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 ۱_پارت#

پرواز آی آر هفتصد و بیست از فرانکفورت، دقایقی پیش به 

  .زمین نشست

آمده بودم پیشوازش، منتظرش بودم و مثل تمام لحظات 

شمردم؛ ولی حاال های نبودش را میشش سال پیش ثانیه

بینمش دلم ی بعد میستم تا چند دقیقهدانکه می

خواست فرار کنم. روبرو شدن با کسی که از کودکی می

خواست که هنوز برایش آماده برایم خاص بود توانی می

  .نبودم

صدای پیجر اطالعات برای بار دوم در سالن بزرگ فرودگاه 

 پیچید و همهمه بیشتر باال گرفت. همه جلوی شیشه

زدند که حتی شده چند ثانیه زودتر همدیگر را عقب می

  .مسافرشان را ببینند

به ستون تکیه زدم و سعی کردم با چند نفس عمیق میان 

کرد، به بوی عطرهای درهم آمیخته که نفس را تنگ می

خودم مسلط شوم. به پله برقی پشت شیشه خیره شدم و 
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  .ی صدف بلند شدزدهآرزو کردم االن نیاید. صدای هیجان

  .خیلی هیجان دارموای، -

صورت زیبای جلوی چشمم دودو زد. موهای بلوند و 

زیبایش یک طرف افتاده بود روی صورت سفیدش. 

ام فرو بردم و مرتبش اختیار دستم را میان موهای دودیبی

  .کردم

 موهام مرتبه صدف؟ -

  .ام ریختلبخند زد و چند رشته از موهایم را روی پیشانی

  .مثل همیشه جذابی-

هایم را شمردم. هر چه به نفس عمیقی کشیدم و نفس

شدم هیجان و ترس و عشق و نفرتم تر میدیدنش نزدیک

 زدههایی که هیجانشد. صدف مثل تمام وقتبیشتر می

اش گرفته های صدفیشد ناخن شستش را بین دندانمی

ام را از ستون برداشتم و کشید. تکیهبود و سرک می

ب بردم و با پر شال خودم را باد زدم. ام را کمی عقروسری

کردم تا بن موهایم از عرق خیس پاییز بود و من حس می

 .شده
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 .کردترم میهیجان صدف کالفه

  .آروم باش-

ها بود برایم معنایی گفتم و نیشخند زدم به لغتی که سال

آمد و بهتر بود کردم که نیاید مینداشت. هر چقدر آرزو می

اشم. چرا باید بترسم؟ چرا باید هیجان برای دیدنش آرام ب

ترسید. آخرین نفس عمیق داشته باشم؟ او بود که باید می

هایم آرام را کشیدم و ابروهایم را باالتر بردم تا گیجی چشم

بگیرد. افکارم را از او دور کردم و شروع به شمردن کردم. 

ی پنج نرسیده بودم که صدای زن دوباره در هنوز به شماره

پیچید و من پایم را روی زمین محکم کردم. حاال باید  سالن

سردتر باشم، باید ببیند که هیچ چیز از همیشه خون

نتوانسته مرا زمین بزند؛ نه کشته شدن مادرم و نه زندانی 

 .شدن پدرم

 .صدف چنگ زد به بازویم

 اون نیست؟ -

بازویم را از دستش بیرون کشیدم و به امتداد انگشتش 

سریع شناختمش. خودش بود، همان مردی که نگاه کردم و 
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هایش ها بود منتظر بودم جلویم بایستد و در چشمسال

نگاه کنم. همان مردی که وقتی بچه بودم، در آغوش پدرم 

 .خواستمام را از او میشدم، ولی بستنی یخیپنهان می

 ۲_پارت#

صدف دوید جلو و من با پاهایی لرزان و قلبی که یکی در 

ها ایستاده . جلوی ریل چمدانزد، دنبالش رفتممیان می

کشید. حتماً منتظر بود و گاهی به پشت سرش سرک می

رخش همان بود، بود زن عمو و یا حداقل عمو را ببیند. نیم

چمدان  .اش جوگندمی شده بودکمی موهای شقیقه

اش های مشکیاش را روی یکی از چمدانکوچک زرشکی

هایش را گرفت و جلو آمد. ی چمدانگذاشت و دو دسته

صدف به سمت خروجی دوید و من دقیق به مردی که با هر 

آمد خیره گذاشت و جلو میقدمش انگار پا روی قلبم می

های سیاهش همان شدم. قدبلندش، ابروهای راسته و چشم

ه یاد داشتم. پاهایم سنگین شده بود و به سختی بود که ب

رفت و دسته هوا جلو میکشیدم. صدف بیخودم را جلو می
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  .شد. صدا بلند کردمگل بین جمعیت پرپر می

  .ها رو له کردیدختر گل-

خیال و خندان جلو رفت و وقتی روبروی او صدف بی

  .هایش کش آمدایستاد لب

 .خوش اومدید-

و به صورت استخوانی زاویه دار و موهای  کنارش ایستادم

اش ریخته بود نگاه کردم. مشکی و لختش که روی پیشانی

کاش غریبه شده بود، کاش کمی تغییر کرده بود و 

گذاشت از یادم برود چه شب و روزهایی را میان می

بازوانش صبح کردم. تمام چیزهایی که از شش سال پیش 

ی چیزی عوض شده بود که به یاد داشتم برایم دوره شد، ول

  .فهمیدم چیستنمی

هایش کرد و لببا بهت و تحسین به صدف نگاه می

  .را زمزمه کرد "ممنونم"

