گرفتم یجا

  :گفت
 خواستم اما م،ینیب یم ھمو کھ اولھ بار ما دخترم نیبب-

) ھمسرش( نیحس حاج و من بھ یداشت یکار اگھ بگم
 پسرم اما اد،ینم بر دستمون از یچندان کار درستھ بگو،
 یم. ھست یچ ھمھ بھ حواسش دستمونھ، کمک یحام
 بگم گفتم شوھرت، خانواده با یستین راحت نجایا دونم

 بود یکار کس، یب و یبیغر نجایا ینکن فکر وقت کی
 اھل کھ شوھرت خانواده بذار، انیجر در رو ما حتماً 
 خونھ تو رزنمیپ من ایب تو الاقل ستن،ین آمد و رفت
  .تنھام
 ستم؟ین راحت نجایا دانست یم کجا از او زدم، لبخند
 نیا حد از شیب خانم نویم و نیحس حاج نیا انگار

 ھم یعیرطبیغ چندان البتھ شناسند،یم را خانواده
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 و چم از پس بود، بابا حاج برادر نیحس حاج ست،ین
  .آگاھند ھم یزندگ خم

 در و بود نشستھ یحام و نیحس حاج نیماب بابا حاج
 یحرف یگاھ نیحس حاج بود، ریز نگاھش مدت تمام

 تالشش تمام اما کند وادار صحبت بھ را او تا زد یم
  .بدھد را پاسخش یکوتاھ بھ بابا حاج کھ بود نیا

 رفتم جلو کردند، رفتن عزم از کھ نیحس حاج خانواده
 ھمراه اما بابا حاج و فراز ستادم،یا یورود در کنار و

 یجلو تا رفتند نییپا ھا پلھ از خانم نویم و نیحس حاج
 یم کفش داشت ھنوز پسرشان. کنند شان یھمراھ در

  .گرفت مقابلم یکارت و کرد نگاھم کبارهی بھ کھ دیپوش
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢۴پارت#
  

  :دمیپرس و گرفتم دستش از متعجب
  ھ؟یچ نیا-
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  .کرد مرتب را راھنشیپ قھی و ستادیا صاف
  !اجازه با د،یشیم متوجھ دیکن مطالعھ-
 شود متوجھ یکس نکھیا یب شد، ریسراز ھا پلھ از و
 او از تیتبع بھ ھم من بود، داده من بھ را کارت نیا

 کارت آن داخل دانستمینم گرفتم، شالم ریز را کارت
 مربوط قطعاً  کھ دانستمیم را نیا فقط شده، نوشتھ چھ
 بود زده حرف آن از کھ یخصوص صحبت ھمان بھ
  .شدیم

 پشت رفتم، اتاق سمت یتند بھ و گرفتم فاصلھ در از
 را کارت یفور شود، وارد نتواند یکس تا ستادمیا در

  مبلمان یدیتول( بود تیزیو کارت کی گرفتم، مقابلم
 دمید کھ کردم، رو و پشت را کارت متعجب) فروزش

 با لطفاً ( شده نوشتھ خوانا و زیتم یخط دست با پشتش
 دستم از کارت و شدم داغ ناگھان) دیریبگ تماس من
 وارید گوشھ و کردم اخم افتاد، نیزم یرو و شد رھا

 یلیخ داشتھ؟ کار نیا از یمنظور چھ مرد نیا نشستم،
 وقت حاال بود گفتھ کھ افتادم پدرش حرف ادی زود

 از بد یھا گمان و شک تمام بالفاصلھ ست،ین یمناسب
 بود مرد آن سر در یشوم تین اگر شد، دور سرم
 نفس پدرش، مقابل نھ زدیم را حرف آن خفا در قطعاً 
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 گوشم بھ اتاق رونیب از کایال یصدا کھ دمیکش قیعم
  :دیرس

  کجاست؟ جان تایگ-
 اتاق در حتماً  دادیم اطالع کھ فراز یصدا بعد و

 یرو از را کارت کایال حضور از خوشحال ھستم،
 داخلش را کارت رفتم، فمیک سمت و برداشتم نیزم

  .شدم خارج اتاق از و انداختم
 و حال و دیایب روز ھر داشت یسع کھ کایال حضور

 کارت آن از یحت بود شده باعث کند، عوض را میھوا
 بھ ھمراھش کردیم اجبارم کایال شوم، غافل ھم تیزیو

 حال رییتغ یبرا یحت مختلف، یپاساژھا بروم، دیخر
 بھ مرا و گرفت یم را پدرش لیاتومب من احوال و

 داد، یم نشانم را جا ھمھ و برد یم زیشاند و طرقبھ
 بھ رفتن بود شده من فکر اما م،یرفت یم حرم یگاھ

 و گشت از بعد بود مجبور کایال نیبنابرا رضا، بھشت
  .ببرد ھم رضا بھشت بھ مرا گزار

 گرفتھ قرض فراز از کھ یدیکل با روزھا ھمان از یکی
 ھاپلھ از شدم، خانھ وارد و کردم باز را خانھ در بودم
 باز را خانھ در شدم واحد کینزد کھ نیھم و رفتم باال
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 گوشم بھ کھ بود حانھیر مامان یصدا بالفاصلھ و دمید
  :دیرس

 عموتزن بعد گردش، و حیتفر بھ روز ھر روز ھر-
 چھ نھ،یب یم عذاب ھمھ از شتریب دختر نیا گھیم

 قبرستون یراھ پسرمو کھ بود بدش قدم پا از ؟یعذاب
 کنار دیرس یناکس و ھرکس زدانی مراسم تو کرد،
  !داشت یپاقدم چھ عروست گفت گوشم

 بھ کرخت و آرام د،یکش ریت ھاحرف نیا دنیشن از قلبم
 یصدا. بشنوم شتریب خواست دلم و زدم ھیتک وارید

  :دیرس گوشم بھ نیپرو
 ای نشو، آش از ترداغ کاسھ تو یگفتیم عموزن بھ-

 و یباش نیا فکر بھ ستین ازین تو ده،یورپر یکایال اون
 ات دخترخالھ و خالھ دل ور ایب تو دودور، ددر شیببر
 تونو یپرست بیغر ستین ازین کن، آرومشون و نیبش

 قھقھھ داداشم نبود تو چنان دختره! دیبزن جار جا ھمھ
 خودشو یخودیب مردم شیپ ست،ین الشمیخ نیع زنھ،یم
 اتاق تو برو ھوا یب بار ھی زنھ،یم یمردگ موش بھ
 زدانمی شھ،یگوش تو سرش و بازه ششین جور چھ نیبب

 کور بازارو چشم کھ گرفت ویکی نگرفت، نگرفت زن
 جور چھ دمیفھم دمشید کھ اول روز ھمون از! کرد
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 رو ما خون زدانی نشست، ینم دلم بھ اولم از ھ،یدختر
ُفم ما وگرنھ کرد شھیش تو  دختر نیا دست کف ت
  !مینداختینم

  :دیرس گوشم بھ تر آرام حانھیر مامان یصدا
 وهللا! کردن صحبت بھ ارهیم ریگ فرازو اتاق تو رهیم-

 فراز با ترسم از شبا اد،یبرم یبگ یچ ھر دختر نیا از
 خونھ تو وهیب زن داره یمعن چھ خوابم،یم ییرایپذ تو
 ایب گفت مادرش یچ ھر ھست؟ عزب پسر کھ باشھ یا

 کن جمع بگھ نکھیا یجا باباتم باھاشون، نرفت میبر
 تو گھیم ،ینشوند اهیس روز بھ مارو یچ ھر بسھ برو

  !یناموسم
  :داد ادامھ حرص با بعد

  !یباش نداشتھ یناموس نیھمچ خوامیم-
 خورد، سر میھا گونھ یرو آرام اشک و دیترک بغض
 وارد رفتم، نییپا ھا پلھ از آرام و گرفتم باال را چادرم

 بان ھیسا را چادر نشستم، باغچھ کنار و شدم اطیح
  .ختمیر اشک شکستھ یدل با و کردم صورتم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢۵پارت#
  

 فکر چھ من ماندم، یم نجایا دینبا من بود، مادر با حق
 فکر بھ من! کردند یم قضاوتم چطور نھایا و کردم یم
 شانغم کنند الیخ و بگذارم شانیتنھا مبادا کھ بودم نیا

 کھ ھستم یبد عروس کنند الیخ مبادا ست،ین مھم میبرا
 یک من! رفت و کرد ول شوھرش ھفت مراسم از بعد

  گرفتمش؟ حرف بھ و کشاندم اتاق داخل را فراز
  :کردم زمزمھ لب ریز و فشردم را میگلو

  گن؟یم سرم پشت دارن یچ یشنویم زدانی یوا-
 ھنوز ختم،یر اشک روزم و حال بھ و نشستم یقیدقا

 از شود تمام چھلم کھ نیھم بود مانده چھلم تا ھفتھ کی
 آب ریش از و دمیکش چشمانم ریز یدست روم،یم نجایا

 ام نھیس دم،یپاش صورتم بھ و کردم پر را مشتم اطیح
 یم و بود نیسنگ بودم دهیشن کھ ییھا حرف بار از

 در کھ بروم باال تا برگشتم سیخ یصورت با سوخت،
 شد، اطیح وارد اثیغ و شد باز ساختمان یورود
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 و چرخاند انگشتش در را داشت دست در کھ یدیکل
 را اطراف نگاھش دادم، سالم لب ریز کرد، نگاھم

  .آمد جلو و دییپا
  !خانم تایگ سالم-

 کتش از کھ شکمش بھ ینگاھ بود، کشدار لحنش
 وارد تا کردم گرد عقب انداختم، بود زده رونیب

  :گفت کھ شوم ساختمان
  ؟یکرد ھیگر چرا-

  :گفتم اشیمیصم لحن از متعجب
 نیا یچ واسھ خونھ نیا یاعضا مشخصھ، لشیدل-

  کنن؟یم ھیگر روزا
 آرام گذراند، نظر از را صورتم و گرفت قرار کنارم

  :گفت قبل از تر
  !چشا نیا فیح-

 یکلفت لیبیس خورد، چرخ صورتش یرو متعجبم نگاه
 انینما داخلش ھم دیسف تار چند کھ بود شیھا لب پشت
 خانواده نیا بود گفتھ کھ افتادم مادر حرف ادی بود،
 مادر انگار بمانم، نجایا من سین خوب و دارند داماد
 گرفتم نگاه عجلھ با بود، شناختھ را ھا نیا من از بھتر
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 ھا پلھ از دو با و گذشتم کنارش از گفتم، یدیببخش و
 نیپرو از شدم، وارد و زدم در بھ یا تقھ رفتم، باال
 نشستھ ییرایپذ داخل حانھیر مامان تنھا و نبود یخبر
 دیکل رفتم، یدیجاکل سمت بھ کراستی و دادم سالم بود،
 مامان بھ پشتم کھ ھمانطور و کردم زیآو را فراز

  :گفتم بود حانھیر
  !ندارم ازین بھش گھید د،یبد بھش دویکل اومد فراز-
 یقبل اطالع با بستم، را در و شدم اتاق وارد یفور و

 من مقابل الاقل بود، بھتر میبرا شدمیم خانھ نیا وارد
 عذاب ینجوریا نداشتند، ییھا حرف نیچن زدن جرات
  !دمیکش یم یکمتر

 دراز تخت یرو کمردرد با و کردم زیآو را چادرم
 امروز کردم فکر و دمیکش دلم یرو یدست دم،یکش

 گذشتھ خمیتار از روز ۵١ درست دمیکش آه بود؟ چندم
 تمام وقتھ چند نیا اضطراب و شوک شدت از! بود

 دو ھر کھ ھمانطور! ختھیر ھم بھ بدنم یھورمونھا
 دوختم، چشم سقف بھ داشت قرار دلم یرو دستم
 ادی بھ بود، داده رخ یزیچ نیچن ھم عقدمان کینزد
  زدان؟ی یدار
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 ات خانواده کھ یمخالفت تمام با بودم، مضطرب چقدر
: بود گفتھ نیپرو یوقت ،یماند قرارمان یپا باز داشت

 برات رو زده ابروھاش بھ دست کھ یدختر عمرا(
 دیزیبر ھم شما نکرده، کھ گناه( یبود گفتھ تو) میریبگ

 یک االن گھید رو، مزخرف یھا تیحساس نیا دور
 جوون یپسرا تمام صورتش؟ رو داره پشم و کرک
) کارا؟ نیا اَخھ دخترا واسھ وقت اون دارن،یبرم ابرو
 من از یلیوک ھمچو و یآورد لیدل ھم تو گفتند چھ ھر

 امام حرم داخل ما رماهیت ٢٠ ھم آخر ،یکرد دفاع
 میرفت محضر بھ حرم از بعد م،یآمد در ھم عقد بھ رضا

 میمر عمھ ھمراه بھ مادر و پدر شود، یرسم عقدمان تا
 در را دستم پدر بعد ماندند، روز کی فقط فروغ و

  :گفت و گذاشت دستت
  !تامیگ جون و تو جون-
  :یگفت پدر بھ و یفشرد مرا دست تو و
  !کنم یم مراقبت ازش چشام مثل-
 تو، شھر در ماندم، تنھا تو با بار نیاول یبرا من و

 و قول و یبود مند عالقھ آن بھ شدت بھ تو کھ یشھر
 گنبد بھ رو و یگرفت را دستم یوقت آقا، با قرارت

  :یگفت اش ییطال
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  .میایم پابوست بھ ھا جمعھ ام زنده یوقت تا حاال از-
 چشمانت مثل اما زدان،ی یکرد عمل قولت نیا بھ تو
  !ینکرد مراقبت من از
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢۶پارت#
  

****  
  "حال زمان"
  

 کھ کایال نیا بھ و نمینشیم یناھارخور زیم پشت
 یصدا دوزم، یم نگاه است نیتھچ پختن مشغول

 بانک امکیپ بھ توجھم شودیم باعث لمیموبا امکیپ
 مانم یم رهیخ شده زیوار میبرا کھ یمبلغ بھ شود، جلب

 یم زمزمھ لب ریز زنم،یم میموھا بھ یچنگ کالفھ و
  :کنم
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  !کرد خودشو کار باالخره-
 یناھنجار یصدا کھ زند یم قابلمھ لبھ را قاشق کایال
  :پرسد یم سپس شود، یم جادیا
  ؟یک-

 جواب چشمانش بھ نگاه نیح و زنم یم چانھ ریز دست
  :دھم یم
  !کرده زیوار برام رو ماه چند نیا سود ؛یحام-

  .زندیم نتیکاب بھ ھیتک
 و بده توسھام کال نکنھ! پسر نیا ھیخراب کلھ عجب-

  ؟یباش میسھ کارگاه سود تو ستین الزم گھید بگھ
  .دھم یم بلند شانھ

 سودو نخواستم االن تا اس،بچھ نیا پشتوانھ پول نیا-
  !بود تر امن جاش خودش شیپ زه،یبر برام

  !کرد شھینم یکار ختھ،یر سودتو کھ حاال خب-
  :میگویم و شومیم بلند کالفھ

  !باھاش دارم کار من کرد؟ شھینم یکار چطور-
 ینیبینم مگھ بھش؟ یبزن تلفن قراره نکنھ باز کجا؟-

  !دهینم جوابتو
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  .جوم یم حرص با را لبم
 دهیکش دست ازم قبول، نھیبب منو گھید خوادینم یحام-

 و ھمکار باھم ما کھ بره ادشی دینبا یول قبول،
 بھش بده، انجام داره دوست یکار ھر دینبا م،یکیشر
 یحرص واسھ باز یول ومدم،ین سھمم گرفتن یبرا گفتم

 دیبا ختھ،یر برام رو ماه سھ نیا سود تمام من کردن
  !بزنم حرف باھاش

 و دودیم پشتم کھ شوم خارج آشپزخانھ از خواھمیم
  .کشد یم خود سمت را میبازو

  !تایگ سراغت ادیب خودش بذار نکن، کارو نیا-
  .چرخم یم سمتش

 ادیب گھید بار ھی عمرا داره؟ یاخالق چھ یشناسینم تو-
 گھید یعنی ،یجواھر خانم شدم براش یوقت طرفم،

  !کرده فرض شده تموم زویچ ھمھ خودش شیپ
 یچیھ گرفتن تماس با نرو، ھم تو سراغت، ادین باشھ-

 یدر ھر بھ و کنھ لج ھم بدتر دیشا یحت شھ،ینم درست
! کنھ متیتقد کمال و تمام و کنھ جور تو سھام تا بزنھ
  !شھ پاره کامل تونرابطھ سمونیر نیا نذار پس
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 یرو از را دستش دوزم، یم چشم کایال بھ مردد
  .دھمیم تکان سر و زنمیم پس امیبازو

 بھتره ھ،یعصب حد از شیب یحام باشھ، تو با حق دیشا-
  .نشم یآفتاب برش و دور فعال
 گذرانمیم نظر از را کایال صورت یحرص ناگھان اما
  :میگویم و
 مونو نشده شروع رابطھ کھ ندارم نیا بھ یکار من-

 با کھ رهیگیم حرصم نیا از فقط کرد، تمومش سرخود
 کھ تخس بچھ پسر ھی شده کنھ،یم یلجباز داره من

 ھم تو لج از باز بده، کار نیا نکن، یبگ بھش یھرچ
 خوب تو تا دهیم انجام روت شیپ کارو ھمون شده کھ

  !یبسوز
  .رود یم گاز سمت و کند یم خنده کایال
  !تایگ شیشناخت خوب یلیخ تو-

  .رومیم ییرایپذ سمت و کنم یم فوت را نفسم
  .رمیبگ وقت عصر واسھ دکتر یمنش از رمیم-

  :دیگویم یفور
  نم؟یبب تورشیمان تو وروجکو اون امیب منم-

  .دھم یم باال شانھ
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 رم،یبگ لمیف واست قلبش یصدا از یکرد اجبارم یوقت-
  !گھید یکن یم اجرا ھم رو یکی نیا گھید
 یم صادر را آمدنش اجازه یطور بھ حرف نیا با و

  .کنم
 خورد،یم تکان توریمان داخل کھ پسرم دنید با کایال

 رسانده میبرا خدا را کایال کھ خوب چھ. کندیم ذوق
 یکس چھ با را پسرم یھا خوردن وول ذوق من وگرنھ

  شدم؟ یم کیشر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢٧پارت#
  
 فروشگاه بھ یسونوگراف از بعد کایال اصرار بھ
 کھ یپستونک شھیش از ریغ ھنوز م،یرویم یسمونیس
. ام نگرفتھ زیچ چیھ ده،یخر پسرم یبرا ذوقش از کایال

 ھمان از و کنم مانیزا تھران در داشت اصرار مادر
 چھ دیایب یوقت دید دیبا حاال م،یکن دیخر بچھ یبرا جا
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 صادر را مشھد در ماندنم اجازه داد، خواھد یا ھینظر
  !نھ ای کندیم
  

 با شود،یم رهیخ یجذاب ینوزاد ست یرو نگاھم
 یبرا کایال گرید حاال م،یخریم را آن کایال اصرار

 را یانگشت بند یھا لباس تا دارد، ذوق ھم رفتن خانھ
 ای و بود خواھرم کایال کند، تماشا و باز کی بھ کی

 یرو دستش اقیاشت با یوقت! خواھر از کترینزد دیشا
 یم آن یرو را گوشش یوقت نشست، یم شکمم

 ریتصو بھ یوقت بشنود، ییصدا نکھیا دیام بھ گذاشت
 ھمھ بخواھد، آنکھ یب کایال زد،یم زل یسونوگراف مبھم
  !بود شده من کس

  
 یم سرم بھ یحام دنید وسوسھ باز خواب از قبل شب
 ی چھره و نگاه باز ،یدلتنگ یبو و منم باز زند،
 نقدریا چرا شوم؟ ینم ریس دنتید از چرا ،یحام
 دیکش یم نفس رتیتصو کاش ؟یلعنت جذاب ینیدلنش
  !کاش ،یحام
***  
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 از خانھ زنگ یپ در یپ یصدا با بعد روز صبح
 کھ نمینش یم یجا در یسخت بھ م،یشو یم داریب خواب

 جواب و رودیم فونیآ سمت شانیپر ییموھا با کایال
 داخل خواھدیم در پشت شخص از یوقت دھد،یم

  :دیگویم کھ کنم یم شیتماشا متعجب شود،
  !مامانتھ تا؛یگ-

 زم،یخیبرم یجا از آرام و کنم یم مرتب را میموھا
 یم یکند ریبخ خدا و کنم یم ادی را خدا نام لب ریز

  .میگو
 کشد ینم یطول ستم،یایم سالن یورود در کنار منتظر

 میتماشا بھ راه انیم د،یآیم باال ھاپلھ از مادر کھ
 شیتماشا یدلتنگ با و زنمیم یکمرنگ لبخند ستد،یایم
 دیآیم نییپا شکمم یگرد یرو یفور نگاھش کنم، یم
  :کندیم شروع دهینرس کشد،یم یآھ و
 بابات مشھد، اومدم اومد، رمیگ کھ یطیبل نیاول با-

 قول کنھ، ول کارشو ستین الزم گفتم اد،یب خواست
  .گردونمتیم بر امیم خودم دادم
 را آغوشم کھ دیآ یم باال ھم مانده یباق پلھ چند از
  .کنم یم باز شیبرا
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 یازین اصال برم، نگرانت دل اون و تو قربون آخھ-
  !یبکش زحمت نبود

 یم را ام یشانیپ و کندیم قفل گردنم دور را دستش
  .بوسد

 بھ رسمیم بعد کنم، نگاھت و ببوسمت خوب بذار اول-
  !خدمتت

 اش یروزید تیعصبان از ظاھراً  خب خندم، یم زیر
 چند از تر مرتب یظاھر با کایال شده، کاستھ یکم
  .شود یم ظاھر مادر مقابل شیپ قھیدق
 دییبفرما د،یاومد خوش یلیخ ،یجواھر خانم سالم-

  !کنم یم خواھش
 لبخند و شودیم جدا من از کایال دنید با مادر
  .زندیم یامانھیصم

  !شدم مزاحم دیببخش یلیخ دخترم، سالم-
 کنار را کوچکش ساک و دیآ یم داخل کایال تعارف با

 یمبل سمت را دستش و رومیم جلو گذارد،یم در
  .کشمیم
  !یشد خستھ مامان نیبش ایب-
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 سمت کھ کایال بھ کھ یحال در و ردیگیم یجا کنارم
  :دیگو یم کند، یم نگاه رود یم آشپزخانھ

 آخھ ،یانداخت زحمت تو ھم رو خدا یھا بنده نیا نیبب-
  تا؟یگ بگم بھت یچ من
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢٨پارت#
  

  :شودیم بلند آشپزخانھ از کایال یصدا
 یریتقص چیھ تایگ کھ بگم تون کردن گلھ از قبل-

 ھی بابام و مامان بمونھ، شمیپ کردم وادارش من نداره،
 تازه خواھرم بجنورد، رفتن کھ شھیم یماھ سھ دو
 شیپ وقت چند رفتن خالصھ دوقلو، اونم کرده، مانیزا
 تایگ کردم خواھش تنھا، و کھی منم باشن، ھاشون نوه

  .بمونھ من شیپ نره تھران
  .خندم یم کھ کندیم نگاھم تعجب با مادر
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 یم کار سر نجایا من مامان، یکرد شلوغش خودیب تو-
 کرد قدغن مسافرتو دکترم کھ بعدم بودم، ریدرگ رفتم،
  !برام
  :دیگویم و دھدیم لیتحو یاخم مادر

 وقت اون نکرده، قدغن کردنو کار واال، خوبھ-
  واست؟ کرده ممنوع مسافرتو

  .خندمیم بلند گرفتھ کھ یژست بھ
 رم،ینم ھم سرکار گھید کھ االن برم، قربونت آخھ-
 کرده، مواظبت من از چشاش مثل وقتھ چند نیا کایال

 کھ بشھ ونم،یمد بھش عمر آخر تا ھستم، ھم ممنونش
  !کنم جبران براش یروز ھی

  :دیگو یم و دھد یم تکان یسر مادر
 نیا تا،یگ ام یعصب تو از من یول نکنھ، درد دستش-

 یگفتیم ما بھ تو ؟یچ یعنی ھا یباز گربھ و موش
 نویا دکترت یگیم حاال خوبھ، حالت و سرکار یریم

 یحاج خونھ از ینگفت اول ھمون چرا اصال گفتھ،
 و من لیتحو یکرد ھم سر دروغ یکل رون؟یب یاومد

 روراست ما با شھیھم کھ تو چرا؟ آخھ ،یداد بابات
  !یبود
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  !داره شرط ھی فقط براتون، گمیم مفصلھ،-
  .ردیگ یم رو حرص با
  !ذارهیم ھم شروط و شرط من یبرا-

  .رمیگیم را دستش
 یم اجاره خونھ ھی شما تیرضا واسھ اصال مامان-

 د،ینباش ناراحت باشم، یکس سربار نکھیا از تا کنم،
 ایدن بھ مو بچھ دیبا جا نیھم من کھ دیکن قبول یول
 چند یول نباشھ، راحت براتون کشدر دیشا! ارمیب

! گرفتم تعلق شھر نیا بھ من گھید کھ ھست یماھ
 کارام ندادن انجام تا الاقل برم، نجایا از فعال شھینم
  !شھینم
 کنارمان تییسکویب و پرتقال آب وانیل چند با کایال
 شیبرا ھم من کند در را اش یخستگ مادر تا ند،ینشیم

 را زھایچ یلیخ آنھا از چرا نکھیا از دھم یم حیتوض
 دمیجد یدلبستگ جز میگو یم را ھمھ بودم، کرده یمخف
 یم حسش بیعج ھا روز نیا کھ یبیعج یدلتنگ! را

 یدانیم اما! شدم دلبستھ یک دمینفھم ھم خودم یحت کنم،
 کھ دھندیم ادی من بھ تیھا یتفاوت یب کم کم یحام

  !اورمین زبان بھ یالناس احد چیھ با را میھا یدلتنگ
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٢٩پارت#
  

 حیتوض را زھایچ یبعض مادر یبرا تا بردیم زمان
 دارد، را من کردن مجاب قصد ھنوز مادر اما دھم،

 من یول بزند، مرا یرا تا ردیگیم تماس ھم پدر با یحت
 را مادر کھ است نیا بکنم توانستم یم کھ یکار تنھا
 شمیپ مادر یوقت تا دارم، نگاه خودم شیپ یصباح چند
 برود مادر یوقت اما بمانم، مشھد در دارم اجازه باشد
 تمام کایال ھمراه شوم، یراھ ھمراھش دیبا ھم من
 اصرار مادر آخر در اما م،یکن یم را تالشمان و یسع

 شان زحمت نیا از شیب تا میبرو کایال منزل از دارد
 چاره م،یبگذران ھتل در را یمدت دھدیم شنھادیپ م،یندھ

 از کایال یوقت ندارم، درخواستش کردن قبول جز یا
 تا زندیم یدر ھر بھ شود یم خبر با مان میتصم

  !دارد پا کی مادر مرغ اما کند، مان منصرف
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 است پھن نیزم یرو صبح از ھنوز کھ یتشک مادر؛
  : دیگو یم ھمانطور و کند یم جمع را
 ھی تو بھ نکردن زنش و یحاج نیا فھمم ینم من-

 نکھیا دیام بھ مرده؟ ای یا زنده تو ننیبب بزنن؟ زنگ
  نگرفتن؟ ازت خبر ھی گھید یھست ما شیپ
 ییحرفھا تا بودم کرده را میسع تمام کشم،یم یقیعم آه
 را زدانی خانواده نداشتم یسع م،ینگو را ام دهیشن کھ
 شدن قضاوت از گفتم تنھا ببرم، سوال ریز مادر شیپ

 خارج خانھ آن از تھران بھ رفتن بھانھ بھ و دمیترس
  :میگویم مادر بھ رو شدم،

 برم نکن اصرار بھتره، یبدون کمتر یھرچ مامان-
 من بزنم، زنگ بھشون نگو بزنم، سر و یحاج خونھ

 شما کھ فیح فقط دونم،یم بھتر خودمو کار صالح
  !یبرگردون منو یاومد موقع بد یلیخ

 یم میتماشا یعصب و دھد یم جا کمد داخل را تشک
  . کند

 یچ نمیبب بگو تا،یگ یزنینم حرف روراست ھم باز-
 یدیفھم یچ! یدیبر ازشون نجوریا کھ یدیشن ای یدید

 پا یول یبش ساکن شوھرت خالھ خونھ یشد یراض کھ
 یچ برم و دور نمیبب بگو ،ینذار یعل حاج خونھ تو
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 تو بدونم حقمھ ستم،ین بھیغر مادرتم، من تایگ گذره،یم
 بعدھا قراره اگھ تا بگو گذشتھ، یچ دخترم یزندگ

  !باشم داشتھ یبرخورد چھ بدونم بشم روبرو باھاشون
 آرامش یگرید راه از کنم یم یسع و بندم یم چشم
  . کنم

 واسھ قراره یک پس ام، یباردار ٣١ ھفتھ من مامان-
   م؟یبخر یسمونیس کوچولو پسر نیا

  .ماند یم رهیخ شکمم یگرد بھ مادر آشفتھ نگاه
 یکرد فکر بودم؟ الیخیب مدت نیا من یکرد فکر تو-

   نبودم؟ امنوه و دختر تنھا فکر بھ
  .اندازمیم اششانھ دور دست و روم یم جلو

  ؟یدیخر ایچ حاال ؟یگیم راست مامان یوا-
  :دھد یم حیتوض کھ میرویم یمبل سمت

 با کمدم و تخت ھی بدوزن، خواب سیسرو براش دادم-
 چند ھی م،یبخر ھمونو یبپسند تو اگھ گفتم م،یدید بابات
 یآب دست ھی براش، گرفتم ھم ینوزاد لباس دست

  !میریگیم ھم کالسکھ د،یسف دست ھی برداشتم،
  . رمیگیم دست در را دستانش و نمینش یم مادر کنار
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 شھیش جز کردمیم فکر روزید تا مامان، یمرس-
 روزید کھ یلباس ست و گرفتھ کایال کھ یپستونک

 کھ دمیفھم االن یول بچھ، نیا نداره گھید یچیھ دم،یخر
  !کرده نھیھز واسش یکل جونش مامان
  .ندینش یم شکمم یرو آرام دستش

 د،یباش آرامش تو بچھ نیا و تو خوام یم فقط من تایگ-
 بابات و من تا تھران، یایب دارم اصرار نیھم واسھ

 من حرف بھ چرا آخھ مادر باشھ، بھت حواسمون
   ؟یکن ینم گوش

 یم ھم بھ لب م،یبود رفتھ اولمان سرخانھ اراده یب باز
  : میگو یم و فشارم

 من مامان، بده فرصت من بھ بچھ نیا آمدن ایدن تا فقط-
 فیتکل دیبا گذشت، ازش شھینم کھ دارم کارا یسر ھی

 است، بچھ نیا مال پول اون بشھ، مشخص سھام
 چھ نذرمو اصال نجاست،یا زدانی نجاست،یا دکترمم

 باھات شھینم نمیبیم کنمیم فکر طور ھر کنم؟
  !برگردم
  . کشد یم یا کالفھ نفس مامان

 راه بھ رو کھ کاراتو مونم یم روز چند ھی باشھ-
  . میگردیبرم اونوقت ،یکرد
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  !بود یکی حرفش مادر کنم، یم کج سر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣٠پارت#
  
 با کھ دهید تدارک یا خوشمزه بادمجان کشک کایال

 مادر م،یآور یم در عزا از یدل روزید نیتھچ ماندهیباق
  :میگو یم کھ کندیم فیتعر کایال دستپخت از
 گمیم مامان؟ شدم چاق ھمھ نیا چرا یکرد الیخ پس-

  !رسھیم بھم یلیخ کایال کھ
  .کند یم نگاه کایال بھ یمھربان با مادر

 یم جبران حتماً  تھران یایب جان، کایال بده رتیخ خدا-
  .کنم

  :دیگویم و دھدیم فرو را اش لقمھ کایال
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 تایگ ھایسادگ نیا بھ دینکن فکر م،یھم دور کھ فعالً -
 و خورد خرج ؟یزحمت چھ ھم بعد! دستتون دم یم رو

  !آشپزم سر فقط من ده،یم تایگ خوراکو
  . زنمیم شیپا بھ یاضربھ

 خرج من کنھینم قبول وقتا یلیخ مامان، گھیم دروغ-
  ! من کس ھمھ شده کایال کنم،
  .کندیم نگاه کایال بھ یشرمندگ با مادر

 بتینص خوب بخت ھی یالھ ،ینیبب تیجوون از ریخ-
  ! ینینب غم روزم ھی یحت کھ بشھ

 یم و شود یم دیسف و سرخ مادر یدعاھا از کا؛یال
  : دیگو
  !انشاهللا بشنوه، زبونتون از خدا-
  

 کھ شومیم آماده رضا بھشت بھ رفتن یبرا عصر
  : دیگو یم مادر

  ! امیم منم-
 یم یراھ رد،یگیم کایال کھ یآژانس با و کنم یم قبول
  . میشو
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 الاقل بروم، زدانی سرخاک نشد قسمت کھ پنجشنبھ
  ! بزنم یسر امروز

  
 کھ کندیم راتیخ رھگذران نیب و گرفتھ خرما مادر

 رومیم یقبر سنگ سمت و کنم یم مرتب را چادرم
 عابران نیب ھنوز مادر است، زدانی بھ متعلق کھ
 ستم،یا یم قبر سنگ کنار من کھ کند یم پخش راتیخ

 آرام) فتاح زدانی( افتدیم اش شده حک اسم بھ چشمم
 دارم ھمراه کھ یآب ظرف با نم،ینشیم مزارش کنار

  : زنم یم شیصدا و میشو یم را قبرش سنگ
 خب اما داشتم، ریتاخ روز دو دونمیم سالم، زدانی-

 ھمھ بودن، نجایا بابا حاج سراغت، امیب نشد روز اون
 یگگلھ واسھ اما دارم، ادیز گلھ! من جز زدان،ی بودن

 برگشتم و نشدم موندگار اگھ بگم بھت اومدم ومدم،ین
 برداردست مامان کھ ینیبیم ؟یشیم ناراحت تو تھران،

 یلیخ پسرمون ،یسونوگراف رفتم روزید یراست ست،ین
 صورتش، رو بود گذاشتھ رو دستش روزید طونھ،یش

 کھ ییھااتفاق بابت منگم، ھنوزم من نمش،یبب قیدق نشد
 مادر دارم یعنی گمیم خودم با یگاھ افتاده، میزندگ تو
 تا گرفتت، ازم خدا بشناسم تورو خواستم تا! شمیم
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 تو گذاشت رو بچھ نیا خدا شدم تنھا کھ رمیبپذ خواستم
 داد ھُل رو یحام خدا کنم عادت بھش خواستم تا دامنم،
 و گذاشت یحام ببندم دل خواستم تا م،یزندگ وسط
 یم یچ یزندگ از دونمینم زدان،ی ام منگنھ تو رفت،
 ازم دونھ دونھ داره خواستمو یھرچ چون خوام،

 اصال نھ ؟یشینم دلخور بگم؟ یزیچ ھی زدانی ره،یگیم
  !بھتره نگم  کن، ولش
 یرو وار نوازش را دستم و کنمیم فوت را قمیعم نفس

  . کشمیم اسمش
 سُر دلم کنم یم فکر من زدانی گم،یم باشھ بگم؟-

 یوقت درست یحام بده، حق بھم نکن، بد فکر خورده،
 مثل یحام بودم، تنھا و کس یب من کھ شد داشیپ

 نیا زدان،ی کرد توجھ بھم برام، شد یحام ھی اسمش
 دست ازم ھمھ کھ یا برھھ تو ؟یچ یعنی یدونیم

 اون کردن،یم نگام گھید چشم کی بھ ھمھ دن،یکش
  !رفتھ و ستین کھ حاال ال،یخیب... بود قائل احترام واسم
 است، مادر کنم یم حس رسد،یم گوشم بھ ییپا یصدا

 علم قد سرم یباال کھ نمیبیم را مرد کی ھیسا یوقت اما
  . کنم یم بلند سر شتاب با کرده،
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣١پارت#
  

 نیسنگ شکم آن با دانمینم زند،یم تند باره کی بھ قلبم
 ھم بھ دو ھر شوم،یم بلند سرعت نیا با طور چھ
 بھت با او متعجب، و گنگ دو ھر م،یھست رهیخ

  :کند یم زمزمھ
  ! تایگ-

 با کھ نمیب یم را خودم فقط شود، یم چھ فھمم ینم
 تا دومیم شوم، دور تا دوم یم دوم، یم قدرت تمام
 بودم یگردباد ھمچو کند الیخ تا کند، گم تا کند، میرھا
 یم چطور فھممینم شدم، گم کبارهی بھ و گذشتم کھ

 برخاست و نشست روزھا نیا یسخت بھ کھ یمن دوم،
 از و ام گرفتھ را چادرم سمت دو ھر چطور کنمیم

 نفس نفس شوم، یم رد یتند بھ قبرھا سنگ یرو
 داغ سرم ستم،یا یم یدرخت پشت افتم،یم پا از زنم،یم
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 کمرم از یسرد قطره زنند،یم نبض میھا قھیشق و شده
  .شودیم ریسراز نییپا بھ و ردیگیم راه
  

 حس دارم، یبد احساس ند،ینش یم شکمم یرو دستم
 شکمم یرو را دستم دو ھر ام، کرده یخودزن کنم یم
  : کنم یم زمزمھ التماس با و رقصانمیم
  ! بخور تکون-

! او بازھم ستد،یا یم مقابلم زنان نفس یشخص ھمزمان
  : زندیم میصدا ناباورانھ باز یول افتد، یم سرفھ بھ
  ! تایگ-

 وول شکمم یرو ھمچنان دستم بندم،یم چشم خستھ
  : رسدیم گوشم بھ ناباورش یصدا خورد،یم
  ! ؟یا حاملھ تو-

 در فقط چکد، یم نییپا چشمم ی گوشھ از یاشک قطره
  : کنم یم التماس دل
  ! پسر بخور تکون-

 نم،ینش یم ھمانجا درد با آمده، سراغم یفیخف درد دل
  . زندیم زانو کنارم شوک با ھم فراز
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   خوبھ؟ حالت تایگ-
  . شودیم ھولتر فراز و زندیر یم شتریب ھا اشک

 یم درست دارم تا،یگ شدم جیگ من بگو، یزیچ ھی-
   نم؟یب

 تالشم کھ نیا از کنم، یم نگاھش و کنم یم باز چشم
 ھستم، یعصب انداختھ ریگ مرا او باز و بوده دهیفا یب

  : کنم یم زمزمھ تنھا
  ! مارستانیب برسون منو-

 شکمم و صورت نیب یدودل با و شود یم گرد نگاھش
  : میگویم یحال یب با زند،یم دو دو چشمانش

  ! خطره در برادرزادت جون-
 یجا از یفور و شود یم نمناک چشمانش شفاف سطح

  . شودیم بلند
  ؟یایب یتونیم ارم،یب رو نیماش رمیم-

 بلند درد با من و دود یم او دھم، یم تکان سر آرام
 یبدبخت ھر بھ را خودم و دارم یم بر قدم آرام شوم،یم

 میبرا را نیماش در فراز رسانم، یم ابانیخ بھ ھست
 حاج لیاتومب سرعت با نم،ینش یم من و کند یم باز
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 نیکترینزد سمت و آورد یم در حرکت بھ را بابا
  .رود یم مارستانیب

 است، مادر خورد،یم زنگ بار نیچندم یبرا لمیموبا
 کنم یم وصل را تماس شده، نگران یکل حاال تا حتماً 

  : دیگویم کھ
   ؟یدینم جواب تویگوش چرا ؟ییکجا تو معلومھ تایگ-

  : میگویم کوتاه
  ! خونھ برگرد مامان-
   ؟یچ تو پس برگردم؟ یچ یعنی ؟یگ یم یچ-
  ! برو! مامان برو دم،یم حیتوض امیم برو، فقط مامان-

 یم میتماشا ترس با فراز کھ کنم یم قطع را تماس
 چشم و کشمیم شکم یبرجستگ یرو را چادرم کند،

  ! سپردمش تو بھ ایخدا زم،یریم اشک بغض با بندم،یم
 یدگیرس من بھ م،یرس یم مارستانیب بھ کھ نیھم
 نگرانم، رند،یگیم یسونوگراف و قلب نوار شود،یم

 تک خدا بودم گفتھ د،یآ ینم بند اشکم زند،یم تند قلبم
 اما رد،یگیم من از را دارم دوستشان کھ یکسان تک
  . دھدیم رخ یاتفاق نیچن یزود نیا بھ دانستم ینم
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 سالم نیجن و ستین یمشکل دیگو یم پرستار یوقت
 یم بغضم ھمزمان و کنم یم فوت را نفسم است،
 دھدیم دستم یا وهیآبم شود،یم اتاق وارد فراز ترکد،

 را وهیآبم و نمینشیم آرام دارم، ازین آن بھ شدت بھ کھ
 برخالف است، من بھ نگاھش مدت تمام در نوشم، یم

 نیا یتالف داشت انگار حاال بود، ریز سربھ کھ شھیھم
 انگار اما بزند، یحرف خواھدیم آورد، یم در را مدت

 کنار خودش با باالخره کند، شروع کجا از داندینم
  : پرسدیم و دیآیم
   زدانھ؟ی بچھ بچھ، نیا واقعاً -

 یبرا کنم، برداشت یمعن چھ بھ را سوالش دانمینم
 را اش یدل دو ای رمیبگ جبھھ اش شبھھ و شک

  کنم؟ برطرف
  . دھم یم تکان سر

  ! زدانھی بچھ بلھ،-
 دست در را سرش و ندینش یم یصندل یرو ناباور

  . فشارد یم
   ممکنھ؟ چطور-

@shahregoftegoo



 پسرک لحظھ نیھم اما کرد،یم امیعصب داشت
 تمام کنم یم فراموش من و خوردیم تکان گوشمیباز

 نوازش را شکمم یخوشحال با را، ذھنم بد یھا حس
  . میگو یم شکر را خدا لب ریز مدام و کنم یم
  
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣٢پارت#
  

 رو میشو یم خارج مارستانیب از کھ شده کیتار ھوا
  : میگویم فراز بھ
 رو افتاده مغزت تو کھ یشک بگم، چطور دونمینم-

 ھم مغز کار ده،یم اشتباه فرمان داره مغزت نکن، باور
 نیبب ،یکن باور سخت تا بندازه، شک بھ رو تو کھ نھیا

 حرف من از کس چیھ با خب؟ ،یدیند یدید شتر فراز
 دینتون وقت چیھ گھید کھ کنم یم یکار وگرنھ یزنینم

  !دینیبب بچمو منو
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  . دیآیم جلو و کند یم نگاھم گنگ
 االن کردم، داتیپ تازه تایگ صبرکن دم؟یند دمید شتر-
 ،یبش دیناپد ریاخ ماه چند نیا مثل ذارمینم گھید

 ھم تنھا) کند یم شکم بھ یااشاره...(کھ خصوصاً 
  ! یستین

  . کشم یم یقیعم نفس
 تو م،یند ھمو میکن وانمود کھ ھردومونھ نفع بھ فراز؛-

 داشتھ، وجود ییتایگ کن فراموش و خودت یس برو
  ! کارم یپ رمیم منم

  . کشدیم را چادرم گوشھ کھ کنم یم گرد عقب
 ھم با میدار ھا حرف یلیخ ما داداش، زن کن صبر-

  ! میبزن
  . زنم یم یتلخ شخندین کنم، یم شیتماشا چشم گوشھ از
  ! مشخصھ نیبود من یپ مدام مدت نیا نکھیا از-

  . دھدیم نگاھم بھ را زاللش نگاه و دیآیم جلو
  ! سیننو من یپا رو ھیبق گناه-

  . کنم یم زیر چشم
  ! یا خانواده اون از یعضو ھم تو! چطور؟-
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  . امکرده اش یعصب انگار
 تو ،یرفت خونھ نیا از کھ شد یچ دمینفھم اصالً  من-

 اون دختر یبش بود نیا قصدت بود، موندن قصدت
 تایگ گفتن کردم باز چشم صبح ھو؟ی شد یچ خونھ،

 یم تا ،یبرھان نھ ،یلیدل نھ مادرش، شیپ برگشتھ
 نمیا اش،خانواده شیپ رفتھ گفتن یم چرا، دمیپرس

 نگھش زور بھ خونھ نیا تو کھ میتونستینم داره، سوال
 یستین راحت دونستمیم بھت، دادم حق و دمیشن! میدار

 یوقت یول م،یبگذر ھیبق رفتار یحواش از حاال ما، شیپ
 تو رو زن ھی یوقت گرفت، سراغتو و زد تلفن مادرت
 گھید تو، بھ دهیم شباھت یلیخ کھ دمید رضا بھشت
 امروز ،یکرد فرار روزم اون ،یچ ھمھ بھ کردم شک

 تا سرت باال اومدم صدا و سر یب نذاشتم، گھید اما
 تا؟یگ یکن یم فرار چرا ،یکرد اما ،یکن فرار ینتون

  آخھ؟ بشھ یچ کھ بچھ؟ نیا خاطر واسھ
  : میگو یم کھ است آمد و رفت در نگاھش نیب نگاھم

 البتھ ،یدادیم حق بھم یدونستیم زویچ ھمھ اگھ دیشا-
  ! یباش زده حدس خودت گمونم

  . کند یم اخم
  ! فھمم ینم-
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 بھ ینگاھ است، کایال بار نیا خورد،یم زنگ لمیموبا
 زدم،یم حرف کایال با او مقابل در دینبا کنم،یم فراز
  : میگویم فراز بھ و کنمیم قطع را تماس

  ! برم دیبا من-
  . کندیم سد را راھم

  ! نگرفتم سواالمو جواب ھنوز من-
  . دھم یم تکان سر کالفھ

 محض بھ چون فراز، یکن فراموش امروزو بھتره-
 یاھیس شمیم گھید من ،یکن خبر با رو بابا حاج نکھیا

  ! یکنینم دامیپ ،یبگرد امیپ ھرجا مطلق،
   کرد؟ داتیپ شھیم کجا ؟یریم کجا بگو فقط تایگ-
  . زنمیم شخندین
 خودم قبر کھ بگم اگھ گم؟یم بھت یکرد فکر واقعاً -

  ! کندم رو
 یوال بھ کردم، داتیپ خوشحالم من تا؟یگ یگیم یچ-

 تو زدانی بچھ ،یزدانی زن تو ابرام، رو االن یعل
 ایب اصالً  رمت؟یبگ دیند تونمیم چطور من! شکمتھ

  !ما خونھ میبر نیبش
  .دارم یبرم عقب بھ یقدم تیعصبان با

@shahregoftegoo



  !یکن یکار بھ مجبور منو فراز یندار حق! نھ-
  :دیگویم بھت با و کندیم باز را دستانش

 رو بابا حاج کھ تو شده؟ چت ؟یترسیم یچ از تایگ-
 یچ بودن، محترم برات ھمھ کھ تو ،یداشت دوست
   شده؟
  : زنمیم ادیفر فقط کند،یم تار را دمید اشک

 نکن اصرار گھید ینیبب منو بازم یخوایم اگھ فراز-
  !ستین اونجا من یجا برگردم،

  . گذارد یم چشمانش یرو را دستش آرامشم یبرا
  !باش آروم ،یبخوا تو یھرچ باشھ، باشھ-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣٣پارت#
  

  . رود یم نیماش سمت کھ کشم یم یقیعم نفس
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 ،یبرگرد کنم یم اجبارت نھ قسم، زدانی خاک بھ تایگ-
 چیپاپ اصالً  نھ زنم،یم موردت در یحرف یکس بھ نھ
 ییجا ھی تا شو سوار ایب فقط ،یکنیم یزندگ کجا شمیم

  . برسونمت
  : دیگو یم التماس با ندیبیم کھ را مرددم نگاه

 یم شمارو صالح خدا بھ! ام بچھ نیا یعمو من تایگ-
 بھ ،یباش راحت تو خوام یم! کنم تتیاذ خوامینم خوام،

 گم،یم راست کن باور زنم،ینم یحرف کسچیھ بھ خدا
 واسھ دارم حرفا یلیخ من ایب برسونمت، نیبش ایب

  . گفتن
 باز میبرا را نیماش در کھ رومیم جلو یدودل با
  : دیگو یم دلم دو ھنوز ندیبیم یوقت کند،یم
  ! شو سوار شبھ، تایگ-

 داخل و دھم یم رونیب را ام نھیس در شده حبس نفس
 با و ندینشیم من کنار یفور رم،یگیم یجا لیاتومب
  : پرسد یم اطیاحت

   برم؟ کجا بگو-
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 تا دارم، سکونت اش خالھ خانھ در من دیفھمیم دینبا
 یم و کند یم حرکت دھم،یم آدرس او بھ را راه انیم

  : دیگو
  ؟یکن یم کار چھ مشھد یبگ یخوا ینم-

  . کنم یم نگاھش چپ چپ
  ! یندون یچیھ کھ نھیا صالح-

  . کند یم میتماشا و کندیم سرکج
 وقت چیھ ،یبود نیھم اواخرم اون ،یشد بھیغر-

  ! یکرد فرق آسمون تا نیزم ھوی شد یچ دمینفھم
  . دوزم یم چشم روبرو بھ
 ھم از یھرچ ما ھست، منم نفع بھ توئھ، نفع بھ نیا-

  ! تره آروم مونیزندگ میباش دورتر
  ؟یبزن حرف واضح شھیم فھمم،ینم منظورتو-
 ،ینشنو رو ھاحرف نیا وقت چیھ دمیم حیترج نھ،-

  .کنم عوض دگاھتوید خوامینم
   ؟یچ بھ-
  !من بھ انت،یاطراف بھ ،یچ ھمھ بھ-

  . کند یم نگاھم کالفھ
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  ! یکنیم اضافھ ذھنم یھا سوال تعداد بھ یدار فقط-
 نگاھش ررسیت در صورتم تا چرخمیم پنجره سمت
  :دیگو یم باز کھ نباشد

 بشنون بابام و مامان یدونیم ؟یباردار ینگفت چرا-
   شن؟یم خوشحال چقدر

  . زنمیم یتلخ شخندین
  !شناسمیم رو اونا تو از شتریب من گمونم-
   چطور؟-
 رضابھشت ھوی امروز چرا بگو تو ال،یخیب یچیھ-
   شد؟ داتیپ

  . دھد یم باال شانھ
 یاومد حتما کھ کردم شک دمتید کھ روز ھمون-

 البد گفتم زدانی خاک سر یایب ینتونست یوقت مشھد،
 یخبر اومدم روزید ،یکنیم تالش بعد یروزھا باز

 اما کنم، داتیپ کردمینم فکر اومدم امروز نشد، ازت
  ! بود نیا قسمت انگار
 در یسرنوشت چھ ایخدا دوزم،یم کیتار آسمان بھ نگاه

 مرا فراز کھ بوده نیا صالحت واقعاً  است؟ انتظارم
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 یکی نیا من یھا دردسر بھ ست؟یچ علتش آخر ند؟یبب
  ! شد اضافھ ھم

  : آورد یم خود بھ مرا شیصدا
   برم؟ یطرف کدوم حاال دون،یم نیا بھ میدیرس خب-

  : میگویم یفور
  ! شمیم ادهیپ من نگھدار-

  . کندیم کم را سرعتش
 روح بھ دم،ینم یکس بھ آدرستو نترس چرا؟ آخھ-
  ! قسم زدانی

  . کنم یم نگاھش
 فعالً  ،یبکش وسط برادرتو یپا نقدریا نداره یلزوم-

  ! لطفا دار نگھ کنم، اعتماد تونم ینم
 یم سمتم کند،یم متوقف را نیماش و کشدیم یپف

  . چرخد
 رو یقبل خط ھمون نمیبب بھم، بده شمارتو الاقل تایگ-

   ؟یدار
  . دھم یم تکان سر
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 زنگ اون بھ یداشت کار وقت ھر دارم، اونم آره-
  . بزن
  : دیگویم کھ گذارمیم رهیدستگ یرو را دستم

  ! یبدون دیبا رو یزیچ ھی تایگ-
 مادر و کایال ایخدا خورد،یم زنگ لمیموبا ھمزمان

  . کنم یم نگاه فراز بھ دلشوره با اند، شده نگران یلیخ
  ! شده رمید من بھتر، وقت ھی واسھ بذار-

  . دھد یم تکان سر
 خبرم یداشت یکار ھر ،یچونینپ منو بده قول تایگ فقط-

  . تماسم در باھات من کن،
 و شومیم خارج لشیاتومب از و دھم یم تکان سر
  : دھمیم جواب کایال تماس بھ یفور

  کا؟یال الو-
  : رودیم ھوا بھ غشیج یصدا

 و میمرد ؟یدینم جواب تویگوش چرا ؟ییکجا معلومھ-
  ! مامانت و من میشد زنده

  : دیآ یم مادر یصدا بالفاصلھ
  ! شکر یالھ داد؟ جواب باالخره-
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  : میگو یم تنھا
  .دمیم حیتوض امیم خونھ، امیم دارم-

 یتاکس کی شود،یم محو مقابلم از فراز نیماش یوقت
 دو ھر مادر و کایال. روم یم خانھ بھ و رمیگیم

 یکل دنمید محض بھ و کشندیم را انتظارم نگراندل
  . نمینشیم یمبل یرو زنان نفس شوم،یم شماتت

 دایپ اش کلھ و سر فراز ھوی کھ بودم زدانی سرخاک-
  ! شد

 سمت یخستگ با کھ کنندیم نگاه مبھوت و مات ھردو
  . روم یم اتاق

 حرف بعد کنم استراحت ستم،ین خوب یلیخ من-
  .میزنیم
  . کندیم پھن میبرا یتشک و شود یم اتاق داخل کایال
  .بخور یزیچ ھی کن صبر تا،یگ دهیپر رنگت یلیخ-

 داخل زندیم ھم را یوانیل اتیمحتو کھ یحال در مادر
  . دھد یم دستم بھ را وانیل و شودیم
  ؟یکرد کار چھ خودت با-
 ام خستھ فقط ست،ین یطور مامان، نباش نگران-

  . نیھم
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 و کشمیم دراز تشک یرو کھ نندینشیم کنارم دو ھر
 از! را امروز اتفاقات ندارم باور ھنوز بندم، یم چشم

  !بود آمده سرم باالخره دمیترسیم کھ یزیچ
***  

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣۴پارت#
  
  )...بک فلش(
  

 داد شنھادیپ و گرفت تماس کایال یوقت بعد، روز صبح
 رد را درخواستش م،یبرو گردش بھ قبل یروزھا مثل

 یھا قضاوت از دایشد من کھ ییآنجا از کردم،
 زدم، باز سر او با یھمراھ از بودم، ریدلگ انمیاطراف

  !امتناع رفتن از من و کرد یم اصرار کایال
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 بھ یرغبت بودم، کرده حبس را خودم اتاق، داخل
 یطرف از نداشتم، اتاق نیا از رونیب یھاآدم بھ وستنیپ

 بھ میاشتھا باشم، کالفھ یکم بود شده باعث کمرم درد
 زدانی مرگ از تمامش و بود شده کم غذا خوردن
 رفتم فمیک وقت سر شدم، بلند تخت یرو از شد، شروع

 بودم، مسکن دنبال بھ کھ طور ھمان بخورم، یمسکن تا
 بھ زدانی یعمو پسر کھ افتاد یتیزیو کارت بھ نگاھم

 او با بوده قرار من آوردم ادی بھ تازه بود، داده من
 را کارت و دمیکوب امیشانیپ بھ یاضربھ رم،یبگ تماس

 یگوش و گرفتم لمیموبا با را اششماره گرفتم، دست بھ
 یصدا بھ و نشستم تخت لبھ گذاشتم، گوشم کنار را

 از کم کم داشتم گرید سپردم، گوش آزاد یھا بوق
 در مردانھ و محکم ییصدا کھ شدمیم دیناام پاسخش

  : دیچیپ گوشم
   بلھ؟-

  : گفتم و کردم تر را لبانم
  فتاح؟ یآقا سالم،-
  ! دییبفرما ھستم، فروزش-

  : دمیپرس دیترد با و کردم اخم
   د؟یھست یحام یآقا شما-
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  ! خانم دییبفرما ھستم، فروزش یحام بلھ،-
 یعمو پسر مرد نیا اگر زدم، زل روبرو بھ جیگ
 یوقت کرد؟ یم فرق اش یلیفام چرا بود، زدانی

  : گفت دیترد با دید مرا سکوت
   الو؟-

  : دادم جواب یفور و آمدم خودم بھ
  !زدانی ھمسر ھستم، یجواھر تایگ من-
 اما شود، دوستانھ لحنش بودم منتظر ام یمعرف با

  : کرد متعجبم اشیجد یصدا
  !خانوم بودم تماستون منتظر نایا از زودتر-

  . انداختم باال ییابرو
  ! رو عرضتون شنوم یم حاال ھرحال بھ نشد، فرصت-
  : داد پاسخ مکث یکم با
 اگھ البتھ ،یجواھر خانم میکن صحبت یحضور بھتره-

  ! گھید ماه کی واسھ دیذارینم قرارو باز
  : دمیپرس کوتاه و ندادم یتیاھم زد کھ یا طئنھ بھ
   ؟یحضور چرا-

  . بودم کرده اش کالفھ انگار
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 ازین د،یاریب فیتشر یحضور بھتره کردم عرض-
  ! میباش داشتھ ھم با یصحبت ھی کھ ھست

  . کردم اخم
 رو شما کھ ھست یصحبت چطور نیا بدونم دینبا من-
  ! یخصوص ھم اون کنم؟ مالقات دیبا نشناختھ و دهیند

 بعد و شد دهیشن گوشم ریز اشیحرص نفس یصدا
  : زد صدا را یکس انگار

  !گنیم یچ خانوم نیبب ایب وانیک وان،یک-
 یصدا کھ چسباندم گوشم بھ شتریب را یگوش متعجب

  : دیچیپ گوشم در یناشناس مرد
   الو؟-

  . فشردم ھم بھ دندان
 چرا د؟یدار کارچھ من با نفر دو شما دیبگ شھیم آقا-

  ! شما؟ بھ داد رو یگوش و نکرد صحبت خودش آقا اون
  : دیرس گوشم بھ خط یسو آن از یحام یصدا

 من انگار کن، ھماھنگ لھیما خانم کھ جور ھر خودت-
 کھی من با ھنوز کھ زدم حرف باھاشون گھید زبون با
  !کنھیم دو بھ
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  :گفتم و شد جمع حرص با امچھره
 ھیچ موضوع نفھمم تا من دیبگ شونیا بھ دیببخش-

 شونیا بذارم، قرار بھیغر مرد ھی با ستمین حاضر
 ھمو ما کھ سالھ چند انگار زنھیم حرف یطور

  دارن؟ من از یانتظار چھ! میشناسیم
 و شد مسلط خود بھ زود یلیخ اما د،یخند آرام وانیک

  . داد حیتوض
 مربوط موضوع بگم دیبا مزاحمت از غرض خانم؛-
  ! امرزیب خدا زدانی بھ شھیم

  :داد ادامھ کھ ستادمیا گوش بھ سکوت در
 فیتشر یحضور فرمودن سیرئ جناب نیھم بابت-
   خدمتتون؟ بدم رو دفتر آدرس حاال د،یاریب

 خوره مثل را یکنجکاو نیا و بود آورده را زدانی نام
  : گفتم کوتاه انداخت، جانم در
  . دییبفرما کنم، یم ادداشتی-

 باز کھ کنم ادداشتی را آدرس تا برداشتم یکاغذ
  :شد دهیشن سو آن از یحام یصدا

  !ھست تیزیو کارت ھمون رو آدرس-
  : گفتم و دادم امینیب بھ ینیچ
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 موضوع گفتنیم اول ھمون اگر دییبفرما شونیا بھ-
 کردن،ینم ریتحق منو ینجوریا و ھمسرمھ با رابطھ در
  ! شما خداحافظ بود، بھتر یلیخ

  .دمیکوب تخت یرو را لیموبا و کردم قطع را تماس
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣۵پارت#
  

 را خانھ کل یسبزقرمھ یبو نرفتم، رونیب ناھار یبرا
 عالقھ بو نیا بھ سابق مثل چرا بود، گرفتھ بر در

  نداشتم؟
 کھ دمیشن اتاق در پشت از را فراز یصدا لحظھ نیھم
  : گفت یم
   ناھار؟ واسھ ادینم داداش زن چرا-
  : دادیم جواب کھ بود حانھیر مامان بعد و
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 برو ایب تو خوره،یم ادیم خودش بخواد غذا ھرکس-
 اومده، مدرسھ از تازه اشبچھ بزن، صدا ونیپرو

  ! بچھ رفت ضعف
 ھوا یب فراز کھ کردم جمع شکمم درون را میپاھا
  .شد وارد یفور و زد در بھ یاتقھ
  ! ناھار ایب داداش زن-

  . نشستم جورتر و جمع یکم و کردم نگاھش
  . ممنون ندارم، لیم من-
  . گرفت خود بھ یمتعجب افھیق
 تا ا،یب پاشو ،ینخورد یزیچ کھ صبحم شھ؟یم مگھ-
  !ھا مونمیم نجایھم ییاین
 زنندیم انگ من بھ نطوریھم برو، فراز، برو دم،یکش آه
 خدا گرید حاال گرفتم، صحبت بھ اتاق در را تو کھ
  !یبمان یباق اتاق نیھم در یبخواھ کھ کند ریبخ

  : گفتم و شدم بلند جا از یلیمیب با ناچار
  . امیم منم شما، برو-

 حانھیر مامان یصدا شد، خارج اتاق از و زد یلبخند
  : دیرس گوشم بھ خوب
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  ! یبش یکس دلسوز خوادینم بده، انجام وگفتم کھ یکار-
 نم؟یبنش سفره سر تا بود من در نیا ییتوانا حال نیا با

 ندارند، لیم بودنم بھ یاذره دانستمیم کھ یدرحال
 فرق آسمان تا نیزم از شان زنان با خانھ نیا یمردھا

 یم ھا حرف نیا مقابل یبود اگر زدانی داشتند،
  مگرنھ؟ یستادیا

 یآرام ھمان بھ و دادم یآرام سالم شدم، خارج اتاق از
 رفتھ خواھرش زدن صدا یبرا فراز گرفتم، جواب ھم

 و دست یسبزقورمھ از یتر دیشد یبو با ھم من بود،
 نبود؟ خوشبو و نیدلنش گرید چرا کردم،یم نرم پنجھ

 کھ انداختم سفره. کرد یم بد را حالم داشت برعکس
 یخال و خشک سالم کی فقط آمدند، دخترش و نیپرو

 رم،یبگ گرم خانواده نیا با نداشتم یسع گرید من دادم،
  ! شدیم مشخص داشت زھایچ یلیخ کھ چرا

 مادر سرد جمع نیا از شد، خورده سکوت در ناھار؛
 نکھیا بھ بود، من بھ حواسش کھ بود فراز تنھا ،یدختر
 کم غذا چرا نکھیا ای خورم،یم غذا یلیم یب با چرا
 را نیپرو و حانھیر مامان یھا نگاه کھ من دم،یکش
 سرد و کوتاه بود نیا امیسع دم،ید یم فراز یرو

 بازخواست من بابت خواست ینم دلم بدھم، را جوابش
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 نیا دل در را بد گمان اش،توجھ خواست ینم دلم شود،
  .کند ادیز دختر و مادر

  
 بودند داده آدرس کھ یمحل بھ فردا صبح داشتم قصد

 بود افتاده عقلم و ذھن در آنقدر یکنجکاو یول بروم،
 کی. زدم رونیب خانھ از و دمیپوش لباس ھوا یب کھ

 رفتم، بود کارت یرو کھ یآدرس بھ و گرفتم یتاکس
 در کردم، نگاه پالکش بھ و ستادمیا ساختمان مقابل

 وارد آرام و دادم ھلش یکم دم،ید باز را ساختمان
  .شدم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣۶پارت#
  

 د،یرس یم گوش بھ نییپا طبقھ از یناھنجار یصدا
 شده تیھدا باال سمت مقصدش کھ ییھا پلھ بھ مردد
 ن،ییپا ای بروم باال طبقھ بھ دانستم ینم کردم، نگاه بود
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 ھا پلھ از پس کنم انتخاب را نیتر آسان دادم حیترج
 شتریب و شتریب ھا دستگاه یصدا آن ھر رفتم، نییپا
 پشت کھ دمید را یمرد دمیرس کھ آخر پلھ بھ شد، یم
 بود دستگاه کنار کھ ییآقا بھ و بود ستادهیا من بھ
 شیصدا بلکھ تا داد یم حیتوض بلند یصدا با را یزیچ
 قواره و قد بھ یکم برساند، مقابلش مرد گوش بھ را

  : گفتم دل دو و زدم زل اش
  فروزش؟ یآقا-

 یمرد توجھ رفتم جلوتر یکم د،ینشن را میصدا انگار
 بھ یااشاره و شد جلب من بھ بود دستگاه پشت کھ

 گره دنمید با و دیچرخ سمتم فروزش یحام کرد، یحام
 کینزد و اوردمین کم ھم من کرد، شتریب را شیابروھا

  . شدم
  ! سالم-

 گوشش بھ من ینجوا اطراف یصداھا از گمانم
 خالف بر و کرد اشاره باال بھ دست با چون د،ینرس
  : زد داد من

  ! امیم من شما، دییبفرما باالست، دفتر-
 اصطالح بھ وارد رفتم، باال ھا پلھ از و دادم تکان سر

 مبلمان دست کی کھ یکوچک یفضا شدم، دفترش
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 اش احاطھ وارید گوشھ در یصندل و زیم کی و کیش
 کی یورود در کنار رفتم، جلو یکم بود، کرده

 یاتاق یورود در یروبرو و بود کوچک آشپزخانھ
 تک مبل کی یرو. بود باز مھین درش کھ داشت قرار
 زیتم جا ھمھ دوختم، چشم وارید و در بھ و نشستم نفره

 حس اما داشت، یکوچک یفضا کھ نیا با بود، مرتب و
  .دادیم من بھ یخوب
 کردم، نگاه شد، دفتر وارد یکس کھ بود گذشتھ یکم

 داشت، ھم ییآشنا چھره قضا از کھ بود یجوان مرد
  . ستادیا مقابلم بودمش، دهید ییجا دیشا
   احوالتون؟ ،یجواھر خانم نیاومد خوش سالم،-

 ینام وانیک ھمان شدم متوجھ اش یمیصم لحن از
 شدم بلند آرام کردم، صحبت او با یتلفن صبح کھ است

  :گفتم و
  . ممنونم سالم-

 یجا مقابلم کردم، را کار نیھم کھ نمیبنش کرد تعارف
  : گفت و گرفت

  د؟یخوریم یچا ان،یم فروزش یآقا االن-
  . دادم سرتکان
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   دارن؟ کار چھ من با دیدونینم شما ممنون، نھ-
  . انداخت پا یرو پا
  . بھتره بگھ بھتون خودش یول دونم،یم کھ دونستن-

  . دمیکش جلو را خودم یکم
  . لطفاً  دییبفرما بشنوم، شما زبون از دمیم حیترج-

 ھا پلھ از ییپا یصدا لحظھ نیھم کھ کرد نگاھم مردد
 در مقابل فروزش یحام قامت بندش پشت و شد بلند

 من نیماب مبل و آمد جلو داشت، اخم ھنوز شد، ظاھر
  . دوخت وانیک بھ را نگاھش گرفت، یجا وانیک و
   د؟یرس کجا بھ خوب-
  : وانیک
  . بذارم یچا ھی برم من داداش، کن صحبت خودت-
 بھ رو درست کھ آشپزخانھ بھ و شد بلند بالفاصلھ و

 بھ و نشاندم چھره بھ اخم رفت، داشت قرار من یرو
  . کردم نگاه یحام

  ! فروزش یآقا شنومیم خوب-
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 یرو را دستش دو ھر آرنج و دیکش قیعم ینفس
 و کرد قفل ھم در را شیھا پنجھ داد، ھیتک شیپاھا
  : گفت

 انداختم، راه کارگاھو نیا من شیپ سال کی حدود-
 کھ داره پول مقدار ھی گفت زدانی بود، کم ام ھیسرما

 کارم بھ فعالً  کارت بھ بزن ایب گفت است، استفاده بال
 زدانی مال پول نصف باً یتقر نبود، یکم پول اد،ینم

 پولشو گفت و اومد کھ بود نگذشتھ ماه دو ھنوز بود،
 قبول اول کم،یشر بشھ جاش بھ برگردونم، خوادینم

 از من دم،یم پس پولتو شده طور ھر گفتم نکردم،
 صد چھ باشھ، پدرم طرف چھ اد،ینم خوشم شراکت

  .بود دوستم نبود، بھیغر زدانی اما بھ،یغر پشت
  

 نگفت اما است، شیعمو پسر زدانی دیبگو بودم منتظر
  : داد ادامھ و
 با فقط گفت نداره، یدخالت چیھ کارم تو داشت اصرار-

 تو پدرش شیپ زدانی کنار، بذار سودمو و کن کار پولم
 فتاح حاج کھ یکار کرد،یم کار یفروش فرش حجره

 دامادش و پسر بشھ، اداره دیبا یخانوادگ داشت دهیعق
 نداشت، یادیز عالقھ زدانی کنن، کار خودش شیپ دیبا
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 و الحق بود، کرده قبول پدرش خاطر بھ خوب اما
 یپول زدانمی نذاشت، کم براش یعل حاج ھم االنصاف

 پدرش از کھ یحقوق با و بود گذاشتھ کنار ھا مدت کھ
 خوادیم دلش گفت و من دست داد رو گرفت یم

 ینید تا بده، اول ھمون شو زن ھیمھر کرد، کھ ازدواج
 کردم، قبول تا گفت و گفت خالصھ نمونھ، گردنش بھ
 بود، یکاف برام نداشت، یدخالت من کار تو کھ نیھم

 ده،ینفھم ھم االن تا و نفھمھ یعل حاج داشت اصرار
 یسود نیا گفت اومد فوتش از قبل روز چند امرزیخداب
 الزم و خواد یم رو گذاشتم کنار براش مدت نیا کھ

 قسمت گھید بعد اما کنم، یم اش آماده باشھ گفتم داره،
  !اومد شیپ تصادفش یماجرا اون و نشد

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣٧پارت#
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 بھ اشک و فشرد را میگلو بغض کھ کرد سکوت
 اواخر آن کھ بود خاطر نیھم بھ پس د،یدو چشمانم

 ام ھیمھر یخواست ؟یدار میبرا یریغافلگ کی یگفتیم
 یحام کھ دمیکش چشمانم بھ یدست ؟یکن پرداخت را

  . کرد نگاھم
 چیھ نھ زدم، یحرف یحاج بھ نھ زدان،ی بھ قولم طبق-

 دیبا کھ یھست یکس شما گفتم اما ،یا گھید احدالناس
  .یبدون

  :دمیپرس گرفتھ ییصدا با
 در بشھ؟ باخبر یعل حاج خواست ینم چرا زدانی-

 نگفتھ ماجرارو نیا ما از کدوم چیھ بھ زدانی قتیحق
  ! بود

  . دوخت رو روبھ زیم بھ را نگاھش
 چون گمونم رو بود کرده پنھون شما از نکھیا-
 یعل حاج با رابطھ در اما کنھ، رتونیغافلگ خواستیم
 کنھ،یم مخالفت من، بھ داده پولو بدونھ اگھ گفتیم
 یحاج خانواده چندان اما نھ، ای یدونیم یزیچ دونمینم

  .ندارن منو دنید چشم
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 کھ ندارند، را دنتید چشم چرا بپرسم خواست دلم
 یحام بھ رو شد، ظاھر کنارمان یچا ینیس با وانیک

  : دمیپرس
   کنم؟ کار چھ دیبا من حاال-

  :گفت نگاھم رهیخ و کرد کج سر
 ،یبکن پول نیا با خوادیم دلت یکار ھر یمختار شما-

  . حاضره کمال و تمام پولتون شماست، سھم
  : دمیپرس و دوختم چشم او بھ دودل

 قبل مثل شما بشھ، مشخص پول نیا فیتکل تا شھیم-
  . ندارم یاجیاحت پول نیا بھ فعالً  من د؟یکن کار باھاش

  .داد تکان شانھ و کرد نگاھم سکوت در
 و ذارمیم کنار سودشو قبل مثل من ست،ین یمشکل-

  .دمیم لتونیتحو نیبخوا وقت ھر
  : گفتم روراست

 بار سھ فقط عمرم کل تو ندارم، شما از یشناخت من-
 کرد، حساب روتون شھیم چقدر دونمینم دم،ید شمارو

 رو پولش نانیاطم با زدانی کھ دیاعتماد قابل البد اما
 امانت شما شیپ سودش و پول گذاشتھ، ارتونیاخت در

  . کرد کار چھ دیبا نمیبب کنم فکر من تا بمونھ
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 وارید گوشھ زیم یرو تلفن کھ داد تکان یسر یحام
ل یحام بھ وانیک خورد، زنگ ُ   : گفت و زد ز

 اد؟ینم ماھرخ چرا خورده، زنگ بار ٢٠٠ صبح از-
  !داد یم کھ تلفنارو جواب الاقل
  : گفت و برداشت یچا یفنجان یحام

  !ستین یاچاره کرد، مدارا دیبا فعالً -
  !من زیعز خوانیم جواب ھایمشتر خوب-

 یکار نجایا گرید ھم من و بود شده یکار شانبحث
  : گفتم و شدم بلند یجا از نداشتم،

  . دیگذاشت انمیجر در کھ ممنون رم،یم گھید من-
  :گفت وانیک کھ شدند بلند میپا بھ دو ھر

  !کھ دینخورد رو تونییچا-
  ! اجازه با ممنونم،-

  : گفت دوباره شان بحث طبق وانیک کھ رفتم در سمت
 م،یبکن یفکر ھی ادینم حاالھا حاال ماھرخ اگھ نیبب-

  !شھینم کھ ینجوریا م،یکن نیگزیجا رو یکس
 بھ و برگشتم مرد دو ھر سمت و ستادمیا در کنار

  : گفتم کبارهی
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  ! امیب ماھرخ خانم یجا تونمیم من-
 کھ کردند نگاھم و دندیچرخ من سمت متعجب ھردو

  : گفت یخوشحال با وانیک
  س؟یرئ یگیم یچ خوب، ھم یلیخ-
 و دیکش گردنش بھ یدست یحام کرد، نگاه یحام بھ و

  :گفت
 ھمسرت خانواده با اول یخواینم یمطمئن شما-

   ؟یکن مشورت
  .دوختم نگاھش بھ نگاه و ستادمیا صاف

 ھی ظاھراً  د،یزنیم حرف ازش کھ یماھرخ خانم نیا-
 شونیا یجا بھ مدت نیا تونمیم من ستن،ین کوتاه مدت

 رم،یم نجایا از من اومدن خودشون کھ ھم بعد ام،یب
  ! بفھمھ یزیچ یکس نداره ھم یلزوم
  . ستادیا مقابلم و شد بلند یحام

  !؟یچ دم،ینم کار یعل حاج عروس بھ بگم اگھ-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣٨پارت#
  

 از منظورش زدم، زل میروبرو مغرور مرد بھ متعجب
  :گفتم آرام بود؟ چھ حرف نیا
 نداره، من بھ یربط الشیع و اھل و یعل حاج دیعقا-

  !سواست اونا از راھم من
  . کرد کج سر و برد شلوارش یھا بیج در دست

 یجزو یعل حاج عروس ،یجواھر خانم ستین سوا-
  !بده رییتغ تونھینم کس چیھ نویا الشھ،یع و اھل از

 او کردم، مرتب را شالم و دمیکش جلوتر یکم را چادرم
  : گفتم کھ کرد یم نگاه من بھ طور نیھم
 حق داره، شما شیپ زدانی کھ یسھم ھمون اندازه بھ-

  ! نھ؟ ای ارمیب در کارگاه و کار نیا از سر دارم
  . دیپر باال یشگفت حالت با شیابروھا

 مشغول نجایا یخوایم یسرکش واسھ شما پس آھان،-
  ! یبش کار بھ

  : دادم جواب محکم
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  !کیشر کی عنوان بھ نھ، یسرکش-
 وانیک بزند، یحرف خواست تا و کرد زیر را چشمانش

 کرد، زمزمھ یزیچ گوشش کنار و گرفت را شیبازو
 سمت کبارهی بھ و کرد وانیک بھ یزیت نگاه یحام

 بھ متعجب د،یکوب ھم بھ را در محکم و رفت اتاقش
  . آورد لب یرو یاتھیفرمال لبخند کھ کردم نگاه وانیک
  خانوم؟ تایگ یبش مشغول نجایا یتون یم یک شما-

  . کردم اتاق در بھ یااشاره
  ! ھست یا گھید زیچ نظرش ظاھراً  کھ فروزش جناب-

  . آمد جلو یکم
   باشھ؟ ا،یب فردا از شما کنم، یم شونیراض من-

 گرد عقب دادم، تکان یسر تنھا و کردم نگاھش مردد
 نییپا مقابل پلھ چند از شدم، خارج دفتر از و کردم
 شنھادیپ چرا. زدم رونیب ساختمان از کل بھ و رفتم
 خواستیم دلم کھ بود نیا خاطر بھ یعنی دادم؟ را کار

  !بگذرانم؟ بابا حاج خانھ در یکمتر اوقات
  
 کنار و گرفتم یگل شاخھ رفتم، رضا بھشت بھ کراستی

  . گذاشتم مزارش یرو را گل نشستم، زدانی قبر سنگ
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 چرا د،یرس دستم بھ ام ھیمھر بخواب، راحت زدانی-
 حس یلیخ یدونیم ؟ینگفت بھم چرا ؟یکرد ینجوریا

 فکر بھ تو کردم ینم فکرشم یحت کنم، یم یشرمندگ
 دونم ینم حاال کنم، تشکر ازت اومدم ،یباش من ھیمھر
 نیا بابا حاج و حانھیر مامان بھ دیبا کرد، دیبا کار چھ

   زدان؟ی کنم کار چھ نھ؟ ای بگم موضوعو
 از زود یلیخ شد باعث سرد نیزم دم،یکش یسخت نفس

 یم مراجعھ زنان پزشک کی بھ دیبا شوم، بلند یجا
 گذشتھ خمیتار از کھ بود مین و ماه کی کینزد کردم،

  !شدم غافل یحساب خودم از من و
  

 اتوبوس کی سوار بابا، حاج خانھ بھ برگشتن یبرا
 یخانوم کھ دادم ھیتک ام یکنار شھیش بھ را سرم شدم،
 یب د،یکش رونیب فشیک از یابرگھ و نشست کنارم
 برگھ کی انداختم برگھ بھ یسرسر نگاه اراده

  .بود یسونوگراف
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٣٩پارت#
  

  : گفتم و دمیچرخ سمتش بود، باردار خانوم نیا ظاھراً 
 شناسم، ینم رو نجایا یدکترھا من خانوم، دیببخش-

 یمعرف من بھ یدار سراغ خوب زنان دکتر ھی شما
   ؟یکن

  . داد تکان سر
 بھت آدرسشو یخوایم م،یراض یلیخ دکترم از بلھ،-

   بدم؟
  ! شمیم ممنون-
  
 را ورودم خوشبختانھ شدم، وارد و شد باز میرو بھ در

 شدم، ینم یکس یپنھان یحرفھا شاھد پس دادم اطالع
 تا کرد، یم استراحت و بود آمده حجره از بابا؛ حاج

 مقابلش و رفتم جلو زد، میصدا افتاد من بھ چشمش
  . ستادمیا
  . بابا حاج سالم-
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  . داد تکان یسر
  ؟یبودکجا میشد نگران بابا، سالم-

 جلو دست بھ یچا ینیس کھ حانھیر مامان بھ ینگاھ
  : دادم جواب کوتاه و انداختم آمد،یم
  ! رضا بھشت رفتم-

 مامان دست از را ینیس و نشست صاف بابا حاج
  . گرفت حانھیر
 وقت ھی ،یبیغر نجایا تو برسونتت، ادیب فراز یگفتیم-

  !ینش گم
  : گفت یفور حانھیر مامان

 زدانممی بلده، رو جا ھمھ کایال لطف بھ نباش، نگران-
 گھید اونور، ور نیا گردوند یم مدام کھ بود یوقت تا
  ! شناسھیم شتریب تھرانم از رو نجایا

 مامان دھان از خوب حرف کی چرا دم،یگز لب
  !ند؟یبنش دلم بھ تا آمد ینم رونیب حانھیر

  : گفت من بھ رو بابا حاج
 سرمون اثیغ و من چھلمھ، مراسم گھید روز چند-

  ! بگو اون بھ یداشت یکار شتره،یب وقتش فراز شلوغھ،
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  : زد تشر حانھیر مامان باز کھ کنم تشکر خواستم
 ھر دختر؟ نیا داره یکار چھ بخور، تو ییچا یحاج-

 زنونھ یکارا تو شما م،یھست نیپرو و من باشھ یکار
  !نکن دخالت

 فراز با داشتم ھم یکار یحت بود فھمانده حرف نیا با
 و مادر نیا کردند یم فکر چھ خودشان با نکنم، مطرح
  !دختر

  : گفتم و کردم تر لب
 ییجا ھی! البتھ اجازتون با نجا،یا امیم شبا فقط فردا از-

  .دارم کار
 ھم حانھیر مامان نگاه کرد، نگاھم تعجب با بابام حاج

  : دادم ادامھ کھ بود، ھمراه اخم با
 مونمیم بکنھ، ییکارا ھی قراره کایال د،ینباش نگران-

  . کنم کمکش
  : دیپرس شک با حانھیر مامان

   نزد؟ یحرف خواھرم چرا ؟یکار چھ-
  : شدم متوسل دروغ بھ و کردم تر لب

 وقت ھی کھ نشھ متوجھ یکس خواستھ ره،یخ کار ھی-
  ! نباشھ ایر
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 فقط کرد، خطور مغزم بھ کجا از دروغ نیا دمینفھم
 سر بابا حاج کنند، یریجلوگ رفتنم از مبادا تا گفتم
  . برداشت یچا یوانیل و داد تکان

 کایال راحتھ، المیخ یھست کایال با یوقت تا باشھ، قبول-
 ِ   ! ھیخانوم دختر
  . داد لم مبل یرو حانھ؛یر مامان

  ! اوردمین در خواھرزاده نیا یکارھا از سر کھ من-
 بھ و گفتم یا اجازه با ندانستم، زیجا را ماندن گرید

 نیا ستادم،یا آشپزخانھ مقابل راه انیم رفتم، اتاق طرف
 مقابل را دستم و خورد نیچ ام ینیب بود؟ ییبو چھ

 بو نیا کمتر تا شدم اتاق وارد یفور گرفتم، دھانم
 ھماھنگ گفتم کھ یدروغ بابت کایال با دیبا دھد، آزارم

  !کردمیم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴٠پارت#
  

@shahregoftegoo



***  
 بھ شتریب را یگوش و کردم کوتاھم یناخنھا بھ ینگاھ
  .چسباندم گوشم

  ؟یشناسیم چقدر فروزشو یحام تو کا؛یال-
  :دیپرس متعجب

  !؟یافتاد اون ادی شد چطور-
 کرد، ام شوکھ یلیخ کھ زد ییحرفا ھی دمشید امروز-

 کینزد زدانی بھ حد نیا تا کردمینم فکرشو ھرگز
 از رو یحام اسم بار چند کنمیم دقت کھ االن باشھ،
 مھم برام اصال لحظھ اون اما بودم، دهیشن زدانی زبون
 ھی کردمیم فکر کنم، جواب و سوال زدانوی تا نبود

 یعمو پسر شدم متوجھ تازه اما ھ،یمعمول دوست
 یلیفام کنھیم متعجبم شتریب کھ یزیچ زدانھ،ی

  !متفاوتشھ
  :گفت و دھم ادامھ نیا از شیب نداد اجازه کایال
 رو یحام یگفت تو واش،ی واشی نم،یبب کن صبر-
  ؟یحاج خونھ بود اومده آخھ؟ کجا ؟یدید

  .نشستم صاف و دادم ماساژ را میپھلو
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 لفافھ در نجا،یا اومد مادرش و پدر با ھفتم روز یفردا-
 پدرش کردم، تعجب اول م،یبزن حرف باھم دیبا گفت
 قبول اونم بھتر، وقت ھی واسھ بذاره خواست ازش
 نوشتھ پشتش کھ داد بھم کارت ھی رفتن دم اما کرد،
 بھ نداشتم یخوب حس رم،یبگ تماس باھاش حتما بود

 نیپرو ای حانھیر مامان اگھ بکن فکرشو کارش، نیا
 کردن؟یم فکر خودشون با یچ دنیدیم رو صحنھ نیا

 من با یحت اونا یجلو دینبا دونستیم خودشم انگار
  !داد من بھ کارتو اون خفا تو کھ بزنھ، یحرف
  :شدیم تر ریمتح لحظھ ھر کایال یصدا

 کل، در ھیبیعج پسر باھات؟ داشتھ چکار یعنی وا،-
 اومده پاشده کھ کنمیم تعجب اد،یم چشم بھ کم یلیخ

 پاشم نبود زدانی مرگ خاطر واسھ اگھ ،یحاج خونھ
  !ذاشتینم اونجا

 نشد روم اما گفت،یم ییزایچ ھی خودشم آخھ؟ چرا-
  ؟یدونیم یزیچ تو بپرسم، ازش

 ایدن موضوع نیتر یتکرار از انگار و دیکش یپوف
  .بود حوصلھ یب نطوریا کھ زد یم حرف

 و خالھ بیعج اخالق سر مسخره، یدایعقا نیھم سر-
 بوده گفتھ برادرش بھ شیپ سال یلیخ یعل حاج ن،یپرو
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 راه یھ ریبگ رو یحام یجلو دارم، جوون دختر من
 بخت دم نیپرو زمان اون من، خونھ نذاره پا راه بھ

 اما کرد،یم آمد و رفت زدانی خاطر بھ یحام بود،
 کجا گفت و برخورد بھش یلیخ دیشن حرفو نیا یوقت
 با ییفکرا نیچن زنش و یعل حاج کھ کردم یزیھ

 شایآت ھمھ دونست یم ییجورا ھی کنن،یم خودشون
 یحام دمیشن من کھ اونطور خالصھ خالمھ، سر ریز

 ،یعل حاج خونھ نذاشت پاشو گھید ا،یقضا نطوریا سر
 گھید د،ینالیم خالم و یعل حاج یرفتارا از ھم شھیھم

 حاج داره، ادیز بیعج اخالق حانھیر خالھ دوننیم ھمھ
  !کشونده خودش سمت بھ ھم رو یعل

  .دادم تکان سر آرام
 چرا حاال خب ناراحتھ، بابا حاج تیحساس از پس آھا،-

  داره؟ فرق شیلیفام
  .داد شیصدا بھ جانیھ یکم
 نویم و آقا نیحس ست،ین آقا نیحس یاصل پسر ؛یحام-

 بھ اونو بود، سالش دوازده ده، یحام یوقت خانم
  !کردن قبول یفرزند
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴١پارت#
  
 ماندم، رهیخ یا گوشھ بھ دم،یشن کھ یزیچ از رتیح با

  !خانمش و نیحس حاج بھ نیآفر آمد، رحم بھ یکم دلم
  .کرد یدست شیپ دنیپرس در د،ید را سکوتم یوقت کایال
  داشتھ؟ چکارت یحام ینگفت-

 ھیقض نیا از کایال بھ دیبا دانستم ینم آمدم، خودم بھ
  :گفتم تنھا نھ، ای زدمیم یحرف

  !یباش ھماھنگ باھام دیبا کھ گفتم یدروغ ھی فعال-
  ؟یدروغ یچ-

  .دمیجو استرس با را لبم
 امیم ،یدار ریخ کار ھی تو یمدت گفتم بابا حاج بھ-

  !وقت ھی یند یسوت باھام، باش ھماھنگ روزا، کمکت
  :رساند گوشم بھ را شیصدا یفور

 یزد تو بود حرف نمیا آخھ؟ بود کجا رمیخ کار وا-
  دختر؟
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  :گفتم خنده با
 د،یپرس ازت یزیچ ات خالھ وقت ھی اگھ گھ،ید اومد-

  !نشھ ایر وقت ھی تا بفھمھ یکس نخواستم آره بگو
  .کرد یا خنده تک

 دروغ چرا حاال ا،یکار ایر نیا عشق کھ خالمم اوف-
  بھشون؟ یگفت

  .دمیکش قیعم ینفس و بستم چشم
 ینینش خونھ از شم، مشغول جا ھی برم مدت ھی خوامیم-

  !بھتره
  :آمد نظر بھ یشاک یکم لحنش

  ؟یافتاد کردن کار فکر بھ کھ شد یچ ؟یچ یعنی-
 خونھ کمتر دمیم حیترج کھ ھیطور طیشرا راستش-

 انویجر نمتیبب بگم، چطور دونم ینم باشم، بابا حاج
 گفتم کھ یکار بھ حواست فعال تو کنم،یم فیتعر برات
  .باشھ جمع
  .دیکش یا کالفھ نفس

 تو تایگ فقط باشھ، ھان؟ خالم، یاخالقا از یشد خستھ-
 امیب ھمراھت منم بذار ،یندار ما جز رو یکس نجایا
  !نھ ای ھیحساب آدم یکنیم کار ششیپ کھ یکس نمیبب
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  !ستین بھیغر نداره، یلزوم-
  ھ؟یک پس ستین بھیغر-

  :دادم جواب کوتاه
  !یحام-

 باالخره کایال یسو از پرسش و سوال یکل از بعد
  .داد انیپا مان مکالمھ بھ و شد یراض

 شام خوردن یبرا ییاشتھا ھم باز یول بود، ضعف دلم
 بھ را خود کھ گرفت را سراغم فراز نبود، دایپ من در

 را او کھ بود حانھیر مامان یصدا بعد و زدم خواب
  :کرد یم شماتت

 یمعن چھ اتاق، اون داخل یبر راه بھ راه یندار حق-
  !آخھ دهیم

  :داد جواب یالیخ یب با فراز
 درو دهینم جواب دمید داره، حجاب شھیھم داداش زن-

  !کردم باز
 نیا بابت مدام و بود یعصب یحساب حانھیر مامان
 یحت شدیم کھ خودش نوبت اما زد، غر فراز رفتار
 از سر تا شدیم وارد ھوا یب زد،ینم ھم را در ھمان
  !اوردیب در کارم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴٢پارت#
  

 از مورد نیا رفتم، دکتر مطب بھ اول بعد، روز صبح
 شد، نوبتم تا ماندم منتظر یکم بود، تر واجب ھمھ
 گنگ یکم مجرد، ای متاھلم کرد سوال دکتر یوقت

 آرام بودم؟ کدامش من یراست بھ کردم، شیتماشا
 کی من یبرا بالفاصلھ او و ھستم متاھل دادم جواب

 نیتر کینزد بھ کراستی دھم، انجام تا نوشت شیآزما
 بھ یتاکس کی با کارم، اتمام از بعد و رفتم شگاهیآزما
  !بود شده رید یحساب رفتم، دفتر

 یبزرگ نیماش دم،یرس کھ بود گذشتھ ازدهی از ساعت
 از را ھا مبل داشتند نفر چند و بود پارک در مقابل
 و بود ستادهیا آنجا ھم یحام زدند، یم بار انبار

 افتاد من بھ نگاھش کھ نیھم داشت، دست در یفاکتور
 بھ بود افتاده صورتش یرو آفتاب نور دادم، سالم
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 ھیسا تا بودند دهیکش بغل را ھم شیابروھا لیدل نیھم
 بدھد، من بھ یجواب نکھیا یب باشند، چشمانش بان

  :دیپرس و انداخت وانیک بھ ینگاھ
  چنده؟ ساعت-
  :گفت سپس داد، تکان سر و کرد من بھ ینگاھ وانیک
  !ازدهی کینزد-

 ساعت چون بود، شده قائل فیتخف ساعت گفتن یبرا
 و کرد من بھ ینگاھ یحام بود، قھیدق ده و ازدهی قیدق

  :گفت
  !د؟یآورد فیتشر زود یلیخ کندینم حس یاول روز-

  .شدم کینزد و ندادم یتیاھم اش ھیکنا بھ
  !فروزش یآقا ستمین کارگرتون من-

  :گفت کھ شوم دفتر وارد و شوم رد کنارش از خواستم
 منو مخ یھ تو ست،ین صالح گمیم بھت من وانیک-
  !ریبگ لیتحو بفرما ،یخوریم

 سمتش بود، نجایا در کردنم کار دییتا بھ منظورش
  :گفتم و دمیچرخ

@shahregoftegoo



 یتونیم راحت شما کردم، لطف نجامیا االنم اگھ-
 من بھ دهینرس راه از نکھیا نھ کردم، رید چرا یبپرس

 ستین کارفرما کی مناسب رفتار نیا! یبزن ھیکنا
  !فروزش جناب
 ھیسا در حاال صورتش نکھیا با کرد، نگاھم و دیچرخ
  .شود باز ھم از اخمش بود نشده باعث اما داشت، قرار

 ھر زدن از قبل بعد بھ نیا از! خوامیم عذر بلھ، اوه-
 بزنم قراره کھ یحرف ایآ قبلش پرسمیم شما از یحرف
  !غلط ای حھیصح
  .کردم نگاھش یجد
 تا داخل برم دیدیم اجازه حاال! دیکن یم یخوب کار-

 یکس اگھ یزیچ ھی فقط بدم؟ جواب نسوختھ دفتر تلفن
  بگم؟ دیبا یچ داشت کار شما با

  .انداخت باال ییابرو
 سیرئ نجایا ظاھرا د؟یپرس یم من از چرا گھید-

  !دیبد انجام صالحھ یچ ھر ،ییشما
 باشم توجھ یب کردم یسع داشت،ینم بر ھیکنا از دست

 ھا پلھ از او بھ پشت حرف یب کند، بس خودش دیشا تا
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 را تلفن و رفتم زیم سمت شدم، دفتر وارد و رفتم باال
  :دادم جواب

  !دییبفرما فروزش مبلمان یدیتول-
 چھ کرد اشاره بود شده دفتر وارد سرم پشت کھ وانیک

  :گفتم و گذاشتم یگوش یرو دست است؟ یکس
  ده؟ینرس ھنوز شون سفارش چرا گنیم ینیام یآقا-

  :گفت و آمد جلو
  .میزنیم بار میدار بگو-

  .زدم خط پشت مرد بھ را حرف نیھم و دادم تکان سر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴٣پارت#
  

  :گفت کردم قطع را تماس یوقت
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 فقط ،یندار حاتیتوض بھ ازین ،یوارد خودت انگار-
 روزا نیا ،ینکن دھن بھ دھن سیرئ با ادیز کن یسع

  !نداره یحساب و درست اعصاب شلوغھ سرش
 و فیک و نشستم زیم پشت دار چرخ یصندل یرو

  .گذاشتم یکنار را چادرم
 نقدریا فتاحم حاج عروس من چون ای نن؟یھم ھمھ با-

  کنھ؟یم یتلخ
 کنھ، برقرار ارتباط کشھیم طول واردا تازه با بابا، نھ-

 دونم ینم داشت، قبول یلیخ امرزویخداب زدانی ؛یحام
 دل بھ شما کنھ، یم برخورد سرد کمی شما با چرا
 یراست شھ،یم یجد باشھ وسط کھ کار موضوع ر،ینگ
 بھت ستمیل ھی ھست، آشپزخونھ تو یخواست یچ ھر

 ھارو یمتقاض جواب اون رو از بارھاست، واسھ دمیم
  .بده
 نییپا آن ھنوز. شد خارج دفتر از او و دادم تکان سر

 نخورده صبحانھ کھ ییآنجا از بودند، زدن بار مشغول
 زم،یبر خودم یبرا یچا فنجان کی تا شدم بلند بودم،

 حس خورد، مشامم بھ یمیمال عطر یبو لحظھ نیھم
 در خواستم شود،یم تراوش بو نیا اتاق داخل از کردم
 ییپا یصدا کھ بزنم دید را داخلش و دھم ھل را اتاق
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 سمت اتاق، بھ یکش سرک الیخیب آمد، پلھ راه از
 جلو و شد جلب ساز یچا یرو نگاھم رفتم، آشپزخانھ

 شد، متوقف من یکینزد در درست پا یصدا کھ رفتم
 بیج داخل دستش کی دم،ید را یحام و چرخاندم سر

  :دمیپرس کھ من، یتماشا بھ بود ستادهیا بود، شلوارش
  افتاده؟ یاتفاق-

  .داد تکان سر
 بھ دیگرفت خو زود چھ نکھیا بھ کنمیم فکر دارم نھ،-
  !نجایا
 و برداشتم یکوچک پارچ کرد، ساز یچا بھ اشاره و

  :گفتم سپس کنم، پر آب از تا رفتم نکیس سمت
 دینبا نکھیا ای جرمھ؟ مگھ خوردن یچا نگرفتم، خو-

  !ھوم بخورن؟ یچا ھا یاول روز
 آب تا ماندم منتظر رفت، اتاقش سمت و زد یشخندین

 ھمزمان کردم، آماده یچا یفنجان بعد و آمد جوش
  .آمد باال ھم وانیک
  ھ؟یک مال یچا نیا-

  :گفتم مردد
  !شما یبرا د؟یخور یم-
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  .گرفت دست را فنجان خوشحال
  !خانم تایگ طال، دستت آخ-

 لحظھ ھمان و کرد یم نگاھمان در یال از یحام
  :برد باال را شیصدا

  !اتاقم ایب وانیک-
 کانتر یرو را فنجان بود، خورده کھ یضدحال با وانیک

  :گفت لب ریز و گذاشت
  !کنھ ریبخ خدا-

  .بست سرش پشت را در و رفت اتاق سمت
 نطوریھم رفتم، زیم سمت و ختمیر یچا یگرید فنجان

 بھ یحام یصدا کردم،یم عبور اتاق در مقابل از کھ
  :خورد گوشم

 و حد ،یکنیم تایگ تایگ کھ ستین آشنات ماھرخ مثل-
 ادینم خوشم منو، اخالق یدونیم کن، تیرعا مرزو

 یتفاھم سو گھید روز دو خوامینم کارو، تو تیمیصم
 از یجواھر خانم جز یزنیم صداش یوقت اد،یب شیپ

  !وانیک نشنوما گھید ؟یاوک اد،ینم رونیب دھنت
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 نمیبنش زیم پشت سرعت با شد باعث تلفن زنگ یصدا
 و برداشتم را یگوش بگذارم، زیم یرو را فنجانم و

  :دادم جواب
  بلھ؟-

****  
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴۴پارت#
  
  "حال زمان"
  

 یم زنگ ھمراھم تلفن کھ ام نکرده باز چشم ھنوز
 است وقت یلیخ کنم، یم نگاه فراز شماره بھ خورد،

 کسالت با ام، دهیند لمیموبا صفحھ یرو را شماره نیا
 بند دیشد یھا تکان از شکمم نم،ینش یم یجا در

 کھ مادر شود، یم دهیکش سو آن و سو نیا بھ یانگشت
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 پاسخ را تماس کھ کند یم باز چشم آرام دهیخواب کنارم
 نفس اول کھ رسد یم گوشم بھ فراز یصدا دھم، یم

  :دیگو یم سپس فرستد، یم رونیب را راحتش
  !یدینم مو جواب حاال کردم یم فکر داشتم-

  .بندم یم چشم
  !دیکن قضاوت آدمو شیپ شیپ دیدار عادت شما-

  :میگو یم کھ کند یم سکوت
  ؟یگرفت تماس یداشت یکار-
  ؟یمند گلھ ما از یلیخ کنمیم حس چرا-

  :میگو یم رک
 ،یندار یریتقص تو تو، از نھ البتھ! نطورهیھم چون-

  !بوده خوب من با رفتارت شھیھم تو
 ھی گفتن، یبرا دارم حرف یلیخ تایگ نمت،یبب دیبا تایگ-
 ،یبدون نویا تو دیبا حتما کھ کرده ریگ گلوم تو یزیچ

  !یدار زدن یبرا ییحرفا ھم تو قطعا
 کنم، یم نگاه مادر بھ و رمیگ یم گاز را لبم گوشھ
 نکھیا یب کنم، یم صحبت یکس چھ با زند یم اشاره
  :میگو یم فراز بھ خطاب بدھم یجواب

@shahregoftegoo



 خونھ امیب یکن متقاعد منو یخوایم اگھ فراز، نیبب-
 من ،یکن تالش نداره یلزوم اصال بگم دیبا بابا، حاج

 ماھھ سھ تازه خونھ، اون تو امیب ستمین حاضر گھید
  !گرفتم آرامش

 قصد من تا،یگ کنم ینم درک چیھ کھ حرفاتھ نیھم-
 بذار فقط کنم، اجبار یخواینم کھ یکار بھ رو تو ندارم

  !تایگ ھیمھم موضوع م،یبزن حرف رو در رو
 طرز از کند، یم نگاھم و دهیکش جلو را خودش مادر

  :میگو یم یول رد،یگ یم ام خنده نگاھش
 خودم جان بھ فراز م،یذار یم قرار جا ھی عصر باشھ-

 ینم وقت چیھ ،ینباش تنھا اگھ ،یبزن قولت ریز اگھ
  !بخشمت

 کن باور بخورم؟ قسم یچ بھ داداش، زن خانم، تایگ-
 کھ منتظرم عصر کنم، آزرده خاطرتو ندارم قصد من
  .یکن ھماھنگ من با شما

 مادر رسانم، یم اتمام بھ را مان تماس و کنم یم دییتا
  :پرسد یم یفور

  خواد؟یم یچ فراز-
  .دھم یم باال شانھ
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 دوست چرا دونمینم دارم، یمھم حرف ھی گھیم ھمش-
 کھ باشھ یزیچ ترسمیم! بشنوم شو مھم حرف نیا ندارم

  !شھ عوض فراز بھ نسبت دگاھمید کل بھ
  :دیگو یم یکنجکاو با مادر

  ؟یزیچ چھ مثال-
 یم نیا از من قتیحق در اما م،یگو ینم چیھ مادر بھ

 شان حساست نیپرو و حانھیر مامان مبادا کھ ترسم
  !دیایب در آب از درست

  
 در دارم قصد اول کنم، یم ھماھنگ فراز با عصر
 آدرس فراز اما م،یکن مالقات را گریکدی رضا بھشت

 لباس. کنم یم قبول ناچار بھ کھ دھد یم را پارک کی
 از یکی دارند اصرار مدام کایال و مادر و پوشم یم

 و کنم یم رد را شان درخواست ند،یایب ھمراھم آنھا
 بھ آژانس کی با. باشم تماس در آنھا با دھم یم قول
 گفتھ کھ ییجا ھمان درست فراز روم، یم قرار محل
 خوش با کھ روم یم جلو کشد، یم را انتظارم است
  .زنم یم یکمرنگ لبخند دھد، یم سالم ییرو

  ؟یگذاشت قرار نجایا چرا-
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  .دھد یم باال شانھ
  !مینیبش نجایا ایب بھتره، مون ھیروح واسھ کردم حس-
 ھم کنار فاصلھ با دو ھر کند، یم اشاره یمکتین بھ و
  .خورد یم گره ھم در مان نگاه کھ مینینش یم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴۵پارت#
  

  :پرسم یم اضطراب یکم با و کنم یم تر لب
  بود؟ یچ مھم حرف اون نمیبب بگو خب-

 مقابل یھا بوتھ بھ را نگاھش رد،یگ یم یقیعم نفس
 د،یآ یم چشم بھ شانیبرگھا یسبز یحساب کھ دھد یم

 مبادا تا میگو ینم چیھ اما کند، یم متعجبم سکوتش
 گوش بھ شیصدا بعد یکم بزنم، ھم بر را تمرکزش

  :رسد یم
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 مرگ شدم متوجھ ھیوقت چند داداش، زن یدون یم-
  !نبوده یعیطب مرگ ھی زدانی

  .کنم یم اخم
  ھ؟یچ منظورت-

  .شود یم لیما سمتم یکم سرش
  !نبود یعاد تصادف ھی زدانی تصادف-

 صورتش یرو را نگاھم و چرخم یم سمتش کامل
  .دھم یم چرخ

   ؟یچ یعنی نایا فراز، بزن حرف درست-
  .فرستد یم رونیب را اش کالفھ نفس

  !داشتھ دست زدانی تصادف تو یکی یعنی-
 او و ماند یم ثابت رخش مین یرو چشمانم مردمک

  :دھد یم ادامھ
 کرده، یکار دست بابارو حاج نیماش یکی روز اون-
 از خواستھیم یکی یعنی تا؟یگ یچ یعنی یدون یم نیا

  !شھ راحت زدانی شر
 و شود یم خیس فراز حرف نیا با بدنم یموھا تمام

 یفیخف تکان پسرم افتد، یم جانم بھ یبیعج ی رعشھ
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 زنم، یم نفس نفس بیعج یشوک با من و خورد یم
  :ام افتاده لکنت بھ و شده یعاد ریغ ھم لحنم یحت
 بھت یک ،یدیفھم کجا از... نارویا تو... تو... فراز-

  گفتھ؟
  .کند یم میتماشا یناراحت با
 انیجر در رو تو کھ ستین یخوب تیموقع دونم یم-

 نارویا دارم کھ یھست یکس نیاول تو راستش اما بذارم،
  .گمیم بھش
 یم تکان اضطراب با را دستانم و زند یم تند قلبم
  .دھم

  !؟یدون یم یچ بگو فقط فراز-
 کھ یدون یم گرفت، سراغمو سیپل شیپ وقت چند-

 ازم بود، زدانی پرونده مامور خانم طلعت پسر مسعود؛
 یمشکل زدانی با یکس ایآ کھ دیپرس سواال یسر ھی

 زدانوی ھمھ دونستم یم من کھ ییاونجا تا نھ، ای داشتھ
 با گفت ھوی کھ گفتم، مسعودم بھ نویا داشتن، دوست

 یکی شدن متوجھ شده انجام نیماش یرو کھ یقاتیتحق
 تا،یگ بوده لج زدانی با یکی کرده، یکار دست نویماش

 تا،یگ یول ست،ین معلوم ھنوز ھیک شخص اون نکھیا
 شن، یم داغون بفھمن نویا حانھیر مامان و بابا حاج
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 خودمون نیب انیجر نیا فعال کردم خواھش مسعود از
 خود دارم ھیمدت تایگ یول شھ، مشخص مظنون تا باشھ
 زدانی داشتھ؟ مشکل زدانی با یک آخھ کنم،یم یخور

 یم رو یکس تو تایگ د،یرس ینم ھم مورچھ بھ آزارش
  باشھ؟ داشتھ یا برده خورده زدانی با کھ یشناس
 ایخدا آورم، ینم در سر کنم، یم نگاه فراز بھ مات
 قتل نوع کی ھمسرم مرگ شدم خبر با ماه چند از بعد

 نیا ایخدا بندم، یم چشم جھیسرگ با بوده، عمد
 یب دست انداختھ، وحشت بھ مرا شدت بھ موضوع

  .گذارم یم سرم یرو را جانم
  ؟یخوب داداش زن-

  :میگو یم ناالن و کشم یم قیعم نفس فقط
 مرد زد، ینم من بھ حرفاشو ھمھ زدانی فراز،-

 یمشکل یکس با دمینشن ازش چوقتیھ من بود، یتودار
  !چوقتیھ باشھ، داشتھ

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ۴۶پارت#
  

  :پرسد یم صورتم کینزد و شود یم لیما سمتم فراز؛
 یکس با ای داره یقرض یکس بھ نگفت بھت چوقتیھ-

  مخشھ؟ رو یکس نگفت چوقتیھ شده؟ بحثش
  .شوم یم بلند میجا از کالفھ

  !من بھ گفتینم یچیھ چوقتیھ نھ، نھ-
  .فشارم یم چشمانم یرو را دستم

  !شھینم باورم کنم؟ ھضم نویا چطور فراز یوا-
 یحام زند، یم جوانھ ذھنم در یحام ادی اراده یب
 فراز یصدا شناخت، یم دستش کف مثل را زدانی

  .ابمی ییرھا یحام فکر از شود یم باعث
 رنگت ،یبخور رمیبگ یچ ھی برم نیبش ایب داداش زن-

  !دهیپر
 یم چشم و رمیگ یم یجا یچوب مکتین یرو آرام
 رونیب بھت از ھنوز شود، یم دور من از فراز بندم،

 شد؟ ام یزندگ وارد بود یسم چھ گرید نیا ام، امدهین
  !چطور؟ کنم؟ ھضمش چطور
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 یم یوانیل گردد،یم بر وهیآبم بزرگ وانیل دو با فراز؛
 یم کھ رمیگ یم لبم بھ را ین کنم، یم تشکر و رمیگ

  :پرسد
  پسر؟ ای دختره-
 یرو را اش اشاره یوقت دوزم، یم او بھ چشم جیگ

 شوم یم خارج زدانی مرگ شوک از نم،یب یم شکمم
  :میگو یم و
  ؟یکن یم فکر یچ تو-
  !داشت دوست دختر شھیھم زدانی دختره،-

  :میگو یم و زنم یم یکمرنگ لبخند
  !پسره-
  .کند یم نگاھم زده رتیح
  واقعا؟-

  .زند یم یا گنده لبخند دھم، یم تکان سر
  !بشھ خوشحال بابا حاج چقدر-
ِ  خواھد یم تا  بھ عیسر بزند، جوانھ دلم در یزیر شوق

 رو! شوند بچھ نیا متوجھ دینبا نھ زنم، یم تلنگر خودم
  :میگو یم فراز بھ
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 چیھ بھ اصال ،یبگ یزیچ بابا حاج بھ مبادا فراز-
  ؟یدیفھم کس،

  .نوشد یم را اش وهیآبم از یکم
 تھران تو ؟یگفت دروغ مون ھمھ بھ چرا بگو بھم تایگ-

   نھ؟ مگھ یبود نرفتھ
  :پرسدیم اخم با کھ دادم تکان سر آرام

  چرا؟ آخھ-
  .جومیم را لبم گوشھ

 و غرور تمام کھ رسھ یم گوشت بھ ییحرفا ھی یوقت-
 شھ،یم یاحترام یب بھت یوقت کنھ، یم لھ تتویشخص

 چرا برات، ستنین قائل ارزش یزیپش یفھم یم یوقت
 وجودت درد تو لحظھ بھ لحظھ و یبمون اونجا دیبا

  !؟یبسوز
  .شوند یم لیما باال بھ شیابروھا

  تا؟یگ یزن یم حرف یچ از-
 متوجھ چوقتیھ تو ،یدینفھم چوقتیھ تو کھ یزیچ از-

 ای زبوناست، رو تو و من حرف حد چھ تا ینشد
  !دنینشن بھ یزد خودتو ای فراز ینشد متوجھ

  !نشدم؟ متوجھ ویچ من-
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  .دھم یم تکان سر کالفھ
 چیھ نفع بھ فراز، بکشم شیپ موضوعو نیا خوامینم-

  !میبزن حرف بھش راجع ستین مون کدوم
  :دیگو یم مصرانھ

 نفھمم تا من داداش، زن نکن یخال شونھ روزید مثل-
  !ستمین کنت ول ھیچ ھیقض

 چوقتیھ گفتم؟یم او بھ چطور گزم، یم لب خجالت با
 من با راحت یلیخ او نبود، باز حد نیا تا او با میرو

 یوقت. بودم محتاط شھیھم من اما کرد، یم برخورد
  :میگویم آرام نم،یبیم را منتظرش نگاه

 ھر با یدینفھم چطور فراز؟ ینشد متوجھ چطور-
 پشت کھ ییھا صفحھ و حرفا چھ من با برخوردت

 پسر ھی و است وهیب یحاج عروس نشد؟ دهیچ سرمون
  !داره خونھ تو عزبم
  .زدیخیم بر مکتین یرو از یعصب

 زن حرفارو نیا کن ول مردم، حرف یبابا گور-
 از یپاشد مفت حرف مشت ھی خاطر واسھ داداش،

  رون؟یب یزد بود خودت خونھ مثل کھ یا خونھ
  .شوم یم رهیخ چشمانش بھ و دھم یم باال را نگاھم
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 افکار چوب من کندم، دل کھ نبود مردم حرف از من-
  !خوردم انمویاطراف
  .متعجب و است یعصب

  ان؟یاطراف کدوم-
  .اندازم یم ریز را نگاھم

  !اثیغ و بابا حاج بعدم ن،یپرو و حانھیر مامان-
 گر میھا گونھ شود، یم حاکم نمانیب ینیسنگ سکوت
 شرم شدت بھ اما ست،ین خودم دست گرید و گرفتھ
  .رمیبگ باال را سرم قبل یقیدقا مثل دارم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴٧پارت#
  

 دستش حرکت ستد،یا یم من بھ پشت یآشفتگ با فراز؛
  .است کالفھ یحساب دھدیم نشان صورتش یرو

  :میگویم و شوم یم بلند مکتین یرو از آرام
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  !شده کیتار ھوا رم،یم گھید من-
 رم،یگیم نگاه خجل ستین خودم دست چرخد،یم سمتم

  :دیگویم
  !رسونمتیم-

  .دھمیم تکان سر
  .بزنم قدم خوامیم نھ،-

  :دھمیم ادامھ و ردیگیم گر میھا گونھ
  .برام خوبھ یرو ادهیپ-

 و دھدیم تکان سر کنم،یم حس شکمم یرو را نگاھش
  :دیگویم
 با فعال زدانی مرگ درمورد فقط کنم،ینم اصرار باشھ-

  .نزن حرف یکس
 بھ راه طول تمام در رم،یگ یم فاصلھ و میگویم یباشد

 دودل ام، شوکھ ھنوز کنم،یم فکر فراز یحرفھا
 شماره یرو کشم،یم رونیب فیک داخل از را لمیموبا
 و زنمیم ایدر بھ دل کبارهی بھ و کنمیم مکث یحام

 کنمیم دعا دل در کشم،یم یقیعم نفس کنم،یم لمسش
! ست یباق لج دنده سر یحام ھنوز اما دھد، پاسخ
  :زنمیم غر لب ریز و کنم یم قطع را تماس
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  !مغرور دنده ھی تخس-
  :دھمیم امیپ شیبرا و کشمیم یپوف

 کھ ستین نمیا واسھ رم،یگینم تماس یکش منت واسھ-
 جواب م،یبد ادامھ ایب بگم و کنم کیکوچ شتیپ خودمو

  !دارم یمھم کار بده
  :کنمیم پیتا حرص با اممیپ یانتھا در و
  !فروزش یآقا-

 ھم او باشم، یجواھر خانم او یبرا من است قرار اگر
 بھ زور با را خودم کھ توانمینم باشد، فروزش یآقا دیبا
  !درک بھ خب خواھد ینم مرا کنم، کینزد او

 از قلبم تھ دانم یم ھم خودم کشم، یم یحرص پر نفس
  !کرد شودیم چھ خب اما ندارم، تیرضا موضوع نیا

 نھ اما دھد، یم جواب بار نیا رم،یگیم تماس مجدد
 خورد یم گوشم بھ کھ اش یجد یصدا! زود چندان
 بھیغر من با ندارم دوست رد،یگیم دلم کنمیم حس
  !یلعنت یشو

  .کنمیم صاف را میصدا
  نمت؟یبب تونمیم سالم،-
  !شنومیم ،یدار مھم کار یگفت کم،یعل و-
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  .فشارمیم ھم بھ دندان
  !نمتیبب دیبا مھمم کار بابت-
 خداحافظ کھ ای دیبگ یتلفن ای نم،یب ینم یلزوم من-

  !شما
 درد بغض زور از میگلو و شومیم گرد چشمانم

  .زنمیم پلک تیعصبان با بار چند رد،یگیم
 تو ،یاوک ستین یزیچ گھید مون نیب ما ،یحام نیبب-

 طمیشرا و من با ینخواست ،یاوک بازم باشھ، ینخواست
 کتمان مونو ییآشنا یندار حق یول ،یاوک ،یایب کنار

 حق! یریبگ دهیناد مونویکار رابطھ یندار حق! یکن
  گم؟یم یچ یفھمیم! نمتیبب ینذار یندار
 یم حرص پر است ساکت او و زنم یم نفس نفس
  :میگو
 شد تموم باباش، گور بود تو منو نیب یچ ھر اصال-

 خودم یاین دارم، کارت نمت،یبب یایم فردا رفت،
  .امیم شمیپام

 کھ ام یعصب آنقدر و کنمیم قطع یکالفگ با را تماس
  !بکشم خنج را آدم و عالم دارم دوست
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 متوجھ کھ احوالم ناخوش آنقدر رسم،یم کایال خانھ بھ
 یم دیکل شوم،ینم شده پارک خانھ مقابل کھ یلیاتومب

 نیھم روم یم باال ھا پلھ از شوم، یم داخل و اندازم
 فرو قلبم مقابلم یھا آدم دنید از کنمیم باز را در کھ
 کنار یھا چمدان یرو و خوردیم چرخ نگاھم زد،یریم
  .ماند یم خشک وارید
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴٨پارت#
  

 رد،یگیم را دستم یکس نم،یبیم شرمنده را مادر نگاه
  :دھدیم حیتوض تند تند کھ است کایال کنم،یم نگاه

 بابام و مامان دونستمینم اصال من بخدا، شرمنده تا؛یگ-
  !رنیبگ منو مچ مثال اومدن ھوی برگردن، قراره

 جلو آرام کند، یم مادرش و پدر بھ یا یحرص نگاه و
 نگاه ستند،یا یم مقابلم آقا جواد و حنانھ خالھ کھ رومیم

 اراده یب است، بزرگم شکم و من یرو متعجب دو ھر
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 جلو کایال دھم،یم یآرام سالم رلبیز و گزم یم لب
  :دیگویم مادرش بھ خطاب حرص پر و دیآ یم
 بھ تایگ د،یبریم آدمو یآبرو کاراتون با خدا بھ مامان-

  !بود آورده پناه من بھ بود، کرده اعتماد من
  .داردیبرم جلو بھ یقدم حنانھ خالھ

 شدم خوشحالم بخدا م؟یبود بھیغر ما مگھ خالھ، تایگ-
  .خالھ بگردم دورت ببخشھ، برات خدا ،یباردار دمیفھم
 محکم و ردیگیم دستانش در را سرم د،یآ یم جلو

 را دستش خجالت با زند، یم بوسھ را ام یشانیپ
  :دیگویم آقا جواد کھ بوسمیم را شیرو و رمیگیم
 م،یکنینم تر لب از لب ما جان، عمو نشده یطور حاال-

 شربت تا چند ؟یستادیوا چرا بابا کایال جمع، خاطرت
  !شد خشک گلومون ار،یب کن درست
  :دیگویم نشستھ، یمبل یرو کھ ھمانطور مادر؛

 دخترو نیا بود نیا قصدم من خانم حنانھ کن باور-
  !میداد زحمت شمام بھ ھ،یچ معطل دونمینم برگردونم،

  .رودیم مادر کنار حنانھ خالھ

@shahregoftegoo



 روز چند ما شما،یم ناراحت بخدا آخھ؟ ھیحرف چھ نیا-
 نجارویا شمام بجنورد، میبرگرد قراره م،یمونینم شتریب

  .دیبدون خودتون خونھ
 اتاق بھ خجالت با و رمیگیم جمع از نگاه خستھ،

  .بنددیم را اتاق در و دودیم پشتم کایال روم،یم
  !نیبب منو جانم، تایگ-

  .چرخمیم سمتش
 مشکل نیا ،یندار یریتقص کھ تو نگو، یچیھ کایال-

 ظاھرا اما بدونھ، طمویشرا یکس ندارم دوست کھ منھ
  !ھمھ واسھ بشھ انیع کم کم قراره

 شون دھن من مامان و بابا نکن، خودیب فکر تروخدا-
  !نگن ھم کایمل بھ گفتم یحت قرصھ،

  :میگویم و نمینش یم
  !کھ نبود تو یبابا و مامان بھ منظورم نگو، چرت-

  .ندینشیم کنارم
  ؟یچ پس ھان،-

  .دھمیم تکان سر کالفھ
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 کمی خوامیم فقط پره، تمیظرف امروز کا،یال الیخیب-
  !گذروندم رو یگند روز بخوابم،

  .دھدیم تکان سر تند
 بخواب، ریبگ تخت بپوش یراحت لباس قربونت، باشھ-

 باش، راحت تو اتاق، نیا ادینم چکسیھ نباش نگران
 برگردن کنم شون یراھ روزا نیھم کنمیم یسع

  .بجنورد
  .رمیگیم را دستش یفور

 خجالتم نیا از شیب کا،یال نکن کارو نیا من مرگ-
 خاطر واسھ دیبا چرا شونھ، یزندگ و خونھ نجایا نده،
 یفکر ھی مامان و من ؟یبد قرارشون تیمعذور تو من
 ھی دیشا اصال مسافرخونھ، و ھتل ھمھ نیا م،یکنیم

  .یمدت یبرا کردم اجاره خونھ
  .گزدیم لب

  !باشم مرده من مگھ-
  :نالمیم و کشدیم را دستش

  !ایزنینم یحرف چیھ کایال-
 ادشی یزیچ کھ انگار ناگھان اما رود،یم اتاق در سمت
  :دیگویم باشد آمده
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  داشت؟ چکارت فراز یراست... کھ ذارنینم حواس-
  :میگویم دروغ بھ و دھمیم تکان سر

 برگشتن یبرا اصرار ،یتکرار یحرفا ھمون ،یچیھ-
  !بابا حاج خونھ بھ
  !واال نن،یبیم منم دنید شونو گوش پشت بگو ،یزک-
 و پوشمیم یراحت لباس خستھ رود،یم رونیب اتاق از و

 بدنم یحساب و آمده سراغم کمردرد باز کشم،یم دراز
  .است دردناک

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۴٩پارت#
  

 لمیموبا یگوش امکیپ یصدا کنم،یم باز چشم کھ نیھم
 شومیم متعجب آنقدر یحام نام دنید با رسد،یم گوش بھ
 بودیم کنارم کس ھر کھ برمیم ورشی یگوش سمت و
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 و کنمیم باز را امیپ کرد،یم ھول حرکتم نیا از قطعا
  .ردیگیم کوبش قلبم

  !تنھام امروز دفتر، ایب-
 یصدا کند، فوران احساساتم نمانده یزیچ زنم،یم لبخند

  .بدوزم چشم او بھ شودیم باعث کایال
  !صبحونھ ایب پاشو ؟یداریب-
 با شوم،یم خارج اتاق از و دھمیم تکان سر شعف با
 تازه ھستند، صحبت گرم کھ مادر و حنانھ خالھ دنید

 را فکرم کھ ھست ھم یموضوعات آورم یم ادی بھ
 یگرم بھ دو ھر کھ دھمیم سالم کنم، مشغول بابتش
 سیسرو بھ ست،ین یخبر کایال پدر از دھند،یم جواب

 تا کنمیم کمک کایال بھ آشپزخانھ، بھ بعد و رومیم
  :دیگو یم کھ کند آماده صبحانھ

 فقط شب نصفھ تا شبید صحبتنا، غرق ھم با خوب-
 یوقت گھ،ید نھیھم زن خصلت بودن، بتیغ دور رو

  !کنھیم کار شتریب مون زبون میھم دور
  :پرسمیم و زنمیم لبخند

  کجاست؟ بابات-
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 بود، شون دلتنگ یکل بزنھ، سر ھی دوستاش از رفت-
 دوچرخھ ھم بابا دور، دور رفتنیم باھم صبحا معموال

  .رفت و برداشت رو
  . رمیگیم را کایال دست

 من کن باور کا،یال نباشھ ما خاطر واسھ وقت ھی-
  !رنیبگ قرار تیمعذور تو ما بابت ستمین یراض

 جونش ،یشناسینم منو یبابا! ھ؟یچ حرفا نیا وونھید-
 بجنورد اونا خاطر واسھ اصال ره،یم در قاشیرف واسھ

  ! گھید اوردین طاقت ادیز
 قتیحق کایال یحرفھا دوارمیام دھم،یم تکان یسر

 ھم دور کھ یمفصل صبحانھ از بعد باشد، داشتھ
 م،یآ یم رونیب اتاق از و شومیم حاضر م،یخوریم

  :پرسدیم بالفاصلھ مادر
 شد، رید مادر؟ نشده تموم کارات ھنوز تو کجا؟ تایگ-

  !نیاینم چرا زنھیم زنگ یھ بابات
 جواب و خوردیم چرخ مادرش و کایال یرو نگاھم

  :دھمیم
 میریم باھم عصر حاال برگردم، تونمینم فعال مامان-

  !اجاره واسھ مینیبب رو خونھ تا چند
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 تعارف وقت رند،یگیم جبھھ یفور مادرش و کایال
 تنھا مادر با را آنھا و میگویم یا اجازه با ندارم،

  .گذارمیم
  

 را در زنگ است، بستھ کارگاه در شھیھم برخالف
 داخل و شودیم باز در کھ کشدینم یطول فشارم،یم
  :دیگویم کھ شنومیم باال از را شیصدا روم،یم
  !ببند سرت پشت درو-

 را گفتھ کھ یکار و کشانمیم ھا پلھ سمت را نگاھم
 نگاھم دفتر در کنار روم،یم باال ھا پلھ از دھم،یم انجام

 و کندیم گرد عقب یفور شود،یم قفل چشمانش در
 شدت بھ من اما دانم،ینم را او حال رود،یم داخل

 یمبل یرو شوم،یم دفتر وارد زنان نفس ام، زده جانیھ
 دھد،یم تکان سر کھ دھمیم سالم کند،یم نگاھم و نشستھ

 من زوم نگاھش. رمیگیم یجا مقابلش و رومیم جلو
 یا لحظھ رم،یگیم یجا مبل یرو یسخت با کھ است

  :دیگویم ھمانطور و فشاردیم دست در را سرش
  !شنومیم-

  :میگویم سپس دوزم،یم نگاه رفتارش و حاالت بھ یکم
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  بخورم؟ یدار یچ ھی خشکھ، گلوم-
 بود، چھره نیا تنگ دلم چقدر د،یآ یم باال منگش نگاه

  .شودیم بلند مردد زنم،یم یکمرنگ لبخند اراده یب
  ؟یچا ای آب ارم؟یب یچ-

  . دھمیم باال ابرو
 اون از شھیھم دونمیم کھ من نگو، کھ من بھ گھید-

  !یدار خچالتی تو یخونگ آلبالو یشربتا
 آشپزخانھ سمت و ردیگیم دندان بھ را لبش گوشھ

  .رودیم
  .کن فیتعر تو کنم،یم درست شربتو تا-

 را تنش یبو تا کشمیم یقیعم نفس کنم،یم تر را لبانم
  .شومیم دهیکش سمتش اراده یب کنم، استشمام

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵٠پارت#
  

@shahregoftegoo



 خچالی در کھ او بھ ستم،یا یم شیتماشا بھ کانتر کنار
 رونیب یخنک آب و شربت ظرف و کرده باز را
  :پرسمیم و دوزمیم چشم کشدیم
 یا برده خرده زدانی با کھ یشناسیم رو یکس تو-

  !باشھ نداشتھ یخوش دل زدانی از کھ یکی باشھ؟ داشتھ
 چھره بھ اخم کند،یم میتماشا و بنددیم را خچالی در

  .است کنجکاو نگاھش و نشانده
  ؟یپرسیم نویا چرا-

  .دھمیم باال شانھ
  !نھ ای رو یشخص نیچن یشناسیم بده جواب تو-

 دارد،یبرم نتیکاب از وانیل دو رد،یگیم نگاه یسخت بھ
 مان فاصلھ حاال گذارد، یم کانتر یرو و دیآ یم جلو

  !میدار فاصلھ کانتر کی تنھا است، کم یلیخ
 را نگاھش و زدیریم را شربت از یکم ھا وانیل داخل

  :دھدیم حیتوض ردیبگ باال آنکھ یب
 یلیخ زدانی دونمیم کھ ییاونجا تا ندارم، ادی بھ یزیچ-

 یحساب اگھ یبدون یخوایم ھیچ بود، حساب خوش ھم
  ؟یکن صاف یبر داشتھ یکس بھ
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 گذارم،یم کانتر یرو را دستانم و کنمیم کج سر
  :میگویم کھ شودیم زوم دستانم یرو نگاھش

  !بدونم مھمھ کن، فکر خوب ،یزیچ نیچن ھی-
 گرد عقب کند،یم ریسراز ھا وانیل داخل را خنک آب
  .بردارد یقاشق تا کندیم
 شناسم،ینم رو یکس نیچن دونم،یم من کھ ییاونجا تا-

  !بگھ من بھ اومد ینم زدانی باشھ یکس ھم اگھ
 زند،یم ھم را شیمحتوا و گذاردیم وانیل داخل را قاشق
 و رمیگیم دستش از کھ ردیگیم سمتم را وانیل سپس
 ھم او کنم،یم کینزد لبانم بھ را وانیل کنم،یم تشکر

 خودش شربت کھ ھمانطور آمده، باال وانیل با نگاھش
  :پرسدیم زند،یم ھم را
  !ھیچ ھیقض بگو، درست-

  .گذارمیم کانتر یرو کھ دهیرس مھین بھ وانیل یمحتوا
 کھ ھست ینیدِ  ھی وسط نیا ،یگفت خودت کھ یھمون-
  !کنم ادا خوامیم
 ھم من کند،یم نگاھم گر کنکاش و شده زیر یچشمان با

 یم مان بحث بھ ربط یب دھم،یم چشمانش بھ را نگاھم
  :پرسم
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 من مگھ ؟یکرد زیوار برام منو سود ھوی شد یچ-
  خواستم؟ پول ازت

 دست بھ را وانیل و کند یم اوضاعم بھ یا اشاره
  .ردیگیم
  !شدیم الزمت-

  .رمیگیم گاز را لبم
 یکنیم یلجباز چرا بھت، گفتمیم داشتم الزم خودم من-
  من؟ با
  .کوبدیم کانتر یرو را یخال وانیل
  !دونستم صالح ینجوریا-

  .دھمیم چرخ صورتش یرو را زمیانگ غم نگاه
  ست،ین مھم یلیخ نخوادت یکس نکھیا-
 غم خوادتینم گھید و خواستتیم کھ بوده یکی نکھیا

  !زهیانگ
  :پرسمیم کھ شودیم متعجب نگاھش

  ؟یبر خوادیم دلت-
  :دیگویم قاطعانھ و کند یم چشمانم قفل را نگاھش

  !خوامیم موندن واسھ لیدل ھی نھ،-
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  .دھم یم تکان سر
 یخوب لیدل یداشت من بھ کھ یاحساس نظرت بھ ل؟یدل-

  شھ؟ینم محسوب
  .زندیم شیموھا بھ یچنگ کالفھ

 منن، یقرمزا خط دروغ و صداقت یدونستیم تو-
  نھ؟ ای یدونستیم

  .گزمیم لب
  !نگفتم یدروغ تو بھ من-

  :رودیم باال اراده یب شیصدا
 یداد اجازه خودت بھ چطور ،ینبود ھم صادق یول-

 برخورد من با احمقا مثل تو کنم؟ سر یخبر یب تو
 یمخف من از یبخوا کھ نبود یکم موضوع نیا! یکرد
 کردم،یم تو صرف امویدن تمام کھ یمن ،یدار نگھ

  !کردم رد تو خاطر واسھ انمویاطراف تمام حرف
 یدختران انیاطراف از منظورش کنم،یم نگاھش گنگ

 را دھانم آب بودند؟ را او نگاه کی خواستگار کھ بود
  .خورمیم فرو

 زن ھی خاطر بھ چرا کھ سوزهیم نیا از دلت تو آھا-
  ھان؟ یپروند اطرافتو یدخترا باردار، ی وهیب
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  .چرخد یم سمتم اخم با نگاھش
  !؟یگیم چرند چرا زدم؟ حرفو نیا من-
  ھان؟ ان؟یک انیاطراف اون از منظورت پس-
 من واسھ روز ھر کھ مادرمھ و پدر حرف منظورم-

  !ازدواج واسھ گرفتنیم لقمھ
 بھ رم،یگیم نییپا را نگاھم و مانم یم سکوت در

  :دھمیم گوش شیصدا
 دور خودت از تصوراتمو تمام ،یکرد داغونم تو-
 تو ،یبمون ای یبر یخوایم نپرس من از حاال ،یختیر

  !من انیپا خط یعنی نیا و یکرد رد منو قرمز خط
 یلرزان یصدا با و فشارمیم ھم یرو را چشمانم

  :میگویم
 کھ برو نقدریا ای بره، ادتی رفتن کھ بمون نقدریا ای-

  !ھیدلواپس فقط دوتا نیا وسط بره، ادتی برگشتن
  :دیگویم کھ رومیم در سمت و کنمیم گرد عقب

ِ  یاشتباھ ای آدما- ! رید ای رن،یگیم قرار ھم راه سر
  !ما اوضاع مثل درست

 یب اشکم چرخم،یم سمتش نشستھ میگلو بھ کھ یبغض با
  .شودیم تلخ زبانم و چکدیم اراده

@shahregoftegoo



 پس ،یکن تحمل منو طمیشرا نیبدتر تو یتونینم اگھ-
 یآقا ،یندار طمیشرا نیبھتر تو منو اقتیل قطعا

  !فروزش
 طیمح آن از سرعت تمام با و زنمیم رونیب دفتر از

 بھ را نیا ندارم، را یحام یتلخ طاقت من شوم،یم دور
  م؟یبگو یکس چھ
***  

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵١پارت#
  
  "بک فلش"
  

 شدم، شگاهیآزما وارد شمیآزما برگھ گرفتن یبرا
 چیھ یب کردم، تشکر من و داد دستم یپاکت یخانم
 نوبتم تا برد زمان یکم شدم، دکتر مطب یراھ یحرف
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 را شیآزما برگھ و گرفتم یجا دکتر مقابل د،یرس
  .دادم قرار مقابلش

  !دادم انجام رو دیبود گفتھ کھ یشیآزما-
  .دوخت من بھ را نگاھش سپس شد، کردن نگاه مشغول

  !یباردار کھ دهیم نشون شتیآزما مبارکھ،-
 دکتر کردم، یم نگاھش گنگ ھنوز گذشت، لحظھ چند
 مربوط بودم داده کھ یشیآزما مگر زد؟یم حرف چھ از
  .کردم شیتماشا جیگ! بود؟ یباردار بھ
  !دکتر خانم شده یاشتباھ حتما-
 یبزود و یباردار شما ؟یاشتباھ چھ من، زیعز نھ-

  !یبش مادر قراره
 زیخ یناباور با و گرفت اکو مغزم در شیصدا

 تمامش نگاھم با دم،یکش دستش از را برگھ و برداشتم
 پلک بار چند بود؟ کابوس کی نیا کردم، رو و ریز را

 یصدا شد، ریسراز ام گونھ یرو یاشک قطره تا زدم
 بود شده وارد من بھ کھ یشوک از نشد باعث ھم دکتر
  .ابمی ییرھا
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 جمع ؟یباش باردار خوادینم دلت نکنھ دختر؟ شد چت-
 داده خودش ر،ینگ خودت بھ رو افھیق نیا خودتو، کن

  !رسونھیم شو یروز خودشم
 نگران بچھ نیا یروز بابت من کردیم الیخ دکتر
 نیا با االتمیخ در و نداشتم باور ھنوز من اما بودم،
 حاال از کھ برسد چھ کردم، یم نرم پنجھ و دست خبر

 ولو یصندل یرو یحال یب با باشم، اش یروز فکر بھ
  .بستم چشم و شدم

  شھ؟یم یچ حاال-
  .کرد ادداشتی یزیچ ام دفترچھ داخل

 برات شیآزما و سونو ھی نباش، نگران شھ،ینم یچیھ-
  !بده شون انجام حتما سم،ینویم

  .فشردم سرم یرو را دستم
  کنم؟ چکار حاال دکتر، خانم یوا-

  .آمد گردش بھ صورتم یرو متعجبش نگاه
 االن ن،یبب روشو و رنگ ؟یباخت خودتو نقدریا چرا-

  ناراحت؟ ای یا زده ذوق
 اشک یچارگیب با و دمیکوب صورتم یرو را دستانم

  .ختمیر
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 یچ یعنی... یوا... دکتر خانم شدم حاملھ عقد تو من-
  !شھیم

 افتاده رعشھ بھ خبر نیا از تنم تمام و زدیلریم میصدا
 خبر چھ گرید نیا دم،یدیم خواب داشتم ایخدا بود،

 در ام دهیپاش ھم بھ یزندگ از سر کھ بود یھولناک
  آورد؟

 کھ یکس ؟یدیترس ینجوریا یشد باردار عقد تو چون-
 یریتقص کھ تو دختر، پاشو! شوھرتھ بترسھ دیبا

 ییخطا کار وگرنھ کننیم سختش ھا خانواده ،یندار
  !دیبود شوھر و زن سرنزده، ازتون کھ
  :دمینال یحال یب با
 راه غوغا بفھمن اگھ د،یشناسینم ھمسرمو خانواده شما-
  اومد؟ سرم بود ییبال چھ نیا ایخدا ندازن،یم
 خودت بھ ینگران و استرس نکھیا اول دخترم، نیبب-

 با بھتره نکھیا دوم ست،ین خوب نیجن واسھ نده،
 اش خانواده با خودش تا یبذار ونیم در ھمسرت
  .کنھ صحبت

  .گرفت اوج ھقم ھق دمیشن کھ را نیا
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 مراسم ھم فردا مرده، من ھمسر... ھمسر؟ کدوم-
  !چھلمشھ
 من ھیگر یصدا تنھا و شد فرما حکم اتاق در سکوت

 و شد باز یا تقھ با اتاق در. دیرسیم گوش بھ کھ بود
  :دیرس گوش بھ یمنش یصدا

  افتاده؟ یاتفاق دکتر خانم-
  :گفت مکث با دکتر

  .اریب ھم قندآب ھی نفرست، داخل رو یکس فعال-
 کھ بود دکتر یصدا بعد و شد بستھ ریتاخ با اتاق در
  :داشت کردنم آرام در یسع

 خب اما شدم، ناراحت واقعا زم،یعز گمیم تیتسل بھت-
 یادگاری ھی ھمسرت ر،یبگ کین فال بھ نویا ھم تو

 از تا فرستاده رو بچھ نیا خدا گذاشتھ، یباق برات
  !یایب در ییتنھا

 و ھا نگاه فقط کرد،ینم آرامم گفتیم چھ ھر دکتر
 من د،یچرخیم ذھنم در نیپرو و حانھیر مامان یحرفھا
 بد را موضوع نیا حد چھ تا آنھا دانستمیم خوب

  .دانندیم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵٢پارت#
  

 بھ رفتن از یھ و خوردم چرخ ابانیخ در ساعتھا
 بود گذشتھ نھ از ساعت کردم، امتناع بابا حاج منزل

 گفتم تنھا کرد، ینگران یادعا و گرفت تماس فراز کھ
  .گردمیبرم یزود بھ و ھستم کایال با

 یخستگ بھانھ یحرف چیھ یب برگشتم، خانھ بھ یوقت
 چھ نیا بودم، جیگ صبح از ھنوز آمدم، اتاق بھ و گرفتم
 بھ نگونھیا را میپا و دست کھ بود یا کننده شوکھ خبر
 چشم خانھ نیا اھل نگاه در چطور حاال بست، ھم

 ھمان در درست! چھ شوند متوجھ اگر ایخدا بدوزم؟
 انیجر نیا توانمیم تا بستم عھد خودم با کھ بود لحظھ

  .دارم نگاه یمخف را
 با شد،یم شلوغ باز خانھ نیا و بود چھلم مراسم فردا

 و آب جز صبح از دم،یکش دراز تخت یرو ضعف
 چشم یحال یب و تھوع با بودم، نخورده چیھ وهیآبم
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 حالت بھ ھول با من و شد باز ھوا یب اتاق در کھ بستم
  :گفت کھ کردم نگاه نیپرو بھ آمدم، در نشستھ

 مدام یایم ھم یوقت ،یستین اصال ،یایم رید شبا ھیچ-
 یمشکل ما با تو کنھیم فکر مامان یدونیم ،یاتاق داخل

  !یدار
 با" شما؟ ای من" شد رد ذھنم از و کردم شیتماشا جیگ

  :گفتم یخستگ
  !نیھم خستم یلیخ روزا نیا فقط من ھ؟یحرف چھ نیا-

  .انداخت باال ییابرو
 شب وقت نیا تا دهیم یمعن چھ خونھ، ایب زودتر خب-
  !یباش رونیب کایال با
  :گفتم نشود حساس نکھیا خاطر بھ
  !بودم شون خونھ م،ینبود رونیب-
 نیا گنینم شوھرش و حنانھ خالھ بدتر، گھید خب-

 حاال پالسھ، نجایا مدام مرده شوھرش یوقت از دختر
 خونھ تو ھم قھیدق ھی تو کھ میدار مشکل ما کننیم فکر
 حجره من یبابا م،یدار آبرو ما تایگ نیبب ،یشینم بند

 ھم شناسنش،یم آدم و عالم ھمھ سرشناسھ، داره،
 بھت باباحاج و مامان اگھ شو، الیع و اھل ھم خودشو
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 خانواده شان در کارا نیا کھ گمیم من زنن،ینم یحرف
 گھید سرت یذاریم چادر چون نکن فکر ست،ین من
 کننیم الیخ ھمھ و یستین چشم تو یبکن یکار ھر

 کارا نیا با مارو یآبرو نداره، وجود ییتو از بھتر
  !بخور شامتو پاشو حاالم نبر،

 مبادا تا گرفتم نگاه اراده یب و نشست چششم بھ اشک
  .نمیبب را ضعفم

  .خورمینم یزیچ خوردم، شام-
 در نداشتم، را نیپرو با کردن دھان بھ دھان حوصلھ

 رفت، و دیکوب ھم بھ یگرید تعارف چیھ یب را اتاق
 با و آمد در شیصدا یگرسنگ از دلم د،یچک نییپا اشکم

 کھ بود بالشت نیا گذاشتم، بالشت یرو سر یچارگیب
 از حد نیا با کرد،یم پنھان خودش در را میاشکھا
 در یجان کاش کنم، دفاع خودم از نتوانستم یحت ضعف

  ...کاش بود، تنم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ۵٣پارت#
  

 یرایپذ اهیس یلباسھا با و بود شلوغ خانھ باز صبح
 آمده سراغم تھوع و رفتیم جیگ سرم م،یشد مھمانان

 و زدیم زخم حانھیر مامان و نیپرو یھا نگاه بود،
 مرا شد، بھتر حالم آمد کایال یوقت کرد،یم بدتر را حالم
  .نشاند آشپزخانھ در یصندل یرو

 دیسف گچ مثل رنگت ؟یآورد خودت سر ییبال چھ-
  !شده
 یحال یب با من و گذاشت مقابلم ییخرما ظرف یفور
 نشست کنارم کایال گذاشتم، دھان در و برداشتم یا دانھ

  .گرفت را سردم دست و
  .افتاده فشارت ؟یکن استراحت یخوایم-

  .دادم تکان سر
 نکھیا حال بھ یوا سختھ، نگاھاشون تحمل ینجوریھم-

  !نکنم شرکت مراسمم تو
  .شدم بلند کھ دیکش یپوف

  !زشتھ مھمونا، شیپ میبر-
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 بود، گرفتھ را دستم کھ ھمانطور و شد بلند ھمراھم
 و یحام زمان ھم م،یبرو ییرایپذ بھ تا کرد کمک

 خورد گره نگاھشان در نگاھم شدند، خانھ وارد وانیک
 ییرایپذ یسو آن بھ م،یداد تکان سر ھم یبرا تنھا و

 یرو کرد کمک کایال رفتند، بود مردانھ قسمت کھ
 میرو خانمھا نگاه کھ ییآنجا از و نشستم نم،یبنش یمبل

 کایال شانھ یرو را سرم و بستم چشم بود، شده زوم
 کایال و دیچک چشمانم گوشھ از اشک اراده یب گذاشتم،

 بود خوب چقدر کرد، نوازش را سرم ھیبق بھ توجھ یب
 بیغر تیجمع نیا در من وگرنھ بود، کنارم کایال

  ! بودم
 آغوششان در دند،یرس مادر و پدر کھ بود ظھر کینزد
 کھ روزید از ختم،یر اشک غربت و یدلتنگ سر از

 دم اشکم مدام بودم دهیفھم را ام یباردار موضوع
 از شیب ھیبق رفتار و بودم شده نازک دل بود، مشکم

 مرگ یبرا کردند الیخ ھم آنھا داد،یم آزارم شیپ
 رفتار قتیحق در اما زم،یریم اشک نطوریا ھمسرم
 کھ دادیم عذابم آنقدر یباردار موضوع و انیاطراف

  .کردیم جلوه یعاد نھایا مقابل در زدانی مرگ گرید
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 کایال م،یرفت رضا بھشت بھ یھمگ نھار، صرف از بعد
 جھیسرگ با کرد، تیھدا زدانی قبر سنگ کنار تا مرا

  :گفتم دل در و دمیکش قبرش یرو دست و نشستم
 بچھ نیا با من حاال ؟یکرد چکار من با یدید زدانی-

 جا نیا خودت اما ،یشیم بابا یدار تو زدانی کنم؟ چھ
 اگھ زدانی ترسم،یم مردم حرف از من زدانی! یدیخواب

 یوا کنن،یم سرزنشم دارم عمر تا بفھمن خانوادت
 من کنم، سر رو روزا نیا یچطور تو بدون زدانی

  !فیبالتکل یلیخ فم،یبالتکل
 کھ دینکش یطول اما زدم، ھیگر ریز بلند و دیترک بغضم

 را صداھا افتادم، کایال دستان یرو یحال یب با
 را بدنم حرکت ای کردن باز چشم ینا اما دم،یشنیم

 دور جمع از مرا دلسوزانھ کایال و مادر نداشتم،
  :زدیم صدا کھ بود وانیک بعد و آمد ییپا یصدا کردند،

  خوبھ؟ حالتون خانم تایگ-
  :گفتیم کھ یحام یصدا و
  !صورتش رو دیبپاش آبو نیا-

 دادند، خوردم بھ ھم یکم و دندیپاش آب صورتم یرو
 پنج بھ و کردم باز چشم آرام نداشت، یتمام ضعف؛
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 را صورتم پدر دوختم، چشم اطرافم نگران شخص
  .داد نوازش

  بھتره؟ حالت بابا جان، تایگ-
 کردم، باز مجدد و بستم را چشمانم حرفش دییتا یبرا

 یرو نگاھش ھم او دوختم، چشم یحام بھ اراده یب
 روزید نکھیا یبرا حتما خورد،یم چرخ صورتم

 بارانم طئنھ مناسب یفرصت سر نشدم حاضر کارمسر
  .کرد خواھد
 بستھ چشمان با من و گرفت لبم کنار یا وهیآبم مادر

 از تا شدند مان کینزد ھم گرید نفر چند دم،ینوش یکم
  :گفت اخم با یحام کھ شوند باخبر حالم

 ھی دیبذار نجا،یا دینش جمع لطفا خوبن، ست،ین یطور-
  !بخوره صورتش بھ ییھوا
  .زد کنار را تیجمع یکس