ای که صدف به طرفش گرفته بود را با دسته گل ارکیده

لبخند گرفت و انگار به خودش آمده باشد سری تکان داد و 

  .به من نگاه کرد
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 .به سختی لبخند زدم

  .اومدید به وطن خوش-

  .ابرویش را باال داد و دقیق نگاهم کرد

  .ی آشناممنون غریبه-

دانستم. شش زند و خوب دلیلش را میفهمیدم طعنه می

خواستم سال بود نخواستم ببینمش، صدایش را بشنوم. می

تصویری که از او داشتم زنده بماند، برای همین هیچ وقت 

دهم و او هم هایش را جواب بحاضر نشدم تماس تصویری

بعد از یک سال خسته شد و حالم را از زن عمو و یا صدف 

ام شدههای خشکپرسید. لبکه دورادور عاشقش بود می

  .را تر کردم

 نیومده شروع کردید؟-

 ۳_پارت#

را که خودم ساز اولش را  لبخند زدم که جدی نگیرد حرفی

ها پیش زده بودم. من بودم که شروع کردم، نه او؛ و او سال

 .دانستنمی
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 .هایش را به جلو کشید و از کنارمان رد شدچمدان

  .ات رو بدینه هنوز، باید جواب غیبت شش ساله-

خندیدم و انگار لرزش پاهایم کمتر شد که توانستم با او 

راتش خاص بود. آرامش همگام شوم. مثل تمام خاط

  .کرد و در عین حال آشفتهصدایش و حضورش آرامم می

حاال بذارید نفستون جا بیاد، بعد راند اول رو شروع -

  .کنیممی

  .که نگاهم کند سر تکان دادبدون این

  .ی سوت شروع بازی هستمباشه خانم کاردان، من آماده-

  .کردصدف با لبخند نگاهمان 

  .دپس شوخم هستی-

تر شد از نگاهی به صدف انداخت و لبخند صدف عمیق

 .حرفش

  .نه، من عاشق بازیم، تو بازی هم با کسی شوخی ندارم-

صدا شوم و ی بلند صدف همسعی کردم با صدای خنده

هایم، در ی صدای خندهدانست که به اندازهفقط خدا می

 .ها بود خاموشی نداشتای بود که سالذهنم همهمه
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  .افش نگاه کردبه اطر

 قراره پیاده بریم؟-

به سمت پارکینگ اشاره کردم و راه افتادم. نگاه دختری که 

شد روی کوروش ثابت ماند. ناخودآگاه از کنارم رد می

العمل کوروش را ببینم، ولی او حواسش برگشتم عکس

 .تماما به صدف بود. صدایش را بلند کرد

 کنن؟ ها هم رانندگی میمگه بچه-

ام ش کردم و با دیدن پوزخند کنار لبش واقعاً خندهنگاه

ام گرفت، به مردی لبخند زدم که بوی بودنش تمام کودکی

  .ام رااش تمام نوجوانیرا پر کرده بود و سیاهی سایه

تونن پیاده برن و خطر گاهی، گاهی که پیرمردها نمی-

 .ی قلبی دارنسکته

 ۴_پارت#

اش لبخندش عمیق شد. یادم افتاد هیچ وقت صدای خنده

  .امرا نشنیده

  .نه... خیلی هم عوض نشدی، هنوز حاضر جوابی-
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تر هایم را سریعبا دیدن ماشین ریموت را زدم و قدم

  .کردم

 .کجاش رو دیدید-

  .جلو آوردصدف وسط صندلی عقب نشست و سرش را 

 پرواز راحت بود؟ -

ای که دو ساعت ما رو تو خوب بود، البته غیر از نقص فنی-

  .هوا نگه داشت

العمل نشان داد صدف مثل همیشه سریع و هیجانی عکس

  .و من استارت زدم و آینه را تنظیم کردم

 وای... نترسیدید؟ -

  .نگاهی به او انداخت و لبخند زدکوروش برگشت و نیم

ت نکردم بترسم، داشتم دنیای پس از مرگ رو وق-

  .خوندممی

از آینه به نگاه سرگردان و حیران صدف نگاه کردم و راه 

کرد با او حرف بزنم. با اینکه افتادم. حسی وادارم می

خواستم از او فاصله بگیرم، ولی انگار خاطرات خوشم می

  .پررنگ تر بودند
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 جذابه؟ -

  .ب دادکه نگاهم کند جوابدون این

 ها رو خوندن؟ جور کتابطور حرف زدن، یا ایناین-

هنوز هم همان بود، دوست داشت مرموز باشد و یا واقعا بود 

دانستم این طرز صحبت کردنش دانستم، فقط میرا نمی

  .آوردحتی صدای بابا را که با او بزرگ شده بود درمی

 !هنوزم عادت دارید سوال رو با سوال جواب بدید-

 گی هنوز؟ شناسی که میگه چقدر من رو میم-

ی اصلی پیچیدم و پا را روی گاز گذاشتم. یک به جاده

  .ساعت و نیم راه بود و من به شدت خسته بودم

  .شناسمتون که این اخالقتون یادم مونده باشهانقدر می-

  .کمی شیشه را پایین داد و صورتش را رو به باد گرفت

 .نه شناختتپس خاطراتت قوی هستن، -

شد، انگار قصد داشت کم داشت از شوخی رد میدیگه کم

آید و دانستم میاعصابم را به هم بریزد. سه روز بود که می

ام ها فکر کردن خستهی هفتههیجان دیدنش به اندازه

  .کرده بود
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های صدف سکوت کردم و یک ساعت و نیم بعد را به حرف

ی دانشگاهی و رشته و کوروش در مورد آب و هوای آلمان

انداخت و صدف گوش دادم و او فقط گاهی نگاهی به من می

چرخید طرف صدف. برای اولین بار صدف باز هم سرش می

که بداند کمک بزرگی به من کرد. مشغول کردن بدون این

  .کوروش باعث شد بتوانم خودم را جمع کنم

 ها، مثلنگاهش سنگین بود، مثل اسمش در تمام این سال

وجودش وقتی نبود، مثل هر کالمش هر شبی که به خوابم 

  ...کرد... نگاهش... نگاهشحمله می

چیزی که عوض شده بود نگاهش بود، دیگر گرم نبود. 