  خوبھ؟ حالت داداش زن-
  .زدم یکمرنگ لبخند

  .فراز خوبم-
 را وانیک و یحام رهیخ نگاه من و دیکش یراحت نفس
  .کردم احساس او یرو
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵۴پارت#
  

 بھ وانیک و یحام م،یبرگشت خانھ بھ مراسم از بعد
 از و امدندین خانھ بھ گرید مھمانان از یلیخ ھمراه
 مادرش و کایال اما کردند، یخداحافظ رضا بھشت

 کھ بودند جمع ییرایپذ داخل خانمھا آمدند، ھمراھمان
 یب و کمر درد کنم، استراحت یکم تا رفتم اتاق بھ

 دینبا کھ بود نیا ترش سخت بود، دهیبر را امانم یحال
 یناراحت تمام کند، شک یکس تا کردمیم وانمود یطور

. کردم یم ریسراز چشمانم از زدانی بھانھ بھ را ام
 ادی بھ بستم، چشم یخستگ با و دمیکش دراز تخت یرو

 یصدا و کردم فکر شیپ ماه پنج بھ عقد اول یروزھا
  ...خورد زنگ گوشم در خانم طلعت
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 عروست خانم، حانھیر ماشاهللا! خانم عروس بھ بھ-
 واسھ کنھ حفظش خدا مونھ، یم آفتاب ی پنجھ نھویع

 بچھ یباق از ھم ات بزرگھ پسر مینگذر حق از پسرت،
  !باالتره و قد خوش ھات
 طلعت بھ. زدم یخجل لبخند و گرفت رنگ میھا گونھ
 با کھ کردم نگاه مادرشوھرم یکنار ی ھیھمسا خانم،

 طور بھ ششین و کرد یم براندازم ھمچنان چشمانش
 و داد لیتحو یھول لبخند حانھیر مامان بود، باز یبیعج

  :گفت
  !خانم طلعت شما مسعود قسمت انشاهللا-

  :دیپرس و کرد نگاھم خانم طلعت
  !کنم یم فراموش مدام من دخترم؟ بود یچ اسمت-
  :کردم زمزمھ خجالت با
  !تایگ-

  :دیپرس را یبعد سوال یفور و داد تکان سر
  کجاست؟ پدرت خونھ-

 جواب و کردم نگاه حانھیر مامان بھ چشم گوشھ از
  :دادم

  .کنن یم یزندگ تھران ستن،ین مشھد-
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  :گفت حانھیر مامان بھ رو و زد برق چشمانش
  !خانم حانھیر ھیتھران عروست پس-

  .دیخند طئنھ با حانھیر مامان
  !شده موندگار عقد روز از کھ نھیھم واسھ بلھ،-

 اجازه خانم طلعت حرف اما شد، محو لبانم از لبخند
  .نداد را کردن فکر شتریب
 شوھر زود دختر کھ ھولن ما مثل ھام یتھرون پس-
  !دنیم

  :گفت بالفاصلھ حانھیر مامان
  !بود شده رمید گھید سالشھ ستیب! خانم بود کجا زود-

 مبل یرو از دیببخش گفتن با و کردم شان نگاه مات
 بھ شیپ شب دو از کھ یاتاق. رفتم اتاق بھ و شدم بلند
 یھا آمدن سرزده اگر البتھ داشت، تعلق زدانی و من
  !رمیبگ فاکور را حانھیر مامان یگاھ و نغمھ و نیپرو
  :زدم امکیپ زدانی یبرا و نشستم تخت یرو

  !رفتھ سر ام حوصلھ یلیخ من ؟یایم یک سالم-
 بالفاصلھ خورد، زنگ لمیموبا تا دیکش طول قھیدق چند

  :دادم جواب
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  !سالم الو-
  ؟یچطور خانم سالم-
  :دادم جواب خجالت با
  .خونھ یایم یک نمیبب گفتم رفتھ، سر ام حوصلھ کمی-
  !نایا نیپرو خونھ ن،ییپا یرفت یم من، زیعز خب-

  .دمیگز را لبم گوشھ
  !برم دعوت یب کشم یم خجالت کھ، شھینم-

  :گفت و دیخند
 بگم زنم یم زنگ من اصال کھ، نداره خجالت بابا نھ-

  خوبھ؟ باال، ادیب نیپرو
  :گفتم یفور

  ؟یایم یک خودت. کن ولش اصال زدان،ی تروخدا نھ-
  :شد آرام شیصدا

 واسھ دلش خانم تایگ است، بھونھ ھمھ نایا پس-
  !شده تنگ شوھرش

 حانھیر مامان و شد داده ھل اتاق در کھ دمیخند شرم با
  :گفت دنمید با
  ؟یزن یم حرف یک با ؟یینجایا-
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  :دادم جواب و دیماس لبخندم
  !زدانھی-

  .انداخت باال ابرو
 یدار دوست یچ ناھار نمیبب آشپزخونھ ایب بعد آھا،-

  .بپزم
  .زدم لبخند

  !االن امیم باشھ-
  :دیپرس زدانی کھ رفت، و داد تکان سر

  بود؟ مامان-
  زدان؟ی یایم یک ینگفت. اوھوم-
 رخصت بابا حاج وقت ھر گھ،ید میایم ناھار واسھ-

  !تون خدمت رسمیم بده،
  :گفتم آھستھ

 حانھیر مامان بگم ھمونو یدار دوست یچ بگو پس-
  !بپزه

  :گفت و دیخند زیر
 نداره، ییآشنا ات قھیسل با چون دیپرس تو از مامان-

  !بپزه بگو یدار دوست یچ ھر
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  :گفتم زنان لبخند
 برم زودتر من پس باشھ دارم، دوست ییغذا ھمھ من-
  ؟یندار من با یکار نشده، ناراحت مامان تا
  !شده تنگ یلیخ منم دل بدون فقط نھ-

  .آمد کش لبخندم
  !زدانی ایب یزود. خداحافظ باش، مواظب ،یمرس-

 مامان رفتم، آشپزخانھ بھ یفور و کردم قطع را تماس
  :گفت و گذاشت رونیب زده خی مرغ یمقدار حانیر
  !بذارم مرغ با پلو زرشک گفتم یاومد رید دمید-
  :گفتم اما بود، خورده ذوقم یتو کھ نیا با
  !دارم دوست منم خوبھ-

  :دیپرس و رفت یصندل سمت
  ؟یبلد ھم یآشپز-

  .دادم تکان سر
 و دمیپرس مامانم از ھم ییزایچ ھی بلدم، ییزایچ ھی-
  .کردم ادداشتی

  :گفت و ختیر ینیس داخل خشک یسبز یمقدار
  !ما بھ یدیم یناھار چھ امروز نمیبب پس-
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 با. کرد ھا یسبز کردن زیتم مشغول را خودش و
  :گفتم رلبیز بودم دهیشن کھ یزیچ از تعجب

  !چشم-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵۵پارت#
  
 کی رفتم، جلو و کردم اطراف بھ ینگاھ یجیگ با

  :گفت کھ برداشتم قابلمھ
  !بردار ترشو کوچک برنجھ، واسھ اون-

 را ھا مرغ و رفتم گرید قابلمھ سراغ و دادم تکان سر
 یمقدار ھمراه شستن، از بعد و دمیکش رونیب لونینا از
  :گفت کھ گذاشتم گاز شعلھ یرو آب

  ؟یکن ینم سرخش مگھ-
  :گفتم و کردم نگاھش
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 آبشو بعد بخوره جوش ھی ذارم یم مرغو اول من-
 تازه آب با ای کنم یم سرخش ای بعد دور، زمیریم

  .بپزه ذارم یم دوباره
  .داد تکان یدست

  !بکن یکن یم کار ھر-
  :دمیپرس سپس دادم، انجام را کارم و انداختم باال شانھ

  کجاست؟ برنجا-
  :دمیپرس دوباره کھ کرد اشاره ینتیکاب بھ
  د؟یدار پلوپز-
  .دوخت من بھ را نگاھش تعجب با
 کردن آبکش برنج ھی! یامروز یدخترا شما از امان-

  !نداره یکار کھ
  .زدم لبخند خجالت با
  !راحتھ یلیخ اون با آخھ-
 داخل را برنج خواستم کھ نیھم و برداشتم را مانھیپ

  :گفت زمیبر ظرف
 وقت ھمھ امبچھ باال، انیب بگم نمیپرو بھ زیبر شتریب-

  !بپزه غذا رسھ ینم نغمھ، یکتابا و درس بھ داده شو
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 برنج مانھیپ ھشت مانھ،یپ پنج یجا و دادم تکان سر
  .ختمیر ظرف داخل

 با پلو زرشک باالخره حانیر مامان یھا دخالت با
 شدم خارج آشپزخانھ از و شد تمام کارش ھم من مرغ

  :کرد برابر دو را ام یخستگ شیصدا کھ
  !ساالد یبرا خچالھی تو گوجھ و اریخ-

  :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
  .کنم یم درست ھم اونو بزنم، مامانم بھ زنگ ھی چشم-

  :دیرس گوشم بھ شیصدا
 از امان خدا یآ کردم، درست خودم یبزن زنگ تو تا-
  .درد پا نیا

  :گفتم و برگشتم آشپزخانھ سمت
  !امیم االن د،ینیبش شما کنم، یم درست خودم کھ گفتم-

 شماره و رفتم اتاق بھ من و نگفت چیھ و کرد ینگاھ
  .گرفتم را خانھ
  :داد جواب مادر آزاد بوق چند از پس

  الو؟-
  :گفتم شعف با
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  ؟یخوب مامان سالم-
 ھی برات دلم حاال تا روزید از ماھت، یرو بھ سالم-

  !شده ذره
  :گفتم یدلتنگ احساس با ھم من کھ کرد بغض و
 زود نقدریا کاش تونم، دلتنگ یلیخ منم برم، قربونت-

  !نیرفت ینم
  :گفت و دیکش باال را اش ینیب
ِ  کھ شھینم وا-  اجازه کھ خدا یھا بنده اون من، مادر

 شیادیز زه،یعز روز دو تا مھمونم ھتل، میبر ندادن
 ولش رو نایا م،یبود معذب ھم ما ست،ین خوب گھید

 کسر و کم یزیچ اونجا؟ یراحت تو نمیبب بگو حاال، کن
  واست؟ زهیبر پول بگم بابات بھ ؟یندار

  .زدم لبخند
 بدونھ زدانی اگھ یوا خوبھ، یچ ھمھ جان مامان نھ-

 حاال از گفتھ شھ،یم ناراحت یلیخ گرفتم پول شما از
  !رمیبگ یبیج تو پول خودش از دیبا

  .دیخند ذوق با مادر
  ؟یبمون اونجا قراره یک تا حاال رتش،یغ بھ خوشا-

  .دمیگز لب
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 گھید ھفتھ بشھ اگھ بمونم، ادیز ندارم دوست خودمم-
  .برگردم

 کنم، ینم دخالت من مادر، صالحھ جور ھر بگم یچ-
 ھی بھ دنیمق یلیخ یعل حاج و خانم حانھیر ظاھرا یول

 ینم اصال نبود زدانی اصرار اگھ دیشا زا،یچ یسر
  !یبمون ذاشتم

 و شد باز صدا و سر با اتاق در کھ فشردم ھم بھ لب
 متعجب د،یدو داخل بھ نیپرو ی سالھ ھفت دختر نغمھ

  :گفتم و دمیکش یپوف او حرکت نیا از
  ؟یندار یکار مامان، میزن یم حرف بعد-
 فروغ با تماس ھی یراست باش، خودت مراقب مادر نھ-
 خانم حاج بھ ھم منو سالم ر،یبگ" اتعمھ دختر"

  .باشھ خدانگھدارت برسون،
  !خداحافظ فعال برم قربونت-

  :گفتم نغمھ بھ رو و کردم قطع را تماس
  ؟یموش کو سالمت-

  .آمد سمتم و زد لبخند
 مرغ من یبرا م،یدعوت نجایا ناھار ما گفت مادرجون-

  !دارما دوست یلیخ دونھیم چون گذاشتھ
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  .زدم لبخند
  !واست پختم من بلھ، بلھ-
  !پختھ مادرجون رینخ-

  .دمیکش خنده با را دماغش
  کجاست؟ مامانت ،یبگ تو یچ ھر باشھ-

  :آمد در چھارچوب از نیپرو یصدا کھ دینکش یطول
  ؟یخوب سالم-

  .دادم دست و رفتم جلو زنان لبخند
  ؟یخوب شما ممنون، سالم-
  ؟یکن یم یبیغر ؟یاتاق تو ھمش چرا تو خوبم،-
  !ییرایپذ تو میبر رم،یبگ تماس ھی اومدم فقط بابا، نھ-
  :گفت حانیر مامان کھ رفتم منینش بھ شان ھمراه و
  !شستم رو گوجھ و اریخ نیا-
 تا رفتم آشپزخانھ بھ ساالد کردن درست یاداوری با

 بھ رو حانیر مامان کھ کنم آماده را یرازیش ساالد
  :گفت نیپرو

 انیب زودتر بگو بزن زنگ پس؟ انیم یک مردا نیا-
  !ناھار یبرا
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  :نیپرو
  !انیم زود گفت کھ اثیغ-

 آشپزخانھ وارد طنتیش با نغمھ کھ کردم آماده را ساالد
 بھ را خودش کھ داشتم دست در را ساالد ظرف شد،
 از غافل من اما بزند، ناخونک خواست و رساند من

 و شد دهیکش ساالد ظرف کبارهی بھ کھ بودم جا ھمھ
 تمام و افتاد نیزم یرو بعد و نغمھ سر یرو اول

 یا شھیش ظرف شد، پخش نیزم یرو اتشیمحتو
 دیچسب محکم را سرش درد، احساس با نغمھ و شکست

  .زد ھیگر ریز بھ و
  :گفتم و کردم نگاھش ترس با
  !یکرد چکار نیبب جان نغمھ یوا یا-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵۶پارت#
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 آشپزخانھ بھ یمگیسراس با حانھیر مامان و نیپرو
 حانیر مامان و گرفت بغل را دخترش نیپرو آمدند،
  :گفت

  !ام آشپزخونھ بھ خورد یگند چھ-
 شکستھ ظرف تا نشستم نیزم یرو یفور و دمیگز لب
  .بردارم را
 دیکش دستم از ظرفو چنان نغمھ د،یببخش یوا یا-

  ...کھ
  :زد غیج نغمھ ناگھان

  !ندارم دوستت گھید سرم، تو یدیکوب رو کاسھ تو-
 نیپرو کھ میبگو یزیچ خواستم رفتھ باال ییابروھا با

  :گفت
 تو ھا شھیش خورده نیا تا میبر ایب حاال خوب، یلیخ-

  !نرفتھ پامون
  .کرد خارج آنجا از را دخترش و
 یحیتوض خواستم و زدم زل حانھیر مامان بھ بھت با

  :گفت کھ بدھم
  !من؟ بھ یزد زل چرا گھ،ید کن شون جمع-
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 را انداز خاک و جارو و گرفتم گاز را لبم اراده یب
  .برداشتم

  :داد یم خراش را دلم یرو ھم نغمھ یصدا انیم نیا
 دوست منو اون سرم، تو دیکوب رو کاسھ ییدا زن-

  !نداره
  .داد سر ھیگر و

 آمده سراغم یک دانم ینم کھ یبغض با و دمیکش یپوف
 اتاق بھ یفور و کردم جمع را بود زده کھ یگند بود،
  .بستم را در و رفتم
  .ختمیر اشک اراده یب و نشستم در پشت
 کھ آمد یم ییرایپذ از حانھیر مامان و نیپرو یصدا
 ھیگر آرام من نیب نیا و کنند آرام را نغمھ داشتند یسع
  .کردم یم
 بار! گران یلیخ! بود شده تمام گران میبرا رفتارھا نیا

 خانھ در کھ یمن دم،یدیم را یتوجھ یب نیا بود اول
 شدن گرفتھ دهیناد طرز نیا زم،یعز ھمھ نیا یپدر
  .آمد یم سخت میبرا
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 کھ بودم رهیخ تخت ھیپا بھ و داشتم زانو یرو سر
 بودند آمده حجره از کھ انیآقا یصدا بعد و در زنگ

  .دمیشن را
 یصدا انیم از را زدانی یصدا تا کردم زیت گوش
  :گفت باالخره کھ دھم صیتشخ اثیغ و بابا حاج

  کجاست؟ تایگ-
  :داد جواب نیپرو

  داداش؟ خان داره سوال نمیا-
  :دمیشن کینزد از را زدانی یصدا دم،یگز لب

  تا؟یگ اتاقھ؟ عھ-
 در یا تقھ با زمان ھم کھ شدم بلند در پشت از یفور
 زدن در شوھرم تنھا ھا نیا انیم از کرد، باز را اتاق

  !بود ترم محرم ھمھ از کھ یکس بلد، را
  .زدم یکمرنگ لبخند و کردم نگاه صورتش بھ
  !سالم-
  .بست را در و شد اتاق وارد یپھن لبخند با
  تو؟ یموند تنھا چرا ماھت، یرو بھ-
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 را دستم خجالت با ھم من کرد، بغلم سفت و آمد جلو
  :گفتم گوشش کنار و کردم حلقھ کمرش دور

  حرم؟ میبر یم-
  .دیبوس را ام گونھ و کرد کج سر

  ؟یظھر سر-
  :گفت یفور کھ کردم شیتماشا تیمظلوم با
  .چشم ناھار بعد-

  .کرد نگاھم دقت با و شد جدا من از
  ؟یبود خواب-
  مگھ؟ چطور نھ-
  !آخھ قرمزه چشات-

  :گفتم و دمیجو را لبم پوست
  !بود تنگ دلم-

  .کرد اخم
  من؟ واسھ-

  .زدم لبخند
  !رضا امام واسھ بابام، واسھ مامانم، واسھ تو، واسھ-
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  :گفت مھر با و انداخت ام شانھ دور دست
  !جان خانم تنگت دل یفدا جان، یا-

  :شد بلند حانیر مامان یصدا کھ زدم یخجل لبخند
  !مادر ناھار ایب زدان،ی-

 زدانی! بودم ھم من منظورش دیشا نزد؟ صدا مرا چرا
  .زد پشتم بھ یا ضربھ

  !حرم برمتیم بعد ناھار، میبر-
 خارج اتاق از زدانی ھمراه یسخت با و دادم تکان سر
  .شدم

  .دیخند وره کی ما دنید با اثیغ
 ھم از دل باالخره داماد، شاه و خانم عروس بھ بھ-
  !کندن گھید

 جواب بابا حاج و اثیغ کھ دادم سالم ریز بھ سر
  .دادند را سالمم

 بود، گرفتھ دل بھ نھیک من از یحساب کھ نغمھ نیب نیا
  :گفت

 سرم، رو دیکوب رو کاسھ باش، قھر ییدا زن با بابا-
  !گرفت ساالد یبو لباسامم تمام
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 در یحساب من اما بود، بچھ ستادم،یا منینش انیم مات
  .داشتم یناراحت و خجالت احساس جمع نیا

  :گفت خنده با اثیغ
 درست حواس ھنوز عروسھ، تازه تییدا زن ،ییبابا-
  !بکنھ گھید یخرابکار یکل تا مونده نداره، یحساب و
  :گفت حانھیر مامان کھ دیخند باز و
 یم زار داشت االن تا گرفت، درد سرش ام بچھ یطفل-

  !زد
  :دیپرس آرام و کرد نگاھم زدانی
  ھ؟یچ ھیقض-
  :گفتم یبلند یصدا با و یناراحت با
 من د،یکش دستم از ظرفو نغمھ بودم، ریتقص یب من-

 ھم یپاچلفت و دست ندارم، بچھ نیا با یپدرکشتگ کھ
  !ستمین

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ۵٧پارت#
  

  :گفت و داد جا بغلم درون را سفره نیپرو
 یم یشوخ داشت اثمیغ اس، بچھ نغمھ عروس، باشھ-

  !بده نشون انداختن سفره تو ھنرتو ایب باھات، کرد
  .دیخند و

 سفره تا رفتم و کردم زدانی بھ ینگاھ دلخور و معذب
  :گفت زدانی کھ کنم پھن را
 آقا ھینارنج نازک دخترت چقدر شده، یچ انگار حاال-
  !اثیغ
  :گفت یشوخ و خنده با اثیغ
 یشوخ از بابا فولھ، شون جنبھ یلیخ شما خانم کھ نھ-

  !گرفتن دل بھ مشخصھ من
  :گفتم کنم نگاھش کھ نیا یب
 جون نغمھ یبرا کھ نیا از ستم،ین ناراحت من نھ-

  .ناراحتم اومده شیپ سوتفاھم
 مامان آرام یصدا کھ رفتم آشپزخانھ بھ یفور و
  :گفت و بود من بھ پشتش کھ دمیشن را حانیر
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  !امروز میبخور ییغذا چھ ستین معلوم-
  :گفتم و کردم نگاھش تعجب با
  شده؟ بد-

  :گفت ھول و دیچرخ سمتم یفور
  !ھیکاف کنھ ریس مونو شکم نبابا-

  :دیپرس برد یم را ھا ظرف کھ یحال در نیپرو
  تاست؟یگ پخت دست-
  :دادم جواب رلبیز
  !بلھ-

  .انداخت باال ییابرو
  !داره خوردن پس-

  :داد ادامھ و شد منینش داخل سپس
  !بابا حاج ھا، خانمھ عروس دستپخت امروز ناھار-

  :گفت کوتاه بابا حاج
  !نکنھ درد عروسم دست-

  :گفتم و بردم سفره سر را نان
  !دیباش داشتھ دوست کھ انشاهللا-
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  :گفت جانیھ با زدانی
  !نکنھ درد دستتم م،یدار دوست کھ معلومھ-

  .زدم یحال یب لبخند
  !جونتون نوش-

 اما کردند، تشکر من از ھمھ ناھار، صرف از بعد
  :گفت کھ زدانی جز ندادند، پختم دست بھ راجع ینظر

 گمونم مون یزندگ اول سال من! کرده چھ خانم تایگ-
  !بشم چاق یلیخ
 اثیغ کھ کند کمکم سفره کردن جمع در تا شد بلند و

  :گفت
 نکنم گمون چون یشیم چاق ھم روزا نیھم تو-

  !برداره عروسش یآشپز از دست مادرجون
  :گفت یفور حانیر مامان

 کھ ییجا تا نکنھ، دامادم و عروس محتاج خدا واال، نھ-
  !شورم یم و پزم یم خودم بتونم

  :گفتم کھ میشد آشپزخانھ وارد زدانی ھمراه
  !زدانی نره ادتی قولت-

  :گفت آھستھ
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  .میبر بپوش بانو، گل نرفتھ ادمی-
  .کردم نکیس بھ یا اشاره

  .شمیم حاضر بعد بشورم، ظرفارو-
  :گفت بشنوند ھیبق کھ یطور بلند، ییصدا با
 کھ شو حاضر ایب گھ،ید بشوره نمیپرو حاال ،یپخت تو-
  .شھیم رید

 مامان یصدا کھ آمد خوشم حرکتش نیا از دل در
  :دیرس گوشم بھ حانیر
 دانشگاه از ھم فرازو راه سر زدانی شورم، یم خودم-

  .بردار
  :گفت زدانی کھ میشد خارج آشپزخانھ از زدانی ھمراه

 خودش مامان، ستین یکی فراز دانشگاه با رمیمس من-
  !کھ ستین بچھ گھ،ید ادیم

  :دیچرخ مان سمت حانیر مامان
  مگھ؟ دیریم کجا-
  :داد جواب کوتاه زدانی
  !حرم-

  :گفت یفور حانیر مامان

@shahregoftegoo



 یا خستھ الاقل، کن تازه ینفس ھی برو ظھر؟ سر-
  !مادر

  .دیکش اتاق سمت و گرفت را دستم زدانی
  !جان مادر ستمین-

  :گفتم کھ میشد اتاق وارد
  !عصر واسھ بذار یا خستھ واقعا اگھ زدانی-

  .برداشت سرم یرو از را شالم و زد لبخند
  !رهیم در میخستگ نمیبب رو تو-

 و کرد باز را میموھا رهیگ د،یبوس را ام گونھ و شد خم
 دور را دستم و آمد قلقلکم. دیکش نفس گوشم کنار

 کھ یطور بھ شد، باز اتاق در کھ کردم حلقھ گردنش
 ھمھ یبرا دنشیبوس و زدانی آزادم، یموھا و من
  .شد انینما
 مورد نیا از شیب تا رفتم کنار یفور و گفتم یبلند نیھ

  !رمینگ قرار ھمسرم خانواده نگاه
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۵٨پارت#
  
  :گفت و برگشت نغمھ سمت تیعصبان با زدان؛ی
  ؟یزن ینم در چرا نغمھ؟ طرزشھ چھ نیا-

  :گفت حانھیر مامان کھ نگفت چیھ و کرد کج لب نغمھ
  ؟یزن یم داد سرش چرا فھمھ؟ یم یچ اس، بچھ-
  :گفت قبل از تر یعصب اما زدان،ی
  !گھید رهیگ یم ادی ترش بزرگ از بچھ-

 حانھیر مامان کھ زد طئنھ ھیبق حرکات بھ یطور بھ
  :گفت

 یزندگ خونھ یبرا کارا نیا جون مادر خوبھ، خوبھ-
 ھست، نامحرم مرد و بچھ کھ یا خونھ تو خودتونھ،

  !داره قباحت ایچ نیا
 یزیآبرور از حد نیا از تا فشردم ھم یرو را چشمانم

 رونیب بھ را نغمھ حرص با زدانی. رمینم خجالت و
  :گفت لب ریز سپس بست، محکم را اتاق در و داد ھل

  !آوردن در شورشو-
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  :گفت و گرفت سمتم را شالم کھ دمیگز لب
  !میبر شو حاضر کن، ولش-
  .دادم تکان سر خجالت با
  !کنم نگاه چشاشون تو شھینم روم گھید شد، بد یلیخ-

 مرتب را شیموھا کھ طور نیھم و ستادیا نھیآ مقابل
  :گفت کرد یم
 بچھ تیترب از دیبا اونا ؟یکش یم خجالت چرا تو-

  !بکشن خجالت شون
 کردم، سر را چادرم و دمیپوش لباس افتضاح یحال با
 نیھم زد، لبخند و شد رهیخ صورتم یگرد بھ زدانی

 و گذاشت پشتم را دستش. کرد یم قرص را دلم لبخند
 اتاق از و دمیکش یسخت نفس کرد، تمیھدا در سمت
  .شدم خارج

 از آرامش با پس نبود، منینش داخل بابا حاج جز یکس
  .میشد خارج خانھ

 کھ گرفتم یجا کنارش من و زد را موتیر زدانی
  :گفت

  نھ؟ یبود کرده ھیگر نغمھ خاطر بھ تو-
  :گفتم تنھا و کردم نگاھش
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  ...یول است، بچھ کھ اون ست،ین مھم-
  .خواند را منظورم خودش کھ کردم سکوت

  نھ؟ ،یدار یا گھید توقع ھیبق از یول-
 در حرکت بھ را نیماش و زد استارت او و نگفتم چیھ

  .گذاشت دنده یرو و گرفت را دستم آورد،
 تا یرفت ز،یشاند طرقبھ برمت یم است، جمعھ فردا-

  حاال؟
  :دادم جواب وجد با
 دونم یم فقط ست،ین ادمی یادیز زیچ ش،یپ سال یلیخ-

  !ھیباحال یجا کھ
  .دیخند و داد باال ابرو

 میبر رم،یگ یم اثویغ یالیو دیکل جورم، چھ بلھ-
  !اونجا

  :گفتم سپس دادم، تکان سر و کردم نگاھش لبخند با
 تھران، گردم یم بر ندهیآ ھفتھ تو من زدان،ی یراست-
  ؟یریبگ طیبل برام شھیم

  :گفت یفور و دندیپر باال شتاب با شیابروھا
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 یم بد بھت نکنھ ای ؟یشد خستھ ازم یزود نیھم بھ-
  گذره؟
  .کردم شیتماشا دلخور

 یم خودتم بمونم، ادیز کھ شھینم خب ھ،یحرف چھ نیا-
  !ھیچ لشیدل یدون
  .دیکش یپوف

 یکس ست،ین مربوط یکس چیھ بھ زایچ نیا اصال نیبب-
 یم یچ ھر کس ھر نده، محل ھم تو نداره، دخالت حق

  !بگھ خواد
  :گفتم مردد و کردم یباز انگشتانم با
 از روز چند ھنوز معذبم، واقعا من زدان،ی شھینم-

 احساس ھم اتاق داخل یحت من اما گذشتھ، عقدمون
 وارد ھوی نفر ھی اتاق تو رمیم بار ھر! کنمینم یراحت

 میحر چیھ اصال من! ینباش چھ یباش تو چھ شھ،یم
 بھم حانھیر مامان عقد از قبل! ندارم یا یخصوص

 باشھ، محتاطانھ یلیخ دیبا عقد تو تون روابط گفت
 یحت دارن، خودشونو خاص رسومات و رسم چون
 شبا دارم اجازه ام گھید شھر ھی از من چون گفتن

  !ندارن یرسم نیچن ظاھرا شما خانواده وگرنھ بمونم،
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  :داد جواب حرص با زدانی
 کھ ھم ییاونا شدم، خستھ خودمم بابا، چرتھ ھمش-
  !بدترن ھمھ از خودشون دن،یمق یلیخ یگیم

  .کنم یم فوت را نفسم
 ھم تو نمونم، جا نیا ادیز من کھ نھیا بھترش راه پس-

  !میریبگ یعروس میبتون زودتر بلکھ تا بکن، کاراتو
  .دھد یم باال شانھ

 یعروس گھید ماه چند تا بتونم اگھ نھ،یھم تالشم تمام-
 ،یبر شمیپ از ذارمینم اما شھ،یم خوب یلیخ رمیبگ

  !باشم گفتھ
  :گفتم و کردم نگاھش لبخند با
 ماه چند نیا بذار تھران، ایب تو روز چند بعد باز-

  .خودتم شیپ کال گھید بعد بگذره
  .دیکش یآھ و فشرد را دستم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ۵٩پارت#
...  

 روز ادی دادم، سالم حرم بھ رو و ستادمیا زدانی کنار
 ھم بھ جا نیا ھا خانواده ھمراه یوقت افتادم، عقدمان
 رفتم، جلو زدانی دوشادوش و زدم لبخند. میشد محرم

 نیھم در کھ یزیر اتفاقات نیا از بودم، نگران دلم تھ
 ھم کنار در یبرا یمانع کاش بود، افتاده روز چند

 مثل مرا حانھیر مامان و بابا حاج کاش نبود، مان بودن
 حاج مینگذر حق از داشتند، دوست نیپرو دخترشان

 مدام ھمسرش اما گذاشت، یم احترام من بھ یلیخ بابا
 بھ ھم آن شود، زدانی و من یکینزد مانع داشت قصد

 شان نیماب بود وقت یلیخ کھ یرسومات و رسم خاطر
  .بود کرده خوش جا
  :گفت و فشرد را دستم زدانی
  ؟ییکجا-

  .کردم نگاھش ھول
  !جا نیھم-
  !کنھیم ریس گھید یجا یول فکرت ،یھست کھ خودت-

  .زدم لبخند
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  !کردم خلوت رضا امام با-
 بردارد، را شیھا کفش تا کرد رھا را دستم و زد لبخند
  :گفت سپس

 نیھم قرارمون گھید ساعت مین خانما، قسمت برو-
  کھ؟ یترس ینم جا،

  .زدم لبخند
  !بابا نھ-

 کفشم دادم، تکان یسر زدانی یبرا و برداشتم را کفشم
 تر سفت را چادرم و سپردم یدار کفش مسئول بھ را
ِ شلوغ نیب. دمیچسب قبل از  ھر برداشتم، قدم ھا خانم ی

 صورتش اشک با یکی بود، غرق خود عالم در کس
 یم دردودل و بود گرفتھ رو یگرید و شست یم را

  .کرد
 شلوغ قدر آن رفتم، جلو و دمیرس حیضر بھ کینزد
 بھ را دستم بشود کردم ینم ھم را فکرش یحت کھ بود

 و فرستادم صلوات لب ریز برسانم، اش ییطال حیضر
 دانم ینم و گرفت صورت یموج ناگھان رفتم، جلو

 حیضر بھ درست کھ رفتم جلو قدر آن شد چطور
 از و کرد سیخ را صورتم اراده یب اشک؛ دم،یچسب
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 و دمیکش ییطال حیضر بھ را دستم زدم، ھق یخوشحال
  :کردم زمزمھ

  ...رضا امام ای-
 و دعا ھر از ذھنم نبود، نظرم مد یا خواستھ چیھ
 شیب یکینزد نیا از و بودم سبک بود، شده پاک ییثنا
  .مسرور حد از
 قرار کھ ییجا بھ دعا و ارتیز نماز خواندن از بعد

 لشیموبا با و بود جا ھمان زدانی رفتم، میبود گذاشتھ
  .زد یم حرف

 گرفت را دستم صحبت نیح دم،یپوش کفش و رفتم جلو
 انیپا بھ کھ تماسش. میگذشت تیجمع یشلوغ نیب از و

  :گفت دیرس
  !باشھ قبول-
  م؟یر یم کجا حاال حق، قبول-
 یبستن ھی خوردن از و اومد حرم شھیم مگھ گھید-

  گذشت؟ مخصوص
  .زدم لبخند

 خوشمزه یلیخ میخورد عقدمون شب کھ یبستن اون-
  جا؟ ھمون میبر بازم بود،
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  .گذاشت چشمش یرو را دستش
  !چشم یرو بھ-

 ھم بعد یکم و میرفت نیماش سمت ھم دست در دست
 کھ میبود مانیھا یبستن منتظر و نشستھ زیم پشت
  :دمیپرس کھ داد تماس رد خورد، زنگ دوباره لشیموبا

  ؟یدینم جواب چرا-
  :گفت حوصلھ یب
  !مامانھ-
  ؟یدینم شو جواب چرا باشھ، خب-

  :گفت و دیکش یپوف
 برم زنھ یم زنگ باز حرم، میاومد دونھ یم-

 اثیغ با بودم خونھ اگھ حاال قران، دوره برسونمش
 اومدم زنم با دستمھ یحاج نیماش روز ھی بودا، رفتھ

  !رونیب
  :گفتم و دادم باال ییابرو

  !یبرس کارت بھ ھم تو کھ میبخور زود پس-
  :گفتم کھ گرفت قرار زیم یرو ھا یبستن

  م؟ینرس رید وقت ھی کھ میبخور نیماش تو یخوا یم-
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  .داد تکان سر
  !بخور تو یبستن آرامش با نبابا-
  .شد خوردن مشغول و

...  
 موضوعات کردم یسع میشد خانھ وارد کھ نیھم

 حاج دادم، سالم بلند و بسپارم یفراموش بھ را گذشتھ
 مامان بھ رو کھ داد، را سالمم جواب احترام با بابا
  :گفتم حانیر
  !قران دوره برسونھ شمارو زدانی د،یش آماده مامان-

  :گفت و دوخت ونیتلوز بھ چشم حانیر مامان
  !بھش رسم ینم ست،ین الزم گھید-

  :گفتم و دیکش تھ لبخندم
 کاش م،یبرسون خودمونو زود میکرد یسع ما ،یوا یا-
  !نیرفت یم اثیغ آقا ای بابا حاج با
  :گفت کند، نگاھم نکھیا یب
 شھ، یم نیھم یدیم زن کھ پسرو ست،ین مھم گھید-

  !باشم داشتھ تونم یم یکس از یتوقع چھ
  .رفتم اتاق بھ و دمیکش یقیعم نفس کردم، نگاھش مات
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶٠پارت#
  

***  
 کایال شد مطلع ام یباردار موضوع از کھ ینفر نیاول

 او بھ را حرفم اعتماد با توانستمیم کھ یکس تنھا بود،
 بعد و کرد نگاھم رتیح با یمدت دیشن یوقت م،یبگو
  :گفت

 آخھ گرم، امرزیخداب زدانی دم ن،یھست یک گھید شما-
 فضول خواھر و مادر نیا چشم یجلو نیتونست چطور

 رمز شھیم تایگ عجبم در من ن؟یبرس اموراتتون بھ
 حاملھ عقد تو یحاج عروس ؟یبگ منم بھ تتویموفق
 یرو تو بکوبم نویا برم خوادیم دلم ایخدا یوا! شده
 سر کھ یداد ریگ اون و نیا بھ نقدریا پاشو بگم و خالم

  .اومد خودت
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 عکس از دم،یترسیم نیھم از قایدق ھم من دمیگز لب
 انیاطراف تمام و زدانی خانواده سخت شدت بھ العمل
 کردم نگاه دیخندیم و بود کوک فشیک کھ کایال بھ. شان
  :گفت کھ
 خوب! تایگ داد بھت دیبا اسکار اومدا، حال دلم آخ-

  .یگرفت نارویا حال
 از اش یخوشحال د،یبوس محکم را صورتم و آمد جلو

 نقدریا خاطر چھ بھ دمیفھمینم بود، خارج من درک
 از کھ نیا خاطر بھ یکل تنھا کند،یم یشادمان
 لقب من بھ میبود رفتھ در قسر خانواده نیا یتھایحساس

 در آنقدر چون گذشتم، کایال ریخ از داد، را" خان زبل"
 فکر حانھیر مامان العمل عکس و من بھ افکارش

  .زدیم ھم بھ را تمرکزم کھ کردیم
 برگردم، تھران بھ ھمراھشان داشت اصرار باز مادر؛

 را یطوالن راه نیا توانمینم گفتم او بھ خفا در یوقت اما
 راحت مادر با کرد نگاھم متعجب باشم، ھمراھشان

 با تا بردمینم سر بھ ینرمال طیشرا در ھم باز اما بودم،
  .میبگو اوضاعم از یراحت
 باردارم، گفتم او بھ یدودل ھزار با اتاق داخل یوقت
 زد، ھیگر ریز بھ سپس کرد، میتماشا سکوت در یمدت
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 را یالعمل عکس نیچن انتظار مادر تیشخص از
 اشک و زدیم شیپا بھ یناراحت با مادر اما نداشتم،

 یکم کرد،یم آرام را او دیبا یکس حاال خت،یریم
  :گفتم آرام و دادم نوازش را دستش

 تروخدا نگفتم، انویجر نیا یکس بھ ھنوز مامان، سیھ-
  !ارین در یباز تابلو

  .کرد نگاھم کبارهی بھ
  ؟یبگ بھشون قراره یک گھید پس-

  .دادم تکان سر آرامشش یبرا
 مراسم یھوا و حال تو ھنوز کھ االن اما گم،یم-

 یاصل لیدل مامان گم،یم بگذره یروز چند چھلمن،
 یلیخ فھیوظ ھی کھ نھیا امیب ھمراھت تونمینم نکھیا

 پشتوانھ از مراقبت و ینگھدار اونم دوشمھ، رو بزرگ
 امیب اگھ گذاشتھ، بچھ نیا و من یبرا زدانی کھ ھیا

  !کنم مراقبت پول نیا از نتونم گھید ممکنھ تھران
  :گفت بغض با و گرفت را اشکش مادر

  پول؟ کدوم ؟یزنیم حرف یچ از-
 یا گوشھ بھ کھ دادم حیتوض را ام ھیمھر یماجرا

  .شد رهیخ
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 آخھ دامنش؟ تو یانداخت یچ واسھ گھید بچھ خدا، یا-
  !شوھر بدون اوضاع نیا تو

 حال بھ ست،یگر باز و گذاشت سرش یرو را دستش
 با کرد، گلھ شیخدا با و ختیر اشک دخترش روز و

  :گفت کھ کردمیم شیتماشا بغض
 یخوایم برسن؟ خوب تو بھ توننیم نایا یمطمئن حاال-

  شت؟یپ بمونم خودم بره بگم بابات بھ
 الیخ با شما کار، نیا بھ ستین یازین اصال مامان نھ-

  .مونمیم نجایا شھ مشخص فمیتکل تا منم برو، راحت
 خانواده با حاال نیھم داشت اعتقاد و کرد مخالفت مادر
 برد، زمان کردم متقاعد را او تا کنم، صحبت یحاج
 یراھ را مادر و پدر شدم موفق شب آخر باالخره اما

 مامان رفتار در بیعج یتیعصبان حاال. کنم تھران
 ام خانواده ھمراه نکھیا بابت حتما بود، مشھود حانھیر
 یناراحت با. بود شده یکفر نطوریا برنگشتم تھران بھ

  :گفتم دل در و کردم نگاھش
 کمی حانھ؟یر مامان فروختم بھت یتر زمیھ چھ-

  !بزنم یحرف ات نوه از بشھ روم منم تا کن یمھربون
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶١پارت#
  

 انجام را بود الزم کھ یسونوگراف و شاتیآزما بعد روز
 یحام یرو از رفتم، دفتر بھ کھ بود ظھر یحوال دادم،
 کی امدهین روز دو ھنوز دم،یکش یم خجالت یحساب

 دفتر وارد مردد. ام نبوده دفتر در را کامل یکار میتا
  .داد تکان یسر لبخند با کھ افتاد وانیک بھ چشمم شدم،

  !دیاومد امروز کھ خوب چھ-
 یگرسنگ با نشستم، زیم پشت و زدم یکمرنگ لبخند

 زیم یرو را بودم دهیخر کھ ییرکاکائویش و کیک
  :گفتم وانیک بھ تعارف یب و گذاشتم

  د؟یاریب وانیل تا دو لطفا شھیم-
  .داد تکان سر

  !حتما بلھ-
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 پر رکاکائویش از را ھا وانیل و کردم میتقس را کیک
  .کردم

 تعارف گھید نخوردم، یزیچ شبید از من دیببخش-
  .دیبردار خودتون کنم،ینم
 را وانیل و بردم دھان بھ کیک یا تکھ بالفاصلھ و

 نیا از چشمانش کھ یحال در ھم وانیک گرفتم، دست
 و گرفت دست بھ یوانیل بود شده روشن من ییرایپذ
 اتاق در گرفت کیک ظرف سمت را دستش کھ نیھم

 یادیز حجم منبع اتاقش بشر نیا انگار شد، باز یحام
 اتاقش در شدن باز با بو نیا کھ بس است، ادکلن از

  .شدیم پخش فضا داخل
 بھ و دادم تکان سر شیبرا تنھا کھ بودم گرسنھ آنقدر

 ما بھ اش یجد نگاه با اما ،یحام دادم، ادامھ خوردنم
 او از من از شتریب انگار وانیک بود، زده زل نفر دو

  :گفت و ستادیا صاف یفور کھ بردیم حساب
  .ارمیب وانیل برات رمیم س،یرئ بفرما-

  :گفت اخم با یحام
 یاومد کار، دنبال فرستادم رو تو مثال نکرده، الزم-

 من سمت را صورتش! یخوریم رکاکائویش من واسھ
  :داد ادامھ و گرداند
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 ھ؟یچ خودت با ات برنامھ خانم، سرکار شما و-
 طرز چھ نیا نھ؟ ای یش کار بھ مشغول یایب یخوایم

 وقت ھر ،یریم عصر و یایم ظھر! آمده؟ و رفت
 واسھ یشد خستھ وقت ھر ،یخوریم یشد گرسنھ
  !بدونم منم بگو ھ؟یچ انیجر ،یریم راه خودت
 مردانھ و آرام رفتار آن بھ نھ کردم شیتماشا متعجب

 از نھ شد،یم تراوش ینگران ھم چشمانش از کھ روزید
 و کردم یخال را دھانم یفور امروز، یبداخالق نیا

  :گفتم
  !نبودم نجایا االن کھ امین بود قرار اگھ-

  :گفت حرص با و کرد زیر را چشمانش
 زیم پشت دیببر فیتشر بعد بھ نیا از کنمیم خواھش-
 باشم، تلفنا یجوابگو و نمیبش نجایا بنده تا استیر

  !یباش سیرئ ادیم شتریب شما بھ ظاھرا
  .گرفت ام خنده اراده یب
 بھ داره؟ سیرئ بھ اجیاحت یکوچک نیا بھ یجا واقعا-

 شمام کنھ،یم سیرئ سیرئ یخودیب وانیک آقا نظرم
 نیا کھ مبل یدیتول کاگاه ھی داشتھ، برت ھوا انگار

  !نداره حرفارو
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 کرد، میتماشا شده منقبض یفک با و شد سرخ صورتش
  :گفت یفور و دیگز لب وانیک
 چھ از یدونیم درستھ، واقعا یحام کار خانم تایگ آخھ-

 مون روابط درستھ ما م؟یریگیم سفارش ییجاھا
 نشستھ گفتنھ سیرئ نیا زبونم رو خب اما اس، دوستانھ

ِ حام آقا شان در کامال کھ البتھ گھ،ید   !ی
 را خودم یکم تا شدم بلند و گذشتم خوردن ریخ از

 گذاشتم، یجالباس یرو و برداشتم را چادرم کنم، مرتب
  :گفتم بود، من بھ اش یجد نگاه کھ یحام بھ رو سپس

 دیشیم خوشحال لقب نیا از و نطورهیا اگھ باشھ خب-
 نیا بابت و سیرئ یآقا گمیم بعد بھ نیا از بھتون منم

 شیپ کار برام واقعا من خوام،یم عذر ازتون روزا
 کنم، ھماھنگ شما با بعد بھ نیا از دمیم قول اما اومد،
  خوبھ؟

 یمچ ساعت بھ ینگاھ و دیخواب فرو خشمش کبارهی بھ
ِ  ھمان با کرد، اش   :گفت شیابروھا اخم

 یادار مبلمان دیبگ د،یریبگ تماس یمحمد یآقا دفتر با-
 میفرستیم عصر تا دیکن ھماھنگ حاضره، شون

  .براشون
  .شد کمینزد وانیک کھ دادم تکان سر تنھا
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  !شده نوشتھ دفتر نیا تو یمحمد شماره-
  :زد تشر یحام کھ دھد نشانم تا شد خم و
 یپ برو تو کردنو، دایپ شماره ھی بلده خودش گھید-

  !سپردم بھت کھ یکار
  .ستادیا صاف وانیک
 نیا داداش جون فقط م،یھست سمیرئ چاکر چشم،-
  !برم بعد بخورم بذار زنھیم چشمک بد رکاکائویش

 بھ یطوالن ینگاھ از بعد و کرد فوت را نفسش یحام
  .برگشت اتاقش بھ ما
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶٢پارت#
  
 بودم، کار مشغول یحام دفتر در کھ شدیم ھفتھ کی

 ھم یطرف از تھوع، و سردرد بود، یسخت یروزھا
 داد،یم عذابم مدت یطوالن یھا نشستن و کمردرد
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 پشتم را بود کرده ھیتھ میبرا کایال کھ یکوچک بالشت
  .شوم تیاذ کمتر و کند پر را کمرم یگود تا گذاشتمیم
 کارگاه نیا خور زنگ دادم، پاسخ تلفن بھ یحال یب با

 کھ یمبلمان گفتھ، درست وانیک فھممیم تازه بود، باال
 و تیفیک با یلیخ شدیم ساختھ یحام کارگاه در
 کھ نیھم ھستند، یعال ھم یظاھر نظر از نطوریھم

 شد، دفتر وارد یکس گذاشتم شیجا سر را تلفن یگوش
 مات ھم او نگاه ھمزمان کھ کردم نگاه جوان دختر بھ

 بود دایپ ظاھرش در کھ یبیعج مورد ماند، من یرو
 زد،یم لنگ یکم ھم شیپا بود، گرفتھ گچ دست کی

  :گفت مردد و آمد جلو
  ؟یشد استخدام وقتھ چند شما-
  :گفتم یالیخ یب با
  خانم؟ یدار کار یک با مگھ؟ چطور دوم سالم، اول-

  .انداخت باال ییابرو
  ستن؟ین وانیک و یحام سالم، علک-

 آشنا طیمح نیا با یادیز دختر نیا ظاھرا کردم، یاخم
  :دمیپرس کھ کرد نگاھم و نشست یمبل یرو بود،

  تون؟ فیشر لیفام خوامیم عذر-
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  .خاراند را اش یشانیپ و داد تکان یدست
  !دادمیم انجام تورو کار ،یایب تو کھ نیا قبل ماھرخم،-

 پس گفتم،" یآھان" ھمزمان و رفت باال میابروھا
 و دیچرخ من یرو نگاھش! بود دختر نیا ماھرخ
  :گفت سپس

 مھره منم ،یدار حقم البتھ ،یرسیم خودت بھ خوب-
  !یصندل نیا یرو شدیم کج کمرم یھا

 زدم یخودیب لبخند بود، سرم پشت بالشت بھ منظورش
  :گفتم و
  سرکارت؟ یبرگرد یاومد-

  .انداخت باال شانھ
  شھ؟یم لیعل یپا و دست نیا با نظرت بھ-

  .دادم تکان سر
  ؟یشد یچ-
  !کردم تصادف-

 ھم اش کلمھ از زدانی تصادف از بعد د،یلرز پشتم
 مسلط خود بھ تا بستم چشم لحظھ چند یبرا دم،یترسیم

  :دمیپرس سپس باشم،
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  شکستھ؟-
  .دهید ضرب چپمم یپا شکستھ، راستم دست-
  ؟یکرد تصادف یچ با-
 ھی دل تو رفت پشت از افتادم، داداشم موتور یرو از-

  !نیماش
 قلب تپش اراده یب و رفت باال رتیح با میابروھا
 یا چھره با داد،یم آزارم زدانی تصادف ادی گرفتم،

 و شد دفتر وارد یحام کھ کردمیم نگاه او بھ شده جمع
  .ستادیا ماھرخ دنید با بالفاصلھ

  خندان؟ خانم یکنیم چکار نجایا-
  :گفتم و کردم ماھرخ بھ یا اشاره

 یآقا یبد ریگ یاومد باز خندانھ؟ کجاش چارهیب نیا-
  !سیرئ

  .دیخند پروا یب ماھرخ اما گرفت، گاز را لبش یحام
  !خندانھ میلیفام-

 یحام. گفتم" یآھان" خجالت با و شد گرد چشمانم
  .زد کوک ماھرخ بھ من یرو از را نگاھش
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 حاال ،یبردار یاینم فتھیب ورا نیا کالھتم گھید یگفت-
  !شده داتیپ نجایا شد یچ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶٣پارت#
  

  .کرد نازک یچشم پشت ماھرخ
  !ادیم بدت ھم تو کھ نھ ا،یزنیم حرفا یحام-
 یسع یحام چھ ھر بودم، رهیخ دو آن بھ تعجب با

 بالعکس ماھرخ کند، برخورد محترمانھ او با داشت
 نیا از یحام انگار و زدیم صدا را کوچکش نام مدام

  :گفت اخم با چون نبود، یراض تیوضع
 ادتی درضمن بشم، خوشحال اومدنت از نداره یلیدل-

  !گفتم یچ بھت قبال نره
  :گفت بالفاصلھ ماھرخ

  چشھ؟ یحام مگھ بابا، چرخھینم زبونم رو-
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  :گفت ھمانطور و افتاد راه اتاقش سمت یحام
  !نیاومد خوش خب چرخھ؟ینم زبونت رو-

  .رفت سمتش و دیکش یپوف ماھرخ
 زنگ چرا زد، حرف باھاش شھینم بابا، کن صبر-
  ؟یدینم جواب زنمیم

  .کرد شیتماشا غره چشم با یحام
  نھ؟ ست،ین خوش حالت انگار خندان خانم-
 خوش دیبا چرا ارو،ی دل تو رفتم داداشم موتور با-

  روزمو؟ و حال ینیبینم باشم؟
  !تو یداداشا ادنیز چھ ھان؟ داداشت موتور-

  .ستادیا اتاق در نیماب و زد کمر بھ دست ماھرخ
  !خودم جون بھ داداشمھ-

  :گفت پرخاشگرانھ و رفت باال یحام یصدا
 من با چرا فھممینم من خانم، داره یربط چھ من بھ-
 نیھم ست،ین ؟ینیبب وانویک یخوایم ،یکنیم دو بھ یکی
 ن،یاومد خوش حاالم ،ییجا فرستادمش شیپ ساعت ھی
  !خندان خانم نمتینب نجایا گھید

  :گفت کھ بود لھیپ اندازه از شیب انگار دخترک
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 شد؟ یچ حقوقم یباق بگم اومدم ندارم، کار وانویک-
 نجایا یدار توقع بعد ،یدینم آدمم یتلفنا جواب ماشاهللا

 یانتخاب راه بزنم؟ بھت حرفامو یچطور خب ام؟ین ھم
  واسم؟ یذاریم

  :کرد بلند را شیصدا حرص پر یحام
 برو ،یومدین کامل کھ شویپ ماه حقوق؟ کدوم حقوقت؟-

 تو حوصلھ نزن، غر من گوش ریز دارم کار تا ھزار
  !ندارم رو یکی
  :زد میصدا بلند و
  ؟یجواھر خانم-

  :گفت کھ دادم جواب متعجب
  ؟یکنیم لطف ییچا ھی-

 یآبدارچ من مگر! ییرو عجب رفت، باال میابروھا
 مثل ھم من تا شدم بلند حرص با! ام؟ یفکستن دفتر نیا

  :داد ادامھ کھ بزنم غر ماھرخ
  ؟یبود زده یچ داد، مزه یلیخ یروزید یچا-

  :گفتم آرامش با و دیخواب فرو کبارهی بھ خشمم
  !ھل-
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 با یحام بھ رو سپس کرد، نگاھم و برگشت ماھرخ
  :گفت تعجب

  !یکرد رییتغ یلیخ شده، یچ ،ینبود خور ییچا تو-
  :گفت تنھا کھ بشنوم را جوابش تا ماندم منتظر

 میعصب یدار گھید خندان؟ خانم تو یرینم چرا-
  !یکنیم

  :گفت و شد خارج اتاق از سرعت با ماھرخ
 منم کھ،ینزد وانیک تولد نیبب فقط ھم، تو بابا باشھ-

  !ھستما
 شد، خارج دفتر از یخداحافظ یب و رفت در سمت و

 کردم، دم یچا و رفتم آشپزخانھ بھ! بود یبیعج دختر
 روزید تنھا ھفتھ کی نیا یط گفت،یم درست ماھرخ

 ای اش یدنینوش زد، یچا وانیل بھ لب یحام کھ بود
 کنمیم دم یچا مدام من اما نسکافھ، ای بود آلبالو شربت

 بھ شدت بھ اما نباشد، میچا داخل ھل بود بھتر نکھیا با
  .مندم عالقھ ھل عطر نیا

  :زدم صدا و گذاشتم کانتر یرو و ختمیر یچا یفنجان
  .براتون ختمیر یچا فروزش یآقا-

  .بزنم زل اتاقش در بھ شد باعث شیصدا
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  ؟یاریب برام لطفا شھیم-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶۴پارت#
  

  .دمیکش یپوف
  !شھیم پرو داره گھید-
 بھ قندان با و گذاشتم ینیس داخل را فنجان حرص با

 سرش یفور گذاشتم، زشیم یرو اخم با و بردم اتاق
  .دیکش بو را یچا و آورد کینزد را
 ییچا شھیھم مادرم ندازه،یم میبچگ ادی منو بو نیا-

  !دادیم رو بو نیا ھاش
 حتما کردم، نگاھش تنھا و شد فراموشم اخم و حرص

 اما بپرسم، خواستم بود، اش یواقع مادر بھ منظورش
  !رساندیم را ام یفضول اوج واقعا نیا
  :گفت کھ شدمیم خارج اتاق از حرف یب
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  .ممنون-
  .دمیچرخ سمتش

  بپرسم؟ سوال ھی تونمیم جان، نوش-
  .داد تکان سر

  !دییبفرما-
  .کردم قالب ھم در را دستانم و فشردم ھم بھ لب

 نجایا نتونست تصادفش خاطر بھ فقط ماھرخ خانم نیا-
  بمونھ؟

  .دوخت آن بھ را نگاھش و گرفت را فنجان دستھ
  چطور؟! نبود موضوع اون بابت تنھا نھ،-

  .دادم باال شانھ
 گمونم د،یراحت یلیخ ھم با کردم احساس آخھ-

  آره؟ لتونھ،یفام
  .شد ھم در اش چھره

 من لیفام دختر اون نکنھ خدا ر،یبگ گاز تو زبون-
  !باشھ
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 لبش حالتم نیا بھ کھ بردم دندان ریز را زبانم اراده یب
 و کردم گرد عقب شرم با د،یخند صدا یب و شد کج

  .نشستم زمیم پشت
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶۵پارت#

***  
 مجبور نداد، جواب یکس زدم را خانھ زنگ چھ ھر
 مقابل اثیغ لیاتومب بزنم، را نیپرو خانھ زنگ شدم
 تا گذشت یکم ھستند، خانھ قطعا پس بود، پارک در
 سمت و شدم اطیح وارد شد، باز یجواب چیھ یب در
 رفت،یم یکیتار بھ رو ھوا و بود عصر رفتم، پلھ راه

 و دیچیپ یم مشامم در نوروز دیع یبو روزھا نیا
 از خواستم. برسد راه از دیجد سال تا بود نمانده یزیچ

 در کھ بروم باال طبقھ بھ و بگذرم نیپرو خانھ مقابل
 اما نم،یبب را نیپرو تا بودم منتظر شد، باز اش خانھ
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 بود تنش شلوارک و ریگ عرق کی کھ یحال در اثیغ
  .زد یا گنده لبخند و ستادیا در نیماب
  .نجایا ایب ست،ین یکس باال-
  .دادم تکان سر گذاشت، باز میبرا را در و
  !شمینم شما مزاحم بازه، در حتما-

  .زد یچشمک
  !خانما خانم تو ایب ھ؟یچ مزاحم-

 بود؟ بیعج رفتارش شھیھم چرا نشاندم، چھره بھ اخم
  .رفتم باال یا پلھ از
  .دیبرسون سالم ممنون،-

  .زد خشکم ھا پلھ انیم گفت کھ یا جملھ با اما
  !خودت و من جز سین خونھ یکس-

. گرفتم اضطراب کبارهی و دیدو صورتم بھ خون
  :شد دهیشن شیصدا کھ برداشتم تر تند را میقدمھا

  !ایشد یتعارف خب، نییپا یومدیم-
 بازش کردم یسع و رفتم خانھ در سراغ یحرف چیھ یب

 بھ ھا پلھ نیب از اثیغ یصدا. بود قفل یلعنت اما کنم،
  :دیرس گوشم
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 ایب دختر، ایب خودم، خونھ جز یندار یا چاره گھید-
  !ایب م،یزنیم ھم یگپ ھی مینیشیم

 باعث شدنش کینزد از ترس بود، شده خشک دھانم
 فمیک داخل بردم دست نباشد، خودم دست حرکاتم شدیم
  .دمیکش رونیب را لمیموبا یفور و

 آرام را شیصدا اثیغ کھ کردم دایپ را فراز شماره
  :کرد

 یکار ھی ن،ییپا ایب بابا ؟یزنیم زنگ یک بھ خانم تایگ-
 بودن تو فکر بھ اگھ اونا گھ،ید ایب بگذره، خوش کنمیم

  !شون خونھ یبر ینتون کردنینم قفل درو کھ
 لشیموبا اما دھد، جواب فراز ماندم منتظر و دمیگز لب
 دمیام تمام شد باعث موضوع نیھم نبود، دسترس در
 لبخند. بدوزم چشم اثیغ بھ ترس با و شود دیناام

  .زد یچندش
  !بودنت تخس نیا از ادیم خوشم یلیخ-

  :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
  !کنار دیبر راھم سر از لطفا-
  ؟یبر یخوایم کجا-
  !کنار برو بدون، خودتو حد اث،یغ آقا-
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  .دیخند
  !ایشیم یبد دختر یدار ندونستم؟ حاال تا حدمو مگھ-

 ھلش و دمیکش غیج کھ آمد یم ام گونھ سمت دستش
 ھا پلھ از گفت،" آخ" چرا نمیبب تا ستادمینا دادم،
 زنان نفس شدم، خارج خانھ از یفور و شدم ریسراز

  .دادم تکان دست یتاکس نیاول یبرا و دمیدو ابانیخ بھ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶۶پارت#
  

 یزندگ ماه چند از بعد کھ بود نیا مورد نیزتریانگ غم
 از بدتر نداشتم، دیکل کی خودم از ھنوز خانواده، نیا با
 یول گردم،یبرم خانھ بھ من ساعت نیا دانستند یم آن
  .اند کرده قفل را در باز
 بھ بانھیغر زیچ ھمھ کردم، نگاه ابانھایخ بھ بغض با

 یتیموقع نیچن در تا نداشتم را یکس من د،یرسیم نظر
 بھ بغض با و گرفتم تماس کایال با تنھا ببرم، پناه او بھ
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 کھ یشاپیکاف بھ شود متوجھ یکس نکھیا یب گفتم او
  .دیایب میگذاشتیم قرار باھم شھیھم

 خانواده نطوریھم و اثیغ رفتار از نبود، خودم دست
 مرا ھنوز ماه ھشت از بعد بودم، ریدلگ فتاح حاج
 چطور بود، گرفتھ حرصم خودم از دانستند،یم بھیغر
 مادرم بھ را زیچ ھمھ چرا آوردم؟ طاقت آنجا در

 بھ تنھا شده؟ رفتار من با چطور نگفتم چرا نگفتم؟
 حرص با بودم، مانده نجایا کارگاه سھم و زدانی خاطر
 داخل یوقت شدم، ادهیپ یتاکس از و گرفتم را اشکم

 و کردم انتخاب را ممکن یجا نیتر دنج شدم شاپیکاف
 حس شدن، طرد حس داشتم، یبد حس عجب نشستم،
  :زد میصدا یکس کھ بستم چشم یحال یب با غربت،

  تا؟یگ-
 با شد، ریسراز میاشکھا اراده یب و کردم نگاه کایال بھ

  .دیکش آغوش بھ را سرم و آمد سمتم ینگران
 رو تو اشک یا یعوض کدوم تو؟ یشد یچ قربونت-

  !آورده؟ در
  :گفتم بغض با و گرفتم را دستش

  .نیبش ست،ین یزیچ-

@shahregoftegoo



 قرمزم چشمان بھ نشست، و دیکش کمینزد را یصندل
  .زد زل

  زده؟ یحرف یک نمیبب بزن حرف-
  .دمیکش باال را ام ینیب و گرفتم را اشکم

 خانواده نیا تو من گاهیجا فھممینم من واقعا کایال-
 ازم آرامشم مونده نیھم ؟یاحترام یب کجا تا کجاست؟

 دعوت ازم و سمتم اومده شرفیب اثیغ بشھ، گرفتھ
 بھ کھ ھیعوض اونقدر اش، خونھ برم تنھا و تک کنھیم

 دمیترس یحد بھ ده،یم منو بھ یدراز دست حق خودش
 اومده سرش ییبال ترسمیم دادم، ھلش ھا پلھ نیب کھ

  !باشھ
  .کرد نگاھم باز یدھان با
 من یخالھ سر تو خاک! اثیغ نیا ھیخر چھ خدا، ای-

 داماد کنھ،یم حلوا حلوا سرش رو دامادشو نقدریا کھ
 وگرنھ ھ،یحاج از داره یچ ھر! بدبخت خونھ سر

 رو یزیبر شو پتھ یبر دیبا ست،ین یپوخ چیھ خودش
  !بوده یچ قصدش یگیم یعل حاج بھ یریم تا،یگ آب

 رفتنش از بعد رد،یبگ سفارش تا ستادیا کنارمان یمرد
  :گفتم کایال بھ رو
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 دیبا دونمینم من ؟یکن دایپ برام خوب خونھ ھی یتونیم-
 رفتنم مانع بخوام فراز از ترسمیم کنم، اعتماد یک بھ

 تو خونھ گھیم زنمیم حرف رفتن از بار ھر آخھ بشھ،
  !یبر یندار حق نجاس،یا

  . داد نوازش و گرفت را دستم
 میبر ایب امشبم نباش نگران م،یکنیم برات یفکر ھی-

  .ما خونھ
 باز اونوقت بفھمھ، یزیچ مامانت خوامینم نھ، یوا-

  !یبرد رو ما یآبرو گھیم نیپرو
  :گفت کالفھ

  !اونارو کن ول-
 ھی نشھ، باخبر موضوع نیا از یکس بھتره کایال نھ-

  !برم اونجا از یا بھانھ ھی بھ دیبا کن دایپ برام جارو
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶٧پارت#
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 شینما بھ صفحھ یرو فراز نام و خورد زنگ لمیموبا
 کھ دادم جواب یفور و کردم کایال بھ ینگاھ آمد، در

  :گفت
  !یزد زنگ نشدم متوجھ شرمنده، داداش زن الو؟-
 پشت خونھ اومدم من ؟ینبود دسترس در چرا فراز-

  !موندم در
  نداده؟ بھت دویکل مامان مگھ ؟یبمون در پشت چرا-

  . بستم چشم کالفھ
  شما؟ نییکجا االن-
  !خونھ میگردیبرم میدار ما-
  .امیم االن منم باشھ-

  :گفت کایال کھ کردم قطع را تماس
 کھ یبرگرد ییجا بھ یخوایم چرا تا،یگ نکن تیخر-

 میبر ایب ستن؟ین قائل ارزش و احترام برات یزیپش
  !ما خونھ

 گفتمو بھت کھ یکار ست،ین صالح فعال کا،یال تونمینم-
  !برام باش خونھ دنبال باشھ؟ بکن،
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 در فراز برگشتم، خانھ بھ کا،یال بھ سفارش یکل از بعد
 تا بشنوم اثیغ از یحرف بودم منتظر کرد، باز میبرا را

 منینش بھ پا کھ نیھم اما نھ، ای آمده سرش ییبال بفھمم
 خصمانھ و نشستھ منینش صدر کھ دمید را او گذاشتم
 دادم، یا یکل سالم و فشردم ھم بھ لب کند،یم میتماشا

 قدم شد باعث اثیغ یصدا کھ بروم اتاق بھ خواستم
  .بردارم تر آھستھ را میھا
 پلھ، راه تو بود اومده خوشگل یکوچولو گربھ ھی-

 خورد یبدجور زانوم کرد، فرار اما رمش،یبگ خواستم
 قسر ذارمینم گھید ارمیب رشیگ بار نیا فقط ھا، نرده بھ
  !بره در

 نھ و برگشتم سمتش نھ اما د،یدو صورتم بھ خون
 دھم گوش حانھیر مامان و نیپرو جانیھ بھ تا ستادمیا

 شده، ساختمان وارد کجا از گربھ آن بودند متعجب کھ
 سرم پشت لمیم خالف بر فراز اما رفتم، اتاق بھ میمستق
  .آمد

 ادشی مامان ظاھرا ر،یبگ دویکل نیا ایب داداش زن-
  !بھت بده رفتھ
  :گفتم اراده یب و ماند رهیخ دیکل یرو نمیغمگ نگاه

  منھ؟ یبرا نیا-
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  چطور؟ خب، آره-
  زده؟ برام یک-
  !خودم-
  ؟یکِ -
  !بھت داده مامان کردم گمون شھ،یم یا ھفتھ دو-
 نیا رفتیم ادشی دیبا چرا حانھیر مامان زدم، یشخندین

  !بدھد من بھ را دیکل
  :دیرس گوشمان بھ حانھیر مامان یصدا لحظھ نیھم
  !مادر دستم بده آب وانیل ھی فراز-

 کند، دور من از را فراز داشت یسع معمول طبق
 کھ نیھم و کردم تشکر و دادم تکان فراز یبرا یسر

  .بستم را در رفت،
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ۶٨پارت#
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 از کھ نیھم دم،یرس کارگاه یکینزد بھ یوقت بعد روز
 یلیاتومب یرو نگاھم تر عقب یکم شدم، ادهیپ یتاکس
 نیا کردم،ینم اشتباه کردم، نگاه متعجب شد، جلب
 دم،یگز لب! کرده؟ بمیتعق او یعنی بود، اثیغ لیاتومب

 کار از سر تا بود آمده اثیغ رفتم،یم دفتر داخل دینبا
 برسد، اش خواستھ بھ دادمیم اجازه دینبا اورد،یدرب من

 زد، ترمز میپا کنار یحام لیاتومب کھ کردم رد را دفتر
 چیپ از و ندادم یتیاھم زد،یم میصدا تعجب با کھ دمیشن
 یحام نام خورد، زنگ لمیموبا کھ گذشتم ابانیخ

  :دادم جواب کھ کردیم ییخودنما آن یرو فروزش
  الو؟-
 گم کارگاھو نکنھ ؟یریم کجا معلومھ یجواھر خانم-

  !کن صبر ؟یکرد
  :گفتم یفور

 رونیب نتیماش داخل از کنمیم خواھش فروزش یآقا-
  !این

  :شد یجد شیصدا
  شده؟ یچ چرا؟-
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 بیتعق منو یانگار ن،یپرو شوھر نجاست،یا اثیغ-
 ھردومون یبرا نیا شمام، شیپ من بفھمھ دینبا کرده،
 آدرس اگھ البتھ نھ،یبب شمارو دیند اجازه بھتره،

  !نداره کارگاھتونو
  :دیپرس متعجب

  کنھ؟ بیتعق شمارو دیبا چرا اثیغ-
 دینذار فقط شده، دماغم یمو یلیخ دایجد دونم،ینم نویا-

 داخل جلوتر، رمیم یکن گم رد یبرا من ن،یھم بفھمھ
 رفت، یدید وقت ھر شمام ،یا مغازه یفروشگاھ ھی

  .کارگاه داخل برو بعد
 داره ن،ییپا اومده نشیماش از اثیغ نم،یبب کن صبر-
 چکار شما بھ مردک نیا ،یرفت شما کھ یسمت ادیم

  داره؟
  :گفتم اضطراب با و گرفت باال قلبم تپش ناخوداگاه

 یکی تروخدا یحام آقا ،یصبح سر خلوتھ یلیخ نجایا-
  !باشم تنھا اروی نیا با ترسمیم من شم،یپ بفرست رو
  :گفت یفور

  !امیم دارم خودم کن صبر ؟یچ یعنی-
  !نھیبب شمارو خوامینم نھ، نھ-
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 اگھ کھ جلوتر امیم نیماش با کمی شھ،ینم یزیچ نترس،-
 از یچ نیبب فقط برسم، دادت بھ بود اجیاحت کمک بھ

  !خوادیم جونت
  !کنمیم قطع گھید من باشھ-

 من بھ کھ ییپا یصدا بھ و گذاشتم فمیک داخل را یگوش
 برگشتم، عقب بھ ھول با سپردم، گوش شدیم کینزد

 مات کوباندم، صورتش بھ محکم را فمیک رانھیغافلگ
  :برد باال را شیصدا و ستادیا یجا در
  !وانھ؟ید دختر یکنیم چکار آخ-

  .گرفتم متعجب شدت بھ را خودم
 الیخ من د؟یکنیم چکار نجایا شما د؟ییشما یوا یا-

 تونیطور! دزده البد گفتم کنھ،یم بمیتعق داره یکی کردم
  شد؟

 میتماشا تیعصبان با و گرفت دماغش یرو را دستش
  .کرد

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#

@shahregoftegoo



  ۶٩پارت#
  

 سر پشت نگاھم و دادم نشان زده خجالت را خودم
 توقف یحام لیاتومب کھ ییجا درست شد، خیم اثیغ

 بھ یتر راحت الیخ با زد،یم دید را ما و بود کرده
  :گفت کھ زدم زل اثیغ
 حاالم زانوم، اول خانم، تایگ میکن جبران بشھ یک-

  !دماغم
  .نشاندم چھره بھ اخم

 بمیتعق دیداشت د،یاومد من دنبال چرا شمینم متوجھ-
  د؟یکردیم

 را شلوارش ستاد،یا صاف و دیکش صورتش بھ یدست
  .بپوشاند را بزرگش شکم نشد باعث باز اما د،یکش باال

 حساب بھ منو ینگران خوب؟ دختر آخھ ھیچ بیتعق-
  !نذار نیا
  ؟یچ بابت ینگران-

  .کرد زیر را چشمانش
 از ینشد خستھ خودت تو کنم، کمکت خوامیم من نیبب-

 برخوردشون؟ طرز از ینشد خستھ فتاح؟ حاج خانواده
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 طرز یحت ای گنیم یزیچ تو بھ یوقت کن باور
 با فراز شبید کنھ،یم شیر منو دل تو، بھ نگاھشون

 وگرنھ نشو کینزد بھش تو؟ اتاق تو اومد یجرات چھ
  !دختر و مادر اون ارنیم بار برات یبزرگ ییرسوا
  .دمیکش یقیعم نفس

 اما ،یمن نگران چرا شما فھممینم برادرمھ، مثل فراز-
 یحت و ینگران بھ من کھ کنم عرض تون خدمت دیبا

 بھ من دیبذار دییبفرما حاالم ندارم، یازین شما یدلسوز
  !برسم کارم
  .دوخت چشم اطراف بھ و داد باال ییابرو

 حنانھ خالھ خونھ ،یبر کایال شیپ رسھینم نظر بھ-
  !ستین نورایا

  .کردم کج سر
 یبرا بخوام نمیبینم یلیدل اما دونم،یم نویا منم خود بلھ-

  !بدم حیتوض شما
  :داد حیتوض لجاجت با
  !میبرگرد باھم بشھ تموم کارت مونمیم-

 نبود، بردار دست مردک نیا شدمینم یجد تا نکھیا مثل
  :گفتم یناراحت و غصب با
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 نگران شما بھتره اث،یغ آقا دهیم آزارم داره رفتارتون-
 بھ شتریب اونا چون د،یباش دخترتون و جون نیپرو
  !من تا دارن اجیاحت شما تیحما

 یدار ازین تیحما بھ کھ ییتو نیا نکن، اشتباه-
  !قشنگ یکوچولو
  .رفت باال رتیح با میابروھا