های سریع سر برگرداندم و نگاهش را شکار کردم، چشم

 .کوروش یخ بسته بود

××××× 

ی کردم نگاهی به پنجرهطور که ماشین را خاموش میهمین

ها به ساعتم ی دوم انداختم و با روشن بودن چراغبقهط

  .نگاه کردم، از سه گذشته بود

 .زن عمو هنوز بیداره-
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ها نگاه کرد و ی جلو به پنجرهکوروش خم شد و از شیشه

 .سریع پیاده شد و به طرف ورودی ساختمان رفت

اهمیت درها را بریم؟ بیهایش را میمثالً فکر کرد ما چمدان

ها رفتم. موج شوق بودنش گذشت. دم و به طرف پلهقفل کر

ام گذاشتم جوانیهایم را شکار کرده بود و نباید میکودکی

 .را هم شکار کند. صدای صدف بلند شد

 ۵_پارت#

 .ها رو بیاریمبیا بریم چمدون-

 .داً میارهخودش بع-

 !زشته-

ی سفید گره خورد و خودم را از پله باال دستم دور نرده

 .کشیدم

  .زشت اینه که ما چمدوناش رو ببریم-

های نفس عمیقی کشید و پشت سر من وارد راه پله

ی آسانسوری که فقط به خاطر عزیز ساختمان شد. دکمه

تعبیه کرده بودیم زدم و ایستادم. صدف با تعجب نگاهم 
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  .دکر

 !ستیه طبقه-

  .در را باز کردم و وارد آسانسور شدم

 .امطبقه، خستهبگو نیم-

ی دوم که آخرین طبقه هم بود همراه من سوارشد و طبقه

بیرون آمدیم. در وردی باز بود و صدای قربان صدقه رفتن 

  .رسیدزن عمو مونس به گوش می

 ها را روی جاکفشیصدف وارد خانه نشده بغض کرد. کفش

گذاشتم و کیفم را آویزان کردم و وارد سالن شدم. هیجان 

عمو خوب نبود و در حال حاضر فقط همین برایم برای زن

  .مهم بود

کوروش خم شده و زن عمو را بغل کرده بود و عمو با نم 

کرد و عزیز با اشک در چشم و لبخند نگاهشان می

 .گرداندهای مرطوب تسبیح میچشم

هایش و صورت کوروش را با دست زن عمو کمی عقب رفت

  .قاب گرفت

  .مادر قربونت بره، چقدر دلم برات تنگ شده بود-
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کوروش کف دست زن عمو را بوسید و سر او را در سینه 

  .گرفت

  .دیگه پیشتم مادر-

  .دستش را سمت عمو دراز کرد و عمو جلو رفت

  .بذار منم پسرم رو ببینم خانم-

فاصله گرفت و عمو و کوروش  زن عمو با اکراه از کوروش

مردانه همدیگر را بغل کردند. افتخار و تحسین در نگاه عمو 

 .زدمحمد موج می

  .خوش اومدی پسرم-

کوروش خم شد و دست عمو را بوسید و عمو دستی روی 

  .ی کوروش کشیدموهای پریشان شده

صدف به چهارچوب ورودی سالن تکیه زده و اشکش بند 

ام را باز کردم و مانتوی چروک شده هایآمد. دکمهنمی

درش آوردم و انداختم روی دستم. کوروش به طرف عزیز 

 .رفت و جلوی پایش نشست

عزیز با دستی که تسبیح به دورش گره خورده بود روی 

  .صورت کوروش کشید
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  .بینمتمیرم و دیگه نمیباالخره اومدی، فکر کردم می-

روی صورتش  کوروش اخم شیرینی کرد و دست عزیز را

 .نگه داشت

 .ها نزنید عزیزاز این حرف-

 ۶_پارت#

بار لرزش سیبک سرش را روی زانوی عزیز گذاشت و این

گلویش را دیدم. چشم بست و دامن عزیز را بو کشید. چه 

دانستم. بود و من نمی وهمهر عمیقی بین مادربزرگ و ن

زد و فقط برای عزیز که هیچوقت از کوروش حرف نمی

کرد برایش آرزوی سالمتی وقتی تلفنی با او صحبت می

گفت این میزان کرد و کالمی از دلتنگی عمیقش نمیمی

ی پریده های رنگاحساسات عجیب بود. نگاهم روی لب

  .عمو نشست و به سمتش رفتمزن

 ن بود زن عمو؟ قرارمون ای-

روی مبل نشست و به کوروش نگاه کرد که سر از پای عزیز 

  .آمدبرداشته بود و به سمت مادرش می
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 .کشیددلم داشت براش پر می-

  .کوروش کنارش نشست و دستش را گرفت

  .موندیدنباید تا این ساعت بیدار می-

  .نگاهی به ساعت انداختم، سه و نیم بود

انداختم و جلو رفتم و بالشت زن عمو  مانتو را روی صندلی

  .را تنظیم کردم

  .بگیرید بخوابید-

  .کوروش با تعجب به زن عمو نگاه کرد

 خوابید؟ اینجا می-

 .ترماینجا راحت-

زن عمو کمی خودش را باال کشید و دراز کشید و کوروش 

  .پاهای مادرش را در آغوش گرفت

 خوابی مادر من؟ چرا رو تخت نمی-

  .گیره مادرتاق قلبم میتو ا-

عمو قدر با کوروش راحت نبودم که بخواهم برود تا زنآن

 .بخوابد و برای همین رو به عمو کردم

 .زن عمو باید بخوابه-
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عمو از جایش بلند شد و عزیز دست روی زانویش گذاشت 

و به سختی بلند شد. کوروش پاهای  "یا علی"و با گفتن 

بلند شد و من پتو را تنظیم عمو را روی مبل گذاشت و زن

  .کردم

همه از سالن بیرون آمدیم و چراغ را خاموش کردم و با 

 .صدف به طرف در رفتم

 .ست، شب بخیراتاقتون آماده-

 .رو به عزیز کردم

 شما نمیاید؟ -

  .چرا مادر، بریم-

صدای شب بخیر همه بلند شد و من و صدف و عزیز به 

اش رفت ه به سر سجادهسری پایین رفتیم. عزیز یکطبقه

  .و پشت میز نشست

  .عزیز به نماز صبح خیلی مونده-

اش تسبیحش را از دور مچش باز کرد و کنار سجاده

  .گذاشت

نماز شکره مادر، نذر کردم سالمت برسه بچم. عزیز بود و -
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اش و زیبایی صورت سفیدش در قاب نذرهای همیشگی

بردم و با لباس  ی سفید. بوسیدمش و به اتاقم پناهمقنعه

روی تخت افتادم و چشم دوختم به عکسی که تمام سقف 

های را پوشانده بود. چشم در چشم سپیده ماندم تا پلک

 .ام بسته شدخسته

×××××  

هایم، ذهنم بیدار شد. حضور کوروش در فکر پیش از چشم

خواستم به او و روحم پیچید و تمام قد مقابلم ایستاد. نمی

برد. تمام این ردن روحم را تحلیل میفکر کنم، فکر ک

ها آنقدر فکر کرده بودم که دیگر توانی برایم نمانده سال

 .بود

 ۷_پارت#

هایم را به سختی باز کردم و به پنجره نگاه کردم. الی پلک

رقصاند. صدای غبار را میان نور میتابید و گرد و آفتاب می

رسید. نشستم و به های صدف از حیاط به گوش میخنده

اطرافم نگاه کردم، همه چیز سر جای خودش بود، انگار نه 

انگار که کوروش آمده بود، کسی که تمام زندگی من را زیر 
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و رو کرده بود. تابلوی زن فالگیر، گیتاری که روی شزلون 

ای که همدم ده بود، سیستم صوتیآبی مخمل تکیه خور

  .های من بود... همه چیز سر جای خودش بودتنهایی

سره وارد حمام شدم تا شاید آب داغ پتو را کنار زدم و یک

  .ام را آرام کندبدن خسته

ام به بدنم چسبید و نگاهم به کاشی موهای خیس شده

ها بود که خودم را برای سفید صورتی و یادم آمد که سال

 .کردم. االن وقت خستگی نبودامروز آماده می

ای به من داد. با بدنی که ی تازهفکر کردن به پدرم روحیه

طور که چکید لباس پوشیدم و همینهنوز آب از آن می

بستم بیرون رفتم و موهای خیسم را با گیره باالی سرم می

ها را دو تا یکی باال رفتم. هنوز در را نبسته بودم که پله

 .ف در را هول داد و سرحال وارد شدصد

 آهای اهالی خونه، کی خوابه، کی بیدار؟ -

روبرویش ایستادم و نگاهی به سر تا پایش انداختم و با 

ام دیدن سوییشرت زرد و شلوار گرمکن سفیدش خنده

اش گرفت. موهایش را یک طرف جمع کرد و روی شانه
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  .ریخت

  .چه عجب بیدار شدی خانم-

زدی که ی، نه من تنبل. با متین حرف میشما سحرخیز-

 ات گوش فلک رو کر کرده بود؟ صدای خنده

بدون جواب فقط قهقهه زد. پشت به او کردم و به طرف 

  .هال رفتم

ساله های چهاردهبرو لباسات رو عوض کن، مثل بچه-

 .شدی

 ۸_پارت#

 

شود برود و دانستم همین یک جمله باعث میمی

که کسی ترین لباسش را بپوشد. به شدت روی اینخانمانه

  .است حساس بودبگوید بچه

با خیال راحت شده از حرکات و ظاهر صدف وارد هال 

  .شدم. زن عمو لبخند زد و من جلو رفتم

  .صبح بخیر زن عمو-

  .صبح تو هم بخیر دخترم-
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خندید. شیطان هایش میهنوز رنگش پریده بود، ولی چشم