 بابا حاج گوش بھ یدونیم اث،یغ آقا بکش خجالت-
 یندار حق گھید برو، نجایا از زود شھ؟یم یچ برسھ

 یچ یدیفھم ،یکن بیتعق منو یبد اجازه خودت بھ
  گفتم؟

  :زد صدا کھ شدم دور او از شتاب با و
 اجیاحت من بھ چقدر یفھمیم خودت کم کم خانم تایگ-

 خوب خودتم کوچولو، گربھ نکن ینامھربون پس یدار
 چون ،یندار رو فتاح حاج بھ گفتن جرات یدونیم

  !رهیم ھم تو کالھمون یبدجور اونوقت
. شوم دور تا برداشتم قدم تندتر و دیدو چشمانم بھ اشک

 میپا کنار یحام لیاتومب کھ بود گذشتھ چقدر دانمینم
  .کرد توقف

  !شو سوار خانم تایگ-
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧٠پارت#
  

  .کردم شیتماشا و گرفتم را اشکم
  !دینباش نگران دفتر، امیم خودم نداره، یلزوم-

  :گفت کھ دھم ادامھ راھم بھ خواستم
  !دارم کارتون د،ینیبش کنمیم خواھش خانم تایگ-

 حرفش بھ کردیم وادارم چشمانش کردم، نگاھش مجدد
 افتاد، راه بھ نشستم، و کردم باز را عقب در کنم، عمل

 اطراف بھ متعجب شد، دورتر و دور کارگاه از اما
 سمتم و کرد توقف یدرخت ھیسا ریز کھ کردم نگاه

  .برگشت
 بیتعق شمارو کھ داشت یتین چھ اثیغ بدونم شھیم-
  کرد؟یم
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 داشتن چشم از داشتم شرم بردم، دندان ریز را لبم
  :دیپرس دید را سکوتم یوقت م،یبگو او یبرا اثیغ
  نھ؟ مگھ داره نظر شما بھ اون-

  :داد ادامھ کھ کردم شیتماشا متعجب
  !شناسمیم خوب خودمو جنس من-

  .دوخت و بھ رو بھ را نگاھش و نشست صاف سپس
 با کرد کور بازارو چشم یعل حاج واقعا، تاسفھ باعث-

 و یعل حاج کھ جالبھ! اش سرخونھ داماد نیا انتخاب
  !خورنیم قسم دامادشون سر خانم حانھیر
 داشت کامال چون نگفتم، چیھ زد، یا یعصب شخندین و

  :گفت باز کھ انداختم ریز بھ سر گفت،یم درست
  !دیبمون خونھ اون تو شما ستین صالح اصال-

  .دمیکش سمتش را نگاھم
 خونھ ھی تا کرد تحمل دیبا فعال ندارم، یا چاره-

  !کنم دایپ مناسب
  .دیچرخ سمتم

 یمستاجر بره عروسش بذاره نداره امکان یعل حاج-
  !کنھ یزندگ جدا و
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  .کردم شیتماشا مستاصل
  !بمونم اونجا دینبا دیداشت دهیعق شمام خود اما-
 ھم جدا اما ست،ین صالح بھ اصال تون موندن درستھ-

  ...نکھیا مگھ یکن یزندگ یتونینم
  :گفتم کبارهی و کردم نگاھش متعجب

  کنم؟ ازدواج نکھیا مگھ-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧١پارت#
  

  .داد تکان سر یفور و کرد میتماشا متعجب
 نھیگز کھ کنمینم فکر یحت نبود، نیا منظورم من نھ-

 رو یحاج خانواده ھنوز شما انگار باشھ، یمناسب
  !ینشناخت

 مجدد ازدواج قصد اصال من دم،یگز لب افکارم یبرا
 شیپ چرا دانمینم نبود، ذھنم در ھم فکرش یحت نداشتم،
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 و دمیگز لب خجالت با زدم، حرف آن از مرد نیا چشم
  :گفتم

 بگم خواستم مجددمھ، ازدواج منظورتون کردم الیخ-
  !دینزن حرفشم یحت اصال

  .کرد یا خنده تک اراده یب
 ھی فقط دیبمون شھر نیا تو قراره اگھ بگم خواستم نھ-

  !کرد شھیم کار
 کرد، نگاھم ھیثان چند خورد، گره چشمانش بھ نگاھم
 نفس گرفت، نگاه و دیکش ششیر تھ بھ یدست سپس

  :گفت و دیکش یقیعم
  !خانوادتون شیپ دیگردیبرم دیبگ-

 حیتوض ادامھ در کھ زد دو دو رخش مین یرو چشمانم
  :داد
 شیپ اثویغ اگھ چون دیندار یا چاره د،یبگ دروغ دیبا-

 تر سخت کارت اونوقت گھید ،یکن خراب یحاج
 داماد مسلما خونھ، اون تو یندار یا پشتوانھ شھ،یم

 اعتماد بھش شتریب چشاشون از کھ شونو سالھ چند
 فقط شما، حرف خاطر واسھ ذارنینم کنار رو دارن
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َده آدم شما وسط نیا  یگردیبرم یدار بگو پس ،یشیم ب
  !شو جدا ازشون ھم بعد ات، خانواده شیپ

 بود، زده ھدف بھ قایدق گفت،ینم ھم راهیب پر چندان
 تکان سر آرامش با بود؟ دهینرس خودم فکر بھ چرا
  .دادم

  !کنم کارو نیھم دیبا د،یگیم درست-
  !یزیچ ھی فقط-

  .کرد زیر را چشمانش کھ خورد گره ھم در نگاھمان
  ھ؟یچ بھتون نسبت نظرش اون ؟یچ فراز-
  .دادم تکان سر رتیح با
  د؟یدید یزیچ ھم فراز از شما-
  !شماست نگران یلیخ دمید چھلم روز فقط نھ-

  .دادم تکان سر آرام
 ھیشخص تنھا دیشا ندارم، یمشکل چیھ فراز با من نھ-

  !کنم اعتماد بھش تونمیم زدانی از بعد کھ
  :دیپرس و برد باال را شیابروھا

  شخص؟ تنھا-
  :گفتم و کردم شیتماشا مردد
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 قابل برام واقعا ھم کایال و شما نشھ، سوتفاھم-
  !دیاحترام
  .چرخاند سر و زد ینیریش لبخند

 دیبتون تا کنمیم دایپ جارو ھی براتون من د،یدار لطف-
  .دیبش ساکن اونجا

  !بده انجام کارو نیا برام قراره ایالک ممنونم-
  .انداخت باال ییابرو

  کنار؟ بکشم پامو من یعنی نیا-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧٢پارت#
  

  .دادم تکان را دستانم یفور
  !بندازم زحمت بھ رو یکس خوامینم فقط نھ، نھ-

  .گرفت ضرب لشیاتومب فرمان یرو
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 زدانی ھمسر یبرا شمیم خوشحال ست،ین یزحمت-
  !بدم انجام یکار

  :دیپرس کھ کردم تشکر لب ریز
  کرده؟ جادیا برات یمزاحمت اثیغ ھم امروز از ریغ-

 چھ دانمینم چشمانم بھ نگاه با کھ کردم شیتماشا دل دو
  :گفت و داد تکان سر کھ دید
  !شرفیب کھیمرت! رتشیغ بھ خوشا-

  :گفتم و دمیگز لب
  !شدا رید کارگاه میبر بھتره-

  .کرد نگاه را اش یمچ ساعت و آمد خودش بھ ناگھان
  !کھ ذارنینم حواس اصال آخ-

 و زد دور کارگاه سمت و کرد روشن را لشیاتومب
  :گفت ھمانطور

  !صورتش تو یدیکوب فتیک با خوب اومد، خوشم یول-
 شیتماشا نھیآ از و زدم لبخند ھم من د،یخند آرام و

  :گفت و کرد نگاھم کھ کردم
 برنامھ کھ دیکن صبر وقت آخر وانھ،یک تولد امروز-

  !واسش میدار
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  .دادم باال ییابرو
 صفا کھ کادو بدون تولد د،یبود گفتھ زودتر کاش-

  !نداره
  .کرد نگاھم نھیآ از
 دمیم دومون ھر طرف از گرفتم، ھیھد براش من-

  !بھش
  :گفتم نگاھش یرهیخ
 ھی براش بعدا منم د،یباش راحت شما ھ؟یکار چھ نیا نھ-

  !کنمیم ھیتھ ھیھد
  :گفت و کرد یاخم

  !میندار شما و من داره؟ یفرق چھ-
  .دادم تکان سر مردد

  !دیکن کم حقوقم رو از پس-
 سرعتش بھ و داد تکان سر اش یشانیپ اخم ھمان با

  .افزود
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧٣پارت#
  

 مانیرو بھ یحساب ماھرخ وجود م،یدیرس دفتر بھ یوقت
 وانیک با و بود نشستھ من زیم پشت کرد، یکج دھان
  :گفت افتاد ما بھ چشمش تا کھ زدیم حرف

  !اومدا ھمھ از رترید یحام عجب چھ-
 دست گرفت، یجذاب ژست انداخت، باال ییابرو ؛یحام
  .کرد شیتماشا چشم گوشھ از و ستادیا نھیس بھ
  خندان؟ خانم نمتینب نجایا گھید نگفتم-

  .دیخند و شد شل ششین ماھرخ
  !اومدم یکار ھی واسھ امروز بابا-
 توجھ یب زد، وانیک بھ یزیر اشاره و زد یچشمک و
  :گفتم و رفتم زمیم سمت جو نیا بھ
  نم؟یبش سرجام من یبذار شھیم-

  .گذاشت اش نھیس قفسھ یرو را دستش
  !دییبفرما کنمیم خواھش بلھ، اوه-
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 وانیک و رفت اتاقش بھ ستین یا چاره دید یوقت یحام
 کھ بودم من حاال رفت، کارگاه بھ یسرکش یبرا ھم
 تحمل را شیھا صحبت یگاھ و ماھرخ یھا نگاه دیبا
 یحام محور و حول مدام کھ ییھا صحبت کردم،یم

 داشتند، باھم جنگ سر نفر دو نیا ظاھرا زد،یم پرسھ
  :دمیپرس و کردم شیتماشا یکنجکاو یرو از
  ؟یدار یمشکل چھ فروزش یآقا با تو-

  :گفت و آورد در یشکلک
 کھ من وگرنھ داره، جنگ سر من با شھیھم اون-

 ما از آتو ھی خب، دماغھ گند کھ بس ندارم، یمشکل
  !ستین کھ ستین ماجرا کن ول حاال گرفتھ
  .دمیچرخ سمتش

  ؟ییآتو چھ-
  .کرد دستش بھ یا اشاره

  !گھید کرد رو دستمو ،یلعنت تصادف نیھم-
  ھ؟یچ منظورت-

  .دیکش جلو را خودش
 یبدبخت ھزار با بودم، یحام نیا نخ تو بدجور من بابا-

 اونم جذاب، یلعنت ازت ادیم خوشم گفتم بھش آخرشم
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 ادیب خوشم من نھیا مھم گفت و کرد نگام راست راست
 رفتم من یول کرد، عمیضا بد خالصھ یچیھ اد،ینم کھ
 شم؟یم یچ من پس آخھ؟ بود اون دست مگھ مخش، رو

  !ام خونھ ایب شب باشھ گفت تا اومدم و رفتم اونقد
 اراده یب میصدا زدم، زل ماھرخ بھ و شد گرد چشمانم

  :دمیپرس و شد آرام
  !دهیدر چھ! ام؟ خونھ ایب گفت-

 کردمینم را فکرش زدم، زل یحام اتاق در بھ ریمتح
  :داد ادامھ ماھرخ اما بشر، نیا باشد جلب حد نیا تا
 ایب شب ازم ادیم خوشت اگھ گفت راحت یلیخ آره،-

  تنھام، شھیھم من ام، خونھ
 دم،یترسیم ییطورا ھی ھم داشتم ذوق ھم یگیم منو

 خونھ در رفتم و کردم کیپ و کیش یکل شب آخرم
  !اش

 جانیھ با کھ بودم ماھرخ یھا صحبت محو آنقدر
  :گفتم و دمیکش ستمش را ام یصندل

  شد؟ یچ بعدش خب-
  :گفت و انداخت باال شانھ

  ؟یکنیم فکر یچ تو-
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧۴پارت#
  
  :گفتم نگاھش یرهیخ
  !پروھا پسر نیا از اونم و اش خونھ یرفت البد خب-

  .کرد کج یلب ماھرخ
 یلیخ اما بودم، یراض من واال شد،یم ینجوریا کاش-
  !روت تو توف گفت و داد جواب فنویآ لکسیر
 بھ یپق و زد دو دو صورتش یرو چشمانم اراده یب
 ادامھ یمسخرگ با و گفت یشیا ماھرخ زدم، خنده ریز

  :داد
 من، خونھ جلو یذاشتینم پاتو یبود یپاک دختر اگھ تو-

 بشر بابا کھ ھیآ و قسم منم برس، تیالوات بھ برو شو گم
 خر مغز وگرنھ ام،یب شدم حاضر تو خاطر واسھ من

 اومدم کھ یبود زیعز واسم تو گفتم اونقدر کھ، نخوردم
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 چھ ادهیز تو مثل گفت نکرد، باز روم بھ درو باز
 کھ یکس سمت رمیم الاقل کنم، انتخاب رو تو ھیکار

 نگاه صورتش بھ بشھ و باشھ شتریب تو از شعورش
 یوقت یزد دکنندهیسف کرم اونقدر کھ تو نھ کرد،

  !مونھ یم لبت گوشھ ات خنده رد یخندیم
 تھ از بود داده او بھ یحام کھ یشکن دندان جواب بھ
 دهینخند نطوریا بود وقت یلیخ ایخدا یوا دم،یخند دل

  :گفت و کرد کج یلب ماھرخ بودم،
 ھم یخوشحال! توئھ یرو توجھش یوقت یبخند دمیبا-

  !داره
  .کردم نگاھش متعجب و شد جمع ام خنده

 داشتھ برت االتیخ توجھ؟ کدوم ؟یگیم یدار یچ-
  بود؟ یچ تصادفت بھ ربطش حاال! دختر

 بودم رفتھ مون ھیھمسا پسر با گھید یچیھ-
 منم و کرد تصادف من گند شانس کھ یموتورسوار

 گمیم یحام بھ یچ ھر حاال کرد، چالق ینجوریا
  !یدار داداش چقدر تو گھیم موتور، یرو بوده داداشم

 ادامھ گرید ماھرخ شد باعث وانیک ورود لحظھ نیھم
 روز طول تمام در اما دم،یرس کارم بھ ھم من و ندھد
 خنده ریز اراده یب کردمیم نگاه ماھرخ بھ گاه ھر
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 یحساب میبرا موضوع نیا نبود خودم دست زدم،یم
  شد،یم خنده موجب
 ماھرخ شود، لیتعط کار نکھیا از قبل عصر

 من بھ اشاره با قبلش اما رفت، و کرد یخداحافظ
 ھنوز است، تھیفرمال کامال حرکتش نیا کھ بود فھمانده

 و دیرس راه از کیک کی با کھ بود نگذشتھ یقیدقا
 وانیک یبرا سھ ھر شد، خارج اتاقش از ھم یحام

 کھ وانیک م،یکرد زمزمھ را مبارک تولدت آھنگ
 یشوق با و کرد تشکر ما از یکل بود زده ذوق یحساب

 راھنیپ ماھرخ؛ کرد، فوت را کشیک یرو شمع خاص
 یمچ ساعت کی یحام ھیھد و داد کادو او بھ ییبایز
 است، من و خودش طرف از کرد اعالم کھ بود کیش

 ام یحرص ماھرخ معنادار نگاه کھ بود لحظھ نیھم
  .کرد
 یعکس کرد، دایپ خاتمھ یجمع دستھ عکس کی با تولد
 ھر را عکس نیا بود، وانیک و من نیماب یحام کھ

 آن و میکرد رهیذخ لمانیموبا یگالر داخل ما نفر چھار
  .میداشت نگاه ادگاری بھ را

***  
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧۵پارت#
  
  "حال زمان"
 دنبالم ھم مادر کھ نمینشیم اتاق داخل پوش تن حولھ با
 دور حولھ و ردیگیم یجا کنارم د،یآ یم اتاق بھ

  .کندیم باز را میموھا
  !تھران میبرگرد ایب معذبم، یلیخ من مادر، تایگ-

  .کنمیم نگاھش کھ کندیم باز میموھا از را حولھ
 درصدم کی یحت برگردم، تونمینم اصال االن مامان-

 زایچ یسر کی کھ حاال خصوصا ست،ین یخوب وقت
 در سر ھیقض نیا از دیبا من شده، روشن برام تازه

  !ارمیب
 اما است، زدانی مرگ مشکوک موضوع منظورم

 مادر. ام نکرده بازگو یکس یبرا را ھیقض نیا ھنوز
  :دیگویم و بردیم مرطوبم یموھا نیب را دستش
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 درست یحت ،یدیم انجام یرکیز ریز کاراتو ھمھ-
 من یبرا یراھ ینگران جز آخھ سرتھ، تو یچ یگینم
  ؟یذاریم
  .کنمیم شیتماشا مھر با
 اصال اما گم،یم زویچ ھمھ وقتش بھ بگردم، دورت-

 درست زیچ ھمھ کھ دارم حتم چون نباش، نگران
  !شھیم

 از خورد،یم زنگ لمیموبا کھ دھدیم تکان یسر مادر
 لب دوزم،یم چشم فراز اسم بھ و دارمیبرم تخت یرو
  :پرسدیم کھ دوزمیم نگاه مادر بھ یچشم ریز و گزمیم
  ھ؟یک-

  :میگویم و کنمیم قطع را تماس
  !ستین یمھم زیچ-
  :فرستمیم یامیپ فراز یبرا و
  شده؟ یزیچ بزنم، حرف تونمینم االن-

  :دھدیم امیپ بالفاصلھ
  !یآگاھ یایب ھمراھم دیبا-

  .کنمیم مادر بھ ینگاھ و فشارمیم ھم بھ لب
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  بپوشم؟ لباس یبذار شھیم جان مامان-
  .شود یم بلند و کندیم میتماشا مشکوک

  !بھیغر شدم من حاال باشھ-
 شومیم بلند یفور گذارد، یم میتنھا او و زنمیم یلبخند

 جواب کھ رمیگیم تماس فراز با بندم،یم را اتاق در و
  :دھدیم
  داداش؟ زن الو-

  :میگویم یفور
  شده؟ یچ مگھ آخھ؟ یچ واسھ یآگاھ فراز-

  :دیگویم و کشدیم یقیعم نفس
 خانم طلعت پسر مسعود با شیپ قھیدق چند نیھم من-

 سواال یسر ھی ھم تو از دیبا گفت کردم،یم صحبت
  !دمیم کھ یآدرس بھ ایب شو حاضر بشھ، دهیپرس
  .دھمیم تکان سر کالفھ و بندمیم چشم

  ستم؟ین مظنون یکس بھ من کھ ینگفت بھش یعنی-
  !یبزن حرف مسعودم خود با بھتره داداش زن-
  :کندیم دیتاک و
  !امروز نیھم-
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  .ماندینم یا چاره انگار
  .بفرست قرارو ساعت و آدرس برام باشھ،-

 انیپا بھ را تماس کھ کشدینم یطول و کندیم قبول
 یبرا یا بھانھ دنبال و پوشمیم یمناسب لباس م،یرسانیم

  !گردمیم خانھ از خروج
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧۶پارت#
  

***  
 را فراز رسم،یم نظر مورد یآگاھ مقابل کھ نیھم
 بھ نگاھش تا رومیم جلو ستاده،یا انتظارم بھ کھ نمیبیم

  :دیگویم و دھدیم سالم افتدیم صورتم
  !دهیپر یحساب رنگت داداش، زن نترس-

  :میگویم و کشمیم یقیعم نفس
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 مدام دمیفھم انویجر نیا یوقت از ست،ین خودم دست-
 سرسخت دشمن ھی زدانی کنمیم حس دارم، ھراس
 سختھ کنھ،یم نابودم داره نیھم! یک دونمینم اما داشتھ،

 اتفاق ھی ھمسرت مرگ یبفھم تازه ماه چند از بعد
  !داشتن دست توش یکسان و نبوده

  .زندیم شیموھا بھ یچنگ کھ کنمیم مرتب را چادرم
 منم باش، آروم حاالم اس، ساده جواب و سوال تا چند-

  !شوکم تو شتریب بسا چھ و تو اندازه بھ
 لیتحو از پس و میشویم یآگاھ وارد ھم دوشادوش

 بدو در م،یشویم ییراھنما پرونده افسر اتاق بھ لیموبا
 کند،یم بش و خوش جوان نسبتا یمرد با فراز ورود
 نوبھ بھ ھم من باشد، مسعود مرد نیا زنمیم حدس
 یصندل یرو دو ھر و کنمیم یپرس احوال او با خودم

 بھ رو و ردیگیم یجا زشیم پشت ھم مرد م،ینینشیم
  :دیگو یم من

  !شوھرتون پرونده مسئول ھستم، یجالل مسعود-
  :دیگویم کھ دھمیم تکان سر

 ازتون سوال یسر ھی تا نمیبب ھم شمارو بود الزم-
 ھمسر با دیبا بودم گفتھ فراز بھ ھم قبال بشھ، دهیپرس
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 مشھد شما گفت اما باشم، داشتھ یصحبت مرحوم
  !تون نمیبیم نجایا کھ خوشحالم االن د،یستین

  .کنمیم تر لب مضطرب
  !ممنون بلھ،-

  :پرسدیم و کندیم نگاھم صاف
 در یکسان چھ با ھمسرتون دینشد متوجھ چوقتیھ شما-

  ارتباطن؟
  .دیآ یم در گردش بھ فراز و مسعود نیب نگاھم

 از بعد اونم شناسم،یم زدانوی یدوستا از دوتا فقط من-
 شیمیصم دوستان از اونا شدم متوجھ زدانی مرگ

 نیکوچکتر یحت نھ مشکوکم یکس بھ نھ وگرنھ ھستن،
  !دارم یظن

 من یرو نگاھش باز و کندیم فراز بھ ینگاھ مسعود
  .شودیم زوم

  ھستن؟ یکسان چھ نفر دو نیا بدونم شھیم خب-
 کنم بازگو را شان نام دانمینم برم،یم دندان ریز را لبم
  :میگویم تنھا نھ، ای
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 دو نیا عنوان چیھ بھ کھ بگم شما بھ اول دیبد اجازه-
 یازین یخودیب پس ندارن ینقش ماجرا نیا تو نفر

  !بشھ برده ازشون یاسم ستین
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧٧پارت#
  

  .دھدیم تکان سر مسعود
 بردن شیپ یبرا فقط نفره، دو نیا کار قطعا نگفتم منم-

  !بشھ دهیپرس یسواالت ھم نھایا از ھست ازین پرونده
 جلو را خودش فراز دھم،یم فراز بھ را ام درمانده نگاه

  :دیگویم و کشدیم
  ؟یزنیم حرف یدار یک از داداش، زن بزن حرف-

  :میگو یم دل دو
 دونمیم من فراز، بکشم وسط رو یکس یپا خوامینم-

  !ستین اونا کار
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 ھی باش مطمئن ھستن، یک بگو فقط تا،یگ باش آروم-
  !اس ساده جواب و سوال

  :کنمیم زمزمھ و کشمیم یپوف
  !توانا وانیک و فروزش یحام-

  .شودیم زیر فراز چشمان
  ؟یحام-

  :دھدیم ادامھ مسعود بھ رو سپس
 تا اش رابطھ منھ، یعمو خونده پسر فروزش یحام-

 از سال چھار بود، خوب یلیخ زدانی با شیپ سال ده
 اما بودن، شیش یلیخ باھم خب یول تره، بزرگ زدانی

 بود، شده کم زدانی با اش رابطھ گھید کھ وقتھ چند
 الیخ داداشم زن اومده زدانی مراسم یبرا چون گمونم
  !بوده کینزد رشونیاخ روابط کرده

  :میگویم فراز بھ رو
 کدوم چیھ نھ و تو نھ کھ دونمیم ییزایچ من فراز، نھ-

  !ندارن یخبر ازش ات خانواده از
 دستانم شود،یم خیم من یرو یکنجکاو با دو ھر نگاه

 چشمانم است، قتیحق گفتن وقت کنم،یم قفل ھم در را
  .دھمیم سوق مسعود سمت را
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 از فروزش یحام کھ بود زدانی مرگ از بعد درست-
 در اونم م،یباش داشتھ باھم مالقات ھی خواست من

  !زدانی خصوص
 ادامھ کھ دوختھ دھانم بھ را نگاھش تعجب با فراز؛

  :دھمیم
 نکھیا از بعد اما ره،یبگ شکل دارید اون تا برد زمان-
 ششیپ یادیز نسبتا پول ھی زدانی گفت من بھ دمشید

 یساز مبل کارگاه تو کھ یشراکت و سھم جور ھی داره،
 یپول عنوان بھ اونم شده، استفاده ازش فروزش یآقا
  !کنھ پرداخت منو ھیمھر باھاش بوده قرار کھ

  .بچرخد او یرو نگاھم شودیم باعث فراز یصدا
 یحرف ما از یکی بھ موضوع نیا از زدانی چرا پس-

  !بابا حاج بھ خصوصا بود؟ نزده
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧٨پارت#
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  :میگویم حیتوض در و دھمیم باال یا شانھ
 حجره تو کردن کار از زدانی کھ دونمیم نویا فقط-

 انداز پس تمام و نداشتھ تیرضا بابا حاج یفروش فرش
 ھیبق و بابا حاج بھ یحرف داده، یحام بھ شو حقوق و

 چندان و ھستن ضد یحام با ھمھ دونستھیم چون نزده،
 ادمھی باشھ، داشتھ یا یھمکار یحام با ندارن دوست

 فکرشو یموضوع ھی گفتیم شھیھم زدانی روزا اون
 یحت ھ،یچ اون نگفت چوقتیھ اما کرده، مشغول

 اجل خب اما کنھ، مطرح مو ھیمھر موضوع خواستیم
  !نداد یمھلت

  :دیگویم فراز کھ چکدیم ام گونھ یرو اراده یب اشک؛
 ندارن، قبول رو یحام چندان ما خونواده تو درستھ-
 خواھرم ازدواج قبل بھ گردهیبرم موضوعم نیا

 نیا بھ یادیز یحام گفتیم عمو بھ بابا حاج ن،یپرو
 قراره اگھ ست،ین خوب نیا و کنھیم آمد و رفت خونھ

 عمو یوقت خب اما بشن، محرم نیپرو با دیبا بره و ادیب
 مخالفت شدت بھ اون گفت، یحام بھ موضوعو نیا

  !ذارهینم ما خونھ پاشو گھید گفت و کرد
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 بھ ام دهیشن کھ یحرف از متعجب و پردیم باال میابروھا
 موضوع دنیکش شیپ از یحام مانم،یم رهیخ یا گوشھ

  :پرسمیم اراده یب! بود نگفتھ چیھ نیپرو با ازدواجش
  ست؟ین بزرگتر یحام از نیپرو مگھ-

 کھ دیبگو یزیچ خواھدیم و دھدیم تکان سر فراز
  :کندیم یدست شیپ مسعود

 جناب نیا یھا صحبت لمیما بنده صورت ھر در-
  !بشنوم ھم رو فروزش

 نطوریھم و یحام با مسعود شودیم قرار نیبنابرا
 پرسش یساعت از بعد باشد، داشتھ یصحبت ھم وانیک

. میشویم خارج یآگاھ از باالخره مختلف، سواالت
  .زندیم اشاره بابا حاج لیاتومب سمت فراز

  !رسونمتیم من داداش زن ایب-
  :میگویم نطوریھم و شومیم ھمراھش

 باھاش زدانی کھ ینیماش اون وقت چیھ گھید بابا حاج-
 کند دل کال کنھ، سرپاش نخواست رو کرد تصادف

  !ازش
  .دھدیم تکان سر فراز

  !رهیبگ لشیتحو نرفت یحت گذشت، رشیخ از درستھ-
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 یسوال ادی م،یریگیم یجا بابا حاج لیاتومب داخل دو ھر
 مجدد و افتم یم بودم نکرده افتیدر شیبرا یجواب کھ
  :پرسمیم
 چطور پس ست؟ین بزرگتر یحام از نیپرو مگھ فراز-

  کرد؟ مطرح رو ھیقض نیا بابا حاج
 ھمانطور و آورد یم در حرکت بھ را لیاتومب فراز؛
  :دھد یم پاسخ

 مامان شنھادیپ نمیا بزرگتره، سال دو نیپرو آره،-
 سالش دو و ستیب فقط یحام زمان اون بود، حانھیر

 نیپرو یدیفھم کجا از تو داداش زن نمیبب بود،
  بزرگتره؟

  .کنمیم ھول اراده یب و کنمیم نگاھش مردد
  !دمیفھم چھره یرو از خب خب،-

  :پرسدیم و اندازد یم باال ییابرو
  برم؟ کجا حاال-
 از تر نییپا ابانیخ کی دارم سر در کھ یفکر با

 کھ پرسدینم چیھ فراز دھم،یم آدرس را یحام کارگاه
  .خوشحالم موضوع نیا از من و رومیم کجا بھ
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٧٩پارت#
  

 را لیاتومب است نظرم مد کھ یابانیخ ھمان درست
  .چرخدیم سمتم و کندیم متوقف

 ذارمش،یم انیجر در و رمیگیم تماس یحام با من-
 ای شھیم رتیدستگ یزیچ نیبب کن فکر شتریب ھم شما
  !نھ

 تا. کنمیم یخداحافظ او از و دھمیم تکان سر مردد
 تماس یحام با و رومیم شیپ زنان قدم را کارگاه

 خصوصا باشد، ممکن کار نیتر احمقانھ دیشا رم،یگیم
 با دینبا ندارم، یا چاره اما دارمان،ید نیآخر از بعد

 چیھ بھ شوم، حاضر وانیک مقابل بزرگ شکم نیا
 گرید اخالقش ندارم، دادنش جواب بھ یدیام عنوان
 گوشم در شیصدا انتظارم برخالف اما آمده، دستم

  :چدیپیم
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 یچ نداشتم، تورو خوب یھا لحظھ اقتیل یحت کھ من-
  !باز؟ شده

 یحد بھ پاسخش از برم،یم دندان ریز را لبم گوشھ
  .بندمیم چشم مسرور کھ خوشحالم

  !نمتیبب دیبا رون؟یب یایب شھیم کارگاھم، کینزد من-
 م،یزنیم بار میدار ،ینکرد انتخاب رو یخوب وقت-

  !شلوغھ سرم
  .کشمیم یپوف

 ھست وانیک اگھ ام،ینم سراغت یخودیب کھ یدونیم-
 کوچھ من ایب ست،ین یضرور چندان بودنت گھید

  !کارگاھم یپشت
 منتظر ،یطوالن و قیعم سکوت کی کند،یم سکوت

  :شودیم نجوا شیصدا کھ دیبگو یزیچ تا ھستم
  !امیب تا باش-
 قطع را تماس گرفتھ قرار لبانم یرو کھ یلبخند با
 کنم،یم اطراف بھ ینگاھ ستم،یا یم انتظار بھ و کنمیم
 یصدا است، خلوت اندازه نیا بھ شھیھم کوچھ نیا
 او بھ نگاه شودیم باعث رسدیم گوشم بھ کھ ییپا

 خودم دست شود،یم کینزد محکم ییقدمھا با بدوزم،
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 ھیسا ریز مقابلم کنم،یم شیتماشا قایعم اما ست،ین
 خواھمیم دھد،یم سالم لب ریز و ستدیا یم درخت
 یکم دارمانید نیآخر ادی با اما بزنم، یکمرنگ لبخند

  .شومیم یجد
  ؟یخوب سالم،-

  .ماندیم ثابت چشمانم یرو نگاھش
 یاینم لیدل یب تو خودت قول بھ شده؟ یچ شُکر،-
  !نورایا

  :رومیم مطلب اصل سر
  !یآگاھ رفتم فراز با امروز-

  .کندیم اخم
  ؟یچ واسھ یآگاھ-

  .کنمیم مرتب را چادرم و رمیگیم او از نگاه
 بود خاطر نیا بھ زدانی بابت شمیپ روز چند یسواال-

  !داشتھ نقش تصادفش تو نفر کی میشد متوجھ کھ
  .گذارندیم نظر از را صورتم جزء بھ جزء بھت با
  بوده؟ یعمد تصادف کی اون نھیا منظورت-
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨٠پارت#
  

  :میگویم تاسف با و دھمیم تکان سر
 دیبا اما ،یا شوکھ من اندازه بھ ھم تو دونمیم درستھ،-

 با خوادیم سیپل ماجراست، نیا پشت یک میاریب در سر
 خبر بھت اومدم باشھ، داشتھ یصحبت ھم وانیک و تو
 ازتون یاسم شدم مجبور کھ خوامیم معذرت بگم و بدم

 چاره د،یبود زدانی یمیصم یدوستا شما چون ببرم،
  !نداشتم یا
 خودش دور و کشدیم ششیر تھ بھ یدست رتیح با
  .چرخدیم
 داشتھ داستان زدانی با یکس کردمینم فکرشم چیھ-

  !باشھ
  .کشمیم یقیعم نفس
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 دشمن بخواد کھ نبود یآدم زدانی طور، نیھم منم-
 کھ ھیک نامرد اون بدونم خوادیم دلم یلیخ کنھ، یتراش

  !کرد من یزندگ با رو یکار نیچن
 یحام رهیخ نگاه بھ حواسم چیھ و ام رفتھ افکارم در

  :میگویم کھ ندارد یخوش حال ھم او ست،ین
  ... گفت فراز... یراست-

 او خورد،یم زنگ موقع نیھم ھمراھش تلفن اما
 زمزمھ و کندیم نگاه را لشیموبا صفحھ من یرهیخ

  :دیگویم وار
- ِ   !فراز

 چشمانم رهیخ و دھدینم جواب کھ کنمیم نگاھش مردد
  :پرسدیم
  اد؟یم ایدن بھ یک بچھ نیا-

  :میگویم اما شوم،یم متعجب اش کبارهی سوال از
  !گھید ھفتھ شش تا پنج دیشا نمونده، یزیچ گھید-
  :پرسمیم اراده یب کھ دھدیم تکان سر شکمم رهیخ
  دارم؟ تو ذھن تو ھم یگاھیجا من اصال ،یحام نمیبب-
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 رصد را چشمانم خاصش نگاه با تا اوست نوبت حاال
  :دیگویم کوتاه و کند

  !یدار-
  .دھمیم تکان سر و زنمیم یتلخ شخندین
  !دونمیم دیبع-
 چشمانش شود،یم کینزد یقدم نگاھش اخم ھمان با

  :زندیم لب و کرده میجادو
  !شم خانواده ھی باھاش خواستمیم کھ یھمون تو-

 کنم،ینم باور ھستم، شیتماشا غرق و پاشدیم فرو قلبم
 دلم و دست را، ام دهیشن کھ یزیچ کنمینم باور

 کینزد فاصلھ ھمان از و کرده کج سر اما او لرزد،یم
 بزند، رونیب نھیس از تا نمانده یزیچ قلبم کند،یم نگاھم

  :دیگو یم ندارم گفتن سخن ییتوانا ندیبیم یوقت
 االن قایدق چون گفتھ، راست دانشور نیمیس دیشا-

 ای بودن نیب مونھیم آدم یگاھ دارم، حالو ھمون
 کھ افتھیم یاتفاق کنمیم فکر کھ رفتن بھ نبودن،

 کھ نمیبیم یرفتار بمونم، خوامیم شم،یم منصرف
  !جھنمھ تھ خودش یلعنت یفیبالتکل نیا! برم دیبا انگار
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨١پارت#
  

 ای ماندن نیب دارد حق یحام کنم،یم شیتماشا متاثر
 دیآ شیپ کھ احساسش از حرف اما باشد، دودل نماندن

  :پرسمیم پس شوم،یم حساس من
 ؟یچ دلت ؟یچ احساست ایقضا نیا ھمھ از یجدا-

 موندنت بھ یاصرار چیھ خوامینم من گھ؟یم یچ اون
 اگھ خوامیم ازت فقط ،یدار انتخاب حق تو کنم،
! بجنگ مردونھ! بمون مردونھ ،یبمون یگرفت میتصم

 شیپ یمشکل ھر کھ نھ! باش محکم و سایوا مردونھ
 خنده دیشا ،یحام کن فکر خوب ،یبزن جا یبخوا اومد
 خوادیم مرد ھی از زن ھی کھ ھیاول بار دیشا باشھ، دار
 بھ کن، فکر بچھ نیا و من بھ بده، جواب و کنھ فکر
 فکر یچ ھمھ بھ زدان،ی بھ یحت اش، خانواده و یحاج
  !ریبگ میتصم بعد کن
  :دیگویم لب ریز و کندیم میتماشا قایعم
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  !کنھ تتیحما تا یخوایم رو یکس تو-
  .دھمیم تکان سر

 تیزندگ واسھ ،یباش شخص اون تو ستین یاجبار-
 مشکالتم پس از ھم ییتنھا بھ من ر،یبگ میتصم عاقالنھ

  !اومدم بر االن تا کھ ھمونطور ام،یم بر
 کردمینم فکر چوقتیھ ند،ینشیم چشمانم بھ اشک نم

 فکر نماندن و ماندن نیب تا بخواھم یحام از یروز
 را بار غم یفضا نیا دلم تلخ، یلیخ! است تلخ کند،

! شدن رھا و ییتنھا یبو دھد،یم رفتن یبو خواھد،ینم
  :کنمیم زمزمھ بغض پر
 یایدن ھی تو یحت بھتر، زمان ھی بھتر، یجا ھی کاش-

ت کھ یطور ھی م،یشدیم آشنا ھم با بھتر  دارم دوسِ
  !داشت یا فایده گفتنم

  .کندیم چشمانم خیم را نگاھش
 واقعا اگھ تایگ نیبب برم، کھ ادینم بدت ادمیز انگار-

 اگھ ،یبر کھ ذارهیم نھ ره،یم نھ باشھ عاشقت یکس
 بیع اگھ کنھ،یم جور و جمع خودشو خودشھ، از بیع
  !نیا یعنی عشق کنھ،یم آدمت و مونھیم باشھ تو از
  .زنمیم یدار صدا شخندین
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 رو تو قراره من ماست؟ از یکی کدوم از بیع االن-
  منو؟ تو ای کنم آدم

  .زندیم شیموھا بھ یچنگ
  !میکن ییکارا ھی دیبا دومون ھر دیشا ،یچ ھر حاال-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨٢پارت#
  
 یدار ازین تو انگار ،یحام زوده حرفا نیا یبرا-
 گمینم دارم، یمشکل من گمینم ،یکن فکر شتریب

 کھ ام یتیموقع ھمون تو من... نھ منھ، گردن یریتقص
 بخواد دمینم حق کس چیھ بھ خواستھ، سرم باال یخدا
 مرتکب یگناھ نھ ره،یبگ یا خرده بچھ نیا و من بھ

 یادیز آدما یسر ھی فقط کردم، یخبط نھ شدم،
 بجنگ، خودت با اول تو حاال! نیھم کنن،یم شلوغش

  ...نھ اگھ منتظرتم یشد روزیپ اگھ
  :کنمیم زمزمھ اما است، سخت کنم،یم سکوت
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 قرار یکس نبود از کس چیھ یحام نیبب گذرم،یم ازت-
 خوب پس بخوابھ، رترید ساعت ھی دیشا ره،یبم ستین

  !بکن فکراتو
 تا کندیم گرد عقب دھد،یم رونیب یکالفگ با را نفسش

  :زنمیم شیصدا کھ شود دور دارد کھ یخشم با
  ؟یحام-

 مقابلم را اش اشاره انگشت و گرددیبرم سمتم ناگھان
  .ردیگیم
 ازت کشھیم نقشھ یکل کھ امیھمون من یلعنت آخھ دِ -

 صدام یوقت... یزنیم صداش یوقت یول بشھ، متنفر
  ...حس نیا بھ لعنت... تایگ یزنیم

  .لرزدیم بغض از لبم
 سختھ... سختھ اما کنم، تیاذ رو تو خوامینم من-

 باشم، دهیند تو از بھتر رو یشکیھ بگم نکھیا نھ ،یحام
 گھید چکسیھ از گرفتم تو از کھ رو یحس یول دم،ید
  !رمیبگ نتونستم یا

 و شده مشت کھ را دستش نمیبیم و چکدیم فرو اشکم
 گذرم،یم کنارش از و دارمیم بر قدم کند،یم نگاھم

 ییحرفھا نکنم، سخت را انتخابش نیا از شیب تا رومیم
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 در بود وقت یلیخ... نشد... نزنم کھ نشد را زدم کھ
  ...بود کرده ریگ میگلو
 زنگ خواھمیم گردم،یبرم کایال منزل بھ یتاکس کی با

 بھ شودیم باعث یلیاتومب بوق یصدا کھ بزنم را در
 شوم،یم شوک نمیبیم کھ یزیچ از برگردم، عقب

 رود،یم جیگ سرم زند،یم دو دو لبخندش یرو چشمانم
  !خواھد؟یم چھ نجایا او
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨٣پارت#
 را حسابش حرف تا بروم ام، کرده ریگ یراھ دو نیب

 او از ینوع بھ و ببرم پناه حنانھ خالھ منزل بھ ای بشنوم
  !کنم فرار

 اراده یب رود،یم فراز سمت ذھنم کرده؟ میدایپ کجا از
 زیت و شنومیم را لشیاتومب در یصدا چرخانم،یم چشم

 کندیم نگاه میسرتاپا بھ یکج لبخند با چرخم،یم سمتش
 شکم یپ چشمش حاال خشکد،یم لبخندش یا لحظھ و
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 در را خود و کرده فرار چادر ریز از کھ است بزرگم
 ھمانند نگاھش رد،یگیم نفسم گذاشتھ، دید معرض

 کھ شده خشک دھانم شود،یم دهیکش تنم بھ زیت یخنجر
 است، تر شوکھ من از دارد،یم بر عقب بھ یقدم

 یزندگ از یلعنت اثیغ د،یسایم ھم یرو را شیدندانھا
! برس خودت ینکبت یزندگ بھ برو ؟یخواھیم چھ ام

  ؟یخواھیم جانم از چھ
 وارده شوک از انگار و دیآ یم صدا بھ ھمراھش تلفن

 بھ توجھ یب و ردیگیم سمتم را دستش د،یآ یم رونیب
  :کندیم زمزمھ لشیموبا یصدا

  !دروغگو یکوچولو کردم داتیپ باالخره-
  .دیآ یم جلو کھ لرزدیم لبانم

  !ینبود کاریب مدت نیا انگار-
 محکم اما شکند،یم قلبم دھد،یم اشاره شکمم بھ و
  :میگویم
 بیتعق زشت عادت ھنوز ؟یخوایم یچ من جون از-

 تیزندگ بھ چرا ؟یدار ھمراه خودت با کردنو
  ؟یستین کنم ول چرا ؟یرسینم

  .کندیم زیر را اش دهیدر چشمان
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 فکرشم چیھ! یرفت کفم از دم،یرس رید یلیخ یانگار-
 کینزد و اومدم دنبالت یوقت شیپ ماه چند کردمینم

 ھی تو سرت اون با تو کردم، داتیپ پسره اون کارگاه
 چشم بھ بھ کھ دمیفھم امروز حاال یول باشھ، گرم آخور

 کھ! دروغگوش عروس نیا با روشن یعل حاج دل و
  !ات ننھ بابا دل ور ھان؟ یتھران

  :زنمیم ادیفر یعصب و کنمیم براق را چشمانم
 ،یکنیم یفضول من واسھ کھ نداره یربط چیھ تو بھ-

 بابا حاج بھ اگھ بدبخت کن، دور من یزندگ از گورتو
 چکار یدونیم یداشت عروسش بھ یچشم چھ بگم

  کنھ؟یم
 بابت ھر از الشیخ انگار دھد،یم سر یبلند ی خنده

  .است راحت
 با خودت کھ یدیترس یزد کھ یگند از یاونقدر-

 یخوایم چطور اونوقت ،یکرد فرار ازشون دروغ
 فراز ھم چندتا؟ تا چند یراست کوچولو؟ یبر یرآبیز

  نھ؟ مگھ گھ،ید ھیحام بچھ ھان؟ ،یحام ھم
 بر شودیم یپتک آخر جملھ آن و فشارمیم ھم بھ دندان
  !سرم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨۴پارت#
  
 بدھم اجازه فرزندم، تیھو از دفاع یبرا بود بھتر دیشا
 دشییتا نھ بدھد، برگ و شاخ اش مسخره افکار بھ
  :میگویم تنھا انکار، نھ و کنمیم
 و فیکث چقدر دونھیم ؟یمن چیپاپ نقدریا دونھیم نیپرو-

 قیال دادیم من بھ کھ یینسبتا تمام کھ دونھیم نمیا ؟یرذل
  خودشھ؟ شوھر
  .زندیم یچندش لبخند

  اس؟ حرومزاده ھی ات بچھ دونھیم یحاج ؟یچ تو-
 را فشیکث شخندین مانده، باز دیگویم کھ یزیچ از دھانم

  :دھدیم ادامھ و کشدیم رخم بھ
 بعد، تا ریبگ ھفتم روز از بود، کفت تو اولم از یحام-

! جلوتره ما از چیھ کی کھ نویحس حاج پسر بنازم
 یھ ھان؟ ینداد محل ما بھ کھ بود گرفتھ اونو چشت
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 تو یملوس ،یدیکش ما بھ پنجولتو ھا گربھ بچھ مثل
  !گھید یکی واسھ یبرد

  :زنمیم ادیفر جان عمق از و شده مشت دستانم
  !یعوض ببند فتویکث دھن-
 داده، آزارم شیھا حرف با یکاف حد بھ مانم، ینم گرید

 ندیبیم را نیا کھ اثیغ زنم،یم زنگ و رومیم در سمت
 کنارم از آرام کھ نطوریھم و شودیم لشیاتومب سوار
  :دیگویم کند،یم عبور

 یراست داره، ضرر بچھ اون واسھ نشو، ناراحت-
 چشمم تخم رو تم بچھ کھ باالس گاھتیجا یاونقدر

 ما واسھ یبنداز ما بھ یچشم گوشھ ھی فقط تو ذارم،یم
  !ھیکاف

 در کھ نیھم گذرد،یم کنارم از و زندیم یزشت چشمک
 و کنمیم رھا را خود کایال آغوش در شود،یم باز خانھ
  .زنمیم زار اعصابم ضعف بابت

 آمده، سرم ییبال چھ پرسدیم مدام و شده نگران کایال
  :کنمیم زمزمھ آھم و اشک نیب
 شور دلم کایال یوا! کرده دایپ جامو شرفیب اثیغ-
  شھ؟یم یچ ام بچھ حاال... زنھیم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨۵پارت#
  
 کنمیم خواھش او از کھ دارد را کردنم آرام قصد کایال

 را نیا مادر دانمیم نشود، باخبر یکس ماجرا نیا بابت
 خانواده شدن متوجھ از چرا کھ کندیم بازخواستم بشنود
  !دارم ھراس بابا حاج

 فکر مدت تمام در روم،یم حمام بھ ندیناخوشا یاحوال با
 فراز قیطر از اثیغ قطعا است، فراز شیپ ذھنم و

 فھمم ینم خورد،یم را خونم خون شده، من متوجھ
 حمام از پوش حولھ و میشویم را بلندم یموھا چطور
 خاطر نیھم بھ ستین منزل در کایال پدر شوم،یم خارج

 با و رومیم اتاق بھ. است راحت بابت نیا از المیخ
 نداده، جواب اما رم،یگیم را فراز شماره تیعصبان
 یعصب شتریب حرکتش نیا با کند،یم قطع را تماس
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 ام گرفتھ تماس او با خاطر چھ بھ داندیم حتما شوم،یم
  .کندیم قطع کھ
 و شودیم اتاق وارد خنک شربت وانیل کی با کا؛یال

  :پرسدیم ند،یبیم را ام یحال شانیپر یوقت
  !یرسیم نظر بھ یعصب چقدر شده؟ یچ-

  :دھمیم جواب و کوبمیم دستم کف بھ را لمیموبا
 رهیم اثیغ حاال کا؟یال یدونینم لشویدل واقعا-

  !ذارهیم زنش و یحاج دست کف خزعبالتشو
  !بذاره بره خب ؟یخزعبالت چھ-

  .کنمیم نگاھش براق
 خونھ یجلو منو یلعنت اون کھ یترسینم نیا از تو-

  ده؟ید شما
 کنار وهیم ظرف با کھ ستین حنانھ خالھ بھ حواسم چیھ

 رنگ چھره یرو نگاھم یوقت زده، خشکش اتاق در
  .گزدیم لب افتد، یم اش دهیپر
  شده؟ یچ کایال-
  :دیگویم و گرددیم بر مادرش سمت کایال
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 تارویگ یجا فضول اثِ یغ مامان، ستین یمھم زیچ-
  !دهیفھم

 پشت و گذاردیم مان مقابل را وهیم ظرف حنانھ خالھ
  .کوبدیم دستش

  !بکنھ جا از درو نیا پاشنھ ات خالھ کھ االنھ ال،یواو-
 کایال کھ دیآ یم در گردش بھ دو آن نیب ھراسانم نگاه

  :دیگویم
  !خداس بیحب مھمون بکنھ، خب-

  .شودیم یجر حنانھ خالھ
 یدونینم تو تو، یخونسرد از امان کایال یوا-

 اگھ الیواو گھید جوشھ؟ینم ما با ات خالھ شینجوریھم
 م،یکرد ینگھدار تایگ از اون لج خاطر بھ ما کنھ فکر
 حاال ؟یبش بزرگ یخوایم یک تو، یسر خود شھیھم

  !ندازهینم بھم نگاه ھی خواھرم فردا
 بھ زده خجالت شود،یم خارج اتاق از یناراحت با و
  :دیگویم کھ کنمیم نگاه کایال
  !کنم مجابش رمیم ر،ینگ دل بھ-

 یم داخل ھراسان مادر شود،یم خارج اتاق از کھ نیھم
  .دیآ
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 یدید تا،یگ ینذاشت من یبرا آبرو ؟یخواستیم نویھم-
 شیپ آبروشھ نگران بود؟ ناراحت چقدر خانم حنانھ

 آخھ دِ  ؟یزیبر بھم نارویا نیماب یخوایم خواھرش،
  !تایگ نده عذابم نقدریا تھران، میبگرد کن جمع
 نیبب نحست قدم پا حاال نیھم از کنم،یم نگاھش منگ

  !یلعنت اثیغ کرده چھ ما با
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨۶پارت#
  
 چطور حاال بلبشو نیا در دوزم،یم چشم مادر نگاه بھ

 نگھ نییپا را سرم یکالفگ با! کنم مجاب را مادر
  :زندیم غر کھ دارمیم
 دست با خودشون تا پاشو گم؟یم یچ یشنویم تایگ-

 ھی نیھم بذار پاشو رون،یب ننداختن مارو خودشون
  !میشونیپ رو بمونھ آبرو زهیر
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 را فراز شماره مجدد یزمان ھر از تر برافروختھ
 با مادر گذارم،یم گوشم کنار را یگوش و رمیگیم

  .کندیم نگاھم تعجب
 ندارم کار یچیھ بھ من ؟یزنیم زنگ یدار یک بھ-
  !گفتم کھ نیھم ،یایم ھمراھم ھم تو ببندم، ساکمو رمیم
 یھا بوق بھ منتظر شود، یم خارج اتاق از یعصب و
 دھد،یم تماس رد ھم باز کھ دھمیم گوش یپ در یپ

 روم،یم چمدانم سمت و کنمیم فوت را ام یعصب نفس
 شوم،یم آماده و چپانمیم داخلش دارم لباس چھ ھر

 خورد،یم زنگ لمیموبا کھ شوم خارج اتاق از خواھمیم
 ھر یرگبار دھمیم جواب تند و کنمیم نگاه فراز نام بھ

  :زمیریم رونیب را دارم ذھن در چھ
 ای گفتم شھ، خبردار جام از یکس خوامینم بودم گفتھ-

 گم شده انتیخ اعتمادم بھ بفھمم فقط اگھ گفتم نگفتم؟
 ای گفتم نرسھ، بھم چکسیھ دست کھ ییجا رمیم شمیم

  !قولت؟ ریز یزد چرا... چرا پس فراز؟ نگفتم
  .دھدیم جلوه شوکھ را خودش

  ؟یزنیم حرف یچ از داداش؟ زن شده یچ-
  :زنمیم ادیفر خانھ اھل بھ توجھ یب
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 گھید شد، تموم گھید فراز، نزن یکار ندونم بھ خودتو-
  !یدید منم یدید گوشتو پشت
  :بزند داد کھ اوست نوبت حاال

 یچ بگو حرفا نیا یجا زدانی خاک ارواح رو تو تایگ-
  !شده

 باال را میصدا حال ھمان با و شودیم ریسراز اشکم
  :برمیم
 من یجا یشد باعث چرا دنبالم؟ یفرستاد اثویغ چرا-

 شھیھم چون ،یشناسینم رو یعوض اون تو بره؟ لو
 شناسمش،یم من یول بوده، خوبھ داماد ھمون شما یبرا
 بھم دستش یگذاشت چرا ھ،یفیکث وونیح چھ دونمیم من

  چرا؟ برسھ؟
  :دیگویم ھراسان

 ندادم لو خودم جان بھ ندادم، لو یکس بھ جاتو من-
  !ده؟یفھم کجا از آخھ اثیغ تا،یگ

 بھ اتاق در کنار کھ ینفر سھ بھ توجھ یب و زنمیم ھق
  :میگویم اند ستادهیا میتماشا

 ھم بده، لو جامو قراره ھم کجام، من دهیفھم گھید حاال-
  !کنھ نیبدب حنانھ خالھ بھ نسبت خانوادتو
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  :دیگویم متعجب
  !؟یا حنانھ خالھ خونھ تو-
  :کشمیم غیج
 کنم،یم گم گورمو دارم حاال داره؟ یفرق چھ گھید-

  !نرسھ بھم تون کدوم چیھ دست
  .کنمیم قطع را تماس تیعصبان از شدت آن با و
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨٧پارت#
  
 را نگاھم گردم،یبرم در سمت یاشک صورت ھمان با

  :میگویم و دھمیم مادر یرو
  !میبر-

 علم قد مقابلم کایال اول کھ کشمیم دنبالم بھ را چمدانم
  .کندیم
  !نباش ھم تو تا،یگ ستمین راه مھین قیرف-
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  .زنمیم زل شیا قھوه چشمان بھ
 تا کا،یال بشم دردسر واستون خوامینم نیا از شتریب-

  !یکرد لیتکم حقم در رفاقتو ھم جا نیھم
  .کنم نگاه او بھ شودیم باعث حنانھ خالھ یصدا

 ام خونھ از مھمونمو اگھ بکشھ منو خدا جان تایگ-
 بھ برام تو دخترم ،یناراحت با ینجوریا اونم بره، بذارم
 بھ خانم کنھ حفظش خدا مادرتم ،یزیعز دخترام اندازه
 رو شما کھ نبود نیا منظورم من کن باور معنا، تمام

 کایال یمکیقا یکارا دست از فقط من کنم، ناراحت
  !ام یحرص

  .دھمیم تکان سر
 ھمھ د،یبگ یچ ھر دیدار حق شما د،ینزن حرفو نیا-
 داشتم کھ یتیوضع بابت کا،یال نھ منھ، ریتقص یچ

 ما کھ بھتره االن اما بذاره، انیجر در رو شما نخواستم
  !بھتره مون ھمھ واسھ ینجوریا م،یبر نجایا از

  :رسدیم گوشمان بھ مادر یصدا
  !میندازینم زحمت شمارو نیا از شیب درستھ-
  .ردیگیم را دستم کایال
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 د،یبر ذارمینم ،یبش رد من نئش رو از مگھ تایگ-
  !انتظارتھ در یامن یجا نشم مطمئن یوقت تا حداقل
  :دیگویم من یجا مادر

 موندنش اد،یب ھمراھم دیبا ھم تایگ گھ،ید تھران میریم-
  !ستین صالح بھ اصال

  .کنمیم نگاه مادر بھ چشم گوشھ از
  !ھتل میبر فعال دارم، ییکارا ھی نجایا ھنوز من مامان-

 تر یجر کھ است تر کالفھ یگرید زمان ھر از مادر
  :دیگویم
 گرفتم، میتصم تو حرف بھ یچ ھر بسھ تا،یگ کن بس-

  !یاریب حرف من حرف رو یندار حق گھید حاال
 بھ در زنگ کھ اورمیب یلیدل خواھمیم و گزمیم لب

  !آرام نا و یپ در یپ د،یآ یم صدا
 سمت کایال کھ خوردیم گره ھم در مان ترسان نگاه

  :دیگویم زندیم کنار را پرده کھ نیھم رود،یم پنجره
  !دو شماره فضول!ِ فراز-

  :میگویم و کنمیم نگاھش
  !کنم عمل حرفم بھ دهیترس داره، کار من با اون-
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  :دیگویم حنانھ خالھ در، زنگ مجدد یصدا با
  !تره یمنطق شون ھیبق از فراز کا،یال کن باز-
  .کندیم باز را در و زندیم یشخندین کایال
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨٨پارت#
  
 منتظرم آن ھر و دوزمیم چشم خانھ یورود در بھ

 کھ گذردیم یکم شود، ظاھد در چھارچوب در فراز
 و افتد یم کایال بھ نگاھش ھمھ از اول شود،یم داخل

  :پرسدیم
  نجاست؟یا تایگ-
 و کشدیم جلو را انداختھ سر کھ یا یروسر کایال
  :دیگویم
 شما خدا، شکر م،یخوب ھم ما! زیعز پسرخالھ بھ بھ-

 یکی شده یچ ھستن؟ خوب گرام خانواده ؟یچطور
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 کھ بعدم خونھ، سر داماد اول د؟یزنیم سر ما بھ یکی
  !یحاج پسر گل

 و مادر دنید با بعد و چرخدیم من سمت فراز نگاه
 جواب کایال جز ھمھ دھد،یم سالم معذب حنانھ، خالھ

  .داردیبرم قدم سمتم کھ میدھیم
 نزدم، اثیغ بھ یحرف من یعل یوال بھ داداش زن-

  !کرده دایپ شمارو چطور دونمینم اصال
  .کشمیم یا کالفھ پوف

 چھ نھیا بحث االن کرده، دایپ چطور ستین مھم گھید-
  !نھیشینم ساکت اثیغ قطعا! درستھ یکار

 چھ خب گھ،یم بابا حاج بھ رهیم فوقش نھ،ینش خب-
  !خودمون شیپ یگردیبرم داره؟ یرادیا

  .کنمیم نگاھش یکفر
 خونھ اون تو یدونیم چیھ! یکل فراز، داره رادیا یکل-
 یا خونھ وارد دیبا چرا نداره؟ منو دنید چشم چکسیھ

 انگ من بھ خواھرشوھرم و مادرشوھر کھ بشم
 پسرشون بھ من ترسنیم کھ ییجا امیب چرا چسبونن؟یم

 تا چند یوقت برم یا خونھ بھ چرا بشم؟ کینزد مبادا
 تا امیب! رنیبگ مچمو جا ھی باالخره تا دنبالمن چشم
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 ای بشنوم خودم با رابطھ در شونو یواشکی یصحبتھا
 رم؟یبگ قرار خانواده داماد آزار مورد تا امیب نھ

 رو یفیکث شنھادیپ بھم توسطش بشم، بیتعق توسطش
 خونھ اون تو پامو چرا قشھ،یال خودش فقط کھ بده
 باردارم بفھمن تا دونمیم کھ یصورت در بذارم یلعنت

 با ایآ بوده یفالن با ایآ گذاشتن، صفحھ بھ کننیم شروع
 بازم زدانھ،ی بچھ نیا کنن قبول فوقش اگھ ای بوده یفلون

 زبونا، رو فتمیم لیفام تو بازم کنن،یم خمی یرو سنگ
 یعل حاج عروس داد یا کھ شنومیم زبون زخم بازم

 بچھ نیا و خودم دیام چھ بھ من آخھ شده، حاملھ عقد تو
  ھان؟ ،یدیام چھ بھ فراز؟ بدم ات خونواده نشون رو

 رییتغ نفر ٣ ھر یھا نگاه کھ نمیبیم و زنمیم نفس نفس
 تمام از نھ، ھیبق اما بود، باخبر زیچ ھمھ از کایال کرده،
  !بودند اطالع یب بود شده من بھ کھ ییجفاھا

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٨٩پارت#
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 را میھا شانھ و گذاردیم میپا کنار یصندل کی کا؛یال
 فراز کھ رمیگیم یجا یصندل یرو نم،یبنش تا فشادیم

  .زندیم زانو میپا کنار
 وقت ھمون دیبا داداش، زن کنمیم آدمش اثویغ-
  !نکشھ نجایا بھ کار تا یگفتیم

  .بندمیم چشم
 یپا اگھ فراز، کنن آدمش توننینم ھم تو از تر بزرگ-

 تھران، میرفتیم امشب نیھم نبود ونیم در زدانی مرگ
  ...نھ جوره، تمیموقع نھ کھ فیح ف،یح یول
 ھست نیب نیا یاول نفر وجود افتم، یم یحام ادی باز و

 شودیم باعث فراز یصدا دارد،یم باز رفتن از مرا کھ
  .کنم نگاه او بھ
 بھ جا نیھم دیبا بچھ نیا تھران، یبرگرد ستین الزم-
 بذار الاقل م،ینیبب زدانوی پسر بذار داداش زن اد،یب ایدن
 خواھش برامون، شھ کمتر زدانی داغ پسرش وجود با
  !کنمیم

  .شودیم ریسراز اشکم
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 و کنھیم دیتھد منو دهینرس راه از ھنوز کنم؟ چھ اثویغ-
  !چسبونھیم من بھ انگ یکل
  !من با اثیغ-

 خواستینم دلم من زند،یم دو دو چشمانش رو نگاھم
 اما کنم، محروم شان یپسر نوه دنید از را خانواده نیا
 در یخوب رفتار شدنشان مطلع از بعد کھ دانمیم

  .بود نخواھد انتظارم
  :دیگویم و کندیم فراز بھ رو مادر

 نیھمچ بیغر شھر تو من دختر با نبود رسمش نیا-
 شما بھ بعد خدا بھ اول دخترو نیا من بشھ، یرفتار
 و پدر اما فراز، آقا ندارم یا گلھ تو از بودمش، سپرده
 دختر نیا من، دختر با نکردن خوب مادرت

 رسم بود نیا بود، دخترشون یجا بود، عروسشون
  ؟ینواز مھمون

  .اندازد یم نییپا را سرش خجالت با فراز
 اطرافم متوجھ کھ بودم خام اونقدر من ام، شرمنده-

  !دیکش رنج ییزایچ چھ از داداش زن دمینفھم نبودم،
  .زند یم ام شانھ بھ کایال کھ فشارم یم ھم بھ لب
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 یپا اگھ یگیم چرا تا؟یگ ھیچ زدانی مرگ موضوع-
  تھران؟ یرفتیم نبود ونیم در زدانی مرگ
 کند،یم میتماشا مردد ھم او کنم،یم فراز بھ ینگاھ
  :دیگویم کایال بھ رو سپس

 یزیچ فعال نایا مامانم خوامینم بمونھ، خودمون نیب-
  !بفھمن

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩٠پارت#
  

  :دیگویم کایال کھ اند دوختھ چشم فراز بھ تعجب با ھمھ
  !شده یچ نمیبب بگو پسرخالھ، سین ما کار تو یلق دھن-

  .اندازد یم ریز را سرش فراز
  !بوده شده نییتع شیپ از تصادف ھی زدانی تصادف-

  :دھدیم ادامھ فراز کھ شده زده وحشت ھیبق و مادر نگاه
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 میبفھم دیبا کنھ،یم کار زدانی پرونده رو داره سیپل-
 یک کرده، یکار دست بابامو حاج نیماش عمدا یک

  !دستشھ نیماش روز اون زدانی دونستھیم کھ بوده
 پر جو دوزم،یم چشم فراز بھ تاثر با و کنمیم زیر چشم

 دستش یرو مادر آمده، وجود بھ یمتاثر و جانیھ
 در ھنوز ھم مادرش و کایال ند،ینشیم ھمانجا و کوبدیم

 برد،یم زمان ندیایب کنار موضوع نیا با تا ھستند، بھت
 زدانی سر را بال نیا کھ گرددیم یآدم یپ ذھنم اما من
 تا گذاشتم شھر نیا بھ پا یدیام بھ آورد، ام یزندگ و

 است قرار بعد یچند دانستمینم رم،یبگ سروسامان
  .شود اهیس نیچن روزگارم

  
 مشھد من دھد اجازه تا کندیم یراض را مادر فراز؛
 من نگاه و او زبان پس از ندیبیم یوقت مادر بمانم،
 برگردد تھران بھ دارد میتصم کند،یم قبول دیآ یبرنم
 معذب و بماند حنانھ خالھ منزل در تواندینم گرید چون

 یبرا را او ھم حنانھ خالھ یاصرارھا یحت است،
 طیبل سفرش یبرا تا رودیم فراز کند،ینم مجاب ماندن

 من شیپ زودتر رمیگیم قول مادر از من و کند ھیتھ
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 یاھویھ نیا تمام در و نمانده یزیچ مانمیزا تا برگردد،
  .شده غالب جانم بر ھم مانیزا استرس آمده شیپ

  
 اش خانواده و کایال مھمان من باز حاال مادر رفتن با

  .ھستم
 کشمیم دراز کھ نیھم روم،یم اتاق بھ استراحت یبرا

 بودنش دلم روزھا نیا چقدر رود،یم یحام سمت فکرم
 کھ یزمان افتم، یم شیپ ساعت چند ادی بھ! خواھدیم را

  :بود دهیپرس من از فراز
 ایتازگ ؟یارتباط در یحام با تو مگھ داداش زن-
  ش؟یدید

 یسوال نیچن چرا بپرسم بود رفتھ ادمی سوالش شوک از
  :زدم لب تنھا کند،یم
  چطور؟-
  :گفت تنھا دھد یحیتوض آنکھ یب
 رمیم ،یآگاھ برن قراره وانیک پسره اون و یحام-

  .رمیبگ خبر
 و گذاشت تنھا را ما یا اضافھ حرف چیھ یب ھم بعد و

  .رفت
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩١پارت#
  

 یساعت از تر سرحال ام زده کھ یچرت از است، شب
 چمدانم داخل از میلباسھا ییجابجا مشغول ھستم، شیپ

 یگوش یوقت شود،یم بلند لمیموبا زنگ یصدا کھ ھستم
 لبخند نمیبیم کھ یزیچ از رمیگیم دست بھ را لمیموبا

 مدت نیا از بعد یحام کنمینم باور زنم،یم یناباور
 زده جانیھ باشد، گرفتھ تماس من با و شده قدم شیپ

 یکوتاھ مکث با دھم،یم سالم و کنمیم وصل را تماس
  :دیگویم
  ؟یبزن حرف یتونیم سالم،-

 شکمم یرو را دستم و زنمیم ھیتک یپشت وارید بھ
  .گذارمیم
  !بگو آره-
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 ؟ییکجا االن تو برگشتن، کایال پدر و مادر دمیشن-
  ست؟ین یمشکل

  .دھدیم دست من بھ یخوش حال شده نگرانم نکھیا از
  .شدن میباردار متوجھ نداشتم، یا چاره-

  .چدیپیم گوشم داخل نفسش یصدا
  نھ؟ ای شده خبر با یحاج ھوم؟ ومد؟ین شیپ کھ یمشکل-
  !دونمینم-

  :پرسدیم یجد
  ؟یچ یعنی نیا ؟یدونینم-

  .دھمیم باال یا شانھ
، خاطرم کایال خانواده سمت از- ِ  یطرف از اما جمع

  ...ھم
 اما بزنم، یحرف دشیتھد و اثیغ حضور از خواھمیم

 کھ زنمیم زل روبرو بھ دودل فشارم،یم ھم بھ لب
  :پرسدیم
  ؟یخورد حرفتو چرا-

  :پرسمیم ربط یب و کشمیم یقیعم نفس
  ؟یکرد فکراتو-
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  مورد؟ چھ در-
  :میگویم یسخت با و برمیم دندان ریز را لبم
  !خودمون با رابطھ در-

 از خوب را شیھا نفس یصدا من و کندیم سکوت
م، َ َر  کھ نیھم ندارم، پاسخش یبرا یا عجلھ چیھ ب
  .ست یکاف میبرا است آرامشم لیدل شینفسھا یصدا

 مشخص اوضاعتم نگران ای گرفتم تماس باھات نکھیا-
  دلمو؟ حرف کنھینم
  :بندمیم چشم خزدیم پوستم ریز کھ یخوش حال با
  ؟یحام-
  بلھ؟-
  ؟یبمون کھ یاومد-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩٢پارت#
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 ھم کالمش لحن در چون زند،یم لبخند کنمیم حس
  :است مشھود

 بھ دنبالت، امیب بده اطالع یتونینم اگھ دفتر، ایب فردا-
  !گمیم طتیشرا خاطر

  .زنمیم لبخند ھم من
  ؟یچ دید منو یکس ھر ای وانیک اگھ-
  ؟یایم حاال ست،ین نجایا من جز یکس فردا-

 و فکر ھر از دور بھ و رمیگیم گاز جانیھ با را لبم
  :کنمیم زمزمھ یالیخ
  ام؟ین و یبخوا شھیم مگھ-
  تا؟یگ-
  جانم؟-
 دمتید کھ بعد کنم فکر بھت ساعت ٢۴ تونمیم من-

 تو یول باشم، داشتھ دوستت تونمیم نکنم، نگاھم بھت
 حسادت از تونمیم شناسمت،ینم اصال یکن فکر

 من! تفاوتم یب بدم نشون کھ بخندم بلند بلند اما رم،یبم
 تا بگم فردا یول کنم، چک ھرشب عکساتو تونمیم

 یباز نقش بلدم خوب من... دمیدیم سلایر داشتم صبح
 بوده، خبر چھ دلم تو دونمیم کھ خودم یول تا،یگ کنم
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 بھ بد بودم، وابستھ امکاتیپ بھ بد تا،یگ شدم داغون
 تا نزنم، زنگ بھت تا دادم جون بودم، وابستھ صدات

 بھ شھ،یھم باش روراست من با تایگ ندم، امیپ بھت
... گذشت سخت م،یزندگ تو داشتم رو تو فقط من موال

  !روز چند نیا گذشت سخت یلیخ
  :لرزدیم میصدا و ندینشیم چشمانم بھ اشک نم
 برام تو بھت؟ گفتمیم یچ ،یحام بگم دمیکش خجالت-

 استیر عقده کردمیم فکر کھ یبود یسیرئ ھمون
 چھ ،یبود زدانی دوست و پسرعمو برام تو داره،

 بفھمم امیب خودم بھ ینجوریا سفر یریم یوقت دونستمیم
 دمیفھم کھ بود سفرت از بعد تازه خورده، سُر دلم

  !شدم وابستھ
  .کشدیم یقیعم نفس

 دلم از ھنوز سفر یدلتنگ نمت،یبب شم،یپ ایب فردا-
  !نرفتھ رونیب

  .دھمیم تکان سر
  .یدار حق نکردم، ازت یخوب استقبال-
 کار فعال ازت، کنمیم گلھ شتریب فردا ،یدید کجاشو-

  .دارم

@shahregoftegoo



 بعد یکم و کنمینم اصرار تماسش شدن یطوالن بھ
  .کند یدگیرس کارش بھ تا کنمیم یخداحافظ

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩٣پارت#
  

 شوم،یم داریب خواب از یخاص شعف با بعد روز صبح
 ام، خواستھ بھ دنیرس روز است، من روز امروز؛

 ھنوز باشد، گرفتھ تماس من با یحام ندارم باور ھنوز
 صبحانھ. رودیم غنج دلم دنمید یبرا درخواستش بابت

 یقرار یب نیا متوجھ کایال زنم،یم مسواک و خورمیم
 و چشم و دوزدیم من بھ را اش رهیخ نگاه یھ شده، ام

 موضوع تبسم با و آورم ینم تاب آخر دھد،یم باال ابرو
 شاد ام یخوشحال از ھم او کنم،یم فیتعر شیبرا را
  .شودیم

 او از خواستھ یحام کھ طور آن دفتر بھ رفتن یبرا
 یط را ریمس آژانس کی با د،یایب دنبالم خواھمینم
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 جانیھ با قلبم رسمیم کارگاه در مقابل یوقت و کنمیم
 و است بستھ شھیھم برخالف کارگاه در. تپدیم یشتریب
 را در زنگ تنھاست، یحام کھ کندیم مطمئنم نیا
 دگانمید مقابل یحام اندام تا بردیم زمان یکم فشارم،یم

 نیھم د،یآ یم کش ھم از لبانم اراده یب رد،یگیم جان
 لبخند ھم او ھستم، دلتنگ باز اما بودمش، دهید روزید

 یم کنار و گذاردیم باز کامل را در زند،یم یکمرنگ
 از دھم،یم یآرام سالم کنارش از گذشتن نیح ستد،یا

 پشت شوم،یم دفتر داخل و رومیم باال یآرام بھ ھا پلھ
 رهیخ ھم بھ دو ھر چرخم،یم سمتش کھ دیآ یم سرم
 زنمیم نفس نفس دارم کھ ینیسنگ بار بابت من م،یھست

  .چسبد یم چھ گرم یھوا نیا در کھ کندیم درک او و
  !اس آماده شربتم-
 پارچ یمحتوا از و داردیبرم یوانیل کانتر یرو از و

 سر الجرعھ را خنکش یآلبالو شربت کند،یم پر
 نم،یبنش زندیم اشاره و کندیم میتماشا لبخند با کشم،یم