 .نگاهش کردم

قدر حسابی سر حالید، بابت حضور پسرتونه؟ یعنی ما ان-

 ایم؟ کنندهکسل

ی شیرینش که یادم بلند خندید، لذت بردم از صدای خنده

  .آمد آخرین بار کی در این خانه پیچیده بودنمی

 رو فراموش کردی؟  فقط زن عمو عزیزه دیگه؟ عمو-

اش، روی چرخیدم و با دیدن عمو که جای همیشگی

صندلی راک، کنار پنجره نشسته بود و روزنامه روی 

  .زانوهایش تا خورده بود لبخند زدم

شما هم که حسابی سرحالید، کاش آقا کوروش همیشه -

  .ی شما روحیه بگیریمبمونه که ما هم با روحیه

  .ی باال اشاره کردمطبقه تازه متوجه غیبتش شدم. به

 هنوز خوابه؟ -

  .صدای عزیز از پشت سرم بلند شد

  .ره بیرونیه ساعت قبل دیدمش داره می-

زد، ولی بیشتر از آن صورت پیراهن سفید گلدارش برق می
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های ی صورتی و لبهای برجستهسفیدش بود که با گونه

  .انداختنازک قرمزش آدم را یاد تابلوی مقدسین می

سریع جلو رفتم و دستش را گرفتم و پا به پای پاهای 

  .دردناکش به طرف کاناپه رفتم

صدف از کنارم رد شد و من از زیر چشم نگاهش کردم. بلوز 

سفید یقه گرد و دامن مشکی بلندش او را خانم و برازنده 

  .ام نشودداد. لب گزیدم که متوجه خندهنشان می

  .عزیز با اخم شیرینی نگاهش کرد

ی دختر تو کوی و برزن خوبیت نداره صدای خنده-

  .بپیچه

گفت و سرش را پایین  "چشم"های آویزان صدف با لب

عمو نگاه کردم و جای های زنانداخت. به جعبه قرص

  .های صبحش را خالی دیدمقرص

 قرصاتون رو خوردید؟ -

 .کوروش قبل از رفتنش بهم داد-

  .ینی. لب گزیدمنرسیده شروع کرده بود به خودشیر

 .دستشون درد نکنه-
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 ۱۰_پارت#

به سمت آشپزخانه رفتم که فکری برای ناهار بکنم. از هال 

بیرون آمدم و وارد راهرو شدم تا به آشپزخانه بروم که 

وداگاه با دو قدم بلند ی در چرخید و من ناخدستگیره

خودم را به آشپزخانه انداختم. صدای سالم بلندش بازهم 

باعث شد دست و پایم بلرزد. دو دستم را به میز وسط 

آشپزخانه تکیه دادم و به گلدان سفید پر از سنگ خیره 

ماندم. تا کی باید با شنیدن صدایش اعصابم آن قدر به هم 

ام زدم و م به پیشانیریخت که دست و پایم بلرزد؟ محکمی

  .زمزمه کردم

بازی. این بود قولی بس کن، هنوز هیچی نشده داری می-

  .که به خودت دادی؟ ضعیفی عسل، ضعیف

ی ی موهایم را باز کردم و دوباره بستمشان. ریشهگیره

شد، این درد برایم الزم بود تا به خاطر موهایم کشیده می

  .همه هیجان تنبیه شوماین

یخچال رفتم و یادم افتاد که کوروش عاشق  به سمت

 .های مامان بودفسنجان
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از آشپزخانه بیرون رفتم. صدای خوش و بش کردنش با 

  .آمدعزیز می

 شی عزیز، خبریه؟ تر میمشاهلل روز به روز داری جوون-

اش را کنترل کند خندهصدای عزیز که معلوم بود سعی می

  .کند بلند شد

تی، شدی مثه بابات که هر کلومی رو چه خبری پدر صلوا-

 کنه؟ نشسته قی می

ی آرام و متین کوروش را شنیدم. پشتم را صدای خنده

  .صاف کردم و وارد شدم

 .سالم، صبح بخیر-

ورزشی و سوییشرتش فهمیدم طبق عادت  با دیدن گرمکن

  .ها پیش برای دویدن رفته بوده؛ پس عوض نشده بودسال

  .ز روی شانه برداشت و به طرف من آمداش را ای آبیحوله

  .صبح بخیر-

از کنارم که رد شد تمام وجودم یخ بست، اضطراب بود یا 

نفرت نفهمیدم، فقط حس کردم تا سر انگشتانم یخ بست. 

ها رفت و نگاه من با او رفت و به خودم لعنت به سمت پله
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ز توانم کمی آرام بگیرم. باالخره نگاهم را افرستادم که نمی

های خالی شده از کوروش برداشتم و با سر به صدف پله

  .اشاره کردم

 .بیا کارت دارم-

آمد وارد آشپزخانه شدم و به صدف که به آرامی جلو می

 .نگاه کردم. وارد که شد عصبی لب زدم

 .گفتم خانوم باش، نگفتم حلزون شو-

  .هایش گرفتباز ناخنش را بین دندان

نگاه نکن، بیا برو فسنجون درست گربه طوری مثل بچهاین-

  .کن

  .هایش با هم افتادانگشتش از دهان و شانه

  .امعسل، خسته-

ها رفتار کنی صدف تونی مثل بچهام، ولی نمیمنم خسته-

  .خانوم

 !آخه چه ربطی به بچگی داره-

یک دستم را روی میز گذاشتم و یک دستم را روی سرم. 

  .کردکم درد داشت اذیتم میکم
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ست؛ شه بگی به چی ربط داره؟ وظیفه، وظیفهدقیقاً می-

فقط من نباید به همه برسم. حتی به خودت زحمت ندادی 

 .داروهای زن عمو رو بدی

 ۱۱_پارت#

 .خودش را جمع کرد و جلو آمد

  .اشهعصبانی نشو، ب-

  .ها رفتمنفس عمیقی کشیدم و به طرف کابینت

کنم، بدو دیر شد. آقا کوروش عادت داره کمکت می-

 .خورهساعت دوازده ناهار می

ی بزرگ را از کابینت در آوردم و چرخیدم و با قابلمه

  .های مبهوتش روبرو شدمچشم

 باز چیه؟ -

دونی، هنوز یادت تو حتی ساعت غذا خوردنش رو می-

 نرفته؛ ولی حاضر نشدی باهاش حرف بزنی، چرا؟

کالفه قابلمه را روی میز گذاشتم و به طرف کابینت خاروبار 

  .رفتم و ظرف گردوها را درآوردم
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 .انقدر تو همه چیز سرک نکش صدف-

حرف به سمت یخچال رفت دلم برایش سوخت، وقتی بی

های ها و حرفتوانستم سوالولی دست خودم نبود، نمی

 .دی را تحمل کنمزیا

وقتی وسایل اولیه آماده شد تنهایش گذاشتم تا هنرش را 

 .نشان دهد

نرد کوروش و عمو عمو نشستم و به بازی تختهپیش زن

 .عمو دستم را گرفتخیره ماندم. زن

 حواست کجاست؟ -

هایم گرفتم. عمیقاً شانه باال انداختم و دستش را بین دست

ایم مادری کرد. فقط خدا دوستش داشتم، بعد از مادرم بر

  .اش شده بغض همیشگیدانست که بیماریمی

 .خندهعمو؛ چشماتون میخوشحالم که انقدر شادید زن-

اش به پشت سرم، جایی که کوروش پشت میز نگاه عاشقانه

 .ی زیر پنجره نشسته بود گره خورددوازده نفره

ت، دونم چرا رفی تمام زندگی منه دخترم، نمیاون ثمره-

  .دونم چرا برگشتهولی می
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دستش میان دستانم لرزید و من چشم بستم تا دردش را 

دانست چیزی از عمرش باقی نمانده و هر نگاهش نبینم. می

خورد، سرد نبود، یک کلمه با عشق همراه بود؛ غصه نمی

گفت، هر چه بود زد، چیزی از مرگ نمیحرف تلخ نمی

کمی بدخلق بود تا زندگی بود. کاش کمی بد بود، کاش 

تر بتوانم با کوروش روبرو شوم و عذاب نکشم از راحت

 .ی زندگی زنی که مادرم بودعذاب دادن ثمره

هایش را به کمر زد و کوروش از پشت میز بلند شد و دست

  .چرخید رو به ما

هنوزم که شوهرت ضعیفه مادر من؟ یک کم تمرین -

  .کردی باهاشمی

بست و صدای تاس و مهره ا میطور که تخته رعمو همین

 .پیچید، خندیدمی

 ۱۳_پارت#

صدف بغض کرده لبخند زد و سرش را پایین انداخت. عشق 

صدف، سپیده بود؛ مادری که زود از دستش داد و هیچ 
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فکر کنم، االن  به سپیده وقت نفهمید چرا! حق نداشتم

 .وقتش نبود

ها به هال رفتم و میز را جمع کردم و بعد از شستن ظرف

عمو را دادم. کوروش به اتاقش رفته بود. های زنقرص

  .ای به صدف کردم و رفتیم پاییناشاره

سره به اتاقش رفت. نسبت به هر چیزی شدید و صدف یک

ستم حداقل چند دانداد و میالعمل نشان میسریع عکس

کشد تا از یاد مامان بیرون بیاید. برای ساعت طول می

 .همین راحتش گذاشتم و به اتاقم پناه بردم

روی تخت دراز کشیدم و به پنجره که با تور سفید پوشیده 

رقصاند و سیاهی شده بود خیره ماندم. باد مالیم پرده را می

  .پوشاندقاب پنجره را می

های بلند حیاط ل کردم و به شاخهدستم را زیر سرم حای

نگاه کردم که پدرم و کوروش کاشته بودند؛ وقتی کمتر از 

دانستند دنیا چطور پانزده سالشان بود. وقتی هنوز نمی

دهد، چه زیبا کنار هم زندگی ها را روبروی هم قرار میآن

 .زده بودنددرخت خرمالو و توت را رقم 
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ت تمام خواندن کتاب هر کاری کردم خوابم نبرد. دو ساع

ام کرد و هیچ چیز نفهمیدم؛ تمام جنگ و صلح فقط خسته

  .ی باال بودحواسم به طبقه

بار با روتختی مشکی ساتن، روی سفیدی بلند شدم و این

خواست ی اتاقم هر چقدر میملحفه را پوشاندم. پرده

ها را رقم برقصد و روی سیاهی قاب را بپوشاند، من سیاهی

این حق من بود، به تاوان سرنوشت سیاهی که زدم و می

  .برایم نوشتند

سره به اتاقش وقتش بود که با صدف صحبت کنم. یک

رفتم. روی روتختی ساتن سفیدش نشسته بود و همین 

  .دادکارش چقدر مرا حرص می

 خوای یاد بگیری نباید روی روتختی بشینی؟ تو کی می-

می را ورق زد. نیم نگاهی به من انداخت و آلبوم قدی

هایش از گریه قرمز شده بود. جلو رفتم و آلبوم را چشم

  .که نگاهی به آن بیندازم بستمشگرفتم و بدون این

  .ری تو فکرزنه و تو چند ساعت مییکی یه حرفی می-

نفس عمیقی کشید و به تاج سفید تخت تکیه داد و 
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های هایش را دور زانوهایش گره زد. دلم برای چشمدست