 و کنمیم تر لب م،یریگیم جا ھم یروبرو دو ھر
  :میگویم
  !بگم بھت یزیچ ھی خوامیم-
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 لیما جلو بھ و گذاردیم زانو یرو را دستانش آرنج
  .شودیم
  !شنومیم-

 خورد،یم چرخ صورتش یاجزا یرو یدلتنگ با نگاھم
  .کشمیم چادرم بھ یدست جانیھ با
 خونھ یجلو دمیرس یوقت م،یشد جدا ھم از کھ روزید-
  !دمید اثویغ کا،یال

 یب در زنگ کھ کندیم میتماشا و شده گرد چشمانش
 و میکنیم نگاه را در سمت دو ھر د،یآ یم صدا بھ وقفھ
  :پرسمیم من

  اد؟یب بوده قرار یکس-
  .شود یم بلند اخم با
  !کس چیھ نھ،-

 اما کند،یم باز را در و رودیم نییپا مقابل ی پلھ سھ از
 شود،یم وارد انھیوحش و دھدیم ھلش یکس لحظھ نیھم
  !شودیم خیم اثیغ ھیکر چھره یرو نگاھم اما من
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩۴پارت#
  

 یتالق من با نگاھش کھ شومیم بلند مبل یرو از مات
 بھ یمحکم ضربھ و آمده خودش بھ تازه یحام کند،یم
  .کوبدیم اثیغ نھیس
  تو؟ یایم ن،ییپا یانداخت سرتو کجا-

 بھ من یرو از را فشیکث نگاه اثیغ کھ گزمیم لب
  .دھدیم یحام

 ھنوز یانگار! شد بد کھ، شدم مزاحم موقع بد بابا یا-
  ھان؟ د،یبود نرفتھ مطلب اصل سر
  .ستدیا یم مقابلش صاف یحام

  اث؟یغ یخوایم یچ-
  .کشدیم کتش بھ یدست اثیغ
 یچ تو شده، یدستمال فعال خواستمیم کھ یزیچ واال-
  ؟یحاج عروس از یخوایم

  .کندیم کج سر اخم با یحام
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  داره؟ یربط یکس بھ ایثان بفھم، تو دھن حرف اوال-
  :میگویم یلرزان یصدا با
 فقط کنم،یم کار نجایا من ،یزد کاھدون بھ اثیغ آقا-

  ؟یکرد یفکر چھ خودت با. نیھم رم،یبگ پولمو اومدم
 رو و ردیگیم سمتم سکوت عالمت بھ را دستش ؛یحام
  :دیگویم اثیغ بھ
 کس چیھ بھ دارم کھ یصنم ھر یحاج عروس با من-

 بدونم ھم گھید با ھی! تو خصوصا ست،ین مربوط
 ھییآشنا یچ ھر رو چشامو گھید یشد دختر نیا مزاحم

 قاتیرف برا یبر کھ امیم در خجالتت از یجور بندم،یم
  !االی رون،یب حاالم ،یکن فیتعر
 اثیغ کھ دھدیم اشاره دست با و کندیم باز را در

  .زندیم یشخندین
 یکی زدانوی ی مونده پس کردمینم فکرشم پسر نیبب-

 کھ یبود ھول یلیخ انگار خب یول کنھ، جمع تو مثل
  !نھیا اوضاعش االن

 و گزمیم لب خجالت با کند،یم یا اشاره شکمم بھ و
 کبارهی بھ شده منقبض یحساب یحام فک کھ نمیبیم

 رونیب بھ چنان و کندیم قفل اثیغ قھی یرو را دستانش
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 رونیب چطور اثیغ نمینب تا بندمیم چشم کھ دھدیم ھلش
  .افتد یم نیزم یرو در از
 گفتم، بار ھی ندارم، یشوخ باھات رون،یب گمیم یوقت-

 سرت باشھ آخرت بار رون،یب ندازمتیم خودم ،ینر
  !چرخھیم دختر نیا و من یزندگ تو

 را در و شودیم وارد حرف، نیا زدن از بعد یحام
 یصدا شودینم باعث نھایا تمام با اما بندد،یم محکم

  .نرسد گوشش بھ اثیغ
 پسر، گل دادم یحاج بھ شبید شدنتونو دار بچھ خبر-
  !سروقتت ادیب چطور نیبب
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩۵پارت#
  

  :زنمیم شیصدا و فشارمیم ھم بھ ترس با را لبانم
  !شدم دردسر برات باز دیببخش یحام-
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 ھیتک وارید بھ را دستش من بھ پشت و سکوت در
 سمت و شودیم ریسراز اشکم د،یگوینم چیھ و دھدیم
 و میآ یم نییپا ھا پلھ از بروم، بود بھتر رومیم فمیک

  .رمیگیم قرار کنارش
 مزخرفاتو نیھم روزمید بود، دهید باھم مارو روزمید-

 کھ نھ زدانھ،ی بچھ بچھ، نیا بگم نتونستم راستش گفت،
 فقط نھ، بزنم، دامن اش احمقانھ االتیخ بھ بخوام
  !رنیبگ ازم مو بچھ دمیترس

 میھا اشک یرو نگاھش کند،یم نگاھم چشم گوشھ از
  .شودیم زوم

  ھ؟یچ زدانی بچھ-
  :دھمیم جواب بغض با
  !پسر-

  .دھدیم تکان سر
  خب؟ نترس،-

  زند،یم دو دو صورتش یرو چشمانم
  .کندیم شکمم بھ یا اشاره

  !برات ستین خوب-

@shahregoftegoo



 چقدر بزنم، زار حرفش نیا خاطر بھ خواھدیم دلم
 یباردار سخت طیشرا در را مرد کی بامحبت حضور

 خم سمتم کھ زندیریم فرو شتریب میاشکھا. داشتم کم
  .شودیم
  .کنھینم یغلط چیھ اثیغ تا،یگ نکن ھیگر-
  :میگویم بغض با
 از اومدم بسازم، کنارت خوبو روز ھی اومدم مثال-

  ...انگار اما م،یبزن حرف خودمون
 صورتم بھ را نشیگیغم نگاه او و کنمیم سکوت

 یب ام گونھ کنار درست د،یآ یم سمتم دستش دھد،یم
  .آورد یم در را نوازش یادا کند لمسش آنکھ

 بد، چھ خوب، چھ خب؟ ،یطیشرا ھر تو کنارتم، من-
  !ھستم یول

  .کنمیم پاک دست پشت با را اشکم
 بد! بگردم دورت نمیشھ، حالیش خوب و بد كھ عاشق-

 ترین خوشبخت میشم باشى، خوب. میكنم تحمل باشى،
 ِ   !دنیا زن

 لیتحو لبخند و ستدیا یم یالیخ نوازش ھمان از دستش
  .دھدیم
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  :میگویم و کشمیم یقیعم نفس
  ؟یبگ بھش یخوایم یچ سراغت اومد بابا حاج-
  !نترس ادینم-
  اومد؟ اگھ-
 قراره چون ست،ین تو عروس گھید تایگ گمیم ،یچیھ-
 خوشبخت بشھ ھام یخوب با و کنھ تحمل منو یھا یبد
  !ایدن زن نیتر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩۶پارت#
  
  "بک فلش"
  
 صالح اصال داشتم روزھا آن کھ یدیشد اریو وجود با

 فکر خودم با مدام بمانم، زدانی خانواده شیپ نبود
 من قطعاً  شود؟ یم چھ بفھمند را موضوع اگر کردمیم
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 بردم، را شان تیثیح و آبرو کھ یآدم ھمان شومیم
 بارم درشت و زیر حرف چقدر بزنند، سرکوفت چقدر
 خواھد سکتھ ھیقض نیا دنیشن با بابا حاج حتماً ! کنند
  .کرد

 برداشتھ اسمم یرو از قدم پا بد عروس لقب ھنوز
 اگر بود، شده گردنم وبال ھم یکی نیا آنوقت نشده،

 رفتم، یم شھر نیا از قطعاً  نبود انیم در یحقوق و حق
 او حتما ند،یایب کنار بچھ نیا با درصد کی ھم اگر یحت
 فرو ھم از افکار نیا با دلم بند کنند،یم جدا من از را

 محور و حول افکار نیا کھ بودم چارهیب چقدر د،یپاش
 نامھربان حد نیا تا کاش خورد، یم تاب و چیپ مغزم

  ...کاش نبودند،
  

 از صدا و سر یب و نیپاورچ رفتم، آشپزخانھ بھ صبح؛
 یم کردم، آماده یچیساندو و برداشتم قبل شب کتلت

 خواھم ضعف دفتر در حتماً  اما کشد،ینم لمیم دانستم
 را رجوع ارباب جواب حوصلھ یحت روزھا نیا کرد،

 تا رفتم یم دفتر آن بھ یناچار سر از تنھا نداشتم، ھم
  .باشم بابا حاج خانواده دگانید مقابل کمتر
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 زیم پشت و برداشتم سر یرو از را چادرم یوقت
 دادم سالم دنشید با شد، دفتر وارد ھم یحام نشستم،

  .ستادیا زمیم مقابل کھ
  افتاده؟ یاتفاق ست،ین خوب حالتون انگار-
 کھ بودم دهیشن او از را جملھ نیا آنقدر روزھا نیا
 و دادم تکان سر بدھم، دیبا یجواب چھ دانستم ینم گرید

  :گفتم
 یادیز اسفند آخر یروزھا نیا خوردم، سرما یکم-

  !ارهیم در رو شیپ ھفتھ یتالف داره انگار شده، سرد
  :دیپرس و داد تکان سر

  خبر؟ چھ اثیغ از-
 در کھ یمدت تمام انداخت، تنم بھ رعشھ نامش دنیشن

 کردمیم دعا دیرسیم گوشم بھ شیصدا بابا حاج خانھ
 تنھا مرد نیا با من تا بروند رونیب خانھ نیا اھل مبادا
 آن یاھال از یکی بھ را دردم توانستم ینم یحت شوم،
  !کنم بازگو خانھ

  :دادم جواب و دوختم چشم یحام منتظر نگاه بھ
  !نیھم نمونم، تنھا مرد اون با وقت چیھ کنم یم دعا-

  .کرد رییتغ نگاھش طرز
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  !کرد یفکر ھی دیبا شھ،ینم کھ ینجوریا-
  .دادم تکان سر

  !تھران برگردم بھتره-
  .کرد زیر را چشمانش

  !سھامتون شھ؟یم یچ کارتون پس-
 شما ھم سھام نداره، یکار کھ یمنش ھی کردن دایپ-

  .ھست بھش حواستون
  .گرفت دندان بھ را لبش گوشھ

 مھم کار کی من ن،یایب رونیب فکرش از فعال بھتره-
 نجایا شما وجود ت،یمامور برم یوقت چند دیبا کھ دارم

  !الزمھ
 و شد دفتر وارد وانیک ھمزمان کھ فشردم ھم بھ لب
 برسد، اتمام بھ ھم ما بحث شد باعث موضوع نیھم
 زیم یرو را لواشک بستھ و آمد زمیم سمت وان؛یک

  .گذاشت
 کنار دستفروش از ،یدار دوست لواشک شدم متوجھ-
 مقدار ھی خودمم راستش گرفتم، شما یبرا ابونیخ

 کن، امتحانش حتما است، خوشمزه یلیخ خوردم ازش
  !ییخدا یشیم معتادش
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩٧پارت#
  

 از موضوع نیا و انداخت وانیک بھ یچپ نگاه ؛یحام
 من بھ یا گنده لبخند با اما وانیک نماند، پنھان من دید

 کرده من یبرا یبزرگ کار کھ انگار بود، زده زل
 یحام کھ بود، من یسو از یالعمل عکس منتظر باشد،

  :گفت او بھ رو
  !حاال نیھم اتاقم، ایب-
 شد، یحام وجود متوجھ تازه و آمد خودش بھ وانیک

 رفت، یحام اتاق سمت بھ و دیکش یدست را شیموھا
 کھ یکار بابت را او دارد قصد یحام کھ دانستم یم

  .کند سرزنش کرده
 و برداشتم را بود گذاشتھ زیم یرو کھ یلواشک
 حق وانیک گذاشتم، دھانم درون را آن از یمقدار
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 نیا کھ واقعاً  کند، فیتعر اش مزه و طعم از داشت
  !بود ایدن یخوراک نیتر خوشمزه من طیشرا در مزه

  
 از آنقدر آمد، دفتر بھ دنمید یبرا کایال کھ بود عصر

 و کردم رھا را کار کھ شدم خوشحال حضورش
 و بودند کارگاه داخل وانیک و یحام نشستم، کنارش

  :گفتم کایال بھ رو پس نداشت حضور دفتر در یکس
  !یحساب بود شده تنگ دلم ،یاومد یکرد خوب چھ-

  :داد حیتوض و زد یا گنده لبخند
 بجنورد، رفتن صبح امروز بابام و مامان راستش-

 منم باشن، ششیپ کھ رفتن گھید کھینزد کایمل مانیزا
 ھی نکھیا ھم بزنم، یسر ھی ھم بھت امیب گفتم شدم تنھا

  .بدم یشنھادیپ
  .کردم شیتماشا یکنجکاو با
  ؟یشنھادیپ چھ-

  :داد حیتوض تاب و آب با و داد فرو را دھانش آب
  !شمیپ یایب تنھام، کھ یمدت گفتم-

  :گفتم متعجب و دادم باال را میابروھا
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 امیم بدونن ،یدار ییآشنا کھ نایا ات خالھ اخالق با-
  !کنن قبول عمرا شما خونھ

 یبود شون عروس یزمان ھی ؟ییاونا برده مگھ تو وا-
  !خودتھ دست تیزندگ اریاخت حاال رفت، شد تموم

  .ماندم رهیخ روبرو زیم بھ و زدم یتلخ شخندین
 منن، یرفتارا و حرکتا زوم باشم کنارشون یوقت تا-

  .ناراحتم موضوع نیا از خودمم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩٨پارت#
  

  :گفت یمھربان با و گرفت دست در را دستم
  !من زیعز نده اجازه-

  :گفتم او بھ رو و دمیگز لب
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 دروغ بھ دیبا دیشا باشھ، فروزش یحام با حق دیشا-
 شون دست از خودمو یول تھران، رمیم دارم بگم

  !اثیغ دست از شتریب البتھ کنم، خالص
  :دیپرس و کرد زیر را چشمانش

 خب بابا گرم دمش داده؟ بھت یشنھادیپ نیچن یحام-
 اونوقت گرفتن سراغتو بابات و مامان از ویک یآ بگو

 با رهیگیم تماس یگاھ از ھر مامانت یگینم مگھ ؟یچ
  بپرسھ؟ یاحوال و حال تا یحاج خونھ

  :داد ادامھ کھ دادم تکان سر حرفش دییتا یبرا
  .ھیقض رهیم لو زود یلیخ گھ،ید نیھم خب-

  .کردم قفل ھم در را دستانم و دمیکش یآھ
 ام، یحاج خونھ من کنھ الیخ مامان باشھ بھتر دیشا-

 شھرو نیا تو موندن اجازه صورت نیا ریغ در چون
 زنگ گھید شده عوض یحاج خونھ شماره گمیم ده،ینم

 نگرفتھ، تماس ھی تابحال کھ حانھیر مامان آخھ نزن،
  .رهیگیم تماس مدام مامانم

 یحام لحظھ نیھم کھ داد باال یا شانھ فکر غرق کایال
 کھ کایال ستاد،یا یجا در کایال دنید با و شد دفتر وارد

 یفور و چرخاند سر بود شده او نگاه ینیسنگ متوجھ
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 فرو شلوارش بیج درون را دستش یحام داد، سالم
  :گفت و کرد

  !ورا نیا از خانم کایال بھ بھ-
  :گفت و زد یعجول لبخند کایال
 مزاحم خوامیم معذرت البتھ نم،یبب جانو تایگ اومدم-

 در برم شدینم حانھیر خالھ خونھ آخھ شدم، کارتون
  !کھ دیانیجر
  .شد زوم من یرو نگاھش و داد تکان یسر یحام

 از یجواھر خانم نشھ یطور فقط نداره یمشکل-
  !اختالط بھ نھیبش و بزنھ کارش

  :گفتم و کرده کج سر
 میس انگار دیگیم یطور ھی دمیم جواب باشھ یتماس-

  !بتیغ بھ نشستم اومدم و دمیکش تلفنو
  .کرد زیر چشم و رفت باال لبش گوشھ

  !ھست حواستون اگھ خوبھ-
  :گفت آرام کایال کھ کرد کج راه اتاقش سمت سپس

 تشیموفق راز شھیم تر پیخوشت روز بھ روز نیا-
  ھ؟یچ
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  .کردم اشاره شکمم بھ و دمیخند آرام
 روز بھ روز کھ کنم چھ یفسقل نیا با من جاش بھ-

  !شھیم تر گنده کلمیھ داره
  .میدیخند آرام دو ھر و کرد شکمم بھ ینگاھ کایال
 رد در نیا از گھید روز دو تا،یگ سرت بر خاک-

  ؟یبد مردک نیا بھ یخوایم یجواب چھ یشینم
 یپ ھیقض تیواقع بھ تازه و دیماس لبانم یرو لبخند
  .بردم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ٩٩پارت#
  

***  
 را لمیموبا بود، نمانده دیجد سال لیتحو بھ یزیچ

 گرفتم تماس پدر و مادر با شدم، اتاق وارد و برداشتم
 یدلتنگ سر از گفتم، کیتبر را دیجد سال شیشاپیپ و
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 نگران مادر تا نکردم یکار اما فشرد، را میگلو بغض
 یباردار از بابا حاج خانواده بودم گفتھ دروغ بھ شود،

 تا کنندیم مراقبت من از خوب یلیخ و اند مطلع ام
 دروغ را میآرزوھا شود، اوضاعم نگران مادرم مبادا

 بابا حاج کھ نیا مثال دادم،یم مادر لیتحو و بافتمیم
 ارانھیو میبرا حانھیر مامان ای آمد یم دکتر بھ ھمراھم

 با و شدندیم ھمراھم دخترش و نیپرو مثال ای پختیم
 بھ م،یزدیم سر یسمونیس بزرگ یھا فروشگاه بھ ھم

 و دارد را میھوا یبرادر ھمچو فراز گفتمیم دروغ
 مادر دم،یکش یقیعم آه کرد،یم رفتار منشانھ آقا اثیغ

 خودش تا بروم تھران بھ داشت اصرار و بود خوشحال
 حاج گفتم تنھا من اما بکند، را اش نوه و من یپرستار

 م،یکنیم مراقبت مان عروس و نوه از ما خود گفتھ بابا
 عکس قاب مقابل رساندم، انیپا بھ را تماس بغض با
  :گفتم وار زمزمھ و ستادمیا زدانی
 دلم خودمم زدان؟ی یدیشن تلخمو و کیکوچ یآرزوھا-

 و من واسھ کھ یپول خوامیم فقط بگم، دروغ خوادینم
 پشتوانھ پول اون کنم، حفظ رو یگذاشت بچھ نیا

  !پسرمونھ
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 فراز و خورد اتاق در بھ یا تقھ کھ گرفتم را اشکم
. بود بلد را زدن در فراز کھ است خوب شد، وارد

  .کرد کج سر کھ کردم نگاھش
 مون ھمھ حال ،یدار حق داداش؟ زن یکرد ھیگر-
 گذره،یم زدانی بدون کھ ھینوروز دیع نیاول بده، یلیخ
 یحام و نیحس عمو رونیب ایب... ھیخال جاش یلیخ

  .اومدن یسالمت سر یبرا
 دادم، تکان سر یحرف چیھ یب و رفت باال میابروھا
 مامان آمدم، رونیب اتاق از و کردم مرتب را لباسم

 چشمانش تنھا کھ بود گرفتھ رو چنان چادرش با حانھیر
 میپا بھ یحام دادم، سالم و رفتم جلو شد،یم دهید

 دور داد، را جوابم یمھربان با نیحس عمو و برخواست
 یسر و انداختم یحام بھ ییآشنا نگاه ھیبق چشم از

 نیزم یرو داد، لیتحو یکمرنگ لبخند کھ دادم تکان
  :گفت نیحس عمو کھ گرفتم یجا شانیروبرو درست

 مرحومم اون دیع نیاول گذشتھ، وقتھ یلیخ چھلم از-
  ن؟یاریب در تون تن از رو یمشک ستین قرار ده،یرس
 د،یچرخ حانھیر مامان چھره یرو نگرانم نگاه

  !گرفت خواھد جبھھ سرسختانھ دانستمیم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠٠پارت#
  

 رنگ نگاھش زود یلیخ چون بود درست حدسم
  .گرفت خود بھ تیعصبان

 نیا در قراره اگھ من، با دارم عمر تا اهیس رنگ نیا-
 در اھمویس من کنم، راحت تونو الیخ دیبزن حرف باره

  !ارمینم
  :گفت برادرش بھ رو و داد تکان یسر ن؛یحس حاج

 شده اهیس یکاف حد بھ دلش جوونھ دختر، نیا خاطر بھ-
 جوونا بده، رییتغ دیبذار رو پوشش گھید روزا، نیا

  .شنیم افسرده و دیناام زود
  .کردیم ترش رو کھ بود حانھیر مامان بابا، حاج یجا
 یگلو ریز بودم گذاشتھ چاقو من مگھ ن،یحس حاج یآ-
 بره پاشھ ناراحتھ یلیخ ار،ین در اھتویس کھ دختر نیا

 از ره،یبگ یشاد جشن بره اصال خودش، ارید و شھر
  !ستین تر مھم کھ زدانمی نبود غم
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  :داد ادامھ لب ریز و افتاد ھیگر بھ
 تو افتاد شوم ھیسا کرد ازدواج کھ نیھم ام بچھ-

  !شد مرگ جوون ام بچھ ش،یزندگ
 برداشت، خراش قلبم کردم، نگاه حانھیر مامان بھ مات

 تا و است قیعم کھ ییھا آن از ،یسطح خراش کی نھ
 با د،یدو دگانمید بھ اشک سوزاند،یم را جانت عمق

 و بود نییپا سرش اما کردم، نگاه بابا حاج بھ یدلخور
 بود زاغ چشم جفت دو نیب نیا د،یند را ام شکستھ دل
 یناراحت با بود، کرده خیم حرکاتم یرو را نگاھش کھ
  .شدم رخ بھ رخ فراز با کھ رفتم اتاق سمت و شدم بلند

  !آوردم ییچا داداش؟ زن کجا-
 قسمت او چون باشد، الیخیب حد نیا تا داشت حق فراز

 اشکم بود، دهینشن چوقتیھ را مادرش یحرفھا بد یھا
 ھقم ھق و شدم اتاق وارد گرفتم، چشم فراز از و دیچک
 درست، بود داغدار درست، بود مادر کردم، آزاد را

 بد مرا چرا اما درست، بود داده دست از را جوانش
 پسرش یزندگ اهیس ھیسا مرا چرا خواند؟یم قدم

 تمیمظلوم یبرا و گرفتم دھانم مقابل را دستم دانست؟یم
  .ختمیر اشک
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠١پارت#
  
 آمدم خودم بھ یوقت اما ماندم، اتاق داخل چقدر دانمینم
 د،یرس گوشم بھ نیحس حاج یخداحافظ یصدا کھ

 را دستم و دمیکش دراز تخت یرو پناه یب و نیغمگ
  .گذاشتم شکمم ریز
 بدم، انجام رو دوازده ھفتھ یسونو تا دهیرس وقتش-

 نجایا یفضا از کھ کردم میقا خودمو اتاق نیا تو اونقدر
 تحمل بدش قسمت یدونیم خوره،یم بھم داره حالم

 یحساب کھ جاھاست یسر ھی و آدما یسر ھی کردن
 زدانی بابا گذره،یم داره سخت یلیخ کنھ،یم تمیاذ داره
 کنن،یم تا من با دارن ینجوریا شم خانواده ست،ین کھ
ِکَن، دل و برو گھیم دلم ھی  بگو و بمون گھیم دلم ھی ب

 عذابم داره یدودل و ترس منھ، شکم تو االن تون نوه
 نگھ یمخف بازم و نگم یچیھ کنھیم حکم عقل ده،یم

 و ارمیب اتیدن سالم و حیصح دمیم قول بھت دارم،
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 من مثل ھم تو ذارمینم کنھ، جدام ازت یکس ندم اجازه
  ...یببر رنج ییتنھا از خانواده نیا تو

 اگر د،یرس گوشم بھ باز فراز یصدا کھ بستم چشم
 یکیزیف حضور خانھ نیا در کردمیم شک نبود فراز
  !دارم

 ایب نمونده، لیتحو سال تا شتریب قھیدق ده داداش زن-
  !گھید
 در خواستینم دلم نشستم، یجا در و دمیکش یقیعم آه

 کھ حاال خصوصا کنم، دایپ حضور خانواده نیا جمع
 اگر د،یرسیم گوشم بھ ھم اثیغ بش و خوش یصدا

 مقصر مرا حانھیر مامان دیشا بود، بد یلیخ رفتمینم
 یتوجھ دینبا فھممیم کھ من اما بداند، پسرش مرگ
 کردیم آرامش موضوع نیا اگر اصال دھم، نشان
  .کند یخال شکل نیا بھ را دلش داغ بگذار

  دم،یکش دامنم بھ یدست و شدم بلند
 من پوشم، اهیس تو یعزا خاطر بھ امسال دیع زدان؛ی-

 پوش اهیس حاضرم عمرمم آخر تا من ندارم، یمشکل
 حق اونا! ات خانواده درست رفتار قبال در یول باشم،
 از ترس اما راھھ، تو شون یپسر نوه بدونن دارن

 ھمھ خودت تو کنھ،یم مونیپش گفتن از منو رفتارشون
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 ناراحت من از و بده حق من بھ پس یدونیم نارویا
  ...نشو

 یبد حس دم،یکش نییپا را رهیدستگ و رفتم اتاق سمت
 را نیپرو و اثیغ مقابلم یوقت برگرفت در را وجودم

 نیپرو و کرد براندازم یچندش لبخند با اثیغ دم،ید
  :زد ھیکنا
  ھان؟! کن سر اتاق اون تو لمیتحو سال یخوایم-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠٢پارت#
  
 زدانی عکس کھ یمبل کنار و گرفتم نگاه یناراحت با

  گرفتم، یجا داشت قرار
 دور ھمھ داشت، اخم و بود نییپا نگاھش حانھیر مامان
 بابا حاج کھ میبود نشستھ بود شده دهیچ کھ یا سفره
  :گفت
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  !رضا بھشت میریم لیتحو سال بعد-
 سر زدانی یابد خانھ بھ ھمراھشان خواستینم دلم یحت

 نیا از شدیم کاش نبود، لیتعط دفتر امروز کاش بزنم،
 عھد خودم با من زدان؛ی کنم، خالص را خودم خانھ
 بھ من عھد نیا بزنم، سر تو بھ ھفتھ ھر پنجشنبھ بستم
 ،یگذاشت میبرا کھ یسھام نیا بچھ، نیا وجود تو،

 بمانم، شھر نیا در تا بنددیم را میپا و دست تمامش
 من اما کرده، قدغن میبرا را کردن کار ھم دکتر یحت
 دنید لحظھ لحظھ طاقت کنم، سر خانھ نیا در توانمینم

  .ندارم را خواھرت و مادر بد برخورد و اخم
 تازه و دیچیپ گوشم در ونیتلوز ندهیگو بلند یصدا

 عجب شده، لیتحو ھم سال افکارم نیماب شدم متوجھ
  !یتلخ شروع
 را میھا یدلتنگ د،یچک میھا گونھ یرو اراده یب اشکم

 شدم بلند کردم، ریسراز چشمانم از زدانی نبود بھانھ بھ
 را بابا حاج و حانھیر مامان یرو احترام سر از و

 نھ حانھیر مامان کھ بود نیا تلخش قسمت دم،یبوس
 گفت یکیتبر نھ د،یبوس را ام گونھ نھ و فشرد را دستم

 نیپرو با یاشک یصورت با ،یگرید حرف چیھ نھ و
 از اث؛یغ دادم، تکان یسر فراز یبرا و دادم دست
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 یطور گرفت، قرار مقابلم و کرد استفاده خانھ یشلوغ
  :گفتیم کیتبر داشت انگار کرد وانمود

  بشھ؟ سیخ کھ سین یوحش یچشا نیا فیح-
 تیعصبان با و فشردم ھم بھ لب کھ داد لیتحو یچشمک

 بھ رفتن یبرا شدن حاضر بھانھ بھ و گذشتم کنارش از
 شتریب اثیغ زشت رفتار رفتم، اتاق سمت رضا بھشت

 کایال ھنوز کرد،یم مجابم خانھ نیا از کندن دل یبرا
 در من اما بروم، شان خانھ بھ داشت اصرار

 بھتر اوضاع نیا با اما زدم،یم پا و دست یسردرگم
  ...بکشانم شیپ را رفتن موضوع کم کم بود
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠٣پارت#
  

***  
 روز نیاول سرد باد انیم در حانھیر مامان ھیگر یصدا
 زدانی قبر سنگ یرو نگاھم خورد، گره ھم در بھار
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 ریس خودم یھوا و حال در ،یحال ھر از یتھ و بود
 نگاھش چشم گوشھ از ستاد،یا کنارم اثیغ کھ کردمیم

 فاصلھ حرص با داد لمیتحو یچندش لبخند کھ کردم
 گرفت، قرار میرو روبھ درست ییپرو با اما گرفتم،
 فتدین چشمش بھ چشمم تا انداختم ریز را نگاھم کالفھ

 دستش کھ ھمانطور شد، بلند حانھیر مامان یصدا کھ
  :زد ضجھ دیکوبیم زدانی قبر سنگ یرو را
 رفتنت باعث یا نخورده پاک ریش کدوم مادر زدانی-

 تو ینحس نگاه کدوم نبود، رفتنت وقت تو مادر شد؟
 کرده، چھ من با داغت نیبب پاشو مادر افتاد؟ تیزندگ

 زدانی ختھ،ینر اشک واست من از شتریب چکسیھ
  !یبود خودم خونھ پسر ھنوز کاش ،یبود کاش

 مامان چھ ھر چرا شد، تر نیسنگ و نیسنگ بغضم
 ھستم؟ من منظورش کردمیم الیخ گفتیم حانھیر

 بھ را مادرش ن؛یپرو د،یچک نییپا صدا یب اشکم
 فاصلھ جمع آن از آنھا بھ پشت من و دیکش آغوش
 را دستم چادر، ریز از ستم،یگر آرام نطوریھم و گرفتم

  :کردم زمزمھ و گذاشتم شکمم یرو
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 بدم؟ اطالع بھش رو تو وجود چطور اوصاف نیا با-
 انگار! کنھیم برخورد من با نفرت با نطوریا یوقت

  !منم اونم داره، مقصر ھی زدانی مرگ
 نفس ستادم،یا جمع آن از دورتر و دمیکش یقیعم آه

 د،یچیپ مشامم در اثیغ تند عطر یبو و دمیکش ینیسنگ
ش،ید کنارم کھ چرخاندم را نگاھم تعجب با َ  از دم

 با ھمراه کھ زدم زل او بھ یعصب و گرفتم گر درون
  :گفت لبخند

 یفھمیم خودتم کنمیم احساس گنیم کھ ینجوریا-
 یچیھ از ؟یریگینم جلوشونو چرا ،ییتو منظورشون

  .پشتتم کوه مثل خودم نترس
  .زدم یا یعصب شخندین
 با نطوریا کھ ستمین نیپرو من اث،یغ آقا یگرفت اشتباه-

  !یزنیم حرف من
 جواھر ھی ،یجواھر تو ،یستین نیپرو کھ معلومھ-
 یدینفھم خودت ھنوز درخشھ،یم یبدجور کھ ابینا

  !کرده چھ من با تیقشنگ
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠۴پارت#
  

 او از نفرت با ختند،یر تنم یرو یخی آب سطل انگار
  .گرفتم رو

 با گھید کباری اگھ خدا یخداوند بھ اث،یغ آقا کن بس-
 نم،یشینم ساکت گھید یبزن حرف ینجوریا من
  ؟یدیفھم

 خکوبمیم جا در شیصدا کھ بگذرم کنارش از خواستم
  :کرد

 کھ ھا چھ برات نیبب من، ی خونھ خانم بشو ایب-
 نیا ھمھ از بگن، بھت نازکتر گل از ذارمینم کنم،ینم

 چیھ دست کھ ییجا برمتیم کنم،یم دورت آدما
 قبول فقط تو ؟یگیم یچ ھان؟ نرسھ، بھمون یاحدالناس

  !کنمینم کھ ھا چھ برات نیبب کن،
 دلم بزند، رونیب حدقھ از تا بود نمانده یزیچ چشمانم

 بھ محکم و زمیبر دستانم در را قدرتم تمام خواستیم
 و شد مشت دستم کھ شد چھ دمینفھم بکوبم، صورتش
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 با برخورد شدت از دستم کف کھ آمدم خودم بھ یوقت
 صورتش بھ یدست رتیح با اث؛یغ سوخت، صورتش

  :گفتم یلرزان یصدا با کھ کرد نگاھم و دیکش
 یشکر نیچن یکرد جرات کھ یھست یک یکرد فکر-

 زدانی کھ ییجا نجا،یا یدینکش خجالت ؟یبخور
 تو ؟یآدم اصال تو ؟یکرد یغلط نیھمچ دهیخواب
 زن وجود با شھیم روت چطور ؟یدار وجدان ؟یمرد

 تر لب تا یکرد الیخ ؟یبزن من بھ حرفو نیا بچھ و
 من مورد در یفکر چھ تو اصال ارتم؟یاخت در من یکن
 یشنھادیپ نیچن ییپرو با نطوریا کھ یکرد خودت با
   ؟یدیم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠۵پارت#
  

 و باال اش گونھ یرو را دستش یزشت شخندین با ھمراه
  .کرد نییپا
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  !شیسوم از نمیا-
 وارد او بھ حال بھ تا کھ بود ییھا ضربھ منظورش

 یعصب فشار با و فشردم ھم بھ دندان بودم، کرده
  :گفتم یفراوان

 یحت باشھ آخر بار! ینیبیم ھم شو یچھارم باشھ الزم-
  !یدیم جولون سرت تو منو فکر

  :دیرس گوشم بھ شیصدا اما گذشتم، شتاب با کنارش از
  !یمن مال ،یایب نییپا ،یبر باال-
 عیسر چھ ھر تا برداشتم یبلند یھا قدم تیعصبان با
 ناراحت آنقدر رم،یبگ فاصلھ منفور موجود آن از تر

 زدانی خانواده جمع بھ کردم فراموش یحت کھ بودم
 یبرا یدست و شدم خارج رضا بھشت از برگردم،

 نشستم یتاکس داخل یوقت تازه دادم، تکان یتاکس نیاول
 را لمیموبا سوزناک یچشمان با نبودم، تنھا کھ آمد ادمی

  :زدم امکیپ فراز یبرا و برداشتم
  .کایال شیپ رمیم ستین خوب حالم-

 بھ یخستگ با را سرم و انداختم فمیک داخل را لمیموبا
 شھیش و بود خنک ھوا ھنوز زدم، ھیتک نیماش شھیش

 تا برد زمان یقیدقا. بود گرفتھ بخار و سرد لیاتومب
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 زنگ و شدم ادهیپ یتاکس از حنانھ خالھ منزل مقابل
 بھ مرا و کرد استقبال دنمید از کایال فشردم، را خانھ
 کایال م،یھا یدلتنگ و بودم من باز و کرد دعوت داخل

  .بود میدلھا درد مرحم کھ شیھا شانھ و بود
 شتریب غربت احساس روزھا نیا تنھا، یلیخ بودم تنھا
  .زدیم چنگ وجودم بھ یگرید زمان ھر از
 تمام یجا دنمید با نیپرو برگشتم، خانھ بھ یوقت شب آن

  :زد را ششین خانواده یاعضا
 خاک سر از ؟یبکن دل کایال از ینتونست روز ھی-

 بھ ومدیم دیبا اون ؟یدنید دیع یرفت یشد بلند شوھرت
 سرخود تو اونوقت داد،یم یسالمت سر اش خالھ و من
 یاحترام یب ما بھ نقدریا چرا اونجا؟ یرفت یشد بلند

 و مامان یچ ھر داره، یحد ھم ییپرو تا؟یگ یکنیم
  !یکنیم بدتر تو انگار زنن،ینم یحرف بھت بابا

 حرف مادرت میبگو خواستم کردم، شیتماشا مات
 گفتھ، را ھمھ بالعکس دارد، ینم نگھ دل در را شیھا
 چشم نفر دو ما بھ چطور اثیغ کھ دمید موقع نیھم اما

 بھ کردندیم الیخ آنھا آخر نداشتم، یھیتوج دوختھ،
  :گفتم ناچار پس رفتم،یم کایال شیپ دفتر، یجا
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 آخر یروزا نیا تا رفتم تھران، برگردم قراره چون-
 ای شما دیکنیم فکر چرا! باشم کایال دست کمک شتریب
  د؟یندار یتیاھم من یبرا زدانی

  :گفت و کرد یاخم
  !یکنیم وانمود نطوریا چون-

  .کردم نگاھش متعجب
  شما؟ ای من-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠۶پارت#
  

 خاتمھ ما بحث شد باعث بابا حاج یصدا موقع نیھم
  .کند دایپ
  !میکرد ضعف دیبنداز سفره ن،یپرو بسھ-
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 حانھیر مامان و بابا حاج چشم شیپ کھ بود یاول بار
 دیشا نبود، فراز معمول طبق بود، داده رخ یاتفاق نیچن

  ...دیشا کرد،یم تمیحما بود اگر
 کھ رفتم اتاق سمت بابا حاج احترام بھ و گرفتم نگاه
  :گفت بابا حاج

  .شام ایب کن عوض لباس تایگ-
  :دادم جواب کوتاه

  .ندارم لیم بابا، حاج ممنون-
 امروز کا؛یال کردم، عوض لباس و شدم اتاق داخل
 خوردن بھ یلیتما نکھیا با بود، دهیرس من بھ یحساب
 ھوس بود یروز چند کھ ییآنجا از اما نداشتم، غذا

 پخت، میبرا او و گفتم یشرمندگ با داشتم گوجھ دمپخت
 نیا در ھم ھمان اما بخورم، توانستم قاشق چند فقط

  .بود یادیز اوضاع
***  
 پنج بود گفتھ یحام م،یبرو دفتر بھ نبود قرار بعد روز
 بھ خودش دانستمیم است، لیتعط دفتر سال اول روز
 ھم من پس کند، یدگیرس شیکارھا بھ تا رفتیم دفتر
 در یوقت. شوم خارج خانھ از بھانھ نیا بھ تا شدم آماده
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 فکر فشردم، را زنگ یدیناام با دمید بستھ را دفتر
 دفتر امروز یحام و شدم متوجھ اشتباه حتما کردم

 یحام اندام و شد باز در کھ دینکش یطول اما امده،ین
 شکر را خدا دل در شد، انینما در چھارچوب انیم

  .زدم لبخند اراده یب و کردم
  !مبارک دتونمیع ر،یبخ صبح-
  :گفت اخم با و کرد نگاھم تعجب با
 کھ بودم گفتھ د؟یکنیم چکار نجایا مبارک، ھم شما دیع-

  ...سال اول روز پنج
  :گفتم و کردم قطع را حرفش

  !دیببخش ندارم، اجیاحت یلیتعط بھ من فقط دونم،یم بلھ-
 بعد یکم شدم، دفتر وارد و کردم عبور کنارش از و

  :گفت و شد داخل سرم پشت
  !لھیتعط دوننیم ایمشتر د،یبد انجام ستین یکار-

  .برداشتم سر یرو از را چادرم و دادم تکان سر
 شما کار مزاحم نم،یشیم گوشھ ھی ست،ین یمشکل-
  .ستمین

 نگاه زده خجالت ستاد،یا میتماشا بھ و کرد کج سر
  :دیرس گوشم بھ شیصدا کھ دمیدزد
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 یحرفا روزید! ھیچ از یریدلس نیا علت زنمیم حدس-
 از منم راستش بود، انھیناش یلیخ حانھیر زنعمو

  !یدار خود یجا کھ تو ختم،یر ھم بھ صحبتاش
 متوجھ تازه شدم، نگاھش رهیخ و گرفتم باال را نگاھم

 ست،ین صالح بھ اصال مرد نیا با من ییتنھا شدم
 مثل ھم او بودم، نکرده فکر موضوع نیا بھ چطور

 چشم مرد نیا از من نھ اما دارد؟ یفرق چھ اثیغ
 از امان اما بودم، نگرفتھ بد حس بودم، دهیند یچران

  !اثیغ یدگیدر
  :آورد خودم بھ مرا شیصدا

 باھات منم دل اتاق، یرفت یشد بلند یوقت راستش-
  ...اتاق اون داخل شد دهیکش
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠٧پارت#
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 او ماند، باز دھانم و زد دو دو صورتش یرو چشمانم
 مرد ھمان زد؟یم یحرف نیچن کھ بود فروزش یحام
 داشت تیاھم آنقدر شیبرا کار طیمح کھ اخمو و غُد
 و حرف چیھ نھ رفتیپذیم داخلش را کردن کار فقط کھ

  !یا اضافھ عمل
 گفتھ، یا جملھ چھ دیفھم انگار دید را جمیگ نگاه یوقت

  .گذشت مقابلم از و زد شیموھا بھ یچنگ
  !دیببخش-

 دهیشن اشتباه من دیشا کردم،یم شیتماشا گنگ ھنوز
 قبل یلحظات شدیم کاش زد؟ یحرف نیچن واقعا او بودم،

  ...گرفت چک دئویو را
 تفاوت یب ھم من رفتھ اتاقش بھ او کھ حاال کردم یسع

 دیشا اصال ای ام دهینشن زیچ چیھ کنم فکر اصال باشم،
 زده، یحرف نیچن کھ سوختھ روزم و حال بھ دلش
 آمد رونیب اتاق از دوباره نشستم یصندل پشت کھ نیھم
  .ستادیا مقابلم و
  نشده؟ آدم ھنوز اثیغ-

  :گفت کھ دادم تکان سر ینف عالمت بھ و کردم نگاھش
  ؟یبر خونھ اون از یخواینم ھنوز-
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  :گفتم لب ریز و دادم باال یا شانھ
 ھیمدت االن آخھ شش،یپ برم داره اصرار کایال-

  .تنھاست
  .کرد نگاھم اخم با
  ؟یرینم چرا ؟یھست یچ منتظر پس-

  .گرفتم دندان ریز را لبم گوشھ
  !ھستم فکرش تو-
 یوقت انداخت؟ رتیگ ییتنھا تو اثیغ یوقت ؟یکِ  گھید-

 عموم خانواده یھا طئنھ ریز یوقت کرد؟ اضافھ غلط
  ؟یشد لھ
  :داد ادامھ کھ دوختم نگاه تشیعصبان بھ بھت با
 بودنت، از شمیم نگران منم یحت نمون، اونجا گھید-

 زودتر چھ ھر ،یشد فیخف و خوار چقدر ھر بسھ
  !برو

 بود، بیعج میبرا مرد نیا توجھ کردم، زیر را چشمانم
 در امروز اما رد،یبگ را اوضاعم سراغ مدام بودم دهید

 یبرا کرد،یم نگاھم گرانھ تیحما بیعج ییتنھا
  :کردم زمزمھ خاطر نانیاطم
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 بمونم، ستین قرار مشھد اصال رم،ینم کایال خونھ-
  !تھران رمیم خانوادم، شیپ رمیم

 گفتن از کھ دیپاش میرو بھ و کرد گرد را نگاھش چنان
  :گفت یوقت شده منقبض فکش کردم حس شدم، مانیپش
 کار نجایا شما ،یجواھر خانم یرینم ییجا فعال شما-

 از فکرشو پس ،یندار رفتن حق ،یدار سھام ،یدار
  !کن رونیب سرت

 نیا تا موضوع نیا خاطر بھ تنھا او کردمیم باور یعنی
 نداشتم، تھران بھ رفتن قصد کھ من شده؟ یعصب حد
 تا نم،یبب را او العمل عکس تا گفتم دروغ بھ فقط

  !اش یدرون احساسات از شوم مطمئن
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠٨پارت#
  

  :گفتم و کردم یاخم
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 اما گم،یم نرفتنمو ای رفتن خودمھ، با مشیتصم حاال-
 بابا حاج خونھ کمتر تا دفتر امیب روزا نیا مجبورم فعال

  .بمونم
  .داد تکان سر و شد یجد زود یلیخ ھم او
 نیھم بھ ت،یمامور ھی برم دیبا گھید وقت چند تا منم-

 ست،ین تون رفتن وقت فعال گمیم کھ ھست خاطر
  !مونھیم تنھا دست وانیک

 داشتم دوست را ادکلنش عطر یبو دم،یکش یقیعم نفس
 مذاقم بھ چقدر بود، مخم یرو بو نیا آمدم یوقت از

 یب و دمیکش نفس تند ھا وانھید مثل آمد، یم خوش
  :گفتم اراده

  من؟ بھ دیبد ادکلنتونو شھیم-
 چطور یلعنت کرد، میتماشا جیگ و رفت باال شیابروھا

  :گفتم و دمیگز لب دارم؟ را بو نیا اریو گفتمیم او بھ
  !بخرم ازش یکی خوامیم نم،یبب اسمشو فقط-

  .کرد زیر را چشمانش و کرد کج سر
  ؟یبخر ازش دیبا چرا اس، مردونھ ادکلن ھی نیا-

 و بزنم چنگ را راھنشیپ حاال نیھم خواستیم دلم
 داده؟ دست من بھ حالت نیا چرا رم،یبگ ام ینیب مقابل
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 مثل بکنم؟ را یلعنت یبو نیا اریو دیبا جا ھمھ از یعنی
 یتاب یب با شود خمار موادش دنیکش یبرا کھ یمعتاد
  :گفتم

  .گھید دشیاریب دیبر-
  :گفت متعجب و داد باال ییابرو

  !کھ ندارم ھمراھم-
 خجالت حرکاتم از بستم، چشم و بردم دندان ریز را لبم

 سمت و شدم بلند شده، مرگم چھ دانمینم اما بودم، زده
 بود، شده رھا ھا مبل از یکی یرو کھ یکت رفتم، کتش

 را شیبو کینزد از تا نشستم مبل ھمان یرو درست
 نشستم محترمانھ یلیخ نفھمد، او کھ یطور بکشم، نفس

  :گفتم کھ کردیم نگاھم گنگ انداختم، پا یرو پا و
  .دیبرس کارتون بھ د،یباش راحت شما-

 کتش یا وقفھ چیھ یب شد، اتاقش وارد و داد تکان سر
 دم،یکش نفس تند چسباندم، ام ینیب بھ و زدم چنگ را

 مثل نداشت، وجود جا چیھ حھیرا نیا از بھتر ایخدا
  .داشت تیجذاب میبرا خورده نم خاک عطر

 شھیم فقط ارم،یب خودم با ادکلنمو فردا دمیم قول گمیم-
  بردارم؟ کتم داخل از لمویموبا دیبد اجازه
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 کتش خجالت با و شد سست شیصدا دنیشن با دستانم
  .دادم فاصلھ صورتم از را
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٠٩پارت#
  
 از را شیصدا کھ کردم لھ دندانم ریز محکم را لبم
  :دمیشن سرم یباال

  !یکرد لھش نکن،-
 رهیخ گرفتم، سمتش را کت کھ شد داغ شیھا گونھ

 جا بغلم در را کتش باز و برداشت را لشیموبا صورتم
 یبرا و گذشت کنارم از کھ بستم چشم خجالت با داد،

 مشغول را خودش نکشم خجالت نیا از شتریب من نکھیا
 تا بود مانده کم داد، نشان یشخص با گرفتن تماس
 کرد؟یم یفکر چھ خودش با حاال یوا د،یایب در اشکم

  .شد بد یلیخ
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 برخواستم، و گذاشتم مبل دستھ یرو را کتش آرام
 یوا ماندم، رهیخ یا گوشھ بھ و نشستم زمیم پشت
 میمانتو و شال یرو درست حاال ادکلنش یبو ایخدا

 گرفتم ام ینیب مقابل را شالم خوش یحال با بود، مانده
 ھم بھ دندان شرم زور از شد، ظاھر مقابلم باز کھ

  :گفت کھ فشردم
 ادینم دلم گھید یبود گرفتھ بغلت کتمو قشنگ اونقدر-

  !تو مال بردار بپوشمش،
  :گفتم و کردم شیتماشا گرد یچشمان با
  !بمونھ خاطرم تو بوش خواستم فقط د؟یکنیم مسخره-

  .گرفت راھنشیپ سمت را دستش
  ؟یببر بدم نمیا یخوایم-

 تا کردم باز را مقابلم دفتر اخم با و گرفتم او از نگاه
  :دیپرس کبارهی کھ بردارد دست مگر

  نھ؟ ؟یستین راحت من با-
  :دادم جواب یشانیپ یرو اخم ھمان با
  باشم؟ راحت دیبا چرا اصال،-

 یکم ستاده،یا زمیم مقابل ھمچنان کھ دمید سکوت در
  :خورد گوشم بھ مجدد شیصدا کھ برد زمان
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  ست؟ین نطوریا... یراحت یلیخ وانیک با کھ بودم دهید-
  .دادم باال یا شانھ

  !بودم تر راحت اول از وانیک آقا با خوب-
 را در و رفت اتاقش بھ باد و برق مثل ستاد،ینا گرید

  .کردم فوت جانیھ با را نفسم کھ دیکوب ھم بھ محکم
 چشمانش بھ نکھیا یرو مدتھا تا من و گذشت روز آن

 نشد، آنروز مثل چوقتیھ ھم یحام نداشتم، کنم نگاه
 یسع را وقتش شتریب یحت نزد، حرف راحت گرید
  .نباشد من چشم مقابل کردیم
  
 فرصت نیکوچکتر از اثیغ اما بابا، حاج ی خانھ در

 بود پررو آنقدر شود، کینزد من بھ تا کردیم استفاده
 با یگاھ دھد، قرارم آزار مورد داشت یسع یگاھ کھ
 بھ را ییایح یب او زدیم بھم را حالم شیھا امکیپ

 تا شد باعث او یھا تیاذ نیھم بود، رسانده حدش
 وارد کم کم یطرف از کنم، مطرح را رفتن موضوع

 شد،یم تر بزرگ و بزرگ شکمم و شدمیم چھارم ماه
 موضوع با کھ یکس تنھا شد،یم پسرم متوجھ یکس دینبا

 نشان یتوجھ کھ بود فراز بود مخالف سخت رفتنم
 یخداحافظ ھمھ از نبود او کھ یروز درست و ندادم
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 فرودگاه تا بود قرار نکھیا بھانھ بھ کایال کردم،
 یتاکس داخل خودش با را چمدانم و آمد کند ام یھمراھ

 حانھیر مامان از و کردم یخداحافظ بابا حاج از برد،
 و او نھ نبود، ناراحت یا ذره رفتنم از دم،یطلب تیحالل

 آنھا حال شدن خوب یبرا من پس ن،یپرو دخترش نھ
  !کردمیم ترک را خانھ نیا دیبا شده کھ ھم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١٠پارت#
  

 دورم پروانھ مثل کایال رفتم، شان خانھ بھ کایال ھمراه
 و بود تر کینزد من بھ یکس ھر از او د،یچرخیم

  .بودم ممنونش
 تمام داشت ماه نیفرورد رفتم،یم دفتر بھ ھمچنان

 بود گفتھ کھ یسفر بھ یحام چرا دانمینم اما شد،یم
 جھانم یبوھا نیبرتر جزو ادکلنش یبو ھنوز رفت،ینم

 را او یبو کھ نیا یبرا اما باشد، بیعج دیشا بود،
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 یشالھا نیماب نشستم، را شال آن چوقتیھ باشم داشتھ
 را او یبو شان ھمھ بلکھ تا بودم گذاشتھ گرمید

 ادی عطر آن دنیکش بو با کھ بود بد یلیخ نیا رند،یبگ
 نیا معتاد نبود، خودم دست اما افتم، یم فروزش یحام
  !بودم شده عطر یبو

 بھ داد اطالع یحام و شد ماه بھشتیارد اول باالخره
 اما بود، چھ سفرش علت دانستمینم رود،یم تیمامور

 آنکھ با کرد،یم دور تنش یبو از مرا بود چھ ھر
 اما بود شده زمخت و خشک شدت بھ من با رفتارش

  ...یآخر روز
 بردمیم رنج کمرم درد از یخستگ با و بودم بستھ چشم

  :زد میصدا کھ
  ؟یجواھر خانم-
 از شیصدا و نبود مقابلم اما کردم، باز چشم عجلھ با

  :دادم جواب کوتاه آمد، یم اتاقش
  بلھ؟-
  !دیاریب فیتشر-
 ھمان تا داشتم یبرنم سر از را چادرم روزھا نیا

 پشت از نباشد، تیرو قابل ھم شکمم اندک یبرامدگ
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 اشاره یا جعبھ بھ کھ رفتم اتاقش سمت و شدم بلند زیم
  .کرد

  !باشھ شما شیپ نیا-
  .رفتم جلو متعجب

  ھ؟یچ-
 زشیم یرو از و بردم دست خودم نکھیا تا نگفت چیھ

 داخل از یوقت شد تر کینزد خوشش یبو برداشتم،
 مھین ادکلن شھیش بھ شعف با دمش،یکش رونیب جعبھ
  :گفتم و کردم نگاه اش

  ؟یچ خودتون پس-
  :داد جواب اخم با
  !خرمیم یکی خودم یبرا-

  .دمیکش بو و رساندم ام ینیب بھ زنان لبخند
  !گرفتمشیم خودم دیگفتیم اسمشو اما ممنونم،-
  :داد جواب یعنق بد با
  !ندارن ازش جا ھمھ-

  .کردم نگاھش و دادم تکان سر
  .دیباش خودتون مواظب سالمت، سفرتون-
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  .زد کوک چشمانم بھ مدتھا از بعد را نگاھش
  ...ادگاری بھ بمونھ ممنون،-
 و شد محو صورتم از لبخند کھ کرد اشاره ادکلن بھ و

 وجود بدون بو نیا زد، جوانھ مغزم در یبیعج فکر
  داشت؟ تیجذاب میبرا ھم باز فروزش یحام

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١١پارت#
  

 داخل را ادکلنش گذشت،یم یحام رفتن از روز چند
 را او عطر میھا لباس تمام حاال و بودم گذاشتھ چمدانم
  داشت،
 کس وانیک و من جز حاال آمدم، یم دفتر بھ روزھا

 گارگاه در وقت تمام کارگر چند نبود، دفتر در یگرید
 نداشتند، را دفتر داخل بھ آمدن حق اما بودند، مشغول

 دفتر داخل را وقتش شتریب قبل برخالف وان؛یک
 سرک دفتر بھ یادیز اما بود، بیعج میبرا گذراند،یم
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 کارھاست، بھ یدگیرس یبرا کردم الیخ اول د،یکشیم
 میبرا کایال کھ یتشک یرو خواب یبرا شب یوقت اما

 مشغول خود بھ را ذھنم یامکیپ دم،یخز بود انداختھ
  :کرد

  ؟یخوب خانم، تایگ سالم-
 شماره زد،ینم صدا نطوریا مرا کس چیھ وانیک جز

 بود، اثیغ و وانیک یرو شکم اما نداشتم، را ھمراھش
 حاج منزل از یوقت از چون باشد، توانستینم اثیغ

 یکس تنھا کردم، رفعالیغ را خطم آن آمدم رونیب بابا
 و پدرم و مادر کا،یال داشت را دمیجد شماره کھ
 موضوع نکھیا گمان بھ بودند، دفتر یھا بچھ نطوریھم
  :دادم جواب باشد یکار

  ؟ییشما وانیک آقا سالم،-
  :داد جواب بالفاصلھ

  .بلھ-
  :دمیپرس و دادم باال ییابرو

  شده؟ یطور-
  .دیرس دستم بھ امکشیپ تا گذشت یکم
  .بپرسم تونو حال خواستم نشده، یچیھ نھ-

@shahregoftegoo



 وانیک تا بود مانده نیھم کردم، فوت حرص با را نفسم
  :گفتم جوابش در! بجنبد گوشش و سر ھم
  .ریبخ شما شب د،یبپرس دیتونستیم ھم فردا نویا-

  :داد جواب یفور کھ
  بپرسم؟ سوال ھی ازتون شھیم-

  :کردم پیتا کالفھ و کردم زیر را چشمانم
  !دییبفرما-
 کھ یامیپ از ناگھان کھ بودم لیموبا صفحھ رهیخ

  .شد گرد چشمانم بود کرده ارسال
  ھ؟یچ من بھ تون احساس-

 خاموش را لمیموبا تیعصبان با و فشردم ھم بھ دندان
 فروزش یحام نبود از چطور مردک نیبب کردم،

 وانیک کردمینم ھم را فکرش واقعا کرد،یم سواستفاده
 چشم یخرد اعصاب با باشد، داشتھ سوء نظر من بھ

  !ام دهید ھا چھ کنم فراموش کردم یسع و بستم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١٢پارت#
  

***  
 یحت خواستینم دلم رفتم، دفتر بھ یلیم یب با بعد روز

 و نشستم زمیم پشت نم،یبب را وانیک یرو درصد کی
  .ماندم رهیخ مقابلم ادداشتی بھ اخم با
 رترید ممکنھ بانک رمیم من خانم، تایگ ریبخ صبح-

 دیبگ گرفتن تماس بھاران فروشگاه از اگھ لطفا برسم،
  .بفرستن زودتر رو مخمل یھا پارچھ

 کھ ھمانطور گذاشتم، یکنار را کاغذ و زدم یشخندین
  :گفتم نشستمیم یصندل یرو

  !خب یکردیم امکیپ نمیھم-
 باز کھ شدم متوجھ کردم روشن را لمیموبا یوقت صبح

 یمتن نیچن با کردم باز را امکشیپ یوقت داده، امیپ
  :شدم مواجھ

 سوال ھی فقط خانم؟ تایگ پس یدینم جواب چرا-
  ا؟یآ نداره جواب دم،یپرس کیکوچ

  :بود یمتن نیچن یحاو یبعد امکیپ و
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 لطفا پس بشھ، یصحبت درموردش خوامینم دفتر داخل-
  !ریبخ شب د،یکن فراموشش ھم شما

 بھ را حواسم کردم یسع و دادم تکان یسر تاسف با
 مردان تمام دیبا چرا فھممینم من کنم، پرت کارم

  !ندازندیب چشمم از را خود یشکل بھ اطرافم
 وارد کیک و وهیآبم چند با وانیک تا برد زمان یساعت
 شیتماشا آنکھ یب داد، سالم یخوشحال با و شد دفتر
 رو او بھ گرید بود نیا قصدم دادم، سالم لب ریز کنم

 آمد جلو کھ زدم زل مقابلم مجلھ بھ تیجد با پس ندھم،
  .گذاشت مقابلم را یخوراک پاکت زمیم کنار و
 بچھ واسھ ببرم چندتام ھی د،یبخور خنکھ تا دییبفرما-

  .نییپا یھا
  :گفتم اخم با
  .ندارم لیم من د،یببر شو ھمھ-

  :داد جواب یفور
 شما خاطر واسھ شتریب ؟ینخور شما شھیم مگھ-

 و کیک شما ھمھ نیا گھ،ید دینکن رد دستمو گرفتم،
 ھم ینوبت گھید حاال م،یخورد ما یگرفت رکاکائویش

  !منھ نوبت باشھ،
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 و گذاشت مرا سھم نگفتم، چیھ و کردم فوت را نفسم
 نگاه رفتنش بھ چپ چپ برد، نییپا طبقھ بھ را یباق

  .آوردم در یشکلک و کردم
  !پرو بچھ کشھینم خجالتم-
  . دمیکش مجلھ یرو حرص با را خودکار و
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١٣پارت#
  
 چھارم ماه وارد شد،یم سخت داشت دفتر بھ رفتن گرید

 پسر فرزندم تیجنس شدم متوجھ ھجدھم ھفتھ شدم،
 ازین پدر بھ بچھ نیا است، پسر بچھ زدانی یوا است،
  زدان؟ی ییکجا دارد،
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 زنگ دفتر تلفن کھ بودم نشستھ زمیم پشت دفتر داخل
 زنگ گوشم در ییآشنا یصدا کھ دادم جواب خورد،
  :خورد

  !سالم-
 یبو شھیھم مثل تا دمیکش یقیعم نفس اراده یب

َر بھ کھ یعطر کنم، استشمام را عطرش  زده شالم پ
  .زدم یکمرنگ لبخند اراده یب بودم،

  !فروزش یآقا سالم-
  ؟یخوب-

  :دادم جواب اما بودم، متعجب زدنش حرف کوتاه از
  .کنم صحبت شما با بود الزم اتفاقا ممنونم،-
  چطور؟-
  !کار مورد در-
  !باشھ یا گھید موضوع کردم الیخ-
  ؟یموضوع چھ مثال-

  :دیچیپ گوشم در نفسش یصدا و کرد سکوت
  کجاست؟ وانیک-
  :گفتم برافروختھ و گرفتم گر وانیک ادی با
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  !کارگاھن داخل-
  !یھست یعصب انگار شده؟ یطور-

  :گفتم کنان من من
  !کنم کار نجایا من ستین صالح گھید راستش-
  چطور؟-

  :دادم جواب شیھا گفتن چطور از کالفھ
  .شمیم خستھ یلیخ تونمینم گھید کنمیم حس آخھ... آخھ-
  ن؟یھم فقط-
 مجابم کھ ھست ھم گھید مسائل یسر ھی نھ، خب-
  !بھتره رفتنم کنھیم
  ؟یمسائل چطور-
  ...بگم؟ چطور خب-
  !بزن تو حرف باش، راحت-
 اد،یب شیپ بازم خوادینم دلم دمید ییزایچ ھی راستش-

  !بشھ خفھ نطفھ تو نجایھم بھتره
 یکس ھ؟یچ مشکل نمیبب بگو ؟یزنیم حرف گنگ چرا-

  کرده؟ یکار یکس زده؟ یحرف
  :گفتم کوتاه و دمیگز لب
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  !بلھ-
 را لبم پوست کالفھ دھم، ادامھ تا بود منتظر سکوت در
  :گفتم اجبار با اما بود، سخت آنکھ با دم،یجو

 آقا یول بشھ، موضوع نیا متوجھ یکس خواستینم دلم-
 شما نبود تو یکمی کنمیم حس... بگم چطور... وانیک

  !جنبھیم گوشش و سر
  :دادم ادامھ کھ نگفت چیھ باز

 ده،یم امکیپ بھم شبا اما آقاست، یلیخ شرکت تو البتھ-
 ھم بعد یشبا ھ،یچ بھش نسبت احساسم دیپرس کھ اول

 یتیاھم بھش اصال من البتھ فرستاد، یاحساس یامایپ
 تا کنمیم بالکش کال کنھ تکرار اگھ امشبم نیھم ندادم،

  !بده امیپ نتونھ گھید
  :دیرس گوشم بھ شیصدا

  !نکن بالک نھ،-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ١١۴پارت#
  

  :دمیپرس و کردم اخم
  کنم؟ چکار پس-
  !بده جوابشو-
 شتریب کھ کردم اعتماد شما بھ من? ھیچ منظورتون-

 بدم؟ جوابشو یگیم شما بعد باشھ، من بھ تون حواس
  !کھ واقعا

  !باش مطمئن شھ،یھم ھست بھت حواسم-
 یحام چرا سپردم، گوش آرامش لحن بھ متعجب

  :گفتم و خوردم فرو را دھانم آب نبود؟ یشگیھم
  !یستین نجایا کھ شما ھست؟ حواستون یچطور-
  !ھست حواسم دورادور-

  .بستم چشم کالفھ
  !دفتر امین گھید کھ دونمیم صالح من حال ھر در-
  :دیپرس دیترد با
  تھران؟ یبرگرد قراره-
  !کامیال مزاحم کھ فعال ست،ین معلوم-
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  !یبدون دیبا رو یزیچ ھی... نیبب-
  د؟ییبفرما شنونمیم-
  !منم اون ده،یم امیپ بھت کھ ستین وانیک-

 دید را سکوتم یوقت دوختم، چشم مقابلم بھ زده بُھت
  :داد ادامھ

 نکنھ گفتم ،یتر راحت وانیک با یگفت روز اون-
... کھ شم مطمئن خواستم باشھ، تون نیب یاحساس
  !بود یعال یلیخ العملت عکس

  :گفت او و نگفتم چیھ باز
 دونمیم کنم، جلوه بد ذھنت تو خوامینم اصال نیبب-

 چیھ با کھ شناسمتیم تو، تیموقع دونمیم تو، طیشرا
 بھت رفتنم قبل خواستم راستش ،یریگینم گرم یمرد
 من با یگفت یوقت شدم دیناام واقعا روز اون یول بگم،

 خودمو خواستم ،یدیم حیترج وانویک و یستین راحت
 احساسم فھممیم بھتر ھستم کھ نجایا نشد، بکشم، کنار

 برام ھیبق با تو کھ شدم متوجھ کردم، فکر یلیخ ھ،یچ
  !یدار فرق

 بو و گرفتم ام ینیب مقابل را شالم پر منگ و جیگ
 یحام زد؟یم حرف نطوریا کھ بود یحام نیا دم،یکش
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 یگوش یحرف چیھ یب کھ بودم شوکھ آنقدر فروزش؟
 چیھ کردم، قطع را تماس و گذاشتم شیجا سر را تلفن
 را دستانم! نھ حاال الاقل نداشتم، گفتن یبرا یحرف
 چادرم و فیک و شدم بلند یفور فشردم، ام قھیشق یرو
 با کھ شدمیم خارج دفتر از برداشتم، مبل یرو از را
 ھم مرد نیا یرو از آمدم، در رخ بھ رخ وانیک

  :کردم زمزمھ افتاده ریز ینگاھ با بودم، زده خجالت
  .اومده شیپ یکار برم، دیبا من-

 گذشتم کنارش از عجلھ با بزند، یحرف تا نماندم منتظر
  .رفتم رضا بھشت بھ یتاکس کی با و
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١۵پارت#
  

 ریسراز زدانی اهیس قبر سنگ یرو را آب یبطر
 دیچک ام گونھ یرو یاشک قطره دم،یکش دست و کردم

  :کردم زمزمھ و
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 تو یھوا بھ من زدان؟ی شد ینجوریا من یزندگ چرا-
 اش، خانواده و ھمسرم یھوا بھ شھر، نیا تو اومدم

 ھمش خاکت، سر امیب یمکیقا کھ ستین من حق نیا
 من نھ،یبب نجایا منو ات خانواده از یکس مبادا ترسمیم

 نبودم، ناموسش من بابا، حاج واسھ نبودم نیپرو مثل
ِ  و رونیح بودم اگھ  شدم،ینم حنانھ خالھ خونھ سرگردون
 من نداره خبر ھم حنانھ خالھ یحت ،یمکیقا اونم تازه

  !دخترشم مھمون
  .دمیکوب قبرش سنگ یرو و زدم ھق

 احساسش از پسرعموت یدید شد؟ یچ امروز یدید-
 گھید کس بھ تو جز بھ کشمیم خجالت من زدانی گفت؟

 شرمم دارم شکم تو کھ یا بچھ نیا با من کنم، فکر یا
 زدانی کنھ، عالقھ ابراز من بھ تو جز بھ یمرد شھیم
 داره ییتنھا یطرف از دلمھ، تو متفاوت حس یکل

 ییتنھا نیا بھ محکوم خودمو یطرف از کنھ،یم داغونم
 چھ یکوفت یزندگ نیا از دونمینم چمھ، دونمینم دونم،یم

... نھ دارم دوسش منم ینکن فکر وقت ھی دارم، یتوقع
 خوشم یلیخ... ادیم خوشم ادکلنش یبو از فقط من
  !ادیم
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 نفس و گرفتم ام ینیب مقابل را شالم پر اراده یب و
 در یبیعج یدلتنگ شد، یخال و پر چشمانم باز دم،یکش
 نام بھ و کردم باز چشم زود یلیخ اما زد، جوانھ دلم

  .دوختم نگاه زدانی ی شده حک
 رم،یم من بمونم، شتیپ نیا از شتریب ترسمیم زدانی-

 باشھ؟ باش، داشتھ رو بچھ نیا و من یھوا باال اون از
  !پسرتو و من یھوا
 با و گرفتم گونھ یرو از را اشکم و دمیکش یسخت نفس

  .شدم خارج رضا بھشت از عجلھ
  
 کمتر بعد بھ حاال از دوختم، چشم سقف بھ یکیتار در
 پھلو بھ شتریب دیبا بخوابم، پشت بھ توانستمیم
 فھماند من بھ لیموبا نور کھ زدم یغلت دم،یخوابیم
 با را لیموبا و دیکوب تند قلبم اراده یب دارم، یامکیپ

 کھ یا شماره بود، شماره ھمان برداشتم، لرزانم دستان
 شدم متوجھ اما است، وانیک کردمیم الیخ امروز تا

 را امکشیپ! شده پنھان ماجرا نیا پشت فروزش یحام
  :کردم زمزمھ و کردم باز دیترد با
 ؟یکرد قطع تلفنو ظھر چرا م؟یبزن حرف شھیم سالم-

 یلیخ یتونستیم یندار یخوش دل من از اگھ یحت
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 قطع یخداحافظ یب تماسو نبود ازین ،یبگ بھم راحت
  !یکن

 عکس چیھ یب نبود، یراض چندان کارم از انگار
  :داد امیپ دوباره کھ بودم رهیخ صفحھ بھ یالعمل

 دیبد جوابمو لطفا قائلم، شما یبرا یخاص احترام من-
  !ھیچ دلم فیتکل بفھمم تا

 دیبا یجواب چھ دم،یگز محکم و بردم دندان ریز را لبم
  !دادم؟یم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١۶پارت#
  

  :لغزاندم دیکل صفحھ یرو آرام را انگشتانم
 رو موضوع نیا د،ینکن یصحبت بھش راجع گھید لطفا-

 ھمسرم عزادار ھنوز من فروزش، یآقا دیکن تموم
  !ھستم
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 خودم ختم،یر اشک طاقت یب و کردم ارسال را امیپ
 چرا بودم؟ نیغمگ نطوریا چھ از دم،یفھم ینم را حالم
 یدیجد امکیپ دنید با است؟ بیغر و بیعج حالم

  .شدم خواندن مشغول
 با اما زه،یعز العاده فوق منم یبرا شاد، زدانی روح-

 نیا خودت با ،یدار یزندگ حق شما ھان؟ کنم؟ چھ دلم
  .نکن کارو
  :نوشتم و کردم فوت را نفسم

 و بابا حاج کھ شما ،ییآشنا من طیشرا با کھ شما-
 یدینترس چطور ،یشناسیم خوب زدانوی خانواده

 و خیب از موضوع نیا! یعل حاج عروس سراغ یاومد
 یزندگ یپ دیبر لطفا فروزش، یآقا داره مشکل بُن

  !بکنم مو یزندگ منم دیبذار و تون
 یباال چراغ کھ نشستم میجا در آه با و دیچک اشکم باز

  .شد ظاھر در کنار کایال و شد روشن سرم
  ؟یخوابینم چرا تایگ-
  .آمد جلو متعجب کھ کردم نگاھش یاشک یچشمان با
  ست؟ین خوب حالت ؟یدار درد ؟یتیاذ شده؟ یچ-
  .دادم تکان سر ھیگر با
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  .گرفتھ دلم نشو، نگران ست،ین یزیچ-
  چرا؟ آخھ-
  :دیپرس مجدد و انداخت لمیموبا بھ ینگاھ و
  ؟یزد حرف یکس با-

  .گرفتم را دستش طاقت کم و دمیگز لب
 چوقتیھ گرفتم، قرار یبد طیشرا تو کن، کمکم کایال-

  !بشھ ینجوریا کردمینم فکرشم
 با و زد کنار را میموھا دست کی با و نشست کنارم
  .داد نوازش را دستم گرشید دست

  !یشد طاقت یب چقدر قربونت؟ شده یچ-
 یحام دیجد امکیپ متوجھ بزنم یحرف نکھیا از قبل

  .خواندم را امشیپ تار ینگاھ با شدم،
 کھ یشخص کنار نشھ کھ یا یزندگ ؟یزندگ کدوم-

 از نھ من ھ؟یزندگ اسمش مگھ یبگذرون یدار دوسش
 حرفا نیا با پس ،یاحدالناس چیھ نھ ترسمیم یعل حاج
  !نیھم بزن، تو دل حرف فقط ،یکن منصرفم نکن یسع

  :گفتم و گذاشتم صورتم یرو یقرار یب با را دستم
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 بھت ینجوریا نفر ھی شوھرت مرگ بعد ھیبد حس چھ-
 من کھ ھیحال و حس نیتر مزخرف! بده نشون توجھ
  .دارم

  :گفت شیپ از کنجکاوتر کایال
 یک از داده؟ نشون توجھ بھت یک ؟یگیم یدار یچ-

  !بدونم منم تا بگو تا؟یگ یزنیم حرف
  :کردم زمزمھ و گرفتم سمتش را لمیموبا

  !فروزش یحام-
 یکم شد، خواندن مشغول و گرفت را لیموبا تعجب با

  :گفت و کرد نگاھم بعد
 اث،یغ مثل یکی نمیا تا؟یگ یشد ینجوریا چرا-

  !رخت بند رو کن پھنش بشورش
  .دیپر باال میابروھا

 تا دو نیا ؟یکنیم سھیمقا اثیغ با رو یحام تو کایال-
  ان؟ سھیمقا قابل اصال

 طنتیش با و انداخت باال ییابرو لبخند و رتیح با
  :گفت

  !شده ییھوا خانم پس کالیبار نبابا-
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  :گفتم و دمیکش دستش از را یگوش یکالفگ با
  ...یحام کھ نھیا موضوع ست،ین نیا موضوع-