اش سوخت. کمی روتختی را کنار زدم و به نم نشسته

  .روبرویش نشستم

صدف، تو هر کاری بکنی، هر چقدر غصه بخوری مامان -

 .گردهبرنمی

  .اش را از پشت تخت برداشت و صاف نشستتکیه

خورم چون خورم که برگرده؟ غصه میمگه من غصه می-

  .دارهدلم غصه

 ی؟دکنی مامان رو آزار میفکر نمی-

 ۱۴_پارت#

سرش را روی زانوهایش گذاشت و از پنجره به بیرون خیره 

  .شد

هاست رفته، من بخندم یا گریه کنم به قول تو اون سال-

 مگه فرقی هم به حال اون داره؟ 

  .ایتش عصبانیکنم از دسبار اوله حس می-

 .شانه باال انداخت
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  .عصبانی نیستم، ناامیدم-

  .دستم را روی دستش گذاشتم و او سرش را بلند کرد

که کسی جاش رو ناامیدم از برگشتش، ناامیدم از این-

که خودم فراموشش کنم. ناامیدم از بگیره. ناامیدم از این

  .که حتی یه روز دلم براش تنگ نشهاین

های سفیدش ریخت و چقدر شبیه ی گونههایش رواشک

اش با اشک زیباتر به نظر های یاقوتیمامان شد. چشم

  .رسیدمی

 .هایش را پاک کردم و لبخند زدماشک

  .چشمات مثل مامانه، تمام اجزای صورتت-

اش محو شد. جلو رفتم و لبخند تلخش میان بغض شکسته

دختر ام گذاشتم. این دختر تماماً سرش را روی شانه

سپیده بود؛ زیبا، کشیده، ظریف، شکننده، کمی لوس و 

  .نیازمند حامی

هایش را دور کمرم حلقه کرد و سرش را روی شکمم دست

گذاشت. موهایش را نوازش کردم، باید به او روحیه 

  .آمدپای من این مسیر را میبهدادم. او باید پامی
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انو سرش را بلند کردم و صاف نشاندمش و خودم چهارز

روبرویش نشستم. روتختی زیر پایم جمع شد و صدف میان 

غشش نگاه کردم. ی بیگریه خندید و من با لبخند به خنده

 .غل و غش بودهای چهارده ساله ساده و بیواقعاً مثل بچه

همونقدر که زندگی برای تو سخت بوده، برای منم بوده. -

 دونی فرق ما چیه؟ فقط می

 .خیره نگاهم کرد

 ۱۵_پارت#

تو فرصت داشتی گریه کنی. وقت داشتی بفهمی مامان رو -

از دست دادی, ولی من تا بخوام بفهمم دیدم تو جلوی 

شی. اون روز چشمم نشستی و داری از غصه آب می

  .نذارم عذاب بکشی تصمیم گرفتم نذارم غصه بخوری،

اش گذاشت و من سعی دستم را محکم گرفت و روی گونه

کردم بغضم را عقب بزنم. چقدر از خودم بدم می آمد وقتی 

کوبیدم؛ های آن روزها را به سرش میحقیرترین دغدغه

  .که همراهم باشد مجبور بودمولی برای این
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مجبور شدم صدف، مجبور شدم بزرگ شم. من تو پونزده -

  .سالگی بزرگ شدم؛ چون تو به من نیاز داشتی

  .من همیشه ممنونتم-

  .محکم سر تکان دادم

ذارم؛ گم که تشکر کنی، یا فکر کنی منت میها رو نمیاین-

خوام بزرگ شی، خودم خواستم صدف. امروزم ازت می

 .ی افتخارم باشی، خانم باشیخوام مایهمی

  .اش را تر کردهای خشک شدهلب

 کردم؟ ی کردم که نباید میکار-

خوام حاال که کوروش اومده کمی نه قشنگم، فقط می-

  .تر رفتار کنی، همینخانمانه

  .چشم-

محکم بغلش کردم. چقدر ساده بود رام کردن دختری از 

 .جنس سپیده

×××××× 

از خستگی روی پا بند نبودم. تمیز کردن خانه و غذا 

دن زن عمو و ها و حمام کردرست کردن و شستن ظرف
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های ام بود، ولی جلوی چشمهزار کار دیگر که کار روزانه

 .بردی کوروش توان میدقیق و خیره

 ۱۶_پارت#

 صدف سینی چای را جلویم گرفت و من طبق 

تم و به پشتی مبل تکیه عادت تنها لیوان سینی را برداش

دادم. کوروش فنجانش را از روی عسلی برداشت و پا روی 

  .پا انداخت

 .خسته نباشید-

حالتش انداختم و با تکان سر تشکر نگاهی به صورت بی

کردم. لیوان را در دستم گرداندم تا گرمایش روی انگشتانم 

بشیند که صدای زنگ آیفون بلند شد. صدف باشتاب به 

  .ن رفت و صدایش را شنیدمسمت آیفو

 این موقع شب چیکار داری؟ -

قدر راحت لبخند روی لبم نشست. متین بود که صدف آن

  .زدحرف می

  .ست، بیا توخسته-
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گوش تیز کردم، انگار با من کار داشت. کوروش دقیق 

کرد، از سنگینی نگاهش قند در گلویم گیر کرد. نگاهم می

  .ورت دهم و موفق شدمسعی کردم بدون سرفه قند را ق

  .باشه، صبر کن-

 .صدای گذاشتن گوشی آمد و صدف وارد هال شد

گه کارش ای، ولی میمتین باهات کار داره. گفتم خسته-

 .واجبه

ام را از پشتی مبل کندم و لیوان به سختی تکیه

نخورده را روی میز گذاشتم. نگاه کنجکاو کوروش تا دست

رد و هنوز در را باز نکرده بودم ام کجلوی ورودی هال بدرقه

  .که صدایش را شنیدم

 واجب بود این موقع شب؟ -

هایم را جلوی در انداختم. صدای در را باز کردم و کفش

 .عزیز بلند شد

  .گفت که کارش واجبه پسرم-

 تونم بپرسم متین کیه؟ می-
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ها سرازیر شدم در را بستم و جواب عزیز را نشنیدم. از پله

 .اوی او لبخند زدمو به کنجک

 ۱۷_پارت#

هایم هوای سرد پاییزی یک لحظه لرز به تنم انداخت. دست

را دورم حلقه کردم و در ورودی را باز کردم. متین با لبخند 

  .همیشگی جلویم ایستاد

ترمه، درود بر خدمتگزار میهن، درود بر درود بر بانوی مح-

ی داغون همیشگی، درود خدمتکار خانه، درود بر چهره

 ...بر

ی قالبی به ابروهایم ام را کنترل کنم. گرهسعی کردم خنده

  .و لرزم بیشتر شدزدم و به چهارچوب فلزی در تکیه دادم 

شناسم و حرفت رو بزن متین، واال من خودم رو خوب می-

  .شمم تو القاب تو جا نمیدونمی

دستی به صورت صافش کشید و با یک ابروی باال رفته 

  .خیره شد

  .چته؟ حرفت رو بزن برو دیگه-
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 .کمی سرش را جلو آورد

هیچ دقت کردی روز به روز بیشتر دوستم داری؟ اصالً از -

باره که عاشق منی، فقط جرات نداری ات میلحن و قیافه

  .بگی

کردم که متین بینی میپیچیدم، باید پیشبیشتر به خودم 

به این سادگی دست بردار نیست و باید ژاکتم را 

  .پوشیدممی

 .حوصله نگاهش کردمبی

ببین، اصالً همین سکوت و ذوقی که تو چشماته من رو -

  .ویرونت کرده دختر

کالفه عقب رفتم و خواستم در را ببندم که پایش را الی در 

  .دم و جلو رفتمگذاشت. در را باز کر

 بارم شده مثل یه آقا رفتار کن، سخته؟ برای یک-

اش گذاشت و کمی یک قدم عقب رفت و دست روی سینه

  .خم شد

ی معظمه، دوشیزه عسل، ی محترمهبانوی مکرمه-

دهید خدمتگزار ملت و خدمتکار خانه، آیا به بنده اجازه می
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ف ناهار که برای فردا، شما و خواهر گرامیتان را به صر

 دعوت کنم؟ 

  .ام را نبیندتمام سعیم را کردم که خنده

  .خیر-

  .به جهنم-

شان که دیوار به سرش را پایین انداخت و به سمت خانه

دیوار ما بود رفت. سرم را بیرون بردم و صدایم را بلند 

 .کردم

  .اگر بریم یه رستوران خوب میام-

 .داختشان ایستاد و کلید به در انجلوی در خانه

 ۱۸_پارت#

ارزی خدمتگزار ملت. ی یه فالفل میته تهش اندازه-

خواستی صبح باهام تماس بگیر، نخواستی هم ظهر میام 

  .دنبالتون؛ آماده باشید

ام را آزاد ندهرفت داخل و در را بست. وارد حیاط شدم و خ

های متین ترین کار دنیا نخندیدن به حرفکردم. سخت
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ای که به این خانه سالگی، از لحظهبود. دوستی که از پانزده

  .ای تنهایمان نگذاشتآمدیم لحظه

های تلخ را با هم طی کردیم و او شد روزهای خوش و شب

متین همیشه حامی و خندان و من برای او شدم عسلی که 

هایم وظیفه داشت تحت هر شرایطی لبخند به لب انگار

 .بنشاند

هم کمی مرهم او توانستم مثل او باشم، کاش منکاش می

گرفتم. پسری که شدم. کاش کمی از او صبوری یاد میمی

از دوازده سالگی، بدون پدر و مادر و فقط با خواهرش 

زندگی کرد، تا حاال که بیست و پنج سال از عمرش 

هایش دور هایش لبخند از لبتی در عکسگذشت و حمی

  .نشده بود

نشاند، کاش یادم خندید، خنده روی لب نمیکاش فقط نمی

  .داد چطور از صمیم قلب بخندممی

های ورودی حرکت جلوی پلهصدای کوروش مرا که بی

 .کردم به خودم آوردایستاده بودم و به متین فکر می

 طور مبهوت شدی؟خبر بدی بود یا خیلی خوب که این-
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ها پایین آمد. سریع ژاکت ژاکتم را به طرفم گرفت و از پله

  .هایم را زیر بغلم زدمرا پوشیدم و دوباره دست

باید کار مهمی بوده باشه که بدون لباس مناسب و با عجله -

  .اومدی بیرون

اش را بدهم. فقط باید سعی قصد نداشتم جواب کنجکاوی

ام بار دیدنش در چهرهرا با هر زده شدنمکردم هیجانمی

  .نخواند. از کنارش رد شدم و باال رفتم

 .یه مالقات ساده بود-

هایم را تیز کرد. متعجب برگشتم و به صدای فندک گوش

هایش و فندک برنزی