 کایال بھ تنھا اورم،یب یلیدل چھ دانستمینم ھم خودم یحت
 دمیکش دراز دمید را خاصش نگاه یوقت و دوختم چشم

  .دمیکش سرم یرو را ملحفھ و
  !کن خاموش چراغم لطفا یبر یخواست-

  :دیکوب میپا ران یرو را دستش
  !ریبخ شب ق،یرف دهیسُر ینگ یبگ نیھمچ دلت-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١٧پارت#
  

 را ام شده حبس نفس شد، خارج اتاق از کایال کھ نیھم
 یحام بھ پاسخ قبال در ھا واژه تمام فرستادم، رونیب

 یکس من بفھمانم او بھ چطور آمد، یم گنگ فروزش
 در کھ بودم آبستن زن کی من خواست،یم او کھ ستمین
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 اطالعند، یب موضوع نیا از ھا یلیخ حاضر حال
 بھا گران یادگاری کی زدانی از من میبگو چطور
 ستم؟ین شیبرا یمناسب شخص من میبگو چطور دارم؟

 کیتار یفضا باز لیموبا نور کھ بستم چشم یکالفگ با
  .کرد روشن مھین را اتاق

 سالگرد تا یبخوا مونم، یم منتظر یبخوا چقدر ھر-
 حاج با ھمھ از اول یبخوا یحت مونم،یم منتظر زدانمی

 دیبا حال ھر در خودت، پدر با بعد کنمیم صحبت یعل
  !سادمیوا پات سخت و سفت من کھ یبدون

 گفتمیم چطور حاال دوختم، چشم امشیپ بھ غم با
  :کردم پیتا شیبرا یاشک یچشمان با نمان، منتظرم

 د،یمحترم یلیخ اثیغ یمزاحمتھا برابر در شما قطعا-
 رفتار ای مزاحمت نوع چیھ شما جانب از تابحال من

 امثال و اثیغ با سھیمقا قابل اصال شما دم،یند ستیناشا
 ییزنا بر و دور کھ یباز ھوس یمردا د،یستین اون
 ھی بود مناسب تیموقع وقت ھر تا چرخنیم من مثل

 دمیم تونو جواب محترمانھ منم پس بزنن، بھش ناخنک
 بھ رو موضوع نیا گھید نیا از بعد دارم دوست و

 بھ یلیتما چیھ من فروزش، یآقا دیبسپار یفراموش
  !دیکن تمومش لطفا ندارم، دیجد ارتباط کی جادیا
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 کردم، دور خودم از را لیموبا و کردم ارسال را امیپ
 دمیفھم ینم خودم داشت، را ایدن حال نیتر نیغمگ دلم
 بزرگ بغض کی داشتم، یخفگ احساس تنھا شده، چھ
 نیا از تر سخت سر یحام اما بود، میگلو بھ دهیچسب کھ

 نیا با یامیپ باز میھا مخالفت تمام با چون بود حرفھا
  :فرستاد مضموم

 ھستم جوارتون در من اتمام؟ چرا ھست، شروع تا-
 دمیناام شما دارم کھ یسخت طیشرا تو لطفا خانم، تایگ

  .ریبخ شما شب م،یزنیم حرف یتلفن حتما فردا د،ینکن
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١٨پارت#
  
 گرید آمد، یم بند زبانم او یاصرارھا مقابل در
 نیھم بھ روز چند بردارد، دست تا میبگو چھ دانستمینم

 گرفتیم تماس نبود، بردار دست یحام گذشت، روال
 کرد،ینم افتیدر یپاسخ من سمت از اما داد،یم امیپ و
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 کند، چھ من با کردن صحبت یبرا دانستیم انگار
 الیخ بھ و خورد زنگ تلفن بودم دفتر داخل یوقت چون

 او یصدا باز و دادم جواب است کننده مراجعھ نکھیا
  :کردیم رمیمتح کھ بود

 برخالف شمیم مجبور منم ،یدینم منو جواب یوقت-
  !بزنم زنگ دفتر خط بھ لمیم
  :گفت باز او و بستم را چشمانم اراده یب
  !بده جواب من سوال ھی بھ فقط-

 ندارم قصد دیفھم یوقت او و بودم سکوت در باز من
  :گفت بزنم یحرف

 چیھ ؟یبود گرفتھ بغل کتمو روز اون چرا... چرا-
  !داشتن دوست و یدلتنگ جز نمیبینم ذھنم تو یلیدل

  :نماندم ساکت گرید و شد گرد چشمانم
  !ستین نطوریا چمیھ-
 ھم تو دونمیم من باشھ؟ داشتھ تونھیم یلیدل چھ پس-

  !دونمینم کردناتو لج علت فقط منھ، با دلت
  :گفتم یعصب

  !دیکن قضاوت منو دیندار حق شما ھ؟یچ حرفا نیا-
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 استفاده من فقط کھ یبود یعطر دنبال چرا پس-
  کنم؟یم

 را گوشم شیصدا م؟یبگو داشتم چھ کردم، سکوت باز
  :کرد نوازش

 شر از رو تو کھ یکس ،یدار ازین یحام ھی بھ تو-
 ازت من داره، نگھ امان در پستھ آدم یچ ھر و اثیغ

 و بندازه بھت چپ نگاه یکس ذارمی،نم کنمیم مراقبت
 مشکالتت پس از ییتنھا تو کنھ، دار خدشھ غرورتو

  !یاینم بر
  :کردم نالھ و فشردم ھم یرو را چشمانم

 ھم ھیثان کی یبدون اگھ ،یدونینم زارویچ یلیخ شما-
  !یمونینم قرارت و قول یرو

 گذشتھ بھ مربوط بوده کھ چھ ھر دونم؟ینم ویچ من-
 گذشتھ ریدرگ نکھیا نھ بسازم، تو ندهیآ قراره من توئھ،

 نیمت دختر ھی شھیم گفتمیم خودم با شھیھم... باشم ات
 خدا االن کنھ؟ فرق ھمھ با شھیم بشھ؟ سبز رام جلو

 یتونیم تو یعنی ؟یچ یعنی نیا گذاشتھ، رام سر تورو
 تموم ھاتو بھانھ شھ،ینم نھ نگو نقدریا ،یباش من یبرا

  !ھیچ مشکلت بگو بھم بار ھی کن،
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 نیا لجاجت ایخدا دم،یکش آه و بردم دندان ریز را لبم
 با است ھنوز کھ ھنوز کرد،یم نرم را دلم داشت مرد
 عادت شیامھایپ بھ کردم،یم سر را میروزھا او یبو

 ھمھ از و زدانی شد؟یم چھ بچھ نیا اما بودم، کرده
 خودش ریدرگ را قلبم شیصدا چھ؟ اش خانواده بدتر
  :کرد

 ما ستین قرار سرتھ، تو یمنف فکر ھزاران دونمیم-
 حاج با نھ خودتھ، با تو اریاخت م،یبش یجرم مرتکب

  !نیھم فقط تا،یگ کن قبولم  فقط تو زنش، و یعل
  ...کردم قبولش و گذاشتم مقرراتم تمام یرو پا من و
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١١٩پارت#
  
  "حال زمان"
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  :پرسمیم و زنمیم زل کایال کالفھ ی چھره بھ
  ؟یپکر چرا شده؟ یطور-

  .کندیم نگاھم و فشاردیم ھم بھ دندان
 داداش زن گھیم ییپرو با داره، طلب من از انگار-

 دیبا آخرشھ ماه االن اون ؟ینرفت ھمراھش چرا کجاس؟
 من بھ خوادینم تو بگھ بھش ستین یکی بود، مراقبش

 اری دارید رنیم یوقت یعال جناب داداش زن ،یبد ادی
ه یگرام ِ ه و اَر ِ  دنبالش ندازهینم رو کوره یشمس و اور
 نیا یپا راه کھ خاندان نیا از ادیم خوشم یلیخ ببره،
 خانم حاج کنھ ریبخ خدا شده، باز نجایا بھ فرازم پسره

  !میبد قورت پسرشو قراره کنھیم الیخ بفھمھ حانھیر
  :میگویم و گزمیم لب است، پر دلش یحساب کایال انگار

 ھمھ نیافت یم دردسر بھ من خاطر بھ ام، شرمنده-
  .ورا نیا ادین گھید گمیم بھش تون،
  .ردیگیم را دستم یفور

 ادیم حال ھر بھ خالشھ خونھ ،یبگ نویا نگفتم من-
 پس نداره ازتون یخوش دل کایال چون گفت شھینم

 گھیم مامانش بھ رهیم یفور بعد د،ینکن آمد و رفت
  !نداده راھم خالم خونھ کایال
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  .دھم یم تکان یسر و خندمیم
  !ستین لق دھن فراز نترس کا،یال یشد بیغر بیعج-
  !یبشناس کامل تا مونده ھنوز قومو نیا تو-

  :میگویم ھمانطور و روم یم اتاق سمت
 یبھتر یاخالقا نمیپرو از یحت کنھ،یم فرق فراز-

  !داره
 لبخند با کھ دھد یم باال یا شانھ حوصلھ یب کایال

  .کنمیم نگاھش
  .کرد قرص دلمو یحام باالخره کا،یال خوشحالم یلیخ-
  اومد؟ کنار یطفل نیا با شد یچ یراست-
  :میگویم کھ کندیم شکمم بھ یا اشاره و
 ازم کردم پنھون ازش کھ نیا بابت نبود، نیا مسئلھ-

  !داشت ھم حق کھ بود ناراحت
  :دھمیم ادامھ و گزمیم لب اثیغ یاداوری با ناگھان

 بھ ذارهینم شده، دماغم یمو یبدجور یعوض اثیغ-
 یکی کنھ،یم قیتزر بد حال بھم مدام برسم، آرامش

 دختر و زن با ھم یکی یترسینم بگھ بھش ستین
 چھ تو بھ اصال باشھ؟ داشتھ یرفتار نیچن خودت
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 و بابا حاج گذره،یم یچ من یزندگ تو داره یربط
 نیا کھ ستنین من یشخص یزندگ ریگیپ نقدریا فراز

  !ھست مردک
  :دیگویم و داردیبرم اتاق داخل بھ یقدم کایال
 با رو تو نکھیا از ھ،یشیآت گھید یجا از مردک نیا-

 بازه ھوس مرد یچ ھر شور مرده ھ،یشاک دهید یحام
  !ببرن باھم

  .گردمیبرم سمتش شده کج یسر با
  !صداتھ تو یحرص ھی ا،یستین شھیھم یکایال تو-

  .کندیم جمع را صورتش
 ھی خالصھ ندارم، مصاب اعصاب خمھ،یتار کینزد-

  !کنم کِش فحش رو ایدن کل قادرم تنھ
  .دھم یم تکان سر و خندمیم آرام

  !نبوده یجد ھم چندان فراز درمورد حرفات پس-
  :ردیگیم جبھھ یفور

  !گفتم کھ ھمون! عمرا-
  :دیگو یم و ندینش یم در کنار یکالفگ با بعد

  !خوادیم نازکش دلش روزا نیا تو آدم-
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  :نالدیم و ردیگیم سقف سمت را سرش
 یکنیم صداشون کھ ییمردا نیا از دونھی بھ ایخدا-
ِ  گنیم   !ازمندمین دلم جان

  .نمینشیم کنارش و خندمیم بلند
 جور فعال کشم،یم نازتو خودم بغلم ایب دلم، جون یا-

  !نمیبب ایب اد،یب خودش تا کشمیم تو نداشتھ شوھر
 کھ گذارد یم میپا یرو سر و کشدیم جلو را خودش

 چشم لبخند با کھ نیھم کنم،یم نوازش را شیموھا
 یحساب کھ انگار خورد، یم زنگ ھمراھم تلفن بنددیم
 یم حرص با و شودیم زیخ مین باشد برخورده او بھ
  :دیگو
  !روحت تو-
  :کنمیم باز تیشکا بھ لب طور ھمان و خندم یم
  ؟یچ باشھ مامانم اگھ یآ یآ-

  .دھد یم باال شانھ
  !مامانت جز حاال-

 یم یحرص و ردیگ یم سمتم فمیک داخل از را لمیموبا
  :دیگو
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  !دادم فحش یکس خوب بھ-
 رد،یگ یم ام خنده فراز نام دنید با و رمیگیم را یگوش
  :دھمیم جواب و کنمیم کنترل را خودم اما
  فراز؟ بلھ-
  !ینبود خونھ بزنم سر ازت اومدم داداش، زن سالم-
  شده؟ یطور داشتم، کار ییجا آره-
  .یکالنتر اومدن دوستش و یحام روزید راستش-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢٠پارت#
  

 من بھ باره نیا در یزیچ یحام دھم،یم باال ییابرو
  :پرسم یم آرامش با بود، نگفتھ

  شده؟ یخبر خب-
  !یکردیم کار یحام دفتر تو شما دونستمینم من-
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  :میگویم ناچار و زنمیم زل کایال بھ ریمتح
  !بگم بھت نشد فرصت آره،-
 ظاھرا شدم، متوجھ وانیک پسره اون قیطر از منم-
  !مینداشت اطالع ما کھ بوده ییزایچ

  .کشمیم ینیسنگ نفس
 تا کھ یناراحت االن یعنی فراز؟ یچ یعنی نایا خب-

  ؟یاطالع یب من یشخص یزندگ از یحدود
 بھ دیشا م،یبدون دیبا ما ست،ین نیا موضوع داداش زن-

  !کرد یکمک زدانی پرونده
  :دھدیم ادامھ کھ کنمیم کج سر کالفھ

 و یحام کھ یبگ دروغ مسعود و من بھ کردمینم فکر-
 چرا ،یدونستیم زدانی یدوستا جزو فقط رو وانیک

  ؟یکردیم کار شون شیپ ماه چند ینگفت
  :میگو یم و گزمیم لب

 با من حرف نیا با پرونده مظنون دونستمیم اگھ-
 خودت با تو فراز گفتم،یم حتما شھیم مشخص سرعت

 مو یزندگ تمام من کھ یندار توقع ؟یکرد یفکر چھ
! ره؟یدا یرو زمیبر خان مسعود جناب اون و تو یبرا
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 یطور ست،ین مناسب اصال زدنت حرف طرز نیا
  !ھیریگ مچ قصدت انگار یزنیم حرف

 شدم ناراحت یکم فقط ندارم، یمنظور من داداش زن-
 زبون از بفھمم نویا داداشم زن زبون از نکھیا یجا کھ
  !دمیفھم وانیک
 یکار اگھ کنم؟ چکار یگیم شده، کھ ھیکار حاال-

  !کنمیم قطع من یندار
  !داداش زن کن صبر-

  :کنمیم کنترل را خودم و بندم یم چشم
  !فراز شنومیم-
 بگھ بابا حاج بھ ییزایچ ھی داشت یسع اثیغ شبید-

  .کردم عوض حرفو مدام من کھ
  :میگویم یکفر و کشمیم یقیعم نفس

  !اثیغ کنھ لعنتت خدا-
  :دھمیم ادامھ یفور و
 خزعبالت یسر ھی قراره اون ر،یبگ جلوشو فراز-

  !بده شماھا لیتحو
  ھ؟یچ تو با مشکلش چرا؟ آخھ-
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  :برمیم باال را میصدا کالفھ
 بھم زھرشو خوادیم بشم زنش نکردم قبول نکھیا از-

 کاراش با داره نشدم خواھرت یھوو نکھیا از بزنھ،
َستھ یلیخ اثیغ ترسونھ،یم منو  کنمیم خواھش فراز، پ

 بابا حاج دل تو بندازه شبھھ و شک نذار ر،یبگ جلوشو
  !ھیبق و

 گوشم در ادشیفر و کندیم فوت یحرص را نفسش
  :چدیپیم
  !اثیغ رتتیغ و ذات تو توف-

  :کنمیم زمزمھ و گزمیم لب
 تر یوحش یبذار دمش رو پا یچ ھر کھ ھیآدم اثیغ-
 حرف باھاش یدوست سر از یکنیم یکار ھر شھ،یم

  !بزن
 را تماس یفور کھ ست یعصب یحساب فراز انگار
 کھ گذارمیم کنارم تیعصبان با را لیموبا کند،یم قطع

  :پرسدیم کایال
  گھ؟یم یچ شد؟ یچ-

  :میگویم حرص با و دھمیم تکان سر
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 کتک باد بھ ریس دل ھی اثویغ داشتم توانشو اگھ-
 شیجد خوامینم من یھ آورده، در شورشو گرفتمش،یم

  !دهیم ادامھ تشیخر بھ اون باز رم،یبگ
  :دیگویم یدلخور با و ندینشیم کنارم

 یا شھ،ینم گرم من یبرا یآب ھم تو از نکھیا مثل نھ-
 کھ داشتم خودم یبرا یشخص بغل ھی من کاش خدا

 رفتمیم شدیم تنگ دلم وقت ھر کمدم، تو دادمیم جاش
 توش از بغلمو بعد کردم،یم بازش و کمد سراغ

  !گرفتم یم آروم و داشتمیبرم
 خودم سمت را دستش و کنمیم نگاھش شده کج یسر با
  .کشانمیم
  !نگو مزخرف نجا،یا ایب-
  .خزد یم آغوشم در و چرخدیم سمتم خنده با

***  
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ١٢١پارت#
  

***  
 با خواب است، دهیفا یب شوم،یم پھلو آن بھ پھلو نیا از

 ساعت دارم،یبرم را لمیموبا کند،یم یبگیغر چشمانم
 یحام با کھ صبح از درست اما گذشتھ، ھم دوازده از

 امکیپ شیبرا طاقت یب ندارم، او از یخبر ام بوده
  :زنمیم
  ؟یخواب-

 افتیدر او از یامکیپ باالخره تا بردیم زمان یکم
  :کنمیم
  .واتساپ ایب دارم،یب نھ-

 چت صفحھ بھ و شومیم واتساپ برنامھ وارد متعجب
 کھ نگذشتھ ھیثان چند ھنوز مانم، یم رهیخ یحام

 و کنمیم دانلود را ریتصو کند،یم ارسال میبرا یعکس
 دوزم،یم نگاه چت صفحھ کی ریتصو بھ تعجب با

 جانیھ با فرستد،یم یصوت امیپ کی یحام لحظھ نیھم
 و دارمیبرم فمیک داخل از را یھندزفر و شومیم بلند
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 پخش را شده ضبط یصدا نم،ینشیم تشک یرو مجدد
  :سپارمیم گوش یحام یصدا ینجوا بھ و کنمیم
 خوب داشتم، زدانی با کھ ھیچت نیآخر صفحھ نیا-

  !کن نگاش
 چت صفحھ یرو چشمم کنم،یم باز را ریتصو متعجب

  .کندیم مچالھ را قلبم و ماند یم رهیخ
 فعال خودت، شیپ بمونھ شھ،ینم الزمم داداش نھ: زدانی

  .بازار تا برم سر ھی دیبا دارم کار
 دفترم، منکھ ببر، بردار نویماش ایب یخوایم: یحام

  !شھینم الزمم
  .رمیبگ قراره رو یحاج نیماش داداش، چاکرتم: زدانی

 یرینم یحاج نیماش با گھید یبود گفتھ شد یچ: یحام
  !فروشا فرش بازار

 خخخخ آخھ، ستین باخبر یکس یحاج و تو جز: زدانی
 یحاتم از ھست فرش ھی رمیم اد،ینم شیپ یمشکل

  !بذارن پرده پشت یدستا اگھ البتھ ام،یب و رمیبگ
  ھ؟یچ منظورت: یحام
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 ھی فقط م،یزنیم حرف مفصل بعد داداش، یچیھ: زدانی
 نیتر کینزد بھ یحت کن، فرو گوشت تو گمیم یچ

  !ایدن نیا تو توف نکن، اعتماد دوره نیا تو ھم کست
  !یبرداشت حتینص فاز زدان؟ی ھیچ انیجر: یحام

 لیتحو رو یحاتم فرش شخصا برم بذار: زدانی
  .فرصت سر شتیپ امیم رم،یبگ

  .ھمرات بھ خدا داداش، برو: یحام
  

 با است، کردنم خفھ حال در بغض و چکدیم نییپا اشکم
  :کنمیم پیتا یحام یبرا خراب حال نیھم
  ؟یچ یعنی نیا-

 را اشکم کھ ست یصوت غامیپ کردن پر حال در یحام
 لیفا کوتاه یقیدقا از بعد مانم،یم منتظر متاثر و رمیگیم

  :سپارمیم گوش شیصدا بھ و کنمیم باز را اش یصوت
 دست نیماش روز اون دونستھیم کھ یکس تنھا یعنی-
 لیتحو نویا مجبورم ،یعل حاج خود و بودم من زدانھی
 بدون دیچرخ من سمت ظنا وقت ھی اگھ تا،یگ بدم سیپل

 نداشتم داداش مثل زدانوی من ھ،یباز ھی ھمش نایا کھ
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 اریاخت در اطالعاتو نیا مجبورم اما داشتم، دوست
  .بذارم سیپل

  :سمینویم شیبرا و چکدیم نییپا چشمم گوشھ از اشک
 بره، تو سمت من فکر اگھ شاھده خدا ھ؟یچ حرفا نیا-

 مدرک تو بدونن بابا حاج خانواده اگھ شدم نگران اما
  !تو گردن ندازنیم زویچ ھمھ یکرد رو

 نیا شدن رو با اما دونن،ینم یزیچ کھ فعال نترس-
  !بزنن حرف ھم یحاج خود با الزمھ قطعا مدرک

 یاصل مظنون کھ کنمیم خدا خدا دل در و گزمیم لب
  .شود ریدستگ و ییشناسا زودتر چھ ھر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢٢پارت#
  

 رو کھ میایب یکالنتر بھ ھمراھش تا کنمیم اصرار
  .فرستدیم یامیپ یفور و کندیم ترش
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 حاج و فراز اگھ ؟یایب یخوایم کجا اوضاع نیا با-
  !یکنیم چکار نجایا گنینم ؟یچ انیب یعل

 ظاھر بابت ھنوز م،یگوینم چیھ و گزمیم لب ناچار
 عکس از کھ خصوصا کنم، صبر دیبا یحام کنار شدن

  .دارم وھم ھیبق و بابا حاج العمل
  

 شوم،یم داریب خواب از تلفن زنگ یصدا با بعد روز
 را حنانھ خالھ یصدا اما ھستم، اتاق داخل کھ نیا با
 احوال و زندیم حرف کایمل دخترش با کھ شنومیم

 و زده جانیھ شیصدا ناگھان پرسد،یم را شیدوقلوھا
 یصدا و شده خوشحال یموضوع از شود،یم شاداب

 تشک آرام و شومیم بلند چد،یپیم خانھ در شیھا خنده
  .شودیم اتاق وارد کایال کھ کنمیم جمع را
  !یشد داریب ر،یبخ صبح-

  .زنمیم لبخند
  تو؟ یبھتر ر،یبخ صبحت-

  :دیگویم و زندیم کمرش بھ یدست
 آب صورتتو برو تو کنم،یم بلندش من بذار ستم،ین بد-

  .بزن
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  .افتاده شماھا دوش رو من زحمت نکنھ، درد دستت-
  .زندیم پشتم بھ یا ضربھ

 نوازشم و ناز یحساب کھ شبھید بابت نمیا دختر، برو-
  !یدیکش مو نداشتھ شوھر جور ،یکرد

 یصدا کھ رومیم سیسرو بھ خندم،یم و زنمیم یچشمک
  :شنومیم کایال بھ خطاب را حنانھ خالھ

 دیخر ھی میبر دیبا اومد بابات مشھد، ادیب قراره کایمل-
 واسھ میبذار اتاقو یکی اون م،یبکن یحساب و درست

  .بخوابن شھینم کھ ھال وسط ھاش، بچھ و کایمل
  :شودیم بلند کایال یصدا

 شیپ منو اتاق یخوایم ادیم دخترت گل گھید بلھ-
  ! آخھ یچ خودم ،یکن کشش
 یفکر دیبا گزم،یم لب و زنمیم زل مقابلم نھیآ بھ مردد

 آنکھ یب و کشمیم یقیعم نفس شود،ینم نطوریا بردارم،
 روم،یم آشپزخانھ بھ بزنم خصوص نیا در یحرف
 داخل ھنوز زم،یریم یچا کایال و خالھ و خودم یبرا

 نان شوم،ینم شان مزاحم کنند،یم صحبت دارند اتاق
 خالھ نکھیا تا کنمیم حاضر را صبحانھ و دارمیبرم

  .دیآ یم آشپزخانھ بھ حنانھ

@shahregoftegoo



 بودم صحبت گرم ومدم،یم خودم خالھ، یدیکش زحمت-
  .یشد داریب دمینفھم

 ھمھ نیا ندارم، یتعارف شما با ھ؟یحرف چھ نیا خالھ نھ-
 شھیم یچ کنم، آماده صبحانھ من روزم ھی دیدیرس بھم

  مگھ؟
 بھ یدگیرس نکن، سھیمقا کایال و من با اوضاعتو تو-

  .خالھ داره ثواب حاملھ زن
 اطیاحت با و رمیگیم یجا زیم پشت و زنمیم لبخند

  :پرسمیم
   گرفت؟ تماس بود کایمل-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢٣پارت#
  
  :دھدیم جواب و داردیبرم را شیچا
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 انیم دارن م،ییھا نوه دلتنگ دونھیم خودشم انگار آره-
  !مشھد
  .زنمیم لبخند

  !روشن تون چشم خوب، چھ-
  .خنددیم مشتاقانھ

  .زمیعز تو بچھ انشاهللا-
 صبحانھ خوردن یبرا تا زندیم صدا را کایال بلند سپس

 کایال و دیآ یم صدا بھ در زنگ موقع نیھم اما د،یایب
 خامھ ریپن یکم نان یرو رود، یم فنیآ سمت کراستی
 یم آشپزخانھ مقابل کمر بھ دست کایال کھ مالم یم یا
  .ستدیا
  !ماست شیپ تایگ کھ خوبھ گمیم-

 پر یدھان با حنانھ خالھ کھ کنمیم شیتماشا متعجب
  :دیگویم
  ؟یکرد باز درو یک یبرا-

  :دھدیم ادامھ یقبل ژست ھمان حفظ با حنانھ
 یا خالھ ھی دهیفھم تازه تایگ وجود برکت بھ خان فراز-

  !نجاسیا تنبون کش مثل فرت و فرت داره، ھم
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  .کندیم او بھ یاخم حنانھ خالھ
  .براش کن باز درو برو نداره، تیخوب پسرخالتھ،-

 کھ داردیبرم یچادر و کندیم نازک یچشم پشت حنانھ
 سر بھ چادر دو ھر اورد،یب ھم من یبرا کنمیم اشاره
 از یکم شود،یم وارد انیگو اهللای فراز کھ میھست

 اما باشد، زده یحرف اثیغ نکند رم،یگیم دلھره بودنش
 شودیم راحت بابت نیا از المیخ نمیبیم تنھا را او یوقت
  .اند امدهین دعوا یبرا حانھیر مامان ای بابا حاج کھ
 دیآ یم جلو رد،یگیم جواب متعاقبش و دھدیم سالم بلند

 یجا زیم پشت ما کنار دھد،یم دست اش خالھ با و
  :زندیم ھیکنا کایال کھ ردیگیم
  !صبحانھ دییبفرما-

 سپس کند،یم نگاھش یکم و چرخدیم کایال سمت فراز
  :دیگویم
  .حلھ دستم، یبد داغ ییچا ھی-
 شیگلو ریز کھ یحال در و ردیگیم نگاه حرص با کایال

 سمت بخورد سر چادرش مبادا تا دهیچسب سفت را
 را مادرش و او احوال حنانھ خالھ رود،یم سماور

  :دیگویم کھ پرسدیم

@shahregoftegoo



 بھ شون چشم یوقت شنیم بھترم خدا، شکر خوبن ھمھ-
  !بشھ روشن شون نوه جمال
 بانیگر اضطراب باز و دوزمیم چشم فراز بھ مات

 یچا کایال و دیگویم نیآم بلند حنانھ خالھ شود،یم رمیگ
 او بھ یطوالن ینگاھ فراز کھ کوبدیم فراز مقابل را
  .کندیم
  !زیم یرو ختیر نصفش تر، آروم-
 کایال کھ کندیم زیتم را زیم یرو کایال چادر گوشھ با و
  .کشدیم را چادرش حرص با
  من؟ چادر با چرا ھست نتیآست یوقت تا وا-

 آرام فراز و من و رودیم غره چشم حنانھ خالھ
 فراز کھ ردیگیم یجا من کنار اخم با کایال م،یخندیم

  :دیگویم من بھ رو
 کھ آورده مدرک ھی یحام گفت زد زنگ مسعود-

 بھ اول گفتم ھ،یچ دونمینم گھید ست،ین نفعش بھ چندانم
  .رمیبگ خبر ھی برم بعد بزنم، سر ھی شما
  .ماسد یم دھانم در لقمھ و کوبدیم تند نھیس در قلبم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢۴پارت#
  

  :پرسدیم و کندیم نگاھم تعجب با فراز
  د؟یپر رنگت چرا شده؟ یطور-

  :میگویم و دھمیم فرو را دھانم آب
  ست؟ین نفعش بھ چرا ؟یمدرک چھ-

  .دھدیم باال یا شانھ
 از کھ فعال ھ،یچ دونمینم نمینب خودم یچشا با و نرم تا-

  .باشھ دسترس در و نشھ خارج شھر از خواستن یحام
  .کوبدیم عجلھ با قلبم

  !نداره یریتقص کھ اون آخھ؟ چرا-
  .کند یم میتماشا گنگ

 یدار چرا اصال ؟یمطمئن نقدریا کجا از داداش زن-
  !؟یزنیم رو یحام حرص
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 گاف عجب کھ ھستم یحام نگران آنقدر گزم،یم لب
 کایال کھ کشمیم یقیعم نفس ام، داده فراز شیپ یبزرگ

  :رسدیم دادم بھ
 نھیس االن شوھرش چرا بدونھ کنجکاوه نگرانھ، خب-

  !قبرستونھ
 کایال سمت بعد و کندیم برانداز را صورتم اخم با فراز
  .گرددیبرم

ل خالھ دختر-  حرف میدار خودم، جان بھ کنمینم لگد گِ
  !یشیم بحث وارد ھوی میزنیم
  :دیگویم یفور و زندیم زل او بھ ییرو ترش با کایال
 ست؟ین نرمال داداشت زن یرو و رنگ ینیبینم-

 و حال از یک شماھا ،یبفھم دمینبا ده؟یترس یفھمینم
  !دیباش بار نیا کھ دیبود خبر با روزش

 یا یصندل یرو کنارم و رمیگیم را کایال دست آرام
  .نشانمشیم است فراز و من نیماب کھ
  !باش آروم ست،ین یزیچ کایال-
 است، یعصب دارد کھ یجسم اوضاع بابت فھممیم

 کندیم نگاھم دارد، حق و ختھیر ھم بھ شیھا ھورمون
  .چرخدیم فراز سمت باز و
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 دم،ید غماشو شناسمش،یم شتریب شماھا تمام از-
 زن یجلو یفھمینم دم،ید ھاشو ییتنھا دم،ید اشکاشو

 یعقل چھ با اصال نداره؟ تیخوب حرفا نیا حاملھ
 یدونینم بوده؟ یعیطب ریغ زدانی تصادف یگفت یاومد

 حق پس ست؟ین خوب بچھ و خودش یبرا اضطراب
 از مھ،یجون جون دوست بپرم، تون حرف وسط دارم
 ھستم، شم بچھ و خودش چاکر بھش، ترم کینزد ھمھ
  !ھستم عملشم یپا دم،ینم شعار فقط ھا یلیخ مثل

 نیا از و زده زل او بھ شده گرد یچشمان با فراز
 حنانھ خالھ است، ریمتح شدت بھ کایال حرف طومار

  :توپدیم کایال بھ یفور
 ستیب باز تو؟ آخھ چتھ دختر، کن ایح کن، بس کایال-
 ؟یریبگ قراره رو ھمھ پاچھ د؟یرس راه از سوم و

  !آخھ یرفت یک بھ تو ایخدا
 سرخ ما نفر سھ ھر چھره زده حنانھ خالھ کھ یحرف از

 موضوع نیا بھ حواسش چیھ حنانھ خالھ اما شده،
  .داردیم وا خنده بھ بلبشو نیا در مرا نیھم و ستین

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢۵پارت#
  
 و شودیم بلند شیجا از نیرنگ ییھا گونھ با کایال

  .چسبدیم سفت را چادرش
  !ستاین بد یبذار آدم واسھ ھم آبرو زهیر ھی جان مامان-

  :دیگویم و کندیم فراز بھ رو بعد
 تو نکنم دخالت یخواست یبعد دفعھ پسرخالھ، درضمن-

 من چون بزن، حرف داداشت زن با خفا تو حرفاتون،
 دمید چون ام، یرتیغ اش بچھ و دختر نیا یرو یحساب
  !دیندونست شماھا قدرشو یول ماھھ، چقدر

 و کندیم دنبالش چشم با فراز کھ گذردیم ما کنار از
  :دیگویم زده رتیح
  !کردم یشوخ فقط باھاش من! گرفت یجد چقدر-

 تیحما نیا از دل در و کنمیم نگاھش چشم گوشھ از
 پر را ھمھ یجا من یبرا دختر نیا دارم، ذوق کایال
 ریز و شودیم بلند یجا از شرم با حنانھ خالھ کند،یم

  :دیگویم لب
  !داره درد البد دستش، بدم نبات یچا ھی-
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 فراز زنم،ینم یحرف اما داده، گاف ھم باز حنانھ خالھ
 در بھ چرا دانمینم و شودیم قرمز رنگش وضوح بھ

 جلو یکم را خودم است، زده زل کایال اتاق بستھ
  :زنمیم شیصدا و کشانمیم
  فراز؟-
  .کندیم نگاھم یپرت حواس با
  بلھ؟-
 در منم شھیم یگرفت خبر یکالنتر یرفت... گمیم-

  .نگرانم ؟یبذار انیجر
  .دھدیم تکان سر آرام

 یباش انایجرا نیا تو شما ستین صالح کایال قول بھ-
  .عمو گریج یرو بذار ذھنتو و فکر شما داداش، زن

 خطاب عمو را فرزندم است اول بار زند، یم لبخند و
  :میگویم اما زنم،یم لبخند است، کرده

 انیجر نیا وارد گھید من ،ینذار خبرم یب بده قول-
 نیا شم،یم ترم نگران نرسھ دستم یخبر اگھ حاال شدم،

  .نترس خوبھ، حالش عموشم گریج
  .شودیم بلند زیم پشت از و زندیم یینما دندان لبخند
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 داداش زن م،یبزن لقمھ ھی نداد اجازه کھ خانم کایال نیا-
  .نکنھ قھر بابا، کردم یشوخ بگو بھش
  :میگویم و کنمیم یاخم

 یجا کایال ،یدرار دلش از تا بگو بھش شیدید خودت-
 یزمان زه،یعز برام اندازه ھمون بھ نداشتمھ خواھر

 ایدن تھ تا شد، مونسم بودم، نیتنھاتر کھ بود شمیپ
  .ونشمیمد
  .دھدیم تکان سر یکمرنگ لبخند با
  .واسش میکن جبران گرم، دمشم-
  !انشاهللا-

 کایال از اول تا رومیم اتاق بھ فراز رفتن از بعد
  .رمیبگ تماس یحام با حتما بعد و کنم ییدلجو

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢۶پارت#
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 حنانھ خالھ اصرار بھ و ستمیا یم کایال اتاق در کنار
 یکمرنگ لبخند کنم،یم نگاه نباتش یچا خوردن یبرا

  :دیگویم اخم با کایال کھ زنمیم
 مامان، ینذاشت برام آبرو نھ،یا از بھتر بخورم درد من-

 شون خانواده با کال کھ یعل حاج پسر ،یک شیپ اونم
  !دهیخند دلش تو چقدر پسرک البد دارم، مشکل

  :میگویم و رومیم جلو
 گفت تازه شد، دیسف و سرخ یکل خودشم نباش، نگران-

 سر ینشوند خوب ھم تو اما کرده، یشوخ باھات
  .بودا کرده تعجب یکل جاش،

  .کندیم کج را لبش
  !شستمش ینجوریا اولھ بار کنھ، تعجب دمیبا-

 خارج اتاق از غرغر با و دھدیم تاب یسر حنانھ خالھ
 دستش و زنمیم چمباتمھ نیزم یرو کایال کنار شود،یم

  .رمیگیم را
 یوقت یدونینم ،یدار منو یھوا نقدریا کھ یمرس-

 رو داد، دست بھم یحال چھ یکرد تیحما ازم اونطور
 ادیب ایدن بھ پسرم داشت، برم غرور ھوی بودم، ابرا
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 و اون پشت ریش مثل چقدر کاشیال خالھ گمیم بھش
  .بوده مامانش

  .ردیگیم آغوشم بھ و شودیم خم سمتم
 یکل حقتھ بشھ، فراھم برات طیشرا نیبھتر حقتھ تو-

 ازت ھمسرت خانواده حقتھ بشھ، یدگیرس بھت
 اما ،یبگذرون یراحت بھ رو دوره نیا تا کنن مواظبت

  .ندونستن قدرتو کھ فیح
  .زنمیم یتلخ لبخند

 دنیفھمیم اگھ دیشا بدونن، یزیچ نخواستم خودم-
  .کردنیم مراقبت ازم و شدیم عوض باھام رفتارشون

 افکار از خوب تو تا؟یگ یزنیم گول خودتو یدار چرا-
 نشون یبدتر رفتار باش مطمئن ،یخبر با خالم مسخره

  .دادنیم
  .میشویم جدا ھم از آرام و رمیگیم نییپا را نگاھم

  .نگرانشم یلیخ رم،یبگ تماس یحام با برم من-
  .دھدیم تکان سر

  .شده خبر چھ نیبب برو آرو-
 را لمیموبا روم،یم گرید اتاق بھ و شومیم بلند یسخت با

  .کنمیم لمس را نامش یرو و دارمیبرم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢٧پارت#
  
 کشدیم یقیعم نفس دھم،یم سالم آرام شیصدا دنیشن با
  :دیگویم و
  !دیبد اجازه لحظھ چند-
 ییصدا گذرد،یم یلحظات م،یگوینم چیھ یکنجکاو با

  :دیگویم کھ است یحام متعاقبش و چدیپیم یگوش در
  جان؟ تایگ جانم-

  .زنمیم یکمرنگ لبخند
  شد؟ یچ-
  تو؟ یخوب اتاقم، تو باال اومدم بودم، کارگاه داخل-
 بشنوم فراز از دیبا چرا ؟یحام باشم خوب شھیم مگھ-

 از بفھمم اون زبون از دیبا چرا ؟یکالنتر یرفت
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 یاجبار اصال تو ؟یبش خارج یندار حق شھر محدوده
  !یکرد کارونیا چرا دونمینم ،یکن رو مدرکو اون نبود

 معلوم ھیقض نیا دیبا داد،ینم اجازه وجدانم من زیعز-
 ای داشتھ خصومت زدانی با یک میبفھم دیبا نھ؟ ای بشھ
 وسط نیا یول کردم، گرفتار خودمو من درستھ نھ؟

 چرا فھممینم من بزنھ، حرف ادیب دیبا ھم یعل حاج
 کرده، پنھون اونا از رو یمھم نیا بھ موضوع فراز
 دستشون بھ یا گره دیشا اصال بدونن، دارن حق اونا
 یحت بشھ، ییبازجو اش خانواده کل از دیبا شد، باز

 ان،یب اش خانواده کل داشتم اصرار گفت مسعودم خود
  !زننیم سکتھ بفھمن مادرم و پدر نھ گفتھ فراز اما
  .گزم یم لب

 شھ،یم وانھید بفھمھ اگھ حتما حانھیر مامان درستھ،-
  !شھیم بد یلیخ حالش بدونھ اگھ بابا حاج
  :رسدیم گوشم بھ قاطعانھ یحام یصدا

 اومدن، کنار پسرشون داغ با تازه دارن، حقم درستھ-
 شون روان و اعصاب با موضوع نیا دنیفھم بعد
 پرونده نیا حل بھ دیبا اونا حال ھر بھ اما کنھ،یم یباز

  .کنن کمک
  :میگویم یموضوع یادآوری با و دھمیم تکان سر
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 دو با نجا،یا ادیب قراره کایمل معذبم، یلیخ من یحام-
 پاشونم، و دست تو من بده یلیخ شوھرش، و قلوھا

 باشم، خونھ نیا تو من انیم اونا یوقت ستین صالح
 یفکر ھی بعد اد،یب مامان تا ھتل رمیم یروز چند

  .میکرد اجاره تیسوئ ھی دیشا م،یکنیم
  :شودیم یجد شیصدا

 خونھ ایب مردم؟ من مگھ ؟یزنیم تو ھیحرف چھ نیا-
  .یباش راحت تو کھ بابا خونھ رمیم شبا منم من،

  .زنمیم لبخند
 یچ مامانم بھ اونوقت شھ،ینم اصال کھ ینجوریا نھ-

  بگم؟
  !ھیا اجاره تیسوئ بگو-

  .کنمیم اخم
  !ایزنیم حرفا بفھمھ؟ ستین قرار بعدا یحام آخھ-

  .دیآ یم کوتاه موضعش از
 ھستم، فکرش تو من اونجا، اریب طاقت فعال تو حاال-

  .تو نباش یچیھ نگران
  .کشمیم یقیعم نفس
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 نذاشتھ، برام یکسر و کم چیھ کایال نجایا واقعا یمرس-
  .برم خوامیم کھ خودمم

  .کنمیم حلش خودم کن تحمل ،یگیم یچ دونمیم-
  :میگویم و دھمیم تکان سر آرام

  ؟یکالنتر ادیب قراره بابا حاج حاال-
  .کنھیم صحبت فراز با گفت مسعود اد،یب دیبا آره-
 بابا حاج دید جلو فعال تو بگذره، ریخ بھ دوارمیام-

  .شھیم یچ مینیبب بذار نرو،
 در صداشون کارگرا برم من شھ،ینم یچیھ نترس-

  فعال؟ یندار یکار اومد،
  .باش خودت مواظب نھ-
  تا؟یگ-
  جانم؟-
  !نکن فراموش ھرگز نویا دارما، دوستت یلیخ من-

  .دھم جان شیبرا تا ست یکاف جملھ نیھم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٢٨پارت#
  

 دھمیم پاسخ رد،یگیم تماس من با فراز کھ است عصر
  :رودیم مطلب اصل سر زود یلیخ کھ
 حاج از دیبا اد،یز یلیخ ام، یعصب یلیخ داداش زن-

 انیجر در فعال اونا نخوام من بشھ، ییبازجو ھم بابا
 داغون چقدر دونمیم من نم؟یبب دیبا ویک رنیبگ قرار

 تر خم ھست کھ ینیا از کمرشون دونمیم من شن،یم
  !شھیم

  :کنم آرامش دارم یسع و کشمیم یقیعم نفس
 حل ماجرا نیا زودتر یخواینم مگھ فراز؟ ھیچ چاره-

 اثیغ و نیپرو یحت بزنن، حرفاشونو ھمھ بذار بشھ؟
 زدانی و بابا حاج با اثیغ مگھ بشن، ییبازجو دیبا ھم

  !بدونھ یزیچ دیشا کرد؟ینم کار
  .کشدیم یا کالفھ پوف

 برم یچجور اما ست،ین یمشکل ان،یب اثیغ و نیپرو-
 موضوعم؟ نیا یپ ماھھ چند من بگم بابا حاج یرو تو
  نکنھ؟ ھول تا بھش بگم یچ
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  .دھمیم تکان یسر
 از مورد نیا نکن الیخ رفت، کھ بود زدانی مھم-

 چرا یتونینم اگھ تره، سخت براشون زدانی مرگ
  بزنھ؟ حرف باھاشون مسعود خود یگینم
 بشنون خودم زبون از یول گفت، نویھم مسعودم خود-

  .بھتره
  :میگویم حواس یب و کشمیم یقیعم آه
 زدانھ،ی دست نیماش دونستنیم بابا حاج و یحام فقط-

  ...بشھ سوال ھم بابا حاج از دیبا فراز؟ ھیچ چاره
 گذارم،یم دھانم یرو دست م،یآ یم خودم بھ کبارهی بھ

 یصدا ،یاشتباھ عجب ایخدا بندم،یم چشم محکم
  :چدیپیم یگوش در فراز متعجب

 یزیچ کھ من داداش؟ زن یدونستیم نویا کجا از تو-
  !بھت نگفتم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ١٢٩پارت#
  

 بلکھ بزنم یحرف تا خورندیم ھم بھ لبانم مبھوت و مات
 در اش یعصب یصدا کھ کنم یمال ماست را اوضاع

  :چدیپیم گوشم
 در ما از شتریب یلیخ یحام با تو کردم،ینم اشتباه پس-

 شو حرص اونقدر صبح کھ بود ھمون واسھ ،یارتباط
 تو بزنھ، حرفارو اون داشت حق اثیغ پس ،یزدیم

  داداش؟ زن یکرد چکار
  :کنمیم پتھ تتھ و شودیم گرد چشمانم

  ...من فقط، من، ،یکنیم اشتباه ،یدار تو فراز،-
 توقع یحام از متاسفم، واقعا داداش، زن نگو یچیھ-

 یحام کار زدانی تصادف معلوم کجا از اصال نداشتم،
  ھان؟ نباشھ؟

 بدم، حیتوض برات کن صبر ؟یگیم یدار یچ فراز-
  !یکنیم فکر کھ ستین ینیا موضوع

 ستین بد بشنوم، نامردش خود زبون از دمیم حیترج-
  ...بذارم دستش کف شو حق تا دفترش برم
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 داغ سرم رد،یگیم اکو گوشم در ممتد یھا بوق یصدا
  :کنمیم زمزمھ و شده

  ...فراز یوا فراز-
 پوشم،یم لباس روم،یم کمد سمت شوم،یم بلند عجلھ با

 روم،یم رونیب بھ و اندازم یم سر یرو را چادرم
  .دیآ یم سرم پشت کایال
  !باشھ ریخ تا؟یگ کجا-
  !زدم گند بدم زدم، گند ست،ین ریخ کا،یال ستین ریخ-
  مگھ؟ شده یچ-
  .دارم یواجب کار فعال کنم،یم فیتعر امیم-

 را یحام شماره یفور و زنمیم رونیب خانھ از
  :میگویم ھول با شنومیم را شیصدا کھ نیھم رم،یگیم
 با داره فراز برو، اونجا از نمون، دفتر تروخدا یحام-

  !نمون یحام نمون سراغت، ادیم پر توپ
 چرا تو اومده، خوش اد،یم کھ ادیم تا؟یگ شده یچ-
  ؟یھول نقدریا
  ؟یفھمیم ده،یفھم مونو نیب ھیقض فراز یحام یوا-
  !دیفھمیم دیبا کھ باالخره بفھمھ،-
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 اونجا از شو، روشنت افکار نیا الیخیب تروخدا یحام-
  .بزنم حرف باھاش بلکھ امیم دارم منم برو،

  .کنمیم حلش خودم خونھ، برگرد تا،یگ یایب خوادینم-
 مرا ینگران لیدل یحام کنم،یم قطع را تماس کالفھ

 ریگ یتاکس بشود تا بروم ابانیخ سر تا دیبا فھمد، ینم
  .آورد

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣٠پارت#
  

 چد،یپیم مقابلم یکس گذرم،یم کوچھ چیپ از کھ نیھم
 نگاه شوم،یم پرت عقب بھ شوکھ و میگویم یبلند نیھ

 سمتم دستش و دھدیم چرخ صورتم یرو را چندشش
 شدت با قلبم چسبم،یم سرم پشت وارید بھ کھ دیآ یم
  .ام گرفتھ گر جانیھ شدت از و تپدیم
  نھ؟ ،ینداشت دنموید انتظار ھیچ-
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 غیج و بندم یم چشم کھ دیآ یم صورتم سمت دستش
  :زنمیم
  !کثافت نزن من بھ دستتو-
  !فھیح نکن پاره تو حنجره کوچولو، مامان آروم شیھ-

 درون و گذاردیم وارید یرو بدنم اطراف را دستانش
  :دیگویم صورتم

 نیا بگو، راستشو بپرسم، یزیچ ھی ازت اومدم امروز-
  ھ؟یحام ی بچھ بچھ،

 مشامم در کھ تنش یبو فشارم،یم ھم بھ را چشمانم
 ترس با ست،ین خودم دست کند،یم بدتر را حالم چدیپیم

 ضربھ اش نھیس قفسھ بھ و زنمیم چنگ را چادرم
 چیپ ھم در ام روده و دل رد،یبگ فاصلھ من از تا زنمیم
  :شودیم دهیشن گوشم کنار شیصدا کھ خوردیم
 من سوال خانم خوشگل آخھ؟ یلرزیم نقدریا چرا-

 ھستم، تم تولھ نیا و تو نوکر تایگ نیبب نداره؟ جواب
 ھی فقط دلربا؟ آخھ شھیم یچ باش، من مال شب ھی فقط

  .بدم بھت یبخوا یچ ھر دمیم قول شب،
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 و دھمیم ھلش د،یآ یم باال حلقم تا ام معده یمحتوا
 انھیوحش کھ ردیگیم را میبازو زنم،یم عوق شیپا کنار

  :زنمیم ادیفر
 نجایا یکس خدااااا یا نجا،یا از برو ،یعوض کن ولم-
  ست؟ین

  :زنمیم ضجھ
  ...خدااااااا-

 چنگ را میبازو باز زنم،یم عوق و افتم یم سرفھ بھ
  .شودیم سفت دھانم مقابل دستش و زندیم
 خودم با زور با وگرنھ تا،یگ نشو یوحش ش،یھ-
 ھز خودت کھ کنمیم نابودت و ستین یطور برمت،یم
  !یکن

 میپاھا نیب یسیخ حس با چکد،یم وقفھ یب میھا اشک
 را دستم آرنج ناخداگاه شود،یم گرد زده وحشت چشمانم
 جدا دھانم یرو از دستش تا کوبمیم شکمش درون
  :زنمیم ضجھ جان عمق از شود،

 یب... یعوض... کنھ لعنتت خدا... ام بچھ... ام بچھ-
 بچمو ایخدا ؟یخوایم یچ جونم از گمشو برو... شرف

  !یکشت
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 پاچھ یسیخ یرو او نگاه و زنمیم چنگ شکمم بھ
 یبرم عقب بھ یقدم وحشت با و شودیم زوم شلوارم

 دور دمید از و دودیم یسمت بھ کھ کشدینم یطول دارد
 یدید با و گذارمیم شکمم ریز را لرزانم دست شودیم

  ...کنمیم نگاه اطراف بھ تار
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣١پارت#
  
 یحام شماره کشم،یم رونیب را لمیموبا چطور فھممینم
 ھیتک وارید بھ و جوشدیم اشکم چشمھ کنم،یم لمس را
 آن از را فراز یصدا شود،یم وصل تماس زنم،یم

  :شنومیم خط یسو
  !یکن کارو نیا ینداشت حق ،یحام ینداشت حق تو-

  :دیگویم یخونسرد با کھ ست یحام متعاقبش
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 یحق چھ دارم، یحق چھ من یبگ یستین آدمش تو-
 کھ نکردم ییخطا سرت، رو ننداز صداتم فراز، ندارم
  !بدم پس جواب تو واسھ بخوام

 را حالم مرد دو نیا بحث یصدا دنیشن اوضاع نیا در
  :زنمیم ادیفر ھیگر با کند،یم بدتر

  !برس دادم بھ... یحام-
  :چدیپیم گوشم در ینگران با یحام یصدا

  تا؟یگ شده یچ-
  !رهیم دست از داره ام بچھ... ام بچھ یحام-
  :کشدیم ادیفر او و زنمیم ضجھ و
  ؟ییکجا االن-
  :کنمیم زمزمھ ھیگر با
  !برسون خودتو کام،یال خونھ کینزد-

 و شودیم خم میزانوھا کنم،یم قطع یحال یب با را تماس
 زنم،یم زانو نیزم یرو چدیپیم کمرم در کھ یدرد با

 را حنانھ خالھ و کایال یصدا کھ نگذشتھ یچند ھنوز
  :شنومیم
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 نیھم نباش، نگران جانم تایگ بده، مرگم خدا... تایگ-
  .رسھیم اورژانس االن
 آمبوالنس ریآژ یصدا کھ کنمیم ھیگر کایال آغوش در
 کھ شومیم حمل برانکارد یرو زند،یم زنگ گوشم در

  :رسدیم گوشم بھ یحام یصدا
  !امیب ھمراھش خوامیم دیکن صبر-

  .ردیگیم را دستم بار نیاول یبرا و ردیگیم یجا کنارم
 باش آروم تا،یگ ستین یچیھ ست،ین یچیھ... تایگ-

  .زمیعز
  :کنمیم زمزمھ و چکدیم نییپا چشمم گوشھ از اشک

 بشھ شیطور بچم اگھ یحام یوا دم،یترس یلیخ یحام-
 اون از من گذرم،ینم نامرد اثیغ اون از من ؟یچ
  .نگذره ازش خدا... کنھ لعنتش خدا گذرم،ینم شرفیب

  .ردیگیم خون را چشمانش
 روز نیا بھ رو تو اون ؟یعوض اون بازم اث؟یغ-

  .ذارمیم دستش کف شو حق یعوض آشغال کشونده؟
 یدگیرس من بھ یپرستار یطرف از بندم،یم چشم درد با
 گرفتھ محکم را دستم مدت تمام یحام یطرف از کند،یم
  .دھدیم نوازش و
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣٢پارت#
  
 عمل اتاق بھ زود یلیخ و شودیم گرفتھ تماس دکترم با

 را انتظارم اتاق در پشت کایال و یحام شوم،یم تیھدا
 را ممیوخ روز و حال و رسدیم راه از دکتر کشند،یم

 یحس یب آمپول شود،یم کار بھ دست یفور ند،یبیم کھ
 سقف بھ اضطراب با کند،یم خوش جا کمرم درون

 پسرم روز و حال از مدام و مانم یم رهیخ سرم یباال
 یپرستار تنھا کنم، ینم افتیدر یجواب چیھ پرسم،یم

 کھ نگذشتھ یزیچ دارد، را کردنم آرام قصد مدام
 ھق و آورد یم در را اشکم فرزندم ی ھیگر یصدا

  :زنمیم
  ...زدانی یوا... زدانی-

@shahregoftegoo



 بھ را پسرم کھ گرفتھ راه چشمانم کنار از اشک
 اقیاشت با من و مییگر یم دو ھر چسبانند،یم صورتم

  .کنمیم بوسھ غرق را صورتش میھا اشک انیم
  ...پسرم جانم مامان، جانم-

  :چدیپیم گوشم در پرستار یصدا
 حیصح پسرت نشده، یچیھ ؟یبود نگران یالک یدید-
  .سالمتھ و

 جدا من از را پسرم کھ است پر بغض از ھنوز میگلو
  .کنندیم

 داده را بشیترت یحام کھ یاتاق بھ عمل اتمام از بعد
 با کھ نمیبیم را کایال و یحام اتاق داخل شوم،یم تیھدا

 تخت یرو پرستارھا کمک بھ کنند،یم میتماشا ینگران
 یحام ستند،یا یم کنارم دو ھر کھ کشمیم دراز اتاق

  .چرخاندیم صورتم یرو را نگاھش
  تا؟یگ یخوب-
  .بوسدیم را ام یشانیپ کایال کھ بندم یم چشم بغض با
 ایدن شو خالھ گریج باالخره تا،یگ گمیم کیتبر-

  .یآورد
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 اتاق وارد را پسرم تخت کھ زنمیم لبخند بغض با
 سمت بھ را ما توجھ و چدیپیم اش ھیگر یصدا کنند،یم

  .ردیگیم قرار تخت کنار یحام کشاند،یم خود
  !پدرشھ ھیشب چقدر پسر نیا ایخدا-

  :دیگو یم کایال کھ زنمیم یتلخ لبخند
  !آخھ ییکوچولو چقدر تو خالھ، فدات یالھ-
  :میگویم بغض با
  ؟یبد خبر مامانم بھ شھیم کایال-
  .حتما زمیعز آره-
 باالخره کشم،یم یقیعم نفس و بندمیم چشم درد با

  :کنمیم زمزمھ دل در د،یرس انیپا بھ انتظارھا
 نیبب ،یدار حضور اتاق نیا داخل ھم تو حتما زدانی-

 پس زدان،ی توئھ ادگاری نیا پسرتو، شاه نیبب پسرتو،
  !باش داشتھ ھواشو خودتم

 کھ ست یحام کنم،یم باز چشم رد،یگیم را دستم یکس
  .دارد آغوش بھ را پسرم

 مثل درست ھ،یداشتن دوست یلیخ بچھ نیا تایگ-
  !خودت
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  :کنمیم زمزمھ گذارد، یم آغوشم در کھ زنمیم لبخند
  ...پدرش ادی بھ... زدانی ذارمیم اسمشو-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣٣پارت#
  
 ام کرده انتخاب پسرم یبرا کھ ینام از یحام و کایال

 کھ ھستند پسرم و من نیبال بر دو ھر کنند،یم استقبال
  :دیآ یم فراز متعاقبش و اتاق در یصدا

  !اهللای-
 دستھ با فراز م،یزنیم زل اتاق در بھ تعجب با سھ ھر
 نگاه ھمھ از اول و شودیم وارد دارد دست در کھ یگل
 دهیفھم کجا از او کھ متعجبم کند،یم یحام بھ یا یجد
 را گل دستھ و دیآ یم جلو ھستم، مارستانیب نیا در من
  .دھدیم کایال دست بھ
  .داداش زن سالم-
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 شود،یم جلب پسرم یرو نگاھش کھ دھمیم جواب آرام
 شیپ یکم زند،یم زل او بھ شعف با و شده باز اخمش

 با کند،یم نوازش را پسرم کوچک دست و دیآ یم
  :دیگویم دارد گلو در کھ یبغض

 خودت ھیشب چقدر پسرت ینیبب ییکجا داداش زدانی-
  !شده
 در را اش مردانھ ھیگر فراز کھ کنمیم بغض ھم من

 دوختھ یحام بھ ام یاشک نگاه کند،یم آزاد اتاق یفضا
 بنددیم چشم آرامشم یبرا و کشدیم یسخت نفس شود،یم
 دھم،یم تکان سر باشم، آرام فھماندیم من بھ ینوع بھ و

 اشک و گذاشتھ بچھ تخت لبھ را دستانش تاثر با فراز
 یوانیل و گذاردیم زیم یرو را گل دستھ کایال زد،یریم

  .ردیگیم فراز سمت آب
 زائو، سر باال نکن ھیگر ینجوریا پسرخالھ، ایب-

  !دهیکش عذاب یکاف حد بھ خودش نکن، بد حالشو
 و ردیگ یم فاصلھ بچھ تخت از کایال حرف نیا با فراز

  .ردیگیم کایال از را وانیل
  .ممنون-

  :پرسد یم اخم با یحام کھ رودیم فرو سکوت در اتاق

@shahregoftegoo



  ؟یدار خبر اثیغ از-
 یحام ھمانند و دھدیم کایال دست را یخال وانیل فراز
  .نشاندیم چھره بھ اخم

  چطور؟ نھ،-
  :دیگویم تیجد با و دھدیم تکان سر یحام

 بھ ذارمینم گھید بده، پس دیبا رو زایچ یلیخ تقاص-
  !بده ادامھ غلطاش

  :پرسدیم متعجب فراز
  کرده؟ چکار اثیغ مگھ؟ شده یچ-

  :دیگو یم تیعصبان با یحام
 و تایگ جون تا بود نمونده یزیچ بدون نویا فقط-

 بذار، حاال کنمیم شیحال! بندازه خطر بھ تو برادرزاده
 دلش یغلط ھر کھ ستین کار و کس یب تایگ بفھمھ دیبا

 مجبورم نینگرفت جلوشو تو و یحاج بکنھ، بخواد
  !بشم کار بھ دست خودم

  .شودیم خارج اتاق از و
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣۴پارت#
  
  .دوزم یم چشم کایال بھ ترس با
 تر وونھید اثیغ نکنھ، یکار بگو دنبالش، برو کایال-

  .حرفاست نیا از
 تعجب با فراز دود،یم یحام یپ و دھدیم تکان سر کایال

  .دیآ یم سمتم
  ھ؟یچ موضوع شده؟ یچ داداش زن-
 از ادیفر و داد یصدا کھ بدھم حیتوض خواھمیم

 جا از ترس با قلبم شود، یم بلند مارستانیب یراھرو
 بھ نیپرو و حانھیر مامان یصدا یوقت شودیم کنده

 بھ کھ زنمیم زل فراز بھ وحشت با رسد،یم گوشم
 وضوح بھ شده، خبر چھ ندیبب تا دودیم اتاق رونیب
  :دیگویم حانھیر مامان کھ شنومیم
 یکرد فکر ،یریبگ جاشو تا یکشت منو پسر تو-

 بابات ننھ یبود آدم اگھ تو حروم، بھ نمک یا دم؟ینفھم
 پرورشگاه تو یبر تا خدا امون بھ کردنینم ولت
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 یاومد عمل بھ یا بتھ چھ ریز از سین معلوم ،یبمون
 یخورد منو نمک و نون ،یحروم بھ نمک نجوریا کھ
  ؟یبگذرون خوش زنش با تا یختیر پسرمو خون و

 یدھان بد نیا ندارم باور شده، گرد وحشت با چشمانم
 بد یحام با نطوریا کھ باشد حانھیر مامان یسو از

  :زندیم داد کھ است نیپرو متعاقبش زند،یم حرف
  !رهینم ازش یانتظار نیا جز گھ،ید مادره و پدر یب-
 یحس یب ھنوز اما شوم،یم زیخ مین رتیح و شوک با
 آزارم میھا ھیبخ و شودیم حس میپاھا در یکرخت و
 را شده ریدرگ آنھا با کھ یپرستار یصدا دھد،یم
 ماجرا ریگیپ تا دیآ یم کھ است حراست بعد و شنومیم

 یافتضاح حال آنقدر من و کندیم ھیگر پسرم شود،
 کم کم صداھا د،یآ ینم بر من از یکار چیھ کھ دارم

 انینما در چھارچوب انیم یشخص کھ کندیم فروکش
 حاج اندام کھ است پسرم ھیگر یصدا یپ گوشم شود،یم

 او بھ و ردیگیم رعشھ تنم تمام نم،یبیم میروبرو را بابا
 کھ ییجا تا ستاده،یا میتماشا بھ دست بھ عصا زنمیم زل
 یعنی بودم، دهیند عصا با را او چوقتیھ دارم ادی بھ

 یبرا عصا از تا کرده دهیخم نیچن را او زدانی داغ
 ینم یحس چیھ نگاھش از رد؟یبگ کمک برداشتن قدم
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 او و چکد یم نییپا چشمانم از اشک اراده یب خوانم،
  .کندیم اندازم بر اش یجد نگاه با ھمچنان

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣۵پارت#
  

 داردیبرم جلو بھ یقدم مانده، خشک او یرو ماتم نگاه
  :دیگو یم و
 بچھ وجب ھی از بخوام یروز کردمینم فکرشم یحت-

 د؟یکرد خودتون با یفکر چھ یحام و تو بخورم، رکب
 نمیبب اصال مونھ؟یم نجوریھم زمونھ دیکرد فکر

 سرد داغش دیگذاشت شھ؟ خشک زدانی خاک دیگذاشت
 کھ دونستنیم اگھ نھ دونن؟یم مادرت و پدر نمیبب شھ؟

 کھ یکرد چکار نیبب ذاشتن،ینم تنھات نجوریا
 گفت حانھیر اول روز ھمون از دن،یبر ازت ینجوریا

 زدانی گفتم نبود، بدھکار گوشم ،یستین ما تن وصلھ
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ِ  تو اما ھ،یعاقل دختر البد کنھ،ینم اشتباه  دویسف شیر من
  !یداد یباز ھم

 یلیدل چھ بھ دانمینم یحت شود،یم اشک از پر چشمانم
 اشک متعجب شنوم،یم را ھا زبان زخم نیا دارم

  :میگویم بغض با و زمیریم
 شو و شست شمارو مغز یک بابا؟ حاج ھیچ من یخطا-

  داده؟
 یحام یعصب چھره بھ نگاھم شود،یم اتاق وارد یکس
 ھزار با را شیصدا د،یآ یم درد بھ دلم و افتد یم

  :آورد یم نییپا کنترل
 یجا نھ نجایا م،یزنیم حرف رونیب نیایب عمو-

  .صحبتا نیا یبرا یخوب زمان نھ ھ،یمناسب
  :زندیم ادیفر و چرخدیم سمتش بابا حاج

 بھ یندار حق بشنوم، صداتو یحت خوامینم شو خفھ-
  !عمو یبگ من

  .دھمیم تکان را دستانم مات
 رفتار ما با ینجوریا کھ دیدیشن یچ دیبگ بابا حاج-
 نھ؟ مگھ اثھ،یغ آقا سر ریز نایا تمام دونمیم من د؟یکنیم

  !کرده پر رو شما کھ اونھ
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  .چرخدیم سمتم زیت
  !داره شرف تو مثل یعروس بھ سگش اثیغ-
 یحام کھ ام زده زل او بھ ناباور و شکستھ یقلب با

  .گذارد یم او شانھ یرو را دستش
 یرو تو رومون نذار ،یریم یدار رو یراھ بد عمو-

 یب ھی از تیحما واسھ نکرده ییخدا نذار شھ، باز ھم
  !سمیوا روت تو گناه

 کھ ینکرد چکار گھید ؟یکن یخوایم یغلط چھ مثال-
 زدان،ی بھ یکرد حسادت تو ھان؟ ،یبد انجامش قراره

 یپا جا پاتو یخواست تو عروسمو، یداد بیفر تو
 رو مادر و پدر زدانی نکھیا از تو ،یبذار من زدانی

 یکرد الیخ ،یکردیم یحسود اول از ھم داشت سرش
  دم؟یفھمینم

 ستادهیا اتاق در کنار ھم نیپرو و حانھیر مامان حاال
 نیا یبرا دلم زم،یریم اشک یناباور با من و اند

 بدش حال نیا مسبب است، گرفتھ یحساب یحام غربت
  !من فقط ھستم، من فقط
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣۶پارت#
  

  .برد یم شیموھا بھ یچنگ و زندیم یشخندین یحام
 درست، نداشتم مادر و پدر من... ھھ... حسادت؟-
 مادرشو و پدر کنھ حفظ خدا جونش، نوش داشت زدانی

 بشکونن، دل و ستنیوا من یرو تو بلدن نجوریا کھ
 من اتفاقا عمو، حاج نداره حسادت مادر و پدر داشتن

 پسراتونو یھوا شماھا دمیدیم یوقت کردمیم فیک
 یخوشبخت خاطر واسھ کردمیم فیک د،یدار اونجور

 دامادتون امیب کھ نیزنیم من یرو بھ نیایم دخترتون
 و چشم یحام دیگفت اول از نکھیا حساب؟ چھ رو شم،
 میگل بلده شده، بزرگ نیحس حاج سفره سر پاکھ، دل

 کرده، کار شینوجوون از بکشھ، رونیب آب از خودشو
 حاج از یا ذره یحت گرفتھ، خودش یزانو بھ دستشو

 بعد و کرد شروع یکارگر با نخواستھ، کمک نیحس
 نداره حسادت نایا. بخوره خودشو یبازو نون تونست

 داشتم، یا یزندگ نیچن کھ افتخارمھ من عمو، حاج
 مثل نشدم، سرخونھ دوماد ھا یلیخ مثل کھ افتخارمھ
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 خودمھ، بیج تو دستم خورم،ینم بابام مال از ھا یلیخ
 کھ نگو ینجوریا پس ست،ین گوشم تو ھم یکس منت

  !چسبھینم من بھ ھا وصلھ نیا
 ادامھ و ندینشیم نیپرو و حانھیر مامان یرو نگاھش

  :دھدیم
 ذارهیم ییھا خونھ تو ھاشو فرشتھ کھ برم خدا قربون-

 گم،یم رو تایگ ن،یندونست شماھام دونن،ینم قدرشو کھ
 تھمت بھش دیدار االنم یحت و نیندونست قدرشو

 سرش رو نیاومد بھش دادن یسالمت سر یجا ن،یزنیم
 واسھ دونمیم خوب کھ من ندونھ یک ھر د،یکشیم ھوار
 ٩ شماھا ترس از د،ینکش کھ ھا یسخت چھ زدانی پسر
 راحت یلیخ کرد، میقا وجودش تو رو بچھ اون ماه
 پسش تونستیم راحت یلیخ کنھ، سقطش بره تونستیم

 فھمم،ینم یول آورد، اشیدن بھ و موند اما بره، و بندازه
 مون یزندگ آخر روز تا ما از عده ھی چرا فھممینم
  !میکرد بد ایسر ھی با کھ میکن قبول میخواینم

  .گرددیم بر بابا حاج سمت
 نھ کردم، خطا من نھ توئھ، ی نوه بچھ نیا یحاج-

  !ات نوه زدانھ،ی بچھ نیا گذاشت، کج پاشو عروست
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 خارج اتاق از شتاب با و گذرد یم آنھا کنار از
 رم،یگیم صورتم یرو را دستم و زنمیم ھق شود،یم

 نیا از تا نمانده یزیچ است، کباب یحام یبرا دلم
  .برسم یخفگ مرز بھ احساس

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣٧پارت#
  

 با را بچھ زند،یم زل بچھ تخت بھ رتیح با بابا حاج
  :زنمیم داد و دارمیبرم تختش درون از یسخت

 نھ شمام، عروس نھ من د،یبر نجایا از رون،یب دیبر-
 تونو اسم یحت ستمین حاضر گھید شماست، نوه بچھ نیا

 د،یبذار تنھام بشنوم، ھمسرم مادر و پدر عنوان بھ
  !نمیبب تونو کدوم چیھ خوامینم

  .دیآ یم اتاق بھ پرستار
 رو دیگذاشت مارستانویب د؟ینرفت ھنوز شما خبره؟ چھ-

  !سرتون
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  :میگویم ھیگر با پرستار بھ رو
 برن، نجایا از دیبگ بھشون منن، مزاحم نایا خانم-

  .نمیبب شونو کدوم چیھ خوامینم
  . رودیم نیپرو و حانھیر مامان سمت پرستار

  .خانما دییبفرما نزدم، صدا حراستو تا رونیب دییبفرما-
  :شودیم بلند نیپرو یصدا

 حسابت بھ مادرم و پدر کردن فیخف و خوار واسھ-
 ھر االن تا ھان؟ ؟یھست یک یکرد فکر د،یرس خواھم

  !ذارمینم گھید اما ،یکرد یخواست یغلط
 رونیب اتاق از شوندیم مجبور پرستار بلند یصدا با

 ھم او بھ پرستار کھ دودیم اتاق داخل کایال بروند،
  :توپدیم
 یکاف اندازه بھ شده، تموم مالقات وقت خانم، رونیب-

  !دیکرد شلوغ امروز
  :دیگویم آرامش با کایال
  !بمونم دیبا ھمراھشم، من-

 خارج اتاق از غر غر با و دیگوینم چیھ پرستار
 کھ طور ھمان من و شودیم کینزد کایال شود،یم
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 را میھا شانھ کایال زنم،یم ھق دارم آغوش بھ را زدانی
  :دیگویم لب ریز و دھدیم ماساژ

 تو از امان... باد بر دھدیم را سبز زبان سرخ سر-
  .دتونیپل افکار از امان... خالھ

 کردنم آرام در یسع کایال و میگر یم شکستھ یدل با
 با کند،یم ساکتش و ردیگیم آغوشم از را زدانی دارد،
 اتاق پنجره بھ را سردم نگاه و کشمیم دراز درد

  :کنمیم زمزمھ و دوزمیم
 رفتارشون از واقعا من نشو، ناراحت من از زدانی-

  ...خستھ... ام خستھ
  :دیگویم کایال کھ است دار خش و گرفتھ میصدا

 نایا بھ عقل زهیر ھی چرا آخھ، کنھ چکارشون بگم خدا-
 از یکی نیا زائو، زن سر باال انیم خدا؟ یا ینداد
 آدرس رفتھ فرازه، ریتقص ھمش تر، عقل کم یکی اون

 البتھ نجا،یا اومده پاشده گرفتھ مامانم از مارستانویب
 متعجب خودشم نگفتھ، یچیھ مادرش و پدر بھ گفت
  .شد داشونیپ ھوی کجا از نایا بود

 کھ است دلم روز و حال مھم ندارد، تیاھم میبرا چیھ
  !است گرفتھ یحساب

@shahregoftegoo



  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣٨پارت#
  

 مدام زدانی ندارم، یحام از یخبر من و شده شب
 بدھم، او بھ تا ندارم یریش چیھ من و کندیم ھیگر

 از خواھمیم کایال از پسرم، دنیکش یگرسنگ از کالفھ
  .بدھند خشک ریش پسرم بھ بخواھد پرستار

 با بردیم پسرم دھان بھ را شھیش کھ یحال در کایال
  :دیگویم حرص

  !رفتن و خشکوندن رتویش اومدن-
  .فشارمیم چشمانم یرو درد با را دستم

 لحظھ اون ادی یحت خوادینم دلم اصال کا،یال کن بس-
  !فتمیب
 نگاه خوردیم ریش ولع با کھ پسرم بھ یناراحت با
  :میگویم و دوزمیم
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 واقعا کردن، یحام بار اومد در دھنشون از یچ ھر-
  !ام زده خجالت یحام یرو از
  .کندیم نگاھم تعجب با
 نیایب یگفت یرفت تو مگھ ؟یباش زده خجالت چرا تو-
 یلیخ یلیخ حرفاشون درستھ ن،یبگ یحام بھ نارویا

  !یندار ھیقض نیا تو یریتقص کھ تو یول بود، حانھیوق
  .کشمیم یقیعم آه
  .دیشن حرفارو اون من خاطر بھ-
  !تایگ نگفتن راهیب و بد کم ھم تو بھ-

  .دھمیم تکان سر آرام
 اون یبرا یچکاریھ من یول کرد، تیحما ازم یحام-

  !نکردم
 در را زدانی کھ ھمانطور رد،یگیم یجا تختم کنار آرام

  .دارد آغوش
 تو حق از بگذره خودش حق از واقعا، گرم دمش-

  .گذرهینم
 نوازش را پسرم کوچک دست و زنمیم لبخند آرام

  :دیگویم کایال کھ دھمیم
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 شوھرش و کایمل گفت زد، زنگ مامانم یراست آھا-
 ادیب نتونستھ امروز بخوام عذر ازت گفت دن،یرس

  .رسوند سالم بھت یکل دنت،ید
  .زنمیم لبخند

 واسھ ،یافتاد دردسر تو ھم تو روشن، چشمتون-
 ،یبود یم ات خانواده شیپ دیبا االن من خاطر

  !اومدن ھات خواھرزاده یناسالمت
  .فشاردیم آغوشش در را زدانی و زندیم لبخند

  !خب خواھرزادمھ ھم یفسقل نیا-
  .کنمیم نگاھش مھر با
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٣٩پارت#
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 زنم،یم زل سقف بھ و گذارمیم سرم ریز را دستم
 نجوا و گذاردیم تخت درون آرام کایال و دهیخواب زدانی
  :کندیم
  !خالھ یانگشت بند آخھ، ییکوچولو چقدر تو ننھ یا-

  .زنمیم ینیغمگ لبخند
 ھم تو مزاحم ینجوریا ان،یب زودتر مامانم کاش-

  .شمینم
  .کندیم اخم

 احساس بودن تو کنار از نظرت بھ االن من-
 نقدریا من با شھیھم چرا تو اصال دارم؟ یتینارضا
 ھمون ھنوز تو اما دوستتم، ماھھ چند ؟یکنیم تعارف
  .من با یدار اولو اخالق

 سمتش عجلھ با او و خوردیم زنگ ھمراھش تلفن
 بھ ینگاھ شود، داریب زدانی شیصدا با مبادا تا دودیم

  :دھدیم جواب اخم با و کندیم لیموبا صفحھ
  خالھ؟ پسر بلھ-

 چشم کایال بھ دقت با پس است، فراز کھ شومیم متوجھ
  .دوزمیم
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 ناراحتھ، کھ بلھ... چطور؟ خوابن، بچھ ھم تایگ ھم نھ-
 و خالھ نباشھ؟ ناراحت چرا اصال ناراحتھ، ھم یلیخ

 نیا حقش تایگ کردن، تا بد یلیخ یلیخ خالھ شوھر
 یدونیم چیھ ترکوندن، زدن کھ ھم رو یحام آقا نبود،

 طفل نیا بھ نداره ریش تایگ شماھا حضور خاطر بھ
 نش،یترسوند کھنیا بابت خب چرا؟... بده؟ معصوم

 خشک رشیش نیدار توقع بعد ن،یکرد ناراحتش
 ریش میشد مجبور نمونده، گشنھ بچھ رینخ... نشھ؟

 نیھم... نجایا یایب ستین الزم شما... بھش میبد خشک
 پاشو حالش نیا با مونده نیھم واال... گمیم من کھ

 تایگ... دیکن شھیش تو رو خونش تا شما، خونھ بذاره
 شماھارو از یکی عنوان چیھ بھ منم ما، خونھ ادیم
 خالھ پسر ھست، کھ نیھم بلھ... دنشید دیایب ذارمینم

 اونا، مثل یکی ھم تو نکن، جدا ات خانواده از خودتو
 من صد یحرفا نبود ات خانواده مثل تفکرت اگھ شما

  !یکردینم باور خانو اثیغ غاز ھی
 کھ خوب چقدر کنم،یم انداز بر را کایال تعجب با
 تا گذرد یم یکم زند،یم فراز بھ مرا دل حرف نطوریا

 یم در را فراز یادا اخم با و کندیم قطع را تماس
  :آورد

  !خودمون خونھ ارمیم داداشو زن امیم-
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 فقط درد با اما بخندم خواھمیم آورده در کھ ییادا بھ
  .بندمیم چشم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴٠پارت#
  

 مشھد سمت بھ فردا صبح نیھم کھ دھدیم خبر مادر
 با نکھیا یرو خوشحالم، بابت نیا از من و ندیآ یم

 دهیشن کھ ییحرفھا از ندارم، را رمیبگ تماس یحام
 فکر احوالش و او بھ شدت بھ اما ام، زده خجالت

  .کنمیم
 از کایال بعد یکم و خوردیم زنگ اتاق تلفن بعد روز
 است، خواب میپا یرو زدانی رود،یم رونیب اتاق
 زنمیم حرف او با و کنمیم نوازش را اھشیس یموھا

 کی با یمسن خانم و خوردیم اتاق در بھ یا تقھ کھ
 دقت او بھ یوقت شود،یم وارد کمپوت و ینیریش پاکت

 یحام خوانده مادر" خانم نویم" شومیم متوجھ کنمیم
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 چھره بھ گذشتھ، دارمانید نیآخر از ماه چند است،
  .دیآ یم جلو کھ زنمیم لبخند مھربانش

  چطوره؟ حالت مبارک، دهیرس نو قدم دخترم، سالم-
  .دیآورد فیتشر دیدیکش زحمت یلیخ خانم، نویم سالم-
 گفت کھ شد نیا نبود مالقات زمان مادر، اس فھیوظ-

  .نمتیبب امیب بتونم من تا نییپا ادیب دیبا ھمراھت
 یخستگ با و گذاردیم زیم یرو را ینیریش پاکت
  .ردیگیم یجا ام یکنار یصندل

  !پسرو شاه نیا نمیبب بده-
  :دیگو یم نشاط با کھ گذارمیم آغوشش در را زدانی
 برات خدا زنھ،ینم مو امرزشیخداب یبابا با ماشاهللا-

  .جان تایگ کنھ حفظش
  کجان؟ نیحس عمو پس ممنونم، یلیخ-
  .رسوند سالم بھت یلیخ موند، نیماش تو نییپا-
  .باشن سالمت ممنون،-

  :دیگویم و شودیم اتاق وارد پرستار لحظھ نیھم
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 زم؟یعز یبھتر ؟یندار یمشکل یجواھر خانم خوب-
 ادیم دکتر ،یبش مرخص قراره گھید ساعت کی تا
  !نتیبب

  :میگویم و کنمیم شیتماشا مات
  ...آخھ بمونم؟ عصر تا شھینم-
  :دیگویم و کندیم نگاھم خانم نویم
 کسالت مارستانیب یفضا مادر؟ یبمون یخودیب چرا-

  .یریبگ جون بخور یکاچ ھی الاقل خونھ برو آوره،
  :میگویم خانم نویم بھ رو کھ رودیم پرستار

 کایال خونھ مدت نیا من ،یستین بھیغر کھ شما آخھ-
 ستین صالح اومده، مھمون براشون حاال اما بودم،
 بمونم بھتره ان،یم دارن مامانم راستش برگردم، اونجا

 دونمیم البتھ کنھ، ھیکرا رو ییجا ھی بابا و برسن تا
  .شھیم ناراحت یلیخ بفھمھ کایال
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
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  ١۴١پارت#
  

  .کندیم ینیریش اخم
 خونھ یبر چرا یدار شھر نیا تو لیفام یوقت تا-

 یبخوا تو کھ مینباش نیحس حاج و من مگھ ؟یکن ھیکرا
  !یکن کارو نیا

  .دھدیم من بھ را زدانی و شودیم بلند یفور
  .ببره لویوسا کنھ کمک باال ادیب نیحس حاج بگم رمیم-
  :میگویم عجلھ با کھ رودیم در سمت و
 کھ نبود نیا منظورم دیکن باور عمو زن نھ یوا یا-

  !بشم شما مزاحم
  .دھدیم تکان ھوا در یدست

 بزرگتر حرف رو دختر، گذرهینم بد نیھمچ من خونھ-
 خونھ ھی اونجا، انیب میگیم مادرتم و پدر نزن، حرف

 دورمون میشیم خوشحالم تازه ،یحاج و من و درندشتھ
  !باشھ شلوغ

 و ام مانده یجا در مات شود،یم محو دمید مقابل از و
 لیتحو لبخند ناز خواب در کھ کنمیم نگاه زدانی بھ
  :میگویم وار زمزمھ دھد،یم
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 پدربزرگت و مادربزرگ خونھ تو اگھ زدان؟ی ینیبیم-
 یلیخ کھ ھستن آدما یسر ھی جاش بھ میندار ییجا

  .مھربونھ و پاک دلشون
 دستور و دیآ یم نھیمعا یبرا دکتر کھ زنمیم لبخند
 یناراحت با و دیآ یم کایال کند،یم صادر را صیترخ
  .کندیم من بھ رو

 چرا آخھ ن؟یحس حاج خونھ یبر قراره واقعا تایگ-
  خودمون؟ شیپ یاین چرا اونجا؟
  .دھمیم لیتحو لبخند

 مزاحم کھ ھتل، رمیم باشھ من خواست بھ اگھ واال-
 یلیخ خانم نویم ھم یطرف از اما نشم، تون کدوم چیھ

 صالح کا،یال دیدار مھمون شما نکھیا ھم کرد، اصرار
 ناراحت ازم تروخدا بشم، سربارتون منم کھ ستین

  .میریم نیحس حاج خونھ از انیب کھ بابا و مامان نشو،
  .کندیم نگاھم چپ چپ

 و کایمل شیپ دونمیم تا؟یگ آخھ یبودن سربار چھ-
 جز ییجا خواستینم دلمم اما ،یستین راحت شوھرش

  .یبمون ما خونھ
  :میگویم و کنمیم باز ھم از را دستانم
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  .بغلم ایب ،یزدلمیعز تو-
 دیآ یم آغوشم بھ و شودیم لبانش مھمان لبخند باالخره

  :دیگویم ھمانطور و
 یکس ھر خونھ خوادیم حاال دنت،ید امیم یبر جا ھر-

  !خالصھ ام پرو من باشھ،
  :شودیم دهیشن سرش پشت از خانم نویم یصدا

  ؟یزنیم ھیچ حرفا نیا دختر، چشم سر قدمت-
  .میخندیم زیر و میشویم جدا ھم از زده خجالت

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴٢پارت#
  

 م،یرویم منزلشان بھ خانم نویم و نیحس حاج ھمراه
 قول اما رفت، شان خانھ بھ و امدین مان ھمراه کایال

 کھ نیا از زده خجالت بزند، سر ما بھ زود یلیخ داده
 ھستم، معذب مدام ام، شده شان منزل ناخوانده مھمان
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 منزل بھ کم یلیخ کھ دانمیم اما بود، یحام الاقل کاش
 بھ کھ نیھم دارد، مستقل خانھ و زندیم سر نیحس حاج

 من از را زدانی م،یرسیم نیحس حاج ییالیو منزل
 اطیح ییبایز بروم، خانھ بھ تا کنندیم کمک و رندیگیم

 طیمح محو و رھاندیم وجودم از را شرم بزرگشان
 حرف او با بغل بھ زدانی ن؛یحس حاج شوم،یم بکرش

 با چون دارد، دوست را ھا بچھ یلیخ انگار و زندیم
 ست یفرصت منتظر مدام و آمده ذوق سر زدانی وجود

 و کندیم پھن میبرا یتشک خانم نویم کند، بغل را او تا
 تشک یرو آرام و کنمیم تشکر او از قلبم میصم از من
  :دیگویم کھ رمیگیم یجا
 خودمم راستش بپزم، برات یحساب یکاچ ھی برم-

  .کردم ھوس
  .زنمیم لبخند

  .ستمین زحمت بھ یراض نکنھ، درد تون دست-
 بھ را تپلش اندام و دھدیم تکان ھوا در یدست باز

  .رساندیم آشپزخانھ
  !دختر یزنیم حرفا چھ-

 دوزم،یم نگاه دلبازشان و بزرگ ییرایپذ و ھال بھ
 خانھ ادی مرا رنگ یالک یھا یپشت و فرش
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 یقدر بھ نجایا طیمح اندازد، یم میقد یھا مادربزرگ
 بکنم، را تصورش توانمینم یحت کھ دارد آرامش

  :رسدیم گوشم بھ آشپزخانھ از خانم نویم یصدا
 شتریب اتاق ھی یبزرگ نیا با ما خونھ دخترم، ببخش-

 شبا اصال گمونم نیحس حاج نباشھ اگھ اونم کھ نداره،
 خوب تونھیم اتاق اون تو فقط آخھ نبره، خوابش
  .انداختم نجایا جاتو نیھم واسھ بخوابھ،

  .زنمیم لبخند
  .راحتم من دیکن باور عمو؟ زن ھیحرف چھ نیا-

 را زدانی کھ ھمانطور و شودیم خانھ وارد نیحس حاج
  :دیگو یم دارد آغوش در
 نیا تو بچھ یصدا مدتھا از بعد اومدنت با عمو تایگ-

 مثل منم ،ینکن یبیغر وقت ھی عمو د،یچیپ خونھ
 یطور کوچولو زدانی نیا باش، راحت راحت پدرت،

 جداش خودم از ستمین حاضر کھ کرده باز جا دلم تو
  .کنم
  :بردیم باال را شیصدا و
 طعم تو و من کھ فیح ھ؟یآروم پسر چھ ینیبیم نویم-

  .میدینچش چوقتیھ نوزادو وجود
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 لشیتحو لبخند اما شود،یم مچالھ حرفش نیا با قلبم
  .دھمیم
 کھ کنھیم آرامش احساس تون بغل تو زدانمی حتما-

  .جان عمو نکرده ھیگر
  .کندیم مان نگاه کانتر یرو از خانم نویم
 م،ینیبب ھامونو نوه قراره ھنوز مرد، نخور غصھ-

 مون کالفھ غاشونیج یصدا خونھ نیا تو اونوقت
  .کنھ ازدواج یحام بذار حاال کنھ،یم
 از ردیگیم دلم و دوزمیم نگاه خانم نویم بھ تعجب با

 ھم فکرش یوا کند،یم رخنھ وجودم در کھ یفکر
  ...باشد من جز بھ یکس با یحام کندیم ام وانھید
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴٣پارت#
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 اصرار با نیحس حاج رسند، یم مادر و پدر عصر
 نجایا بھ تا دھدیم آدرس و ردیگیم من از را یگوش

 یبرا خانم نویم کھ کنمیم شان نگاه زده خجالت ند،یایب
 خوابم زدانی کنار رود،یم آشپزخانھ بھ شام تدارک

 را مادر و پدر یصدا کھ شومیم داریب یوقت و بردیم
 یم سمتم مادر کھ شومیم زیخ مین یسخت با شنوم، یم
  .ردیگیم آغوشم در کھ ست یاشک چشمانش د،یآ
 چرا شدم، زنده و مردم بار ھزار شتیپ برسم تا-

 کش نطوریھم یلعنت راه نیا انگار برعکسھ؟ شھیھم
  !ومدیم

 احساس زم،یریم اشک آرام و کشمیم بو را تنش
 را پدر رد،یگیم رنگ وجودم در مدتھا از پس آرامش

 از کھ ھستند آنھا بعد و رمیگیم آغوش در یدلتنگ با ھم
 نویم و نیحس حاج اند، آمده ذوق سر شان نوه وجود
 کمک بھ مادر حاال و رسندیم ما بھ یمھربان با خانم

 اطیح داخل نیحس حاج و پدر و رودیم خانم نویم
 خوردن بھ یزیچ و است شب. نوشندیم یچا سرسبز

 و رسدیم گوش بھ خانھ در یصدا کھ نمانده شام
 با کھ شنومیم را پدر و نیحس حاج یصدا متعاقبش

 و خودم یرو را ملحفھ کنند،یم یپرس احوال یشخص
  :کندیم پاره را دلم بند یحام یصدا کھ کشمیم زدانی
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  ...اهللای ؟ییکجا خانم؟ حاج-
 در را قامتش کھ نیھم و شودیم خیم در یرو نگاھم

 بر در را وجودم یسراپا جانیھ نمیبیم در چھارچوب
 کبارهی بھ و شده من مات نگاھش ھم او رد،یگیم

  :زندیم لب و رودیم باال شیابروھا
  !یکنیم چکار نجایا-
 نویم کھ کشندیم سرک آشپزخانھ از مادر و خانم نویم

  :دیگویم خانم
 بھ چھ م،یدار مھمون کھ تو ایب مادر، یاومد خوش-

  .میبنداز سفره میخواستیم یاومد موقع
 سالم مادر بھ رو و ردیگیم من از نگاه اجبار با یحام

 خاطر بھ نشناختھ را پدر اصال یحام انگار دھد،یم
 را خودم درد با است، شده متعجب من وجود از نیھم
 ھیگر و شودیم داریب زدانی کھ نمیبنش تا کشمیم باال

 یم جلو و دھدیم زدانی بھ را نگاھش یحام کند،یم
 یم اما کند، را کار نیا مادرھا مقابل ندارم انتظار د،یآ
  .دیآ
  .من بھ نشیبد-
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 از لبخند با را نگاھش نطوریھم و ردیگیم را زدانی
 آنسوتر یکم کھ زنمیم لبخند ھم من کند،یم جدا من
  .گذاردیم پا یرو را زدانی و ندینشیم
  !یفیک سر خوب مھمونات وجود با ماشاهللا خانم حاج-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴۴پارت#
  
  .شودیم خارج آشپزخانھ از سفره با خانم نویم
 نیا از ادینم دلش کھ یحاج نباشم؟ فیک سر چرا بلھ-

 از ھم ما بھتر، یکی از یکی ماشاهللا شھ، جدا بچھ
  .میاومد در ییتنھا
 و کند یم نگاه من بھ یرچشمیز و زندیم لبخند یحام

  :دیگو یم
 کردم الیخ رو، یجواھر یآقا نشناختم اول راستش-

  .ان یحاج دوست
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  :کنمیم زمزمھ و زنمیم لبخند
  !زدمیم حدس-
  :زندیم لب و دوزدیم صورتم بھ را نگاھش پرده یب
  ؟یخوب-

  :میگویم م،یشویم تنھا یوقت و دھمیم تکان سر آرام
 بھت بزرگ یخواھ معذرت ھی من ؟یچطور خودت-

  .بدھکارم
  .کندیم ینیدلنش اخم

  ؟یچ یبرا یعذرخواھ-
  :میگویم یشرمندگ با
  !بابا حاج و حانھیر مامان رفتار واسھ-

  .دوزد یم زدانی بھ را نگاھش و دھد یم تکان یسر
  .یندار یریتقص کھ تو سرت، یفدا-

  .دیآ یم آشپزخانھ از مادر
  .سفره یپا دینیبش شما بدم، رشویش من، دیبد رو بچھ-

  .شودیم مانع یحام
  !راحتم من من، بھ دیبد شو شھیش-
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 یحام دست بھ را شھیش و دھدیم تکان یسر مادر
 زل یحام آغوش در زدانی خوردن ریش بھ دھد،یم
 و من از ریغ شوند،یم جمع سفره یپا ھمھ کھ زنمیم

 کنارم و ندیچیم ینیس داخل مرا شام مادر ،یحام
 یحام از رفتھ خواب بھ کھ را زدانی سپس گذارد،یم
 یا مانھیصم جمع در شام بخورد، را شیغذا تا ردیگیم

 و شودیم شکستھ جمع خی زود یلیخ شود،یم خورده
 یم یحام شب آن شود،یم لیتشک یا یمیصم جمع
 خانواده و من خوابند،یم اتاق داخل آنھا سھ ھر و ماند

 است، راحت زدانی بابت از المیخ سالن، داخل زین ام
 کھ یزیچ دارند، را پسرم یھوا خوب یلیخ نجایا

 تا کھ ست یحام عطر یبو کندیم شتریب را آرامشم
 است بار نیاول یبرا و کنمیم استشمام خانھ در صبح

  .دانمیم کینزد نقدریا را حضورش کھ
 حاج و پدر رود،یم کارگاه بھ یحام بعد روز صبح

 من روند،یم ابانیخ سر پارک بھ زدن قدم یبرا نیحس
 بھ مادر کنم، حمام تا کنمیم استفاده فرصت از ھم

 زیتم لباس و دیشویم خوب ھم را زدانی و دیآ یم کمکم
 آماده داغ یچا و پختھ یکاچ خانم نویم کند،یم تنش
 نویم یحت زند،یم سر روز ھر بایتقر یحام است، کرده
 صحبت از را نیا متعجبند، ھم نیحس حاج و خانم
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 کی کردن دایپ یپ در پدر د،یفھم شودیم شانیھا
 کنار دارد اصرار نیحس حاج اما ست،یا اجاره تیسوئ
  .میبمان آنھا
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴۵پارت#
  

 دھد،یم ریش شھیش با را زدانی و ندینشیم کنارم مادر
  .کندیم میتماشا نطوریھم
 بود، مونده یا ھفتھ سھ دو ھنوز مانتیزا خیتار تا-
  ھو؟ی شد یچ
  .کشمیم یقیعم آه
  !مارستانیب برم شدم مجبور شد، پاره آب سھیک-

  .کندیم زیر را چشمانش
  .یدیترس و یشد شوکھ گفتیم تلفن یپا کایال-
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 را حرف نیا کھ بوده ھول آنقدر کایال حتما گزم،یم لب
 تکان یسر گفت،ینم را یزیچ نیچن وگرنھ زده،

  .دھمیم
 جلو اثیغ روز اون فقط مامان، کنم نگرانت خوامینم-

 زور با منو خواستیم زد، یبد یحرفا شد، سبز روم
  !...ببره خودش با

 و شده برافروختھ کبارهی بھ و شودیم گرد مادر چشمان
  :دیگو یم
 رو تو؟ سراغ اومده یجرات چھ با کھ،یمرت کرده غلط-

  ببره؟ خودش با منو دختر خواستھیم حساب چھ
  .رمیگیم را دستش

 یغلط تونست اون نھ کھ ینیبیم مامان، باش آروم-
 شد، پاره آبم سھیک ھمونجا رفتم، ھمراھش من نھ کنھ،
 اثیغ اگھ نشد، شیطور بچھ نیا کرد رحم خدا باز

  !ومدیم بچم سر ییبال مطمئنا کردیم یوونگید
 کھ دھمیم نوازش را پسرم کوچک یپا یناراحت با

  :دیگویم تیعصبان از سرخ صورت ھمان با مادر
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 کف ذارمیم شو حق رمیم نم،یشینم ساکت گھید-
 خودم رسوندن، اعال حد بھ رو ییپرو نایا دستش،

  !نیبب و کن صبر ،یعل حاج خونھ در رمیم
 شکستھ یدل با و دھمیم سوق نییپا سمت را نگاھم

  :میگویم
 اس، گھید یکی مال بچھ نیا کھ انداختھ چو اثیغ-

 دومادشون حرف باور، زود کھ خانمم حاج و یحاج
 از یچ ھر مارستانیب اومدن داره، جا سرشون رو

  ... و من بار اومد در شون دھن
 تر یجر مادر برم،ینم را یحام اسم و کنمیم سکوت

  .کند یم نگاھم قبل از
 با وسط از کھ ھیبیس مثل بچھ نیا ننیبینم کورن؟-

 تا مونم ینم ساکت تو مثل من شده؟ نصف پسرشون
 من بدن، نسبت تو بھ خودشونھ قیال کھ یحرف ھر
 ھی کنم،یم روشن خانواده نیا با مو فیتکل امروز نیھم

 حساب رو بھشون، سپردم دارم ایدن دار از دختر
 کھ نھ دوننت،یم خودشون دختر مثل گفتم تیانسان

 بدشون، رفتار از اون بھت، کنن یحرمت یب نطوریا
 بابات با امروز نیھم زدن، بھت کھ ییانگا از نمیا
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 خبر یب خدا از اثیغ اون از شده شون، خونھ در رمیم
  !کنمیم تیشکا رمیم
 نطوریا دارد حق دوزم،یم چشم مادر بھ و میگوینم چیھ

 ام گذاشتھ دست یرو دست ھم من اگر شود، ناراحت
 زیچ چیھ نھ است زدانی روح بھ احترام خاطر بھ تنھا

  !یگرید
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴۶پارت#
  

 دارد قصد یجد شکل بھ میھا حرف دنیشن از بعد مادر
 شومیم مانعش زور با کھ برود بابا حاج خانواده سراغ

 کنترل را خودش یلیخ کنم،یم آرامش شده طور ھر و
  .دینگو بابت نیا از یزیچ پدر بھ تا کرده

 تماس روز ھر کایال گذرد،یم منوال نیھم بھ روز ده
 چیھ اش خانواده و فراز از د،یآ یم دنمید بھ و ردیگیم

 تا ام کرده خاموش را ھمراھم تلفن یحت ندارم، یخبر
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 خبر یب فراز از کایال کھ دانمیم اما رد،یبگ تماس مبادا
  !ستین

  
 اند، رفتھ رضا امام حرم بھ مادر و پدر است، عصر

 بھ خانھ زنگ کھ بخوابد تا دارم آغوش در را زدانی
 و شومیم خوشحال دنشید از است، کایال د،یآ یم صدا
 اش صدقھ قربان و ردیگیم را زدانی م،ینینشیم ھم کنار

  :دیگویم و کندیم میتماشا سپس رود،یم
 وونھید منو تون، نھیبب داره اصرار یلیخ فراز تا،یگ-

  .کن یراض داداشو زن گھیم ھمش کرده،
  :میگویم آرام و ماند یم رهیخ زدانی یرو نگاھم

  !نھیبب برمیم باشھ نھ،یبب شو برادرزاده خوادیم اون-
  .کندیم میتماشا مردد

  داخل؟ ادیب بگم دره، یجلو االن-
  .کنمیم شیتماشا متعجب

  ؟یاومد فراز با تو-
  .دھدیم تکان سر
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 ندارم ازشون یخوش دل کھ یمن کرد، اصرار یلیخ-
  !کن فکر شد، آب دلم
  :میگو یم خانم نویم بھ رو و شکمیم یپوف

  !داخل ادیب خوادیم اجازه دره، یجلو فراز عمو، زن-
  .کندیم نگاھم خانم نویم
 حاج گمیم االن چشم، سر قدمش ھ؟یحرف چھ نیا اوا،-

  .داخل ادیب کنھ دعوتش بره نیحس
 کھ بزند صدا را ھمسرش تا رودیم اطیح بھ خانم نویم

  :میگویم شده زیر یچشمان با کایال بھ رو
 خانواده و فراز واسھ دلش بخواد کھ ینبود یآدم تو-

  ھو؟ی شد یچ بسوزه، اش
  .دھدیم باال ابرو

 از ھم یلیخ نسوختھ، نایا خالھ واسھ دلم ھنوزم واال-
  !باھاشون داره فرق فراز خب یول شکارم، دستشون
  .کنمیم زیر را چشمانم

  اونوقت؟ یفرق چھ-
  :کندیم آرام را شیصدا

  !واسش سوزهیم دلم اره،یم در یباز مظلوم-
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴٧پارت#
  

  .دھمیم تکان سر مشکوک
  خانم؟ کایال دهیسُر دلت ای سوختھ دلت-

  .کندیم نازک یچشم پشت
 نیا تو نظرم مد یمالکا از کدوم چیھ راحت، التیخ-

  !نداره وجود بشر
  !بدونم منم بگو مالکاتو از یکی-
  :دیگویم تاب و آب با
 دیبا شمیآشپز باشھ، ١٨٠ یباال قدش دیبا یزندگ مرد-

 بھ و بشوره مرتب ظرفارم باشھ، پولدار باشھ، یعال
  !ھمونھ بگھ خانومم یھرچ بگھ مامانش

  :دھدیم ادامھ کھ کنمیم نگاھش خنده با
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 نداره، اتویخصوص نیا از کدوم چیھ فراز نیا واال-
 بشھ حانھیر خالھ ستین ترسناک ھمھ از تر مھم

  !خواھر نکنھ بینص خدا الیواو مادرشوھرم؟
 با کشد،یم ریت میھا ھیبخ رد کھ یطور خندم،یم بلند

  .زنمیم شیپا یرو شده جمع یا چھره
 یمادرشوھر نجوریا پس از کھ ییتو اگھ نترس-

  !یایبرم
 یصدا کند،یم نثارم یا" گمشو" کھ زنمیم یچشمک و
 کنمیم جور و جمع را خودم د،یآ یم فراز گفتن" اهللای"
 وارد افتاده ریز یسر با فراز دوزم، یم نگاه در بھ و
  .شودیم
  !داداش زن سالم-

 نیزم یرو ام یکینزد در کھ میگویم یآرام سالم
 گذارد، یم کنارم کمپوت چند و ینیریش یپاکت ند،ینشیم
  .شودیم فراز کینزد و زندیم بغل را زدانی کا؛یال
  !یبرادرزادت دلتنگ دونمیم کھ من پسرخالھ، ایب-

 از اطیاحت با را زدانی و زندیم برق فراز چشمان
 کنار ھم خانم نویم و نیحس حاج رد،یگیم کایال آغوش
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 با ذوق با فراز ھستند، اتفاقات شاھد و نندینشیم ما
  :دیآ یم اطیح از یحام یصدا کھ زندیم حرف زدانی
  !اهللای-
  :دیگویم گوشم کنار کایال
 و نجایا یدیچسب کھ بشره نیا خاطر واسھ دهیورپر-

  نھ؟ ما، خونھ یاینم
 با و شودیم وارد یحام کھ خندمیم آرام طنتشیش بھ
 و دھدیم سالم ھمھ بھ خورد،یم جا یکم فراز دنید

 شربت آوردن یبرا خانم نویم رد،یگیم یجا یا گوشھ
 نگاه فراز بھ دقت با نیحس حاج رود،یم آشپزخانھ بھ
 آغوش در را برادرش پسر عشق با نطوریا کھ کندیم

  :دیگویم کبارهی بھ و گرفتھ
 ،یدار دوست رو بچھ نیا نقدریا کھ تو عمو، فراز-

  ؟یشینم مادرش و خودش سر ھیسا چرا
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴٨پارت#
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 کھ ھم یحام یحت گردم،یبرم نیحس حاج سمت شوکھ

 دستانش، پنجھ یرو نگاھش و بود نییپا سرش االن تا
 نگاه پدرش بھ و کندیم بلند را سرش کبارهی بھ
 حاج بھ رفتھ باال ییابروھا با ھم فراز و کایال دوزد،یم

  :دھدیم ادامھ نیحس حاج کھ شوندیم رهیخ نیحس
 سن ھم ھ،یموجھ و خوب خانم داداشت زن ھم ماشاهللا-

 واسھ کھ، رهینم یدور یجا ھم خوره،یم ھم بھ تون
 تون جفت یجلو نویا ،یکنیم یپدر داداشت بچھ

 د،یکن فکر ھیقض نیا بھ نفرتون دو ھر کھ کردم مطرح
 حرفا نیا شد،یم گفتھ موضوع نیا دیبا نایا از زودتر

 نیا بھ دختر! من نھ زد،یم یعل حاج خود دیبا رو
 تون چنگ از ادیب بھیغر ھی یبد اجازه دیبا چرا یخوب
  اره؟یب در

 از و ردیگیم گر تنم ام، رهیخ نیحس حاج بھ ریمتح
 دھم، انجام یالعمل عکس چھ دانم ینم خجالت شدت
 کایال ببلعد، خود با مرا و شود باز نیزم خواھمیم فقط
  :کندیم پتھ تتھ فراز و دهیپر شیرو و رنگ ھم
 یشک داداشم زن یپاک... و یخوب تو... جان عمو-
  ...یول... ستین
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  :دھدیم ادامھ نیحس حاج
  .نرفتھ تون کف از تا بجنبون دست عمو، نداره یول-

 حرفا" ی جملھ گفتن نیح شده منقبض یفک با یحام
 اطیح بھ حرص با و شودیم بلند یجا از" یحاج ایزنیم
 کھ مانده خشک اطیح در بھ نگاھم شده مسخ رود،یم

  :ردیگیم لکنت باز فراز
  ...من... جان عمو واال... واال-

  .کنمیم نگاه فراز سمت یحرص
 حکم برات یگینم چرا فراز؟ یزنینم حرف چرا-

  ره؟یگ گھید یجا ھی دلت یگینم چرا دارم؟ خواھرو
  :میگویم ادامھ در و دھمیم کایال سمت را نگاھم

  !یدار دوست ویک تو دونمیم کھ من-
 گونھ کبارهی بھ و کند یم نگاھم چشم گوشھ از کایال
 زمزمھ و زندیم چنگ را فشیک رد،یگیم رنگ شیھا
  :کندیم
  !اجازه با رم،یم گھید من-
 بھ رو و شومیم بلند آرام رود،یم اطیح سمت یفور و

  :میگویم نیحس حاج
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  !دینکن مطرح موضوعو نیا گھید لطفا جان عمو-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۴٩پارت#
  

 بھ خانم نویم یصدا کھ رومیم اطیح سمت ھم من
  :رسدیم گوشم

  !کردم آماده خنک شربت رفتن؟ ھمھ چرا وا-
 روم،یم جلو و زنمیم پا را رنگ قرمز یھا ییدمپا

 اطیح گوشھ تاب یرو یحام و رودیم در سمت کایال
 فشارد،یم و گرفتھ شیھا پنجھ درون را سرش و نشستھ
  .دھمیم کایال بھ را نگاھم

  !کن صبر کایال-
 سمتم کایال شود، یم زوم من یرو دو، ھر نگاه

  .چرخدیم
  !یبرد منو یآبرو تا،یگ تو از یوا-
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  .دھمیم تکان سر
 نیا از مونو ھمھ برعکس نبردم، رو تو یآبرو نھ-

  !دادم نجات الیخ و فکر
  .رمیگیم را دستش و رومیم سمتش

 یلیخ فراز دونمیم رفتھ، دلت دونمیم کا،یال نکن کتمان-
 کھ نیکن وانمود یطور نیخوایم چرا بھتھ، توجھش

  ست؟ین تون نیب یچیھ انگار
  .دھدیم باال را شیابروھا

 در یزد یحرف نیھمچ چرا! من زیعز ستین چون-
 نیا من بھ نسبت احساسش اصال فراز کھ یصورت

  !ستین
  :دیآ یم سرم پشت از فراز یصدا

  زده؟ یحرف نیھمچ یک-
 شده سرخ صورتش چرخد، یم سمتش کایال و من نگاه

  :دیگو یم افتاده ریز بھ ینگاھ با و
  !بشھ انیع احساسم یشد باعث داداش، زن یمرس-

  :کنمیم زمزمھ و دیآ یم گردش بھ کایال و او نیب نگاھم
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 مرگ یعنی نگفتھ، یھاحرف دنیکش دوش بھ-
 برگشت، شھیم كھ كنھمى فكر ھمیشھ آدم ،یجیتدر

 جبرانش شھیم داد، حیتوض شھیم کرد، درستش شھیم
 یگاھ كنھ،مى اشتباه ھمیشھ آدم ن،یدونیم یول کرد،

 غرورت از دیبا ا،یدر بھ یبزن دلتو دیبا اوقات
 ممکنھ طرف اون نیحس حاج قول بھ وگرنھ ،یبگذر

  !بره کفت از
 از یحام یصدا شوم،یم اطیح گوشھ یخال تاب متوجھ
 ست،ین مفھوم شیھا حرف رسد،یم گوشم بھ خانھ داخل

 و کشمیم یقیعم نفس است، ھیگال بھ ھیشب یزیچ اما
  :میگویم فراز بھ رو

 برو ،یریبگ تو خانواده زبون زخم یجلو یتونیم اگھ-
 ولش ات خانواده خاطر بھ باشھ قرار اگھ کا،یال سمت

 حق ،یبخر جون بھ اونارو حرف دونم،یم چھ ای یکن
 من تنھا خانواده اون یبرا فراز، یبر سمتش یندار
 کایال گھید بخرم، جون بھ زبوناشونو زخم تا ام یکاف
  !دیند حرصش حرکتا نیا با رو
  .روم یم خانھ سمت و گذرمیم کنارش از
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵٠پارت#
  
 یم متوقفم یحام یصدا اما شوم، خانھ وارد خواھمیم

  :کند
- ِ  واسھ راه بھ راه کھ ینیبینم خودتو پسر شما من، پدر

 تعارف فراز بھ بعد ره،یم و ادیم دختر نیا خاطر
  ھ؟یخوب دختر کھ یزنیم

  :دھدیم ادامھ کھ فشارمیم ھم بھ را لبانم
 دخترو نیا من نینشد متوجھ ست؟ین معلوم اصال یعنی-
  خوام؟یم

 شودیم باعث زدانی ھیگر یصدا جوم،یم را لبم گوشھ
 سھ ھر نگاه بگذارم، داخل بھ پا و نکنم تعلل گرید

 بھ یفور و رمیگیم بغل را زدانی کھ است من یرو
  .گردمیبرم اطیح
  ...مامان جانم ش،یھ-

 بھ آھستھ ضربھ چند و گذارمیم ام شانھ یرو را سرش
 یم قدم اطیح داخل یکم شود، آرام تا زنم یم پشتش

@shahregoftegoo



 حرف و ھستند در کنار ھنوز کایال و فراز زنم،
 پسرم یبرا رلبیز و گردمیم بر را رفتھ راه زنند،یم

 ینم د،یآ یم سمتم نمیبیم را یحام کھ خوانمیم ییالال
 یم مقابلم کشم، یم خجالت حضورش از چرا دانم

 راھنیپ یرو نگاھم کند، یم سد را راھم و ستدیا
 بدوزم نگاه چشمانش بھ ندارم یسع و است تنش چسب

  :دیگویم کھ
  !سختھ؟ بودن من مال ،یشیم ھیبق مال راحت-

 یم زوم لرزانش نگاه یرو و رودیم باال آرام نگاھم
  .شوم

 نیحس حاج بھ رونیب یرفت کھ تو نشدم، ھیبق مال من-
 کھ گفتم دارم، فرازو خواھر حکم من کھ گفتم... گفتم

  !نکنن مطرح موضوعو نیا گھید
  .کشدیم ششیر تھ بھ یدست است یعصب ھنوز

  !نخوره سرما بچھ تو، برو ایب-
  !خوبھ نھ-

 محو کھ قیعم آنقدر کاود،یم را صورتم نگاھش
  :کندیم زمزمھ کبارهی بھ ام، شده چشمانش
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 ھم یکس کاش کنمیم آرزو کھ دارم دوستت اونقدر-
  !داشت دوست منو ینطوریا

  :کنمیم نجوا ھم من او از شباھت بھ
 داره وجود یکس نیچن چون ،یکن آرزو ستین یازین-
  !ستادهیا روت بھ رو االن و

  .زندیم لبخند باالخره
  !تایگ دهیم یزندگ یمعن امیدن بھ چشما نیا-

 در کھ ھستند یکسان شھیھم" زنم،یم لبخند ھم من
... میریبگ آغوش در را ھا آن میتوان ینم یدلتنگ تینھا

  )"برک لھانیا! (باشد نیھم دیشا اتفاق نیبدتر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵١پارت#
  
 یموضوع یادآوری با اما بگذرم، کنارش ازخواھمیم
  :میگو یم
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 از یحرف ھم تو بودم، بچھ سرگرم وقت چند نیا-
  دن؟ینرس یا جھینت بھ شد؟ یچ ،ینزد یآگاھ ھیقض
  .کشدیم شیموھا پشت بھ یدست

  !مفصلھ اش ھیقض-
  .کنم یم اخم

  !بدونم خوامیم بگو، بھم-
 رد ھم من دھد،یم فراز بھ را نگاھش و کشدیم یپوف

 سمت فراز کھ شومیم متوجھ و کنمیم دنبال را نگاھش
  .دیآ یم مان

  !داداش زن-
  :دیگویم کھ دارمیم بر قدم سمتش

  .کنھیم یتابیب یلیخ نھ،یبب شو نوه بابا حاج بده اجازه-
  .دھمیم تکان سر

 یزمان یول ھ،یقض نیا با ندارم یمشکل نھ،یبب شو نوه-
 نفر دو ما با بد یلیخ بشھ، اتھام رفع یحام و من از کھ

 تھمت کردن، مون کیکوچ یلیخ فراز، شده برخورد
 یراست یراست گم؟یم یچ کھ یفھمیم بھم، زدن یبد

 حاضر چوقتیھ گھید من زدن، بدکاره زن تھمت بھم
 قائل حرمت واسم کھ بذارم یا خونھ تو پامو ستمین
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 و پدر بھ یریبگ عکس زدانی از یتونیم نبودن،
 بھشون نکھیا خاطر بھ فقط ،یبد نشون مادرت
 خوامیم فقط! پسرشون بچھ زدانھ،ی ی بچھ نیا یبفھمون
  .نیھم! زدن بھم ییناروا تھمت چھ بفھمن

  .خوابانم یم دستم یرو را زدانی
 تایگ بگو بده، شون نشون و ریبگ عکس ازش ایب ا،یب-

 حتما ن،یشکوند یبدجور دلشو بگو پره، یلیخ دلش
  !بدم بچم بھ ندارم یریش کھ اوناس خاطر بھ کھ بگو

 یم نییپا را سرش یناراحت با و کشدیم یقیعم آه
  .اندازد

 در یلیخ ما ،یدار حق تو داداش، زن ام شرمنده من-
  !مون ھمھ... میکرد یبد حقت

  .کنمیم زیر را چشمانم
  ببخشمت؟ یخوا یم-

  .کندیم نگاھم
  !معلومھ-

  .کنم یم کایال بھ یا اشاره
 رو یخوشبخت اقتیل کایال! نیھم کن، خوشبختش-

  .یدار یخوب حس کنارش کھ دونمیم داره،
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 زل ستادهیا ما از تر دور کھ کایال بھ و گردد یم بر
  .زندیم
 کارویال چوقتیھ من ینبود تو اگھ دیشا داداش زن-

  !ونتمایمد من دم،یدینم
  .زنمیم یکمرنگ لبخند

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵٢پارت#
  
 و دیآ یم جلو خندد،یم میرو بھ و کندیم نگاھم کایال

  .ستدیا یم فراز کنار
 کھ داده قول گفتم بھت کھ یاتیخصوص اون از تایگ-

 یباال قدش کھ نھیا با مشکلم فقط کنھ، عمل بھشون
  !ستین ١٨٠
 یم یحام کھ خندد یم خجالت با ھم فراز خندم،یم آرام
  :دیگو
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 باال و قد خوش من مثل ستین قرار کھ ھمھ گھید-
  !خانم کایال باشن
 فراز دھم،یم تکان سر و کنم یم نگاه یحام سمت

  :دیگویم کبارهی بھ و دوزد یم یحام بھ را نگاھش
 بد یلیخ ،یحام بدھکارم بھت یعذرخواھ ھی من-

 اثیغ اون یحرفا خاطر بھ ھمش زدم، حرف باھات
  !بود نامرد
  .کند یم اخم یحام

  کردن؟ داشیپ شد؟ یچ اث،یغ یگفت-
  :دھدیم جواب فراز کھ کنمیم نگاه دو آن بھ متعجب

  !ھنوز نھ-
  .گرددیبرم من سمت سپس

 تنھا یبر ھم یخواست نرو، جا چیھ فعال داداش زن-
  !در اون بھ زده بدجور یلیخ اثیغ نرو،
  .دھمیم تکان سر گنگ

  اثھ؟یغ دنبال یک ھ؟یچ موضوع-
  :کندیم یشدستیپ یحام کھ بزند یحرف خواھدیم فراز
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 ازش ترسونده تورو یاونجور نکھیا خاطر واسھ-
  !میکرد تیشکا

  .روندیم باال میابروھا
 یا چکاره شما نگفتن اونا بعد ؟یکرد تیشکا تو تو؟-

 یزیچ ھی یحام ؟یکنیم میتنظ رو نامھ تیشکا نیا کھ
  !شھ باورم کھ بگو
  .زندیم شیموھا بھ یچنگ

  .کنمیم فیتعر زویچ ھمھ برات بعد من-
  .ردیگیم را دستم کایال
 من گھ،ید شد شب نکن، ریدرگ فکرتو قربونت، آره-
  ؟یندار یکار خونھ، برم دیبا
  .کنمیم نگاه فراز بھ
  فراز؟ شیرسونیم-

  .دھدیم سرتکان تند فراز
  !البتھ-

 یم پسرم گونھ بھ یا بوسھ کھ فشارمیم را کایال دست
 اخم با و دھدیم نوازش را پسرم سر ھم فراز زند،

  :پرسدیم
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 رو کایال یخوایم گردن؟یبرم یک مادرتون و پدر-
  نجا؟یا برگردم رسوندم

  .خندم یم
 واست ینباش نجایا تو اتفاقا برگردن، دیبا االنا گھید-

  !شکاره تون دست از بد یلیخ مامانم بھتره،
  .زند یم فراز شانھ بھ یا ضربھ یحام

  !یکن ثابت نجایا رتتویغ خوادینم برو، فراز، برو-
 و فراز کھ چرا است، زده ھیکنا فراز بھ ینوع بھ

  !نداشتند را میھوا دیبا کھ یزمان اش خانواده
 سمت یحرف چیھ یب و کند یم یحام بھ ینگاھ فراز

  .رود یم در
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵٣پارت#
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 یم اطیح گوشھ تاب سمت کایال و فراز رفتن از بعد
 خانھ داخل یحام است، خواب آغوشم در زدانی روم،

 گردد،یم بر زدانی کوچک یپتو با بعد یکم و رودیم
  :دیگویم و ردیگیم سمتم را پتو

 یھوا گاهگھ تابستونھ، آخر یروزا بچھ، دور چیبپ-
  .زنھیم زییپا سرد
  :میگویم او بھ رو و اندازم یم زدانی یرو را پتو

 تیشکا ازش یکس واقعا ؟یحام ھیچ اثیغ انیجر-
  ...مامانم نکنھ کرده؟
  :کندیم قطع را حرفم

 چکسیھ بود گفتھ یکالنتر شد احضار یوقت بابا حاج-
 رو یحاج نیماش قراره زدانی نداشتھ خبر خودش جز

 یبد یروزا بود، دهیچرخ من سمت چشما ھمھ برداره،
 بزنم، حرف باھاش تا یحاج حجره رفتم گذروندم، رو
 نبود، خودش خودم، ھم بچھ، و تو خاطر واسھ ھم
 کجان، دمیپرس کارگرا از تا دو یکی از نبود، اثمیغ
 گفت سربستھ بود، پر یادیز دلش یانگار شون یکی

 ھ؟یچ موضوع گفتم کنار دمشیکش م،یتر راحت نباشن
 چیپ سوال منو کھ یدار چکار نجایا شما اصال گفت

 ھی امرزم،یخداب زدانی شیش قیرف دیفھم یوقت! یکنیم
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 بود، یکار درست پسر امرزیخداب گفت و کرد یبغض
 واسش موضوعو دامادش، بھ نھ یحاج پسر بھ نھ

 پاشو کنھ، کمک بھم حرفات دیشا گفتم کردم، فیتعر
 یحاج داماد گفتم کردم غلط بابا کھ کفش ھی تو کرد
  .سرکارش رفت گذاشت قماش، نیا با داره فرق

  :میگویم و زندیم دو دو صورتش یرو نگاھم
 فراز یحت حجره، کاره ھمھ شد زدانی بعد اثیغ-

 با زدانمی نذاشت، حجره تو پاشو و شد دانشگاه ریدرگ
 بود، باباحاج راست دست و کردیم کار اونجا کھ نیا

 ،یگفت بھم تو خود نویا نداشت، دوست کارو اون اما
 ھمھ نداره، عالقھ کارش بھ کھ دادینم پس نم زدانی

  !باشھ سرپا حجره تا کردیم تالششو
 ند،ینش یم تاب یرو کنارم و دھدیم تکان سر یحام

  :دیگویم و دھد یم تاب بھ یآرام حرکت
 سالھ، و سن کم برنداشتم، پسر اون سر از دست-

 شھ، لیتعط کارش تا موندم سالشھ، نوزده ھجده، حدودا
 رفتم، دنبالش رون،یب زد حجره از دمید بود ناھار وقت

 اوضاع دمیفھم شد، یمیقد خونھ ھی وارد ایکینزد ھمون
 باز خونھ در دمید موندم، یربع ھی ندارن، یخوب یمال

 بھ زد افتاد، من بھ چشمش رونیب اومد تا شد،
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 من کھ ھوار و داد کرد شروع اومد، جلو و شیشونیپ
 دستشو ؟یداریبرم ما سر از دست خوردم شکر بگم

 کرد،یم مقاومت یلیخ ن،یماش تو نشوندمش گرفتم
 ھنوز معلومھ گفتم بھش خوب، رستوران ھی بردمش

 مادرم گفت نییپا انداخت سرشو ،ینخورد ناھار
 بخوره، رمیبگ یچ ھی واسش کھ رونیب اومدم ضھیمر

 ھم گھید تا چند گفتم و جلوش گذاشتم دادم غذا سفارش
 نیھمچ چرا گفت شد یشاک خونھ، ببر دادم سفارش

 حواسش دونمیم زدانم،ی دوستِ  چون گفتم ؟یکرد یکار
 بار ھی روحش یشاد واسھ خواستم بوده، شماھا بھ

 مطلب، اصل سر رفتم کھ شد ساکت بکشم، جورشو
 بوده؟ یعمد تصادفش زدانی یدونیم چیھ نیبب گفتم

 تعجب بودن؟ کرده یکار دست شو نیماش یدونیم چیھ
نا تمام االن کھ گفتم زو،یچ ھمھ گفتم کرد،  یرو ضَ
  !منھ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵۴پارت#
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  :دھدیم ادامھ و کشدیم یقیعم نفس

 گفت ھوی ،یحاج خود و دونستمیم من فقط گفتم بھش-
 وقتا یلیخ دمید خودم گفت چطور؟ گفتم معلوم؟ کجا از
 شنوه،یم زدانوی و یحاج یحرفا ستھ،یمیوا گوش اثیغ

 زدانی و کرده ییکارا یرکیرزیز دمید یحت گفت
 جانانھ یدعوا ھی باھاش بار ھی زدانی گفت ده،یفھم

 ھمھ کھ کردهیم دشیتھد داشتھ زدانی دهیشن و کرده
  !گھیم بابا حاج بھ زویچ

 چشم یحام بھ شده مسخ و شده خیس تنم یموھا تمام
  :دھدیم ادامھ من حال بھ توجھ یب او و ام دوختھ

 ؟یبزن ھم یکالنتر تو حرفارو نیا یتونیم گفتم بھش-
 کردم اشتباه اصال چکارم؟ من نھ، گفت دیترس ھوی
 بھم تا کنم چکار بگو خب یلیخ گفتم گفتم، بھت نارویا

 نیدورب حجره کنم کمکت من چرا گفت ،یکن کمک
 اگھ گفتم کنھ، چک نارویدورب بگو یحاج بھ برو داره

 و ستین اونا االن تا قطعا ؟یچ باشھ کرده پاک اثیغ
 مامانمو یداروھا گفت و کرد فکر کمی شدن، نابود
 روح خاطر بھ فقط دم،یم شھادت امیم جاش منم بخر

 و من با مدت نیا اثیغ کھ ییتایاذ خاطر بھ و زدانی
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 کوتاه زود نقدریا کردمینم فکرشم یحت کرده، کارگرا
 میرفت بعدم و گرفتم غذا شون وعده چند یبرا اد،یب

 اثیغ گفتیم کرد، ھیتھ مادرشو یداروھا داروخونھ
 میکن اعتراض ھم یوقت ده،ینم وقت سر مونو حقوق

 نیگفت یحاج بھ بشنوم اگھ کھ مون گوش تو زنھیم یکی
 کم یلیخ زدانی بعد از یحاج گفتیم ن،یاخراج فردا از
 گفت آخرم اث،یغ بھ سپرده کارارو ھمھ حجره، ادیم

 از اگھ یحت گفتم کردم قرص دلشو کھ ندارم جرات من
 کنم،یم بند کارگاھم تو دستتو خودم یبش کاریب کار

 بردمش فرداش شد، رام تا زدم حرف باھاش اونقدر
 ھمھ یول کردن، احضار اثویغ کھ شد نیا و یکالنتر
  .گذاشت گردو پوست تو مونو دست و چوندیپ مونو

  :پرسم یم رفتھ باال ییابروھا با
  چطور؟-

  .کندیم نگاھم
  !خودشو کرده گور و گم-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
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   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵۵پارت#
  

  :میگو یم کالفھ و بندمیم چشم
  اونھ؟ کار یعنی-
 تو کھ ییگندا واسھ دیشا ست،ین معلوم یزیچ ھنوز-

  !دهیترس زده حجره
  شھ؟یم یچ حجره-
 حجره بھ حواستون گفتم گفتم، زویچ ھمھ فراز بھ-

 نامیدورب سراغ کرده، ییکارا چھ دینیبب دیبر باشھ،
 پاک یریدرگ روز ھمون یلمایف درست اما رفتن،
 دست رفتھ ادشی جارو ھی کھ نجاسیا شیجالب شده،
  !کنھ یکار

  :دیگویم لبخند با کھ کنمیم شیتماشا منتظر
 و ستادهیا گوش گوشھ ھی کھ ھست لمیف تو یآخر روز-

  !دهیم گوش زدانی و یحاج یصحبتا بھ
  ...حاال پس-

  .دھدیم تکان سر
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  !ادیم حساب بھ مضنون اثمیغ حاال-
 مرگ موضوع کردیم را فکرش یکس چھ گزم،یم لب

 چھ چارهیب زدانی ایخدا شود، ترسناک حد نیا تا زدانی
 اشکم د؟یکشیم عذاب نطوریا دیبا کھ بود کرده یگناھ
  :کنمیم زمزمھ و زدیریم ام گونھ یرو

 کھ نطوریا نبرد، نامردو اثیغ اون یآبرو چوقتیھ-
 اما اد،یب خودش بھ تا داده فرصت بھش یحت معلومھ

  !کرد چکار نامرد اون
  .رسد یم گوشم بھ یحام بلند نفس یصدا

 تو چھ شو تقاص باشھ کھ یکس ھر کار نکن، ھیگر-
  !دهیم حتما ایدن اون چھ ا،یدن نیا
  .دوزمیم چشم پسرم بھ و کشم یم باال را ام ینیب
 بزرگ پدر یب من بچھ شد باعث کھ رو یکس اون-

  !بخشمینم رو بشھ
 یناراحت با و خوردیم سر پسرم یرو ھم یحام نگاه

 بھ دو ھر شودیم باعث اطیح در یصدا کند،یم سکوت
 با و شده اطیح وارد مادر و پدر م،یکن نگاه سو آن

 بلند کنارم از سرعت با یحام زنند،یم زل ما بھ تعجب
 فقط سکوت در مادر و پدر اما دھد،یم سالم و شودیم
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 و ستمیا یم میجا در بغل بھ زدانی ھم من ند،یآ یم جلو
  .کندیم نگاھم اخم با پدر دھم، یم سالم آرام

  !تھران میگردیم بر کن، جمع تو لیوسا برو-
 چشم یحام بھ مات و روندیم باال رتیح با میابروھا

  .دوزمیم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵۶پارت#
  

  :دیگویم و جودیم را لبش گوشھ یحام
  !پختھ شام خانم حاج داخل دییبفرما-

 من بھ کھ یا غره چشم با و کندیم نگاھش اخم با پدر
 شوم، خانھ داخل آنھا از زودتر شودیم باعث رود یم

 یرو از نوخانمیم و زندیم چرت مبل یرو نیحس حاج
  .کندیم میتماشا کانتر

  .نیبخور ببر خنک شربت ایب بذار رو بچھ مادر، تایگ-
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 یم کوچکش تشک یرو را زدانی و میگویم یچشم
 آمد خوش نوخانمیم و شوندیم داخل پدر و مادر گذارم،

 و اخم از ھنوز پرسد،یم شان ارتیز از و دیگویم
 و دارمیبرم را شربت ینیس دارم، اضطراب پدر تیجد
 ھنوز یحام کنم،یم تعارف ھمھ بھ برم،یم ییرایپذ بھ

 نوشدیم یا جرعھ کھ یحال در پدر است، اطیح داخل
  :دیگویم مادر بھ رو

  !میفتیم راه شب آخر دیکن جور و جمع-
  :دیگویم و ندینشیم صاف مبل یرو نیحس حاج

 آقا یرینم جا چیھ شما م،یدار کارا یلیخ ھنوز کجا؟-
  .یمجتب
  :دیگویم کند نگاھش آنکھ یب پدر

 خانم حاج و شما بھ یحساب مدت نیا ممنون، یلیخ-
  !دارم کار یکل تھران موند، شھینم گھید م،یداد زحمت

  . ندینشیم یمبل یرو و دیآ یم آشپزخانھ از خانم نویم
 جا چیھ شما گھ،یم راست نیحس حاج ،یمجتب آقا-

  .میدار کار یکل ھم با ما ھنوز د،یرینم
 خجالت با کھ دھد یم من یرو را نگاھش لبخند با و

 را کایال احساس دارم تازه ببرم، پناه کجا بھ ام مانده
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 را پدر من د،ینگو چیھ خانم نویم کاش کنم،یم درک
 د،یآ ینم کوتاه اصال زندیم را یحرف یوقت شناسم،یم

 بھ زدانی ریش کردن آماده بھانھ بھ و گزمیم لب
  :دیگویم مادر کھ رومیم آشپزخانھ

 م،یبر بگھ یمجتب آقا یوقت گھید نکنھ، درد شما دست-
  !میبر دیبا
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵٧پارت#
  
 صدا و شودیم قفل اطیح در یرو نگاھش خانم نویم
  :زندیم
  !بخور تو شربت داخل، ایب مادر جان یحام-

 حاج کھ شودیم خانھ وارد یحام کھ کشدینم یطول
  :دیگویم نیحس
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 بخر تر ینیریش پاکت ھی برو ،یخورد تو شربت پسر-
  .ایب و

  :دیگویم جا ھمھ از خبر یب یحام
  !داره ضرر برات یحاج-
  :دیگویم بندش پشت نوخانمیم
 بخر برو مادر، باش نداشتھ کارا نیا بھ یکار تو-
  .اریب

  .کندیم یاخم یحام
  !خرمیم چشم-

 نویم کھ رودیم رونیب خانھ از و خوردیم را شربتش
  :دیگویم مادر بھ رو خانم

 قبولش یفرزند بھ ما کھ بود سالھ دوازده ده ام بچھ-
ُم ھنوزه کھ ھنوز م،یکرد  انیب مادرش و پدر داره دیا

 یخبر یب خدا از ھی شیپ ماه چند نیھم یحت سراغش،
 و پدر از گفت ،یدب کشوندش و داد بھش کذب خبر

 گفت ما بھ ارو،ی بھ داد پول یکل داره، خبر مادرش
 برگشت یوقت شد، موندگار ماه سھ و رفت ھ،یکار سفر
  !بوده قرار چھ از ھیقض میدیفھم تازه
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 بھ یحام سفر پس کنم،یم نگاه خانم نویم بھ یناراحت با
 از چوقتیھ چرا شود،یم مچالھ قلبم! بوده لیدل نیا

  :دھدیم ادامھ خانم نویم بود؟ نگفتھ من بھ احساسش
ُد پسر-  ھدفاش واسھ بخواد دلت تا اما ھ،یتودار و ق
 خودم ساد،یوا خودش یپا رو ینوجوون از جنگھ،یم

  !خورمیم قسم سرش کردم، بزرگش
  :دیگویم رلبیز و کندیم پدر بھ ینگاھ مادر

  !انشاهللا کنھ حفظش خدا-
 حاج کھ دیگوینم چیھ اخمو و افتاده نییپا یسر با پدر
  :دیآ یم حرف بھ نیحس

 آقا بگھ، نویا تھش کھ گفت نارویا ھمھ خانم حاج-
 دخترتو یحاضر ره،یگ دخترت شیپ دلش پسرم یمجتب

 نیا واسھ جونش ھم خواد،یم خودشو ھم پسرم؟ بھ یبد
 ادامھ باھم راھشونو بده اجازه جوونن، ره،یدرم بچھ
  !بدن
 نم،ینشیم کانتر ریز یفور و ستدیا یم حرکت از قلبم

 کوبش قلبم یصدا و رمیگیم دھانم یرو را دستم
ِ  کھ یحال در پدر رد،یگیم  شیصدا در یکم حرص

  :دیگویم دارد
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 یزنیم کھ یحرف با یول ونم،یمد بھت درستھ یحاج-
 مثبت جواب کھ یبد قرار تیمعذور تو منو یخوا یم

  بدم؟
  .خنددیم زیر نوخانمیم
 شما یچ ھر شما، دست یچیق و شیر ھ؟یچ حرفا نیا-

 ھم بخدا، ماھھ پسرم یمجتب آقا یول منت، دهید بھ یبگ
 ھی تونست خودش پول با سالمھ، ھم داره، یکاسب و کار

 گفتھ یھ گرفتم لقمھ حاال تا واسش اونقدر بخره، خونھ
  !رهیگ دلش کھ داد پس نم امروز بچم تازه نھ، کھ نھ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵٨پارت#
  

 را چشمانم کرده، ریدرگ را خانھ کل یبد سکوت
  :دیگویم مادر کھ فشارمیم ھم یرو محکم

 دختر طیشرا اما ست،ین یشک کھ شما پسر یخوب تو-
 گھید سال دو معلوم کجا از د،یریبگ نظر در منم
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 معلوم کجا از خوام؟ینم رو بچھ نیا من نگھ پسرتون
 ھر ده،ینکش زجر کم من دختر حرفاش؟ ریز نزنھ
 شرطھ، خودش حرف باز میبگ باباش و من ھم چقدر

 باباش نھ من نھ ھمونھ، گرفت میتصم خودش یچ ھر
 م،ینکرد دخالت شیزندگ مھم یمایتصم تو چوقتیھ

 فیتکل نییتع براش یول م،یداد نشونش درستو راه
  !خودشھ حرف االنم م،ینکرد

 حاج کھ فشارمیم صورتم بھ را ام کرده عرق دستان
  :دیگویم نیحس

 خودشون پسر و دختر ن،یکن اعالم تونو موافقت شما-
  !کننیم وا سنگاشونو

 پدر بھ خطاب مادر کھ چدیپیم گوشم در تندم یھا نفس
  :دیگویم
  !بگھ باباش یچ ھر-
  :شودیم دهیشن پدر فیضع یصدا و
  !میکن فکر تا دیبد اجازه فعال-

 حرفش ادامھ کھ فرستمیم رونیب را ام شده حبس نفس
  :کندیم شتریب را استرسم رسما

  !دارم کارت اطیح ایب بابا تایگ-
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 تا ھا نگاه نیا مقابل تا مانده من در ییرو مگر حاال
 شھیش و شومیم بلند یچارگیب با برسانم؟ را خودم اطیح
 خجالت با دارم،یم بر کانتر یرو از را زدانی ریش

 چشم جفت سھ مقابل از و اندازم یم ریز را نگاھم
 قسمت رسانم،یم اطیح بھ را خودم و کنمیم عبور رهیخ

 کھ ام دهینکش یراحت نفس ھنوز کھ است نیا بدترش
  .میآ یم در پدر با رخ بھ رخ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۵٩پارت#
  

 دستانش دھم،یم سالم ھول با کوبد،یم تند نھیس در قلبم
 یم راه دھد،یم تکان سر و کرده قالب کمرش پشت را

 را اطیح طول بردارم، گام کنارش مجبورم من و افتد
  :دیگویم خشک کھ میزنیم قدم حرف یب
 شصتم ینشست دلش ور دمید و میاومد در از کھ نیھم-

 کردم الیخ اول قراره، چھ از موضوع کھ شد خبردار
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 اوضاع پسر نیا یآمدا و رفت از روز چند نیھم تو
  !ستین نطوریا معلومھ کھ نطوریا اما ده،یکش نجایا بھ

 و شومیم خشک میجا در ھول با کھ کندیم نگاه سمتم
  :کنمیم زمزمھ

 ھیقض داشت فقط م،ینداشت یقصد بابا کن باور-
  !کردیم فیتعر برام رو یکالنتر

  .دھدیم ادامھ راھش بھ اخم با
 کی و ستیب دختر ھی گھید االن تو ،یچ ھر اصال-

 ،یا سالھ کی و ستیب مادر ھی االن بلکھ ،یستین سالھ
 ھم بچھ اون ،یکن فکر بھش دیبا کھ یستین خودت فقط

 مرد نیا باز باشھ ھم یھرجور کھ یکرد فکر ھست،
  شھ؟ینم خودش پدر
  .گزمیم لب

 قبل تا اگھ یحت پسرمھ، یخوش آرزوم من بابا، دونمیم-
 کردم،یم فکر خودم احساسات بھ فقط روز ده نیا از
 یچ دونمیم اس، بچھ نیا شیپ فکرم تمام حاال اما
 باردارم من دیفھم یوقت یحت یحام اما... اما بابا یگیم

  !نکرد یخال شونھ باز
  .گرددیبرم سمتم اخم با پدر
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  !شماس نیب وقتھ یلیخ ھیقض نیا پس-
  :میگو یم افتاده ریز یسر با
 شما، بھ سپرمیم زویچ ھمھ گم،ینم یچیھ اصال من-

  .شھیم ھمون دیبگ شما یچ ھر
 تکان را ریش شھیش شودیم باعث زدانی ھیگر یصدا
  :میبگو و بدھم

  !اس گرسنھ بچھ برم، من-
 اهللای و خانھ در یصدا کھ کنمیم کج راه خانھ سمت
  .دیافزا یم استرسم بھ بدتر یحام گفتن

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶٠پارت#
  
 کرده بغل را زدانی مادر؛ شوم،یم خانھ داخل خجالت با
 دھان درون را شھیش و رمیگیم او از کھ کند ساکتش تا

 حواسم تمام دھم،یم تکانش آرام و دھمیم یجا کوچکش
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 او پدر حتما و امدهین داخل یحام نکھیا است، اطیح بھ
 با مدت تمام کند، صحبت او با تا انداختھ ریگ را

  .ستدیا یم کنارم مادر کھ شودیم یط اضطراب
 دیبا حاال ؟یشناسیم وقتھ چند پسرو نیا تو تایگ-

  !بشھ؟ یعصب نقدریا بابات تا ینشستیم کنارش اونجور
  .گزمیم لب

 موضوع داشت فقط یحام گفتم، ھم بابا بھ خدا، یا-
 بود اول بار اصال کرد،یم فیتعر برام رو یکالنتر

 از نمیا نداشتھ، سابقھ تابحال نشست، کنارم ینجوریا
  !دیدیرس سر شما گندمون شانس
  .دھدیم تاب یسر مادر

 تا اما م،یفتیب راه ییھوی نطوریا نبود قرار اصال-
 تھران یراھ امشب نیھم گفت خورد شما بھ چشش

  !میبش
  .کنمیم یپوف

  تو؟ انینم چرا نایا نیبب اطیح داخل برو مامان-
 بچھ نیا بھ حواست باش، نداشتھ کارا نیا بھ یکار تو-

  .باشھ
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 چھ اصال دوزم،یم زدانی بھ را نگاھم و میگوینم چیھ
 مطرح موضوع نیا نبود قرار م؟یدیرس نجایا بھ کھ شد

 نگاه بھ مدام و روم یم راه کالفھ امشب، ھم آن شود،
 لیتحو یمضطرب لبخند مجبورم خانم نویم رهیخ یھا

 یحام و پدر از یخبر ندیبیم یوقت نیحس حاج دھم،
 نفره سھ جلسھ حاال و رودیم اطیح بھ ھم او ستین

 بگذرد ریخ بھ امشب دوارمیام فقط اند، داده لیتشک
  !نیھم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶١پارت#
  
 شام بساط خانم نویم رفتھ، خواب بھ آغوشم در زدانی

 کم کم رود،یم کمکش بھ ھم مادر و کرده آماده را
 صحبت از دل انیآقا باالخره شود،یم پھن شام سفره
 شان نیب اما یحام ند،یآ یم خانھ داخل و کنند یم شان
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 پدر کھ گذارم یم تشکش یرو را زدانی مردد ست،ین
  :دیگویم
  !ھتل میریم بعد میبخور شامو-

 زیچ ھمھ یعنی رد،یگیم تپش قلبم و رودیم باال میابروھا
 یم سفره یپا و زندیم لبخند نیحس حاج شد؟ خراب

 تا زندینم تعارف پدر بھ نیحس حاج چرا پس ند،ینش
 نشستھ سفره یپا خونسرد نقدریا چرا م؟یبمان نجایھم

  :آورد یم زبان بھ مرا حرف خانم نویم باالخره اند؟
 ییخدا زده سر ما از ییخطا ؟یمجتب آقا خبره چھ ھتل-

  ن؟یشد دلخور کھ میزد یبد حرف نکرده؟
  :دیآ یم حرف بھ پدر از زودتر نیحس حاج

 عمل راحتن ھرطور بده اجازه خانم،حاج نشو دلخور-
  !افتاد دھن از شام دییبفرما کنن،

 یم خانھ داخل یحام کھ کنمیم قالب ھم در را دستانم
  .شود

  !اهللای-
 کند، یم نگاھم ھم او دوزم، یم او بھ را ھراسانم نگاه
 یزیچ چیھ اند؟ شده بیعج نقدریا خانھ نیا مردان چرا

 مقابل درست و دیآ یم جلو خواند، نگاھشان از شودینم
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 خیم نگاھم رتیح با کھ ام زدهبُھت آنقدر ستد،یا یم من
 نجایا رد،یگ یم مقابلم را ینیریش بزرگ پاکت اوست،

 از و کرده دود اسپند خانم نویم است؟ خبر چھ
 یحام یلبھا یرو زند، یم دست مانیبرا آشپزخانھ

 یم دو دو نگاھش یرو چشمانم نشستھ، یکمرنگ لبخند
  :دیگو یم کھ زند

  !گھید رشیبگ-
 خانم نویم کھ رمیگیم را ینیریش پاکت مبھوت و مات
  .کند یم نگاھم پدر چرخاند، یم سرمان دور را اسپند

ُپن، یرو بذار رو ینیریش اون-  تونو شام نیایب ا
  !نیبخور
 خانم نویم و یحام کنار از و میآ یم خودم بھ تازه

 و دھم یم جا کانتر یرو را ینیریش پاکت گذرم،یم
 ریز یسر با مادرم و پدر نیماب نم،ینش یم سفره سر

 خیم نگاه انیم نیا اما شوم، یم خوردن مشغول افتاده
 علت دانمینم ھنوز کنم،یم حس خودم یرو را یحام

 سوال یکل از شده پر مغزم ست،یچ ھا رفتار نیا
 اگر کنم،ینم دایپ یجواب چیھ گردمیم چھ ھر ،یتکرار
 شام از بعد خواست چرا پس کرده قبول را یحام پدر؛

 یحام چرا پس نکرده قبول پدر اگر م؟یبرو ھتل بھ
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 داخل را قاشق کالفھ داد؟ من دست را ینیریش پاکت
  .کشم یم کنار اشتھا یب و گذارم یم بشقابم

 مثل بود خوشمزه واقعا زنعمو، نکنھ درد دستتون-
  .شھیھم
  !کھ ینخورد یزیچ مادر، جونت نوش-

  :میگویم لب ریز و کنمیم پدر بھ ینگاھ
  .کنم جمع لمویوسا رمیم ممنون،-
  .بماند رپایز نیا از شیب پدر حرف ستین مجاز گرید
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶٢پارت#
  

 یم یجا فشیک داخل و کنمیم جمع را زدانی لوازم
 یم پدر کھ کنم یم مرتب ھم را خودم یلباسھا دھم،

  :دیگو
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 کھ ییھمونا ،یبردار تو لوازم ھمھ ستین ازین-
  !بردار رو شھیم ازتونین

 یم وارید گوشھ را چمدانم دھم، یم تکان سر متعجب
 یجا زدانی فیک داخل ھم را لباسم دست کی و گذارم

 یلیخ م،یکن یم جمع یحام کمک با را سفره دھم،یم
 از را ام یناراحت خواھمینم نکنم، نگاھش دارم یسع

 کھ ستمیا یم ییظرفشو نکیس یپا بخواند، چشمانم
 نجوا آھستھ یلیخ و گذارد یم کنارم را ظرف نیآخر

  :کند یم
 از بتونم کھ ستمین یقو اونقدر من ؟یپکر نقدریا چرا-

  !شم رد تفاوت یب کنارت
  .چرخد یم سمتش سرم اراده یب
  بھت؟ گفت یم یچ بابام-
  بگم؟ االن-
  !بخونم کن، امکیپ برام برو نھ-

  .زندیم لبخند
  .شھیم درست یچ ھمھ ست،ین یخاص زیچ-

 عیسر را ظرفھا گذرد، یم کنارم از او و کنم یم اخم
 مانتو شوم، حاضر تا منتظرند مادر و پدر م،یشو یم
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 فمیک ھم مادر کند، یم بغل را زدانی پدر؛ کھ پوشم یم
  .کنمیم یروبوس خانم نویم با رد،یگ یم دست را
  !دیکن حالل زنعمو، دادم تون زحمت یلیخ-

  .زند یم ضربھ پشتم بھ آرام
  .یایب بازم تا داشتم نگھ گرو لتویوسا-

 کھ آنطور کنم، یم یخداحافظ ھمھ با و زنم یم لبخند
 ینگاھ بھ تنھا بزنم، حرف یحام با شود ینم دیبا

 یم یجا پدر لیاتومب داخل و کنم یم بسنده یطوالن
 بھ لیاتومب کھ نیھم است، مادر یپا یرو زدانی رم،یگ

  :پرسد یم مادر دیآ یم در حرکت
 چرا اصال م؟یاریب تارویگ چمدون ینداد اجازه چرا-

  !تھران سمت میفتادیم راه شبونھ ھتل؟
  .کند یم تازه ینفس پدر

  !خانم میدار نجایا یتر مھم کار فعال-
 آقا گذرهیم سرت تو یچ ھست معلوم ؟یکار چھ-

  !؟یمجتب
 بھ را نگاھم خجالت با کھ است من بھ نھیآ از پدر نگاه

  :شنوم یم را پدر یصدا و دوزم یم رونیب
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 خونھ تو کھ شھینم م،یدار یرسومات و رسم یناسالمت-
 فردا اونا ھتل، میریم بشھ، یخواستگار دخترم از داماد
  .بشھ یرسم یچ ھمھ تا یخواستگار انیم شب
  .کوبد یم دستش یرو مادر

 یجور ھی تو بفھمم؟ دیبا االن من بده، مرگم خدا-
 رو چارهیب پسر اون گفتم خودم با یکرد برخورد

  !یگرفت چشم زھر یحساب
  .خندد یم آرام پدر

 حاال نشھ، ادیز روش کھ نگفتم روش جلو ھ،یخوب بچھ-
  .خانم میشیم آشنا شتریب

  :نالد یم مادر
 اجازه اونام از دینبا شن؟یم یچ یعل حاج خانواده-

  م؟یبخوا
  .کند یم اخم پدر

 ده نیا تو ومدنیم کھ ھیچ احترام دنیفھم یم اگھ اونا-
 احترام احترام، زدن، یم عروسشون بھ سر ھی روز

 یاحترام ام خانواده و من یبرا اونا یوقت خانم، ارهیم
  باشم؟ من چرا ستن،ین قائل
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 از شیب واقعا دوزم، یم چشم ابانیخ بھ و گزمیم لب
  !رفت یم انتظار باباحاج خانواده از ھا نیا

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶٣پارت#
  
 ھیکرا تیسوئ کی باالخره اما است، شب آخر نکھیا با
 یرو چشم خواھدیم دلم ادیز یلیخ ام، خستھ م،یکنیم

 کنم، فراموش دیشا تا بخوابم صبح خود تا و بگذارم ھم
 را، زدانی مرگ آور عذاب یھا دلھره کنم فراموش

 خواھدینم دلم ببرم، بد گمان اثیغ بھ خواھدینم دلم چیھ
 کار اگر است تلخ است، زدانی شوھرخواھر او چون

 ام، دهینخواب خوب پسرم خاطر بھ شبھا نیا باشد، او
 ھم را خودش یھا یسخت اما است، نیریش بودن مادر
 حواست دیبا حاال ،یشویم قبل از تر نازک دل دارد،

 ،یبگذار کوچک موجود نیا یرو کمال و تمام را
 دلش مبادا باشد، سیخ شیجا مبادا شود، گرسنھ مبادا
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 چنگ را صورتش کوچکش یھا ناخن مبادا کند، درد
 شده درد کمر گرفتن بغل طرز نیا با مبادا بکشد،
 کنارش شود، کبود ھیگر از و کند ھیگر مبادا باشد،

 یپا ھم پدر برده، خوابش یخستگ از مادر نم،ینشیم
 یموھا یرو از را کالھش است، دهیکش دراز ونیتلوز
 خواب در کوچکم پسر دارم،یم بر آرام نرمش، یمشک
 من یبرا کمال و تمام کنمینم باور ھنوز است، ناز

 را دادنش دست از ترس مدام و کنمینم باور است
 تمیاذ ھا ھیبخ یجا ھنوز کشم، یم یسخت نفس دارم،

 را رشیش شھیش و کشم یم دراز کنارش آرام کند، یم
 نوزاد یبو را، شیموھا کشم یم بو رم،یگیم دستم
 فرزند نوزاد آن اگر خصوصا است،یدن یبو نیبھتر

 کنار و دھمیم نوازش را کوچکش دست باشد، خودت
  :میگو یم گوشش

 زود اون مثل یول شو، بابات مثل مراقبتم، تھش تا-
  !نذار تنھام

 یم ھم یرو چشم و بوسم یم نرم را اش یشانیپ
  .گذارم
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   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶۴پارت#
  

 شوم،یم داریب خواب از شھیھم از رترید بعد روز صبح
 و شد داریب بار چند زدانی دم،ینخواب خوب ھم شبید

 داریب مادر دانمیم کھ حاال بخوابم، خوب نداد اجازه
 یم ھم گرید یساعت است، زدانی بھ حواسش و است

 پدر بھ خطاب کھ شنومیم را مادر یصدا خوابم،
  :دیگویم
 شب یناسالمت م،یکن دیخر کمی میبر دیبا یمجتب-

  !میدار مھمون
 دلشوره بپرد، سرم از خواب تا ست یکاف جملھ نیھم
  :دھمیم گوش پدر یصدا بھ و رمیگیم
 جا ھی یخوایم یچ ھر شب، تا کو حاال خانم، باشھ-
  .خرمیم رمیم کن، ادداشتی
 مناسب لباس ھم تایگ آخھ، ستین یخوراک دیخر فقط-

  .نداره امشب یبرا
  .بازار میریم شد کھ داریب خانم، باشھ-
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  .دیبر دوتا شما دارم،یم نگھ زدانوی مونم یم من-
  :میگو یم گرفتھ ییصدا با و نمینش یم میجا درون

  .بابا با برو شما مونم، یم خودم مامان، نھ-
  :کند یم ترش رو مادر

 یبخر مناسب لباس ھی کھ فرستمیم رو تو دارم من وا-
  !خودت واسھ
  .دھم یم تنم بھ یکشش

  !گھید پوشمیم یچ ھی حاال ندارم، رو کارا نیا حوصلھ-
  .دھدیم تکان یسر مادر

  !من زیعز کھ شھینم وا-
  .کنم یم جمع را تشکم و شومیم بلند

  .مونمیم زدانی شیپ خودم ست،ین خوش حالم واال-
  .کند یم اخم مادر

  !یشد نما خواب شده؟ چت-
  .کشم یم چشمانم بھ یدست

  .دیبد انجام دارویخر دیبر شما ست،ین یزیچ-
  .دھدیم باال یا شانھ
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 انتخاب یچ ھر یمطمئن فقط رم،یم بابات با من باشھ-
  ؟یپوشیم کردم

 و دھد یم تیرضا تا دھم یم تکان سر حوصلھ یب
 زدانی کنار رد،یگیم فاصلھ من از شدن حاضر یبرا

  :دیگو یم پدر کھ کنم ضیتعو را پوشکش تا نمینش یم
 خاطر واسھ من ھان؟ ستین رضا دلت نکنھ بابا تایگ-

  ؟یشد مونیپش نکنھ دادم، تیرضا تو
  .کنمیم نگاھش

  .بسالمت دیبر! نیھم حوصلم، یب کمی فقط بابا نھ-
  .شوندیم خارج در از و کنند یم میتماشا مردد دو ھر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶۵پارت#
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 شماره روم، یم لمیموبا سمت و میشویم را دستانم
 در شیصدا نکھیا تا مانمیم منتظر و رمیگیم را یحام

  :چدیپ یم گوشم
 یحال ھی یول بزنم، حرف باھات خوامیم شبید از-

  !شد مانعم
  ...سالم-
  ؟یخوب ماھت، یرو بھ-
  !ادیز نھ-
  شده؟ یچ چرا؟-
  ؟یرینگ تماس کھ شد مانعت یحال چھ نشده، یزیچ-
  .یبزن حرف ینتون مادرت و پدر شیپ دیشا گفتم-
  !یبد امیپ یتونستیم-
  ...صدات فقط-

  .کشمیم یقیعم نفس
  ھ؟یعیطب دارم، دلشوره یحام-
  !دارم رو یگیم کھ ینیا منم چون گمونم، آره-

  .بندم یم چشم
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 یچ امشب یکنیم فکر ؟یحام یکنیم فکر یچ تو-
  شھ؟یم یچ بعدش یکنیم فکر شھ؟یم
  ؟یدیترس-
  ؟یچ از-
  !ندهیآ از-
  بترسم؟ چرا نھ،-
 زدانی و تو یبرا نتونم من کھ نیا از یدودل دیشا گفتم-

  !باشم یمناسب مرد
 را پرده ستم،یا یم پنجره کنار و کشمیم یقیعم نفس
  .زنمیم کنار

  ...کاش یول ،یحام ندارم تو بھ یشک-
  ؟یچ کاش نخور، حرفتو-
 بھتر، زمان ھی بھتر، یجا ھی کاش گفتم بھت ادتھی-

  م؟یشدیم آشنا ھم با بھتر یایدن ھی تو یحت
  چطور؟ ادمھ،ی ھوم-
 نیا االنم تیموقع کاش ،یحام نھیھم آرزوم قایدق االن-

  ...نبود
  !تایگ فھمم ینم منظورتو-
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  .خورم یم فرو را بغضم
 ،یحام داره فرق آسمون تا نیزم تو با طمیشرا من-
  ؟یفھم یم نویا
  !ستین حرفا نیا وقت االن-

  .فشارمیم گریکدی یرو را چشمانم
 حرفارو نیا نشھ گھید دیشا امشب وقتشھ، اتفاقا چرا-

 مونو فیتکل بذار ،یبشنو حرفارو نیا نشھ دیشا بزنم،
  !یحام میکن روشن خودمون با
 خوامینم یا اضافھ حرف روشنھ، تو با من فیتکل-

  !بشنوم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶۶پارت#
  

 یکِ  ام دهینفھم کشم، یم ام گونھ یرو را سردم دست
  :میگو یم فقط شده، سیخ صورتم
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 من ،یمجرد مرد ھی تو اما ،یحام ام وهیب زن ھی من-
  ...تو اما مادرم، ھی
  ؟یچ کھ خب-
  !کنمیم خواھش ،یحام بزنم حرفمو بذار-
  !تایگ برندار فاز یول بزن، حرفتو-
  !نکن بدترش تروخدا ،یحام بده حالم من-
  .شنومیم بگو باشھ،-

  .کشمیم یسخت نفس
 و من شد، تموم گفتم یم بود، خوب یچ ھمھ شبید تا-

 قد و شھیم بزرگ ما شیپ زدانی م،یرسیم ھم بھ یحام
 یحام یدونیم کرد، فرق یچ ھمھ امروز اما کشھ، یم

 شد بزرگ یوقت زدانی کنمیم فکر خودم با امروز
 تو باباش... باباش فھمھ یم یسن چھ تو... یعنی
 فکر نیا بھ یلیخ من ھ؟یچ العملش عکس... یستین

  .یحام کردم
  تا؟یگ بفھمھ موضوعو نیا دیبا زدانی چرا-
  .زنم یم شخندین
 ،یگینم یچیھ ھم تو گم،ینم یچیھ بھش من یاوک-

 یحت ارن،ینم خودشون یرو بھ اصال بابامم و مامان
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 باباحاج اما مونن، یم ساکت خانمم نویم و نیحس حاج
 نظرت بھ فراز؟ ؟یچ اونا ن؟یپرو حانھ؟یر مامان ؟یچ

  مونن؟ یم ساکت
  :شود یم کالفھ شیصدا

 تا؟یگ یکنیم فکر گھید سال ١٢ ،١٠ بھ یدار االن از-
 درست یچ ھمھ داره کھ حاال! موال بھ رو تو کن ولم

 یدار تو ست،ین پامون شیپ یسنگ کھ حاال شھ،یم
  برامون؟ یتراشیم سنگ خودت

 واقعا کن، فکر بھش نزن، حرف ینجوریا یحام نھ-
  ؟یحام شھیم یچ اونوقت کن، فکر بھش
  :کنمیم زمزمھ کھ رسد یم گوشم بھ نفسش یصدا تنھا

  !درام عقدت بھ من بده تیرضا باباحاج اگھ تازه-
  .کشد یم یا کالفھ پوف

  نھ؟ ،یکن یا قھوه پامو تا سر یزد زنگ رسما-
 از کھ ستنین ساده موضوع ھی فقط نایا یحام-

 یا جھینت بھ اگھ کن فکر بھشون م،یبگذر کنارشون
  خب؟ کن، خبر منو یدیرس
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 مانم، ینم او از یپاسخ منتظر و کنم یم قطع را تماس
 خودم دور سردرگم کالف کی مثل و زند یم شور دلم
  .چمیپ یم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶٧پارت#
  

 زدانی ریش شھیش و نشستھ یا گوشھ من و شده ظھر
 و پدر و شودیم باز در کھ دھم یم تکان دست در را

 سالم شوند، یم وارد دیخر از پر یدستان با مادر
 جز کنند یم رھا یا گوشھ را دھایخر دھم، یم یآرام

  .دیآ یم جلو است، مادر دست کھ پاکت کی
  !تایگ دمیخر برات یچ نیبب-

 کشد یم رونیب دیسف نازک چادر کی کنم، یم نگاھش
 بھ باست،یز و کیش رنگ، یکرم دامن و کت کی و

  :دھم یم گوش شیصدا
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 یلیخ مطمئنم کردم، تصور داخلش رو تو دمشید تا-
  .یشیم قشنگ

  :دیگو یم یشتریب ذوق با کھ دھم یم تکان سر آرام
  .یمامان دهیخر لباس قشنگم پسر نیا واسھ-
  :دیگو یم پدر کھ رود یم یگرید پاکت سمت و
  بابا؟ چتھ تایگ-

  .کنمیم نگاھش
  !من خوبم بابا، ستین یزیچ-

  .کند یم اخم
 بلند شو، بلند دم،یپرسینم یسوال نیچن یبود خوب اگھ-

  !بابا پاشو ،یش سرحال بلکھ ریبگ دوش ھی برو شو
 نیھم شوم، یم بلند زدانی کنار از و دھم یم تکان سر
 شود، یم ریسراز اشکم ستمیا یم آب دوش ریز کھ

 چھ ھر شده، مرگم چھ دانم ینم فھمم، ینم را حالم
 یم زار شود، یم نییپا و باال مغزم در است بد افکار

  :میگو یم و زنم
 زدانی ؟ینباش یراض نکنھ ؟یا یراض تو زدانی-
  زدان؟ی شھیم ؟یکن کمکم شھیم
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 با را میھا اشک کھ است حمام ولرم آب و زنم یم ھق
  .دیشو یم خودش

 یم خشک و شستھ را ھا وهیم مادر شده، بعدازظھر
 زمان گذر تا ام کرده گرم پسرم با را سرم اما من کند،

 کھ برم یم راه آغوشم در را زدانی نشوم، متوجھ را
  :دیآ یم مادر یصدا

 بغلت؟ یگرفت یالک چرا جاش تو بذارش خوابھ، بچھ-
  !ارهیم در پدرتو بعد بچھ اون شھیم یبغل خب
  :دیگو یم یشاک پدر

  خانم؟ یدار پدرش بھ چکار-
  :میگو یم مادر بھ رو

  !نده ریگ مامان، کنھ یم آرومم-
  .دیآ یم جلو شک با
 نیا بھ یا یراض یگفت خودت کھ تو تا؟یگ چتھ تو-

 یباز یدار میکرد موافقت بابات و من کھ حاال پسر،
 یگینم یچیھ چرا یستین یراض اگھ خب ؟یاریم در
  !میبدون مونو فیتکل مام تا
  .دھم یم تکان سر یناچار با
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 کنھ یم ام وونھید داره دلھره چمھ، دونم ینم خودمم-
 اگر و اما تا ھزار شدم، ینجوریا چرا دونمینم مامان،

  !مامان ستین خوب اصال حالم ذھنمھ، تو
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶٨پارت#
  

 با نشاندم،یم یصندل یرو و ردیگیم را میبازو مادر
  :دیگو یم کھ کنمیم نگاھش بغض

 ینکرد مشورت یعل حاج با چون دردتو، فھممیم-
 تیقبل ازدواج از یدار حقم جونت، بھ افتاده اضطراب

 نکنھ بشھ، یچ قراره کھ یدیترس حاال ،یدیند یریخ
 قرار دخترم اما ،یش تنھا باز نکنھ بذاره، تنھات نمیا
 بھ اوال فتھ،یب تو واسھ ایدن بد یاتفاقا تمام کھ ستین

 از خبر یب کھ ستمین موافق منم دوما نده، راه بد دلت
 تو برو یخوایم ره،یبگ شکل وصلت نیا یعل حاج
  .بزن زنگ بھش اتاق
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 نیا کنھ قبول نشد حاضر یعل حاج مامان؟ یگیم یچ-
 ازش ازدواجم واسھ امیب من اونوقت بعد شھ، نوه بچھ

 نقدریا کھ فروزش یحام با ازدواج اونم رم؟یبگ اجازه
  زارن؟یب ازش

  کنھ؟ یم آرومت یچ پس؟ میکن چکار یگیم-
  .کنمیم نگاھش

  ...زدانی مزار سر برم خوامیم-
  .شودیم گرد چشمانش

 روز؟ وقت نیا دختر؟ یگیم یچ یفھم یم چیھ-
  ؟یچ اومدن مھمونا نمونده، شب بھ یزیچ
  .مامان شھینم راه روبھ حالم زدانی شیپ نرم تا-
 یدونینم تو شھ،یم یعصبان بفھمھ بگم؟ یچ بابات بھ-

  شھ؟یم حساس مھمون اومدن وقت چقدر
 رفتھ خواب بھ ونیتلوز مقابل کھ کنم یم پدر بھ ینگاھ
  .است

 ایدن بچھ نیا یوقت از مامان، گردمیبرم و رمیم زود-
  .جاش برم پسرش با خوامیم شش،یپ نرفتم اومده

 وقت نیا بچھ، نیا با تنھا تا؟یگ یگیم یچ خدا، ای-
  !آخھ؟ بشھ یچ کھ رضا بھشت یبر یخوایم روز
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  .گذارمیم آغوشش در را زدانی
 شھیش مامان شم،یم حاضر منم یکن آماده زدانوی تا-
  !لطفا بذار رشمیش
 و روم یم میھا لباس سمت مانم ینم نیا از شیب

 و کرده آماده را زدانی مادر پوشم، یم لباس یفور
 آرام و کنمیم تشکر او از است، کرده خبر یتاکس میبرا
  .شوم یم خارج در از
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١۶٩پارت#
  
 ابانیخ بھ من ھراسان نگاه و است آغوشم در زدانی

 کند،یم آرامم زیچ چھ دانم ینم شلوغ، شھر نیا یھا
. کنم دایپ را آرامشم رضا بھشت بھ رفتن با دوارمیام

 بھ رو و کنم ینم حساب را ھیکرا ستدیا یم کھ یتاکس
  :میگو یم راننده
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 د،یبش معطل قھیدق چند ممکنھ برگردم؟ تا دیبمون شھیم-
  نداره؟ یرادیا
  .مونم یم منتظر خانم نھ-
  .ممنونم-

 امروز کنم، یم حرکت نظرم مورد قطعھ سمت
 زدانی با بودم مطمئن ام دهینپوش چادر شھیھم برخالف

 ستم،یا یم زدانی قبر کنار آمد، نخواھم بر پسش از
  :زنم یم ھق و زندیریم فرو بھار ابر ھمانند میھا اشک

 چقدر نیبب پسرتو، نیبب آوردم، ویک نیبب پاشو زدانی-
  !ھتھیشب

 در پسرم یوقت اما کنم، یم آزاد را ام ھیگر یصدا
 در را او و شوم یم آرام افتد یم ھیگر بھ آغوشم
  .دھم یم تکان آغوشم

 کن حاللم بگم اومدم زدان،ی رمیبگ اجازه ازت اومدم-
 خواستگار عنوان بھ رو یحام تو اجازه بدون نتونستم

 خدا از شھیم ؟یکن کمکم شھیم زدانی بدم، راه خونھ تو
 یحت دم،یکش عذاب یلیخ من کنھ؟ آروم دلمو یبخوا
 و تو شیپ مدام فکرم ستم،ین خوشحال ھم حاال

 من بھ دیبا اونا چرا آخھ ات، خانواده شیپ پسرمونھ،
 شھر نیا تو رو یکس اونا جز کھ من کنن؟ پشت
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 کردنیم یمھربون من با کمی فقط کم،ی فقط اگھ نداشتم،
 یم اطالع بھشون مو یباردار اول ھمون باش مطمئن

 قت،یحق گفتن از ترسوندن منو ھمش اونا اما دادم،
 یم ھم تو خود یحت شناختم، یم شونو تیحساس

 یحت ،یبش کینزد من بھ ات خانواده شیپ یدیترس
  ...رابطھ اون
 یوقت افتاد، اتفاق اثیغ یالیو در ما رابطھ نیاول یحت
... میرفت زیشاند بھ و گرفت را اثیغ یالیو دیکل زدانی

  ... و افتاد اتفاق الیو آن در ما یاصل رابطھ تنھا
  .کنم یم نگاه پسرم بھ
  !باشھ بھمون حواست پسرمون خاطر بھ زدانی-

 یکس کنمیم احساس کھ خوانم یم فاتحھ و شومیم بلند
  .ستدیا یم کنارم

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧٠پارت#
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 یم آرامش نگاه یرو نگاھم و گردمیبرم ترس با
  .ندینش
  !نمتیبب نجایا کردمینم فکرشم یحت-

  .کشمیم یراحت نفس
  ؟یحام یکنیم چکار نجایا-

  .زندیم یکمرنگ لبخند
  !نمتیبب نجایا االن نداشتم توقع اما قم،یرف شیپ اومدم-

 حیتوض ھمانطور و ردیگ یم من از را زدانی آرام
  :دھدیم
 با گفتم شدم، یحال ھی یزد تلفن یپا کھ ییحرفا با-
  .شدم آروم بلکھ خلوت زدانی

 یم تکان سر زده شگفت و دھم یم ماساژ را میبازو
  .دھم

 آرامشمونو منبع تو و من امروز کرد یم فکرشم یک-
 یلیخ دمید کنارم ھیسا ھی یوقت راستش م؟یکن دایپ نجایا

  !دمیترس کردم، ھول
  .کند یم اخم

  ؟یبترس چرا-
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  .شقھ کلھ یلیخ اثیغ نرو، ییجا تنھا گفت فراز آخھ-
  .دھد یم تکان سر آرام

 گفتمیم یستین ات خانواده شیپ دونستمیم منم اگھ قطعا-
 با دلم نجا،یا اومدم کھ خوشحالم ،ینر ییجا تنھا کھ
  .شد قرص شتریب دنتید

  :دھدیم ادامھ کھ دھم یم زدانی بھ را نگاھم
 ھم بھ دنیرس با تو و من یکنیم فکر چرا تایگ-

 نیا من ؟ینگران نقدریا چرا شھ؟یم ادتریز مشکالتمون
 خوامیم و دارم دوست رو تو دارم، دوست رو بچھ

 نرنجونم، وقت چیھ شماھارو کھ بدم قول زدانی شیپ
 واسھ من باشھ، مون نیب شاھد تا گمیم زدانی شیپ

 خودم از حاضرم یحت دونفر شما کردن خوشبخت
 حرفات، با نکن یخال منم دل تو و نترس پس بگذرم،

 شیپ یخوب بھ امشب مراسم بذار و باش یخوب دختر
  !بره

  .رمیگیم را پسرم دست و کنم یم نگاھش
 بھ عشقت، بھ نکردم، شک تو بھ چوقتیھ من-

  !مشکالتمن مشکلم ،یستین تو مشکلم االنم حرفات،
  .دھد یم باال ییابرو
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 پس ھردومونھ، مال ست،ین تو مال گھید مشکالتت-
  .میایبرم پسشون از نکن، فکر بھشون یخودیب

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧١پارت#
  

  .زنمیم یکمرنگ لبخند
 نیب از ترسم شم، یم آروم زنمیم حرف باھات یوقت-
  !شنیم بیغ سرم تو یمنف یفکرا ره،یم
  .دھد یم دستم را زدانی
 زود کنم، خلوت قمیرف با کمی من ر،یبگ رو بچھ ایب-
  .امیم

 کھ رمیگیم آغوشم در را زدانی و دھم یم تکان سر
 است، خوردنش ریش وقت زند، یم غر و شودیم داریب

 دھان بھ و کشم یم رونیب فیک از اطیاحت با را شھیش
 نگاه کوچکش دھان بھ اقیاشت با کنم، یم کینزد پسرم

@shahregoftegoo



 آمدن با رم،یگ یم فاصلھ یحام از آرام آرام و کنم یم
 دل در و بندم یم چشم است، بھتر یلیخ حالم یحام
 بھ حواسش جا ھمھ و شھیھم کھ کنم یم شکر را خدا
 ھست، و بوده ھمراه من با طمیشرا تمام در بوده، من

 چدیپ یم مشامم در یادکلن تند یبو کشم،یم یقیعم نفس
 باز چشم متعجب شود، یم دهیکش آغوشم از زدانی و
  .کنمیم
  ...یجلو یتاکس ،یحام-

 کھ نمیب یم را اثیغ یوقت ماسد یم دھانم در حرف
 از قلبم دود، یم یطرف بھ و گرفتھ من از را پسرم

 بال بال دارم آمده، بند زبانم زند، یم رونیب نھیس
 دل تھ از کنم، باخبر اثیغ وجود از را یحام تا زنمیم
  :زنم یم غیج
  !...ام بچھ ،یحام-

 دنبال را نگاھم و چرخد یم من سمت متعجب ؛یحام
 آغوش در را پسرم کھ یحال در اثیغ دنید با کند، یم

 قدرت با و ستدیا یم یجا در یفور دود، یم و دارد
 یلیخ اش گنده شکم آن با اثیغ اما دود، یم او سمت
 سمتش کھ یلیاتومب سوار بعد و ستیحام از جلوتر
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 نفر دو ما نگاه از برق سرعت بھ و شود یم دیآ یم
  .شوند یم دور
 ام یخال دستان بھ و شود یم چنگ ام نھیس یرو دستم
 گردم، یم پسرم دنبال بھ ناباورانھ دوزم، یم چشم

 کنم یم احساس یوقت شود یم خم ضعف با میزانوھا
  ...اند کرده جدا و کنده من از را وجودم از یمین

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧٢پارت#
  

 یعموم حمام داخل انگار است، گنگ اطرافم یصدا
 کرده، پر را میگوشھا آب؛ و استخرم داخل نھ ای ھستم
 یلیس زند، یم میصدا مدام یکس شنوم، یم پا یصدا

 ریتصو کنم، یم نگاھش منگ و خورم یم یمحکم
 را چشمانم اشک چون لرزد، یم دگانمید مقابل یحام
  .کشد یم آغوش بھ را سرم یحام است، کرده پر
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 رشیگ خودم نباش نگران باش، آروم زمیعز تایگ-
  !شرفویب اون ارمیم

 آغوش در مرا سر دست کی با لرزد یم شیصدا
 بیج از را لشیموبا یگوش گرشید دست با و گرفتھ

 یطول رد،یگ یم یا شماره و داردیبرم شلوارش
  :کند یم پاره را گوشم ادشیفر کھ کشدینم
 بچھ تا،یگ سروقت اومد بازم یلعنت اثیغ اون فراز-

 از رو روزه ازدهی نوزاد ؟یفھم یم ده،یدزد ازش رو
 کشتمش، برسھ بھش دستم فراز ده،یدزد مادرش

 نباشھ مادرش بغل بچھ گھید ساعت ھی تا اگھ ن؟یفھمیم
 نامرد، اون یپ گردم یم خونھ بھ خونھ شھرو نیا کل
 یچ یدیفھم کنم، یم اش خفھ خودم یدستا نیھم با

  گفتم؟
 انگار من اما ده،یچیپ گوشم ریز قلبش تند کوبش یصدا
 کابوس کی نھایا تمام انگار شده، جدا کالبدم از روح

 خوردن تکان جرات یحت کھ یترسناک کابوس است،
 یم قطع را تماس و زند یم نفس نفس یحام ندارم، ھم

  .دھد یم تکانم و ردیگیم را میھا شانھ کند،

@shahregoftegoo



 من گم،یم یچ نیبب بده گوش تایگ زم؟یعز یخوب تایگ-
 صدامو زم،یعز دمیم قول گردونم،یبرم بھت زدانوی
  !تایگ کن نگام ؟یشنو یم

 ام، دوختھ چشم زدانی قبر بھ درست و شده کج سرم
  ...نخواستم مگر ؟یباش مراقبمان نخواستم مگر زدانی

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧٣پارت#
  

 از را پسرم آمده، سرم دمیترسیم کھ یزیچ از باالخره
 کھ یحال در و است اشک سیخ صورتم گرفتند، من
 شود، یم خم میزانوھا ستم،یا یم نمانده میپاھا در یینا

  .دیآ یم دنبالم یحام افتم،یم راه اما
  !ستین خوب حالت تو ؟یریم کجا تایگ-
 تکان راست و چپ بھ را سرم رد،یگیم را میبازو و
  .دھم یم
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  ...کجاست مبچھ دونمیم-
  :دیگو یم و کند یم میتماشا بھت با
 م،یریم باھم ارمیب نویماش برم کن صبر باشھ، باشھ-

  خب؟
 یم لشیاتومب سمت او و دھمیم تکان سر یحال یب با

 با ندارند، یانیپا اشکھا و شده مشت دستانم دود،
 باز میبرا را جلو در روم، یم جلو نامطمئن ییقدمھا
  :پرسد یم او و نمینشیم کند،یم میتماشا منتظر و کرده

  برم؟ کجا-
 یم محکم و زنم یم کوک مقابلم بھ را ام یاشک نگاه
  :میگو
  !بابا حاج خونھ-

 یجد متوجھ یوقت اما کند، یم نگاھم سکوت در یکم
 افتد، یم راه یمخالفت چیھ یب شود یم کالمم بودن

 دل در و فشارم یم گریکدی یرو را ام خستھ چشمان
 شدن گم موضوع ھنوز خواھم، یم کمک خدا از تنھا

 نم،یب یم کابوس کھ انگار است، گنگ میبرا پسرم
 یبرا دانم ینم است، درست یکار چھ فھممینم جم،یگ
 کھ یزیچ تنھا بخواھم، کمک یکس چھ از کردنش دایپ
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 با شده وقتش باباست، حاج منزل رسد یم ذھنم بھ
 یب چھ ھر بود بس بزنم، حرف آنھا با یگرید زبان

 پسرم دھمینم اجازه گرید دن،یکش یخوار و یاحترام
 رو را زشانیعز داماد دست بگذار کنند، جدا من از را

  !کنم
 ینم بدل و رد نفر دو ما نیب یکالم چیھ ریمس تمام در

 و کند یم نگاھم ینگران با یھرازگاھ یحام تنھا شود،
 بھ قیدقا کند، یم حوالھ یمشت لشیاتومب فرمان بھ

 حاج یآشنا خانھ مقابل نکھیا تا گذردیم زھر مثل یکند
  .میکن یم توقف بابا
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧۴پارت#
  

 یم یحام ند،ینش یم رهیدستگ یرو لرزانم دست
  .چرخم یم سمتش کھ شود ادهیپ خواھد
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 شد ھم یچ ھر بمون، نجایھم ،یحام یاینم ییجا تو-
  !داخل این

  .زند یم دو دو نگاھم نیماب نگرانش چشمان
  !تو؟ بفرستمت تنھا شھیم مگھ ام؟ین چرا-
  .بندم یم چشم حوصلھ یب
 خونھ، نیا تو یاینم تو ،یحام حرفم بھ بده گوش-

 خوب خودتم ،یاینم شد یچ ھر گفتم؟ یچ یدیفھم
  !زنم یم حرفو نیا دارم یچ واسھ یدونیم

  :رود یم باال ناخودآگاه شیصدا
 اتفاقا بکنن، بخوان نایا کھ یالیخ و فکر یبابا گور-
  !ھیجد مون نیب موضوع بفھمن کھ امیب خوامیم

  :زنم یم ادیفر ھم من
  !یحام بمون نجایھم گفتم-

 آورم یم نییپا را میصدا کنم، یم شیتماشا زنان نفس
  :کنم یم زمزمھ و
  !بشھ روشن خانواده نیا با فمیتکل وقتشھ-

 بردارم، قدم محکم کنم یم یسع و کنم یم باز را در
 دھد، ینم من بھ را اجازه نیا پسرم شدن گم ضعف اما
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 یم یپ در یپ رود، یم زنگ سمت سردم دست
  :رسد یم گوشم بھ نیپرو بلند یصدا کھ فشارمش

  !نیآورد سر مگھ خبره؟ چھ-
  .فشارم یم ھم بھ دندان

  !نیپرو کن باز-
  شما؟-
 کن باز منو؟ ینیبینم ست؟ین یریتصو یکوفت نیا مگھ-
  !تامیگ
 چند کھ شوم یم متوجھ فقط شنوم، ینم یگرید زیچ
 بھ و گردمیبرم منتظر گذارد، یم را یگوش بعد ھیثان

 مرد زده، زل من بھ تیعصبان با کنم، یم نگاه یحام
 نخورده ھم تکان شیجا از چون ستیکن گوش حرف
 را کردن نگاه شتریب اجازه در شدن باز یصدا! است

 شوم، یم اطیح وارد و دھم یم ھل را در دھد، ینم
 درست و افتد یم باغچھ لب بھ چشمم ورود بدو در

 یحرفھا دنیشن بابت کھ آورم یم خاطر بھ را یروز
 سر یا ھیگر چھ باغچھ نیا لب حانھیر مامان و نیپرو
 کرد، بدتر را حالم یلعنت اثیغ وجود کھ بعد و دادم
 باال را نگاھم شوم، یم پلھ راه وارد و دارمیم بر قدم

 شدن کینزد ترس از کھ نمیب یم را خودم برم، یم
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 تر کینزد کنم یم التماس و شدم مچالھ خود در اثیغ
 غیج ھاست، حرف نیا از تر حیوق یلعنت آن اما د؛یاین
 برخورد ھا نرده با شیزانو دھم، یم ھلش و کشم یم
 را ھا پلھ شود، یم جمع درد از صورتش و کند یم

 است، باز مھین خانھ در روم، یم باال یکی تا دو
  .شود باز کامل تا دھمیم ھل و رمیگ یم را رهیدستگ

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧۵پارت#
  

 ستادهیا تعجب با کھ نمیب یم را حانھیر مامان و نیپرو
 خانھ نیا شده، نامنظم مینفسھا کنند، یم میتماشا و

 آزار و تیاذ از کند، یم یتداع میبرا یبد خاطرات
 نفس دختر، و مادر نیا متلک و حرف تا ریبگ اثیغ

 چرخانم یم چشم روم، یم داخل و کشم یم یقیعم
 دست بھ حیتسب و نشستھ اش سجاده یپا بابا حاج
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 یم و زنم یم زل نیپرو چشمان بھ کند، یم میتماشا
  :میگو
  کو؟ مبچھ-

  .کند یم گرد را نگاھش
 ییجا بھ سرت انایاح کو؟ تبچھ یپرس یم من از-

  نخورده؟
  :روم یم در کوره از
  کجاست؟ من بچھ ن،یپرو نکن دو بھ یکی من با-

 بھ حانھیر مامان یصدا کھ کنم یم تند پا اتاق سمت
  :رسد یم گوشم

 ما از تو بچھ سراغ یاومد وقت ھمھ نیا بعد-
  ؟یریگیم

 یم را زدانی کنم، یم باز را اتاق در و چکد یم اشکم
 یدست دارد، تن بھ را عقدمان روز دیسف راھنیپ کھ نمیب

 من اما دھد، یم لیتحو لبخند و کشد یم اش قھی بھ
 یم نگاه اتاق اطراف بھ و دھم ینم را لبخندش جواب
  .گردم یبرم حانھیر مامان سمت دوزم،
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 نیا تو ییجا چوقتیھ چون اومدم وقت ھمھ نیا بعد-
 ینم نجایا پامو شدمینم مجبور اگھ االنم نداشتم، خونھ

  برگردم؟ سیپل با برم ای کجاست من بچھ دیگیم ذاشتم،
  :کشد یم داد نیپرو

 یم یچ از مارو بکن، یدار دوست یکار ھر برو-
 یم مبچھ مبچھ نجایا یاومد یپاشد کاره ھی ؟یترسون

  م؟یدزد ما یکرد الیخ ؟یچ کھ ،یکن
  .کنم یم نگاه براق سمتش

 ادیبرم ازش حتما کشھ،یم منو شوھر شوھرت، یوقت-
  !بکنھ ھم یدزد بچھ کھ
 یم ھجوم سمتم کبارهی و کند یم میتماشا باز دھان با

  .آورد
 ھنوز قاتل؟ یگیم من شوھر بھ نفھم زبون دختره-
 بار ھم تو زدن، بُھتون بھش ست،ین معلوم یچیھ

 حرف ینجوریا من شوھر مورد در باشھ آخرت
  گفتم؟ یچ یدیمیفھ ،یزنیم

 دھم، یم فشار و رمیگیم آورده سمتم کھ را دستش
  :زنم یم ادیفر ھیگر با نگاھش درون
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 یفھم یم کرد، فرار و گرفت بغلم از موبچھ شوھرت-
  ؟یدار مانیا بھش احمقا مثل بازم ای گمیم یچ

  .کند یم میتماشا شده مسخ و شده گرد چشمانش
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧۶پارت#
  

 آنھا زنم، یم ھق و گذارم یم صورتم یرو را دستانم
 را اشکم کبارهی کھ اند زده زل من بھ سکوت در ھم

  :زنم یم داد و کنم یم پاک
 کجا از اصال د،یدار خبر شماھا دونمیم کجاست؟ مبچھ-

  بدزده؟ ازم رو بچھ دیباش نگفتھ بھش خودتون معلوم
  .دوزم یم نگاه حانھیر مامان سمت

 نرمھ، و کیکوچ بدنش و تن روزشھ، ازدهی فقط مبچھ-
 نکنم ضشیتعو وقت سر اگھ شھ،یم گشنش زود بھ زود
 دلش رمینگ آروغشو اگھ سوزه،یم و شھیم زخم پاش
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 اگھ سرده غروب یھوا کنھ، یم ھیگر و رهیگیم درد
  !بخوره سرما ممکنھ نپوشونم روشو
  .دوزم یم بابا حاج بھ را نگاھم

 ھوامونو خواستم باباش از و زدانی گذاشتم اسمشو-
 گرفتھ ادی اش خانواده از باباشم انگار اما باشھ، داشتھ

  !خدا امان بھ کرده ولمون کھ
 یچشمان با نغمھ چرخم، یم خودم دور و زنم یم ھق

 سمتش کند، یم نگاھم و آمده نییپا طبقھ از خوابالود
  .رومیم
  نھ؟ییپا اون آره؟ نغمھ؟ نھییپا من بچھ-

 نییپا را ھا پلھ یفور و زنم یم کنارش در مقابل از
 واردش یراحت بھ و است باز شانخانھ در دوم، یم
 نیپرو یصدا کھ کشم یم سرک جا ھمھ بھ شوم، یم

  :شنوم یم سرم پشت از را
 یعنی ،یزن یم حرف یچ از میدونینم ما کن باور تایگ-
 کارو نیا دیبا چرا گرفتھ؟ ازت رو بچھ اثیغ کھ یچ

  بکنھ؟
  :زنم یم ادیفر بغض با و چرخم یم سمتش
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 دید یوقت بود، لج شوھرم و من با اول ھمون از چون-
 دید یوقت کنم،ینم نگاھش دید یوقت دم،ینم تیاھم بھش
 یروان کرده، لج شد، بد منم با بشم زنش کنمینم قبول
  ؟یفھمیم ده،یدزد ازم موبچھ شده،
 انگار اما د،یبگو یزیچ تا کنم یم باز دھان بار چند

 یم التماس با و روم یم سمتش شده، شوکھ یادیز
  :میگو
 نغمھ، بھ بده رو یگوش اصال ن،یپرو بزن زنگ بھش-

 کنھ شیراض بگو داشت، دوست یلیخ دخترشو اون
 خودت تو ن،یپرو کنمیم خواھش اره،یب پسرمو

  ...یمادر
  :نالد یم و گذارد یم سرش یرو را دستش

  !؟یگیم یدار یچ تو-
 را میھا شانھ کھ دھد یم دست از را کنترلش انگار بعد

  :زندیم ادیفر صورتم درون انھیوحش و ردیگ یم
 من شیپ اثویغ یخوایم چرا ؟یگیم پرت و چرت چرا-
 گم ما یزندگ از گورتو چرا ؟یکن خراب ام خانواده و
 تو مون؟ یزندگ تو یافتاد شوم جغد مثل چرا ؟یکنینم

  ...شد باعث تو نحس پاقدم ره،یبم داداشم یشد باعث
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 باال بابا حاج ادیفر یصدا و کندیم شیجدا من از یکس
  :رودیم
 ھیچ حرفا نیا ؟یکنیم ھیچ کارا نیا دختر، کن بس-
  ؟یزنیم
  :کنم یم زمزمھ و زنم یم زل بابا حاج بھ تار یدید با
 از شھیھم یبرا نحسمو ھیسا برم، من دیبد موبچھ فقط-

  !کنمیم دور تون یزندگ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧٧پارت#
  

  .کند یم نگاھم بابا حاج
 اعصاب یدارو ست،ین خوب حالش ھیمدت نیپرو-
  !گھیم یچ فھمھینم خوره،یم
  .زنمیم شخندین
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 کھ زنھیم رو ییحرفا قایدق گھ،یم یچ فھمھیم خوب-
 من مگھ بود، حانھیر مامان و خودش دل تو اول از
 دخترتون مثل خواستم فقط خواستم؟ ازتون یادیز زیچ

  ...شما اما... نیھم باشم
 حانھیر مامان بھ را نگاھم تاسف با و کنم یم سکوت

  .دوزم یم
 گھید ن،یھم فقط... بھم دیبرگردون موبچھ فقط-
 شماھارو من ینحس مبادا تا خونھ نیا تو امینم چوقتیھ

  !رهیبگ
 نگاھم است اشک سیخ صورتش کھ ھمانطور نیپرو

  .کند یم
 انصاف یب م؟یدار خبر اثیغ یکارا از ما یکرد فکر-
 فکر نگرفتھ، اش بچھ و زن از خبر ھی اس ھفتھ ھی

 الیخ ره؟یبگ ازت توبچھ میخواست ازش ما یکرد
 یکار دست باباموحاج نیماش... گفتم... گفتم من یکرد
  ...کنھ
  .ندینش یم یا گوشھ و زند یم ھیگر ریز بھ
 زجر کم مادرم؟ و پدر یرو شیپ دمیکش خجالت کم-
 دم؟یند شوھرمو یھا یزیھ یکرد فکر مدت؟ نیا دمید

 تمام و تو از اصال داره؟ نظر بھت دمینفھم یکرد فکر
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 ازتون ؟یفھم یم متنفرم، گرفتن اثویغ چشم کھ ییزنا
 مونو یزندگ دخترم و من نینداد اجازه کھ متنفرم

  ...میکن
  :دیگو یم بابا حاج کھ کنمیم نگاھش تاسف با
  !دور زیبر مزخرفاتو نیا! کن بس ن،یپرو بسھ-

  :دیگو یم یشانیپر با بابا حاج سمت نیپرو
 کردن، خراب شوھرمو و من یزندگ کنم؟ بس چرا-
  !دختره نیا خاطر واسھ فقط ام،ینم اثیغ چشم بھ گھید
  :میگویم و زنمیم یتلخ شخندین
 اشتھاس، خوش نکھیا ره،یم ھرز چشمش اثیغ نکھیا-
 نایا نگرفتھ، خبر اش بچھ و زن از اس ھفتھ ھی نکھیا

 شوھر بھ یسبز چراغ من نھ چون ست،ین من ریتقص
 ھ؟یچ یاصل مشکل یدونیم! یزیچ نھ دادم، نشون تو

 ضیمر و فیکث ذھن اثھ،یغ خود یاصل مشکل
 ازدواج یا گھید کس با اگھ کنھیم الیخ نکھیا خودشھ،

 نوع ھی براش بپره ھرز اگھ دونمیچم ای کنھ
 نکھیا ھ،یروان ضیمر ھی تو شوھر نکھیا ھ،یخوشگذرون

 یفھمیم ست،ین من ریتقص ست،ین متعھد شیزندگ بھ
 ھرچقدر بسھ ،یبد رییتغ افکارتو تو بھتره ن؟یپرو
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ُغز گرانید یزندگ واسھ  بھ سرتون کممی ن،یخوند ل
  !باشھ خودتون یزندگ

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧٨پارت#
  

 چرخانمیم نفر سھ ھر یرو را نگاھم لرزد، یم میصدا
  :میگو یم و
 مورد دیگفت شھیھم نھ،یبھتر اثیغ دیگفت شھیھم-

 نیجانش پسرتونھ، مثل دیگفت شھیھم نھ،یاعتمادتر
 اون دیشد باعث حرفاتون با خودتون! باباستحاج

 دیشد باعث ره،یبگ بودن کاره ھمھ کاذب حس مردک
 یغلط ھر و خودش دست رهیبگ رو یحاج بار و کار
 راھش سر از زدانوی گرفت میتصم بکنھ، خوادیم دلش

 برده یپ بودنش کثافت بھ زدانی چون چرا؟ برداره،
 فشویکث شنھادیپ ستمین حاضر من دهید کھ حاالم بود،
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 انتقام من از امبچھ دنیدزد با گرفتھ میتصم کنم قبول
  !رهیبگ
  :میگو یم بابا حاج بھ رو

 انگار اما تونم،ناموس نیگفت ن،ینبود پشتم چوقتیھ-
 ھی نیھم الاقل نبودم، اما دخترتونم، مثل نیگفت نبودم،

 دینذار اد،یب سرش ییبال توننوه دینذار د،یباش پشتم بار
 ھر بازم اثیغ دینذار باشھ، عذاب در زدانی روح
 از و دمیترس یچ ھر بسھ بکنھ، خواست دلش یغلط

 ونھ،یم در پسرم یپا االن نگفتم، یچیھ بھتون آزاراش
  !تون نوه یپا
  :دھمیم ادامھ و زنم یم زل حانھیر مامان بھ
 تو کھ دیبخون لغز برام ترسمینم گھید تون، نوه آره-

 حرف برام لتونیفام و فک ترسمینم ،یشد باردار عقد
 ست،ین زدانی بچھ نیا دیبگ ترسمینم ارن،یب در
 ست،ین یزیچ نیچن چون د،یبزن انگ بھم ترسمینم

 کنھیم ثابت زدانی بھ ادشیز شباھت با بچھ اون چون
  !تون ھمھ دیکنیم اشتباه کھ

 یم اش نھیس یرو را دستش و بندد یم چشم بابا حاج
  :دیگویم درد با و گذارد
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 حال... زدم ناروا تھمت عروسم بھ کردم؟ چکار من-
 تا کنمیم باشھ الزم یکار ھر دختر، بده تو اندازه ھم ما

 زدانموی ماه یرو بتونم نم،یبب مو نوه ماه یرو بتونم
  !نمیبب

 نگاھم زنان نفس فراز و دیآ یم ھا پلھ از ییپا یصدا
  .کندیم
  خوبھ؟ حالت داداش زن-

  .شود یم جمع چشمانم درون اشک
  شھ؟یم یچ مبچھ فراز-

  .چکد یم اشکش یفور ھم او
  .داداش زن نباش نگران دادم خبر سیپل بھ-
  .دھم یم تکان سر ھیگر با
 کندن، جا از قلبمو انگار تنمھ، پاره تونم؟یم چطور-

  !رمیم یم رمینگ بغلش حاال نیھم اگھ
 در یجان روم، یم حال از در کنار ضعف و ھیگر با

 دھد، یم خوردم بھ قند آب حانھیر مامان ست،ین تنم
 یم پاره را دلم بند یحام یآشنا یصدا کھ بھترم یکم
  :کند

  آوردن؟ سرت ییبال چھ تایگ-
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  :کنمیم زمزمھ کھ زند یم زانو کنارم
  !یاومد باز تو اما ،یاین بودم گفتھ-
  ن؟یالظالم قوم نیا ونیم کنم ولت تونمیم-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٧٩پارت#
  

 کھ متعجبم چرخانم، یم زدانی خانواده نیماب را نگاھم
 او بھ چرا رند،یگینم جبھھ یحام حرف نیا با چرا

 نفس شود، کینزد من بھ ندارد حق کھ رندیگینم خرده
  :میگویم و کشمیم یقیعم

 دنبالشن، روزه ده کنن؟ دایپ چطور اثویغ حاال-
  ...ادیب مبچھ سرم ییبال اگھ یوا کنن، داشیپ نتونستن

 کھ چکد یم اشکم و کوبمیم یپشت وارید بھ را سرم
  :دیگویم یحام
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 مطمئن شھ،یم دایپ بچھ اون ،ینجوریا خودت با نکن-
  .باش
 فمیک از اضطراب با شود،یم بلند لمیموبا زنگ یصدا

 بلند نھادم از آه مادر نام دنید با و کشم یم رونیب
  .دھم یم یحام بھ را یگوش شود،یم
 بھش شھیم شده، نگران یلیخ االن تا حتما مامانمھ،-

  شده؟ یچ یبد حیتوض
  .فشاردیم بھم را لبانش

  .نباش نگران تو باشھ، اما ھ،یسخت کار-
 درد با را سرم رود، یم اطیح بھ و ردیگیم را لیموبا

  .ندینش یم کنارم فراز کھ فشارم یم
  بود؟ تنھا اثیغ داداش زن-

  .کنمیم نگاھش
 اگھ دیسف سمند ھی بود، منتظرش ینیماش ھی نبود، تنھا-

  !نکنم اشتباه
  ست؟ین خاطرت تو پالکش-

  .دھمیم تکان سر
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 حال تو من ھم بود، ادیز فاصلھ ھم نھ، کھ معلومھ-
  !نبودم خودم

  .کوبد یم شیپا بھ یا ضربھ
  چرا؟ اث؟یغ یشد پست نقدریا چرا آخھ-

 یعصب یحالت با و نشستھ یا گوشھ کھ یحال در نیپرو
  :دیگویم جودیم را شیناخنھا

 یزندگ ختنیر بھم از داره یتین چھ داره؟ یتین چھ-
  !ما؟

 و شودیم وارد یحام کشم، یم آه و کنم یم نگاھش
  . دھدیم دستم را لمیموبا

  !اومده برات امیپ ھی تایگ-
  :میگو یم حوصلھ یب
  .ستین مھم-
  !اثھیغ-
  :دیگویم کھ کنمیم نگاھش شتاب با
  !بخونش-

 فراز و نیپرو سر حرف نیا با و شودیم گرد چشمانم
 بھ و کنمیم باز را امیپ یفور چرخد، یم من سمت ھم
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 ریسراز یبدبخت با میاشکھا و شومیم رهیخ متنش
 امیپ بھ و کشد یم دستم از را یگوش نیپرو شود،یم
  .شودیم رهیخ
 زود بزن، زنگ شماره نیھم بھ بھش، بزن زنگ-

  !باش
 و کنمیم نگاه ھیبق بھ مردد رد،یگیم سمتم را یگوش و

 و آورد یم در را لشیموبا یفور فراز رم،یگیم تماس
 کنمیم برقرار را تماس او بھ توجھ یب رود،یم اطیح بھ
  .مانم یم منتظر و
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨٠پارت#
  

 اما است، لمیموبا یگوش و من بھ نگاھشان منتظر ھمھ
 متوجھ و رسد یم گوشمان بھ اپراتور یصدا یوقت

 یباق یجا در یدیناام با میشو یم خط بودن خاموش
 دستانم درون لیموبا کھ نگذشتھ یزیچ ھنوز م،یمانیم
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 یفور است، ناشناس و بیعج شماره کی لرزد، یم
 و کشد یم دستم از را لیموبا یحام اما دھم،یم جواب

 بھ و دھم جواب دھدیم اشاره گذارد،یم کریاسپ یرو
 باشند، نداشتھ یالعمل عکس چیھ کھ دیگویم آرام ھیبق

  :میگویم لرزان
  !الو-

  :رسدیم گوشمان بھ منفورش یصدا
  ؟یکرد فکراتو خوشگلھ؟ شد یچ خب-

 ھیبق و نیپرو سمت را نگاھم و فشارم یم ھم بھ دندان
 نیا دھدیم اشاره و ردیگیم را دستم یحام دھم، یم

  :پرسم یم مردد شود، یطوالن دیبا تماس
  ؟یفکر چھ-
  ؟ینخوند اممویپ مگھ-

 یم فشار را دلم خط یسو آن از پسرم ھیگر یصدا
  :میگو یم ھیگر با و دھد

 ھی بھ زورت آخھ نداره، یگناھ چیھ بچھ اون نیبب-
 ھی خودت تو اث؟یغ یپست نقدریا چرا ده؟یرس نوزاد
  ؟یخوایم من بچھ جون از یچ ،یدار دختر
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 د،یبد تیرضا تون ھمھ دیبا فتاح خانواده ھم تو، ھم-
 تو من کھ دیبگ دیبا د،یندار من از یتیشکا کھ دیبگ دیبا

  !نداشتم ینقش چیھ زدانی مرگ
 احساساتش ای دهیترس ای یعنی نیا و لرزد یم شیصدا

  :میگویم ھیگر با شده، ختھیبرانگ
 امیب بذار فقط دم،یم انجام یبخوا یکار ھر نیبب-

  !دمیم قول اث،یغ دمیم قول رم،یبگ موبچھ
 یحال با بعد و رسد یم گوش بھ شیھا نفس یصدا
  :دیگو یم بیعج

 من آره کردم، یکار دست رو یحاج نیماش من آره-
 چشم زھر ھی خواستم زدانھی دست یحاج نیماش دمیفھم

  !من یکارا تو نکنھ سرشو نقدریا بلکھ رمیبگ ازش
  :زندیم ادیفر تیعصبان با
 نخواست بود، شده دماغم یمو بود، خودش ریتقص-

 گفت یھ قاچاقھ، گفت یھ م،یبزن بیج بھ یشتریب پول
 آبروتو گفت یھ گم،یم یحاج بھ گفت یھ جرمھ،

 تا رمیبگ ازش چشم زھر ھی خواستم فقط من برم،یم
  ...دماغم یمو نشھ تا سرجاش، نھیبش

  :زند یم نفس نفس
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... رهیبم خواستمینم... من... رهیمیم دونستمینم من-
  ...خواستمینم... بود برادرزنم

  :برد یم باال را شیصدا
 گھید تو بچھ نیند تیرضا اگھ خدا بھ تایگ نیبب-

  گفتم؟ یچ یدیفھم ،ینیبینم
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨١پارت#
  

  .رمیگ یم دھانم مقابل را دستم و زنمیم ھق
 یتونیم ؟یبخوا نمیپرو و بابا حاج از نارویا یتونیم-

 ؟یبخوا نارویا و یکن نگاه حانھیر مامان صورت تو
 اونا یکنیم فکر ؟یچ اونا بدم، تیرضا من اگھ

  دن؟یم تیرضا
  :زندیم ادیفر انھیوحش

  !منھ یدستا تو شون نوه جون بدن، دیبا-
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  :میگویم ھول با و لرزدیم دستم
 ،یدار بچھ ھی خودت تو اث،یغ یکنینم کارو نیا تو-

 نابود ادیب نغمھ سر ییبال اگھ یدون یم خودت تو
  ...یشیم

 ضجھ ھیگر با نیپرو و شودیم دهیکش دستم از یگوش
  :زندیم
 چکار مون؟ یزندگ با یکرد چکار نامرد اثیغ-

 اثیغ کار گفتمیم االن نیھم تا داداشم؟ با یکرد
 لجن کھ یکرد مطمئنم ،یکرد مطمئنم تو اما ست،ین

 خدا اث،یغ کنھ لعنتت خدا ،ینیزم یرو آدم نیتر
 مادرم و پدر چشم بھ ندارم ییرو گھید کھ کنھ لعنتت
  !کنم نگاه
 تیعصبان با یحام و افتد یم نیزم یرو بابا حاج
 کرده قطع را تماس اثیغ رد،یگیم نیپرو از را یگوش

  :کشدیم ادیفر یحام و
  !زدیم ردشو داشت سیپل ؟یکرد بود یکار چھنیا-

 مامان و فراز کھ زند یم شیموھا بھ یچنگ کالفھ
 آغوش بھ نغمھ رسند، یم بابا حاج داد بھ حانھیر

 یکالفگ با یحام کنند،یم ھیگر دو ھر و دودیم مادرش
 تنھا اما من زند، یم چنگ را شیموھا و رودیم راه
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 در پسرم جان گفتھ کھ چدیپیم گوشم در اثیغ یصدا
  ...اوست دستان

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨٢پارت#
  

 تماس مسعود با فراز کھ شده بھتر بابا حاج حال
 کدام در اثیغ اند شده متوجھ فقط دیگویم او و ردیگیم

 او از یقیدق رد اند نتوانستھ و است شھر منطقھ
 ھر است، شده بدتر ما ھمھ حال خبر نیا با رند،یبگ

 از شتریب چکسیھ انیم نیا و میا نشستھ یا گوشھ کدام
 نمانده، اشک یب چشمانم یا لحظھ ند،یبینم زجر من
 بھ خانھ زنگ یصدا شود،یم کنده جا از دارد قلبم

 یم در بھ یمحکم یھا ضربھ و رسد یم گوش
 شده، کیتار جا ھمھ و گذشتھ مغرب اذان از خورد،

 یحام و من یخواستگار مراسم امشب بود قرار مثال
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 و پدر یآشنا یصدا کھ زنمیم یا یعصب شخندین باشد،
  :شنوم یم اطیح از را مادر

  ن؟یآورد اشبچھ سر ییبال چھ... کجاست دخترم-
 مادر بھ چشمم کھ نیھم و شوم یم بلند سست ییپاھا با
  :زنمیم ھق و روم یم آغوشش بھ افتد یم
 معصومم طفل بچھ مامان... ترکھ یم داره دلم مامان-

  !مامان رمیم یم دارم اد؟یم سرش ییبال چھ
  :دیگو یم پدر کھ دھد یم سر ھیگر یبنا ھم مادر

 نیا کرده جدا دخترم از منو نوه حساب چھ رو-
 مملکت نیکنیم فکر کنم،یم تیشکا ازتون شرف؟یب

  نداره؟ قانون
 چیھ حال کنند، آرام را پدر دارند یسع یحام و فراز
 یم متوجھ یوقت مادر و پدر ست،ین خوب مان کدام
 اند اطالع یب اثیغ یکارھا از خانواده نیا شوند
 حاج و گذرد یم یساعت نند،ینش یم یا گوشھ ناچار

 شوند، یم اضافھ مان جمع بھ ھم خانم نویم و نیحس
 در را شھر یھا ابانیخ بلکھ تا روند یم فراز و یحام

 یرو سر آشفتھ یحال با من و بگردند یلعنت اثیغ یپ
 بار کی شودیم یعنی ایخدا گذارم، یم مادر یزانو

 پر یموھا شود یم بکشم؟ آغوش بھ را پسرم گرید
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 کم چشمانم کنم؟ نگاھش عشق با و بکشم بو را پشتش
 نمانده، تنم در یینا و دارم ضعف افتد، یم ھم یرو کم

  ...باشم جلودار توانمینم را میپلکھا ینیسنگ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨٣پارت#
  

 نمیبیم را زدانی است مادر یپا یرو سرم کھ ھمانطور
 و نمینش یم جانیھ با دارد، آغوش در را پسرمان کھ

  .کنم یم نگاھش
  ؟یکرد دایپ پسرمونو زدانی-

 کنم یم نگاه پسرم بستھ چشمان بھ زند، یم زانو کنارم
 تکھ کی مثل دھم، یم نوازش را اش گونھ شعف با و
  .شوم یم رهیخ زدانی بھ وحشتزده است، سرد خی
  سرده؟ نقدریا چرا-

  .زند یم لبخند
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  !شھیم گرم کن، بغلش-
 شیموھا کشم، یم آغوشم بھ و رمیگ یم او از شتاب با
  :میگو یم و کشم یم بو را
 تنھام ھم مثل دوتون ھر ن،یترسونیم منو دوتون ھر-

  !نیگذاشت
  تا؟یگ-

  .کنمیم نگاھش
  !مراقبتم شھیھم نذاشتم، تنھات من-
  :میگو یم اما دارم، آغوش در را پسرم نکھیا با
  ؟یھست پسرمونم مواظب-

  .دوزد یم چشمانم بھ را نگاھش
  .شتیپ ارهیم پسرمونو زود یلیخ یحام-

  .کنم یم اخم
  !یشمیپ االن کھ تو ؟یحام-
  .مونھیم کنارت یحام یول مراقبتم، من-

 را سرم رفتھ، خواب بھ آرام کھ کنمیم نگاه پسرم بھ
 یم شباھت او بھ یلیخ میبگو زدانی بھ تا برمیم باال

 یخال آغوش بھ وحشتزده نم،یب ینم را زدانی اما دھد،
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 را ام یزندگ زدانی دو ھر یجا یوقت و زنم یم زل ام
 یم تکانم یکس. کشم یم غیج دل تھ از نمیب یم یخال
  :زند یم میصدا ترس با کھ است مادر دھد

  !شو داریب ،یدید کابوس جان تایگ-
  :میگو یم ھیگر با و زنم یم کوک او بھ را چشمانم

  ...بود خواب ھمش-
 ھیگر یسودا دو ھر و کشدیم آغوش بھ را سرم مادر
  .میدھ یم سر
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨۴پارت#
  
 است قرار دانمینم شانم،یپر و خستھ یفعل اوضاع از
 از ھنوز و نمانده صبح تا یزیچ افتد،یب یاتفاق چھ
 ورم یچشمان با نیپرو ست،ین یخبر فراز و یحام

 نغمھ و دھد یم تکان را شیپا یعصب یحالت با کرده
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 و نشستھ یمبل یرو بابا حاج رفتھ، خواب بھ کنارش
 از گذاشتھ، شیعصا یرو را سرش دست بھ عصا
 بھ من یوقت دیشا دانمینم ست،ین یخبر حانھیر مامان
 داخل پدر باشد، رفتھ باال طبقھ بھ بودم رفتھ خواب

 نظر ریز مرا حرکات ینگران با مادر و است اطیح
 برگشتھ شان منزل بھ خانم نویم و نیحس حاج دارد،

 یم پناه خدا بھ شود یم بلند کھ صبح اذان یصدا اند،
 مقابل کنم سر یچادر آنکھ یب رم،یگیم وضو و برم

 یتمام ھا اشک خوانم، یم دعا و نمینش یم سجاده
 است استخوانم و پوست از کھ یکوچک موجود ندارند،

 ییجا را قلبم انگار معناست نیا بھ نیا و ام کرده گم را
 مامان بعد و دیآ یم در شدن باز یصدا ام، گذاشتھ جا
  :کند یم نجوا کھ است حانھیر
 فراموش مون شکم از مون ھمھ ن،یبخور یزیچ نیایب-

  !مینخورد یزیچ شبمید م،یکرد
 را کرده حمل خودش با یسخت بھ کھ یبزرگ ینیس

 شده رهیخ ینیس آن بھ فقط ھمھ گذارد، یم منینش وسط
 نگاھم حانھیر مامان م،یندار خوردن یبرا ییاشتھا م،یا
  :دیگو یم و کند یم
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 یکل ھم ینجوریھم نگذشتھ، مانتیزا از یزیچ-
  .جلو ایب ننداز، پا از خودتو ،یشد فیضع

  :میگو یم بغض با
  !رهینم نییپا گلوم از یچیھ رمینگ بغل بچمو تا-

  :دیگویم و دوزد یم بابا حاج بھ را نگاھش
رد زدانمی یوقت منم- ُ  طاقت اول روز گفتم، یم نویھم م

 موبچھ دمیفھم افتادم، پا از گھید دوم روز آوردم،
  !گردوننیبرنم بھم چوقتیھ

  :دھد یم ادامھ و کند یم نگاھم
 از بعد امروز روشنھ، دلم گرده،یبرم تو زدانی اما-

 قرص دلمو بود، خوشحال دم،ید پسرمو خواب مدتھا
 پسرت یزود نیھم بھ باشھ، روشن دلت ھم تو کرد،
  .شتیپ گردهیبرم
  .رمیگ یم را اشکم و فشارم یم ھم بھ لب

  !شھیھم مراقبمونھ گفت دم،ید خوابشو منم-
  :میگو یم لرزان و برم یم دندان ریز را لبم
  ...کن دعا... حانھیر مامان کن دعا-
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َر  و فشارد یم چشمانش بھ بغض با را اش یروسر پ
  .دیگو ینم چیھ
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨۵پارت#
  
 یم کنم نگاه لمیموبا ای وارید یرو ساعت بھ کھ نیا از

 بگذرد، نیا از رترید زمان و کنم نگاه ترسم یم ترسم،
 روم یم اطیح بھ یگاھ از ھر دارد، یدیشد درد سرم

 سیپل نمیبب تا ام گرفتھ تماس فراز با گردم، یم بر و
 نکردم، افتیدر یپاسخ اما نھ، ای گرفتھ اثیغ از یرد
 است، خاموش لشیموبا اما رم،یگیم تماس یحام با

 بھ تا نمانده یزیچ پسرم نبود از گرید نگرانم، یحساب
 حال از نم،ینش یم باغچھ کنار برسم، یوانگید و جنون

 قیدق دانمینم اما شده، ظھر کھ فھمم یم روز یھوا و
 باز در نیا حاال نیھم کاش  است، روز از یساعت چھ

 فراز کاش شود، داخل خوش یخبرھا با یحام و شود
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 حل یچ ھمھ نباش نگران داداش زن: "دیبگو و دیایب
  !"شد
 را سرم و رمیگیم بغل را میزانوھا کالفھ و کشم یم آه

 کنم یم آرزو د،یآ یم ییصدا گذارم، یم آن یرو
 رم،یگ یم باال را نگاھم استرس با باشم، دهیشن درست

 در را پسرم کھ است یحام نم،یب یم خواب ھم باز
 سرش پشت فراز زنم، یم پلک بار چند دارد، آغوش
 ییبایز خواب شود، یم پر اشک از چشمانم است،
 یم جلو یقدم یحام نشوم، داریب وقت چیھ کاش ست،

  :دیگو یم لبخند با و دیآ
  کنم؟یم داشیپ گفتم بھت یدید م،یکرد دایپ زدانوی تایگ-

 وارد ھیبق و مادر پدر، چکد، یم ام گونھ یرو اشکم
 کھ شوم یم متوجھ شان یشاد از شوند، یم اطیح

 کنم پرواز پسرم سمت نکھیا ییتوانا اما ستم،ین خواب
 باز گریکدی از را دستانم و زنمیم ھق تنھا ندارم، را
 یجا آغوشم در را پسرم و دیآ یم جلو یحام کنم،یم
 دارم بغل در کھ یکوچک موجود کنمینم باور دھد، یم

 خود بھ را او و زنم یم ھق باشد، خودم زیعز پسر
 و میبو یم ام، بوده دور او از سالھا انگار فشارم، یم
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 وار زمزمھ و کنمیم شیتماشا یشگفت با بوسمش، یم
  :میگو یم
  ...زدانی یمرس یموند قولت سر کھ یمرس زدانی-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨۶پارت#
  

 نم،یب یم یاشک یچشمان با را بابا حاج کھ شومیم بلند
 نگاھش روم، یم ستمش و خورم یم فرو را بغضم

 مامان دھم، یم یجا آغوشش در را اش نوه و کنمیم
 رمیگ یم فاصلھ آنھا از کھ شودیم کینزد ما بھ حانھیر
  .کشمیم چشمانم ریز یدست روم، یم یحام سمت و
 من و یاریم پسرمو تو گفت بھم زدانی ،یحام ممنونم-

  !بودم یا لحظھ نیچن منتظر واقعا
  :دیگو یم فراز کھ زند یم لبخند

  !یآگاھ اداره میبر دیبا بپوش لباس داداش زن-
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  :میگو یم کوتاه و کنمیم نگاھش
  اث؟یغ-

  .دھد یم تکان سر
  !کردن رشیدستگ-

 یم لرزان ییصدا با نیپرو کھ کشمیم یراحت نفس
  :دیگو
  !امیم باھاتون منم-

 یبرا یحرف چیھ و میکن یم نگاه نیپرو بھ سھ ھر
  ...میندار کردنش نظر صرف

***  
  
 ھم ماجرا نیا پرونده اعترافش، و اثیغ یریدستگ با

 با و ندارد یخوش روز و حال نیپرو است، شده بستھ
 موضوع نیا با دارد یسع روانپزشک دکتر کی کمک
 خبر ھنوز و است مادرش کنار در نغمھ د،یایب کنار
 مامان و بابا حاج افتاده، پدرش یبرا یاتفاق چھ ندارد

 یادیز نانیاطم گذرانند، یم را یبدتر اوضاع حانھیر
 آنھا خوردنشان رکب ھم بعد و داشتند دامادشان بھ کھ
 دارد یسع ییتنھا بھ فراز است، کرده مغموم را
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 قصد کم کم ببخشد، سروسامان را اش خانواده اوضاع
 تنھا بکشد، شیپ را کایال از یخواستگار موضوع دارد

  !گرددیم مناسب یتیموقع منتظر
 حاج منزل باز پسرم و مادر و پدر ھمراه بھ اما من
 نویم و نیحس حاج تعارفات با م،یدار اقامت نیحس

 مدت نیا م،یکن رد را شان درخواست کھ نشد خانم
 یحساب کھ مانده دور کارگاه و دفتر از یحام آنقدر

 کھ ست یروز دو و است شیکارھا انجام مشغول
  .ام دهیند را او اصال

  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨٧پارت#
  
 خانم نویم روم، یم راه و دارم آغوش در را زدانی

 یکار انجام یبرا پدر و نیحس حاج و است روضھ
 و فروغ طرف از یتماس با اما مادر اند، رفتھ رونیب
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 بھ مرغوب زعفران دیخر یبرا است شده مجبور عمھ
  .برود حرم اطراف

 یم آشپزخانھ سمت و گذارم یم تشکش یرو را زدانی
 باز یصدا کھ کنم آماده جوش آب رشیش یبرا تا روم
 یصدا متعاقبش و رسد یم گوشم بھ خانھ در شدن
  :یحام یآشنا

  ...اهللای-
 منتظر کنم، یم مرتب سرم یرو و دارمیبرم را شالم

 یم ظاھر در چھارچوب نیماب کھ دوزمیم چشم در بھ
  :پرسد یم آرام و ندینش یم چھره یرو لبخندمان شود،

  ؟ییتنھا-
  .دھم یم باال شانھ

  !نھ کھ معلومھ-
  .شودیم وارد و دھد یم باال ییابرو

  خانم؟ تایگ شما احوال-
  :میگو یم محترمانھ کنم تشیاذ نکھیا یبرا

  !ممنونم یلیخ-
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 و کشد یم سرک آشپزخانھ و اتاق بھ و دیآ یم تر جلو
  .کند یم اشاره اخم با
  !کھ ستین یکس-

  .کنمیم اشاره زدانی بھ و خندمیم آرام
  !ھست زدانمی ستم،ین تنھا کھ بود نیا منظورم-

  .کند یم یا بامزه اخم
  !دمیپرس حالتو یمیصم ریغ چھ باش منو-

 جلو کھ کنمیم نگاھش خنده با و زنمیم ھیتک کانتر بھ
  .دیآ یم
  !بود شده تنگ دلم -

  .زنم یم لبخند
  شلوغھ؟ سرت نقدریا یعنی نجایا یومدین شد یچ منم،-
  
  
   یدلتنگ_تند_یبو#
   یمیفھ_اعظم_از_یاثر#
  ١٨٨پارت#
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  .دھد یم باال ییابرو

 گردو پوست تو مارو دست دفتر یمنش یوقت گھید بلھ-
  !شھیم نیھم ادینم و ذاره یم

  .زنمیم یچشمک
  !امیم زدانی با فردا از یخوایم-

  .گزدیم را لبش
  !عمرا-

  .کنمیم اخم
  اونوقت؟ چرا-

 ادکلنش خوش یبو حاال کھ یطور د،یآ یم جلوتر
 طول تمام کھ یعطر ھمان کرده، پر را مشامم خوب

 یبرا ھم حاال یحت داشتم، را ھوسش بدجور یباردار
 کند یم خم را سرش است، تاب و تب در دلم دنشییبو
  :دیگو یم چشمانم رهیخ و
 ینداشت اجازه یبش زنم بود قرار ھم موقع اون اگھ-
  !دفتر یایب

  .دھم یم باال ییابرو
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  !نداشتم ییجا نجایا االن کھ بودم ومدهین-
 اش نھیس یرو را دستم کف و دھم یم خرج بھ جرات

 خوشش کھ انگار را، قلبش طرف درست کوبم، یم
 ھر حاال و کند یم قفل دستم یرو را دستش باشد آمده
 و شود یم دهیکش نییپا نگاھش کھ میا رهیخ ھم بھ دو
  :دیگو یم یطوالن ینگاھ از بعد

  !اس مزه ترش لبت طعم کنم یم حس-
  :میگو یم اما ام شده ریغافلگ

  !ستین نطوریا چمیھ-
 صورتم مقابل را صورتش و کندیم زیر را چشمانش

   دھد یم قرار
  !بده امتحان ایب ست،ین کھ کن ثابت پس خب-

 و کند یم رمیغافلگ او اما رود، یم باال میابروھا
 از و کارد یم یزیر بوسھ برد یم لبم گوشھ را لبانش
  .کند یم نگاھم فاصلھ ھمان

  !اجازه با-
 یبیعج حس با تنھا من رد،یگیم کام را لبانم و دیگو یم

 مرد نیا چقدر کنم یم فکر و بندم یم چشم دارم کھ
  جذابم را دوست دارم ...

@shahregoftegoo
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 : رمان   عاشقان   درخاست   گپ   نک ی ل 

https://t.me/darkhaste_romanh 
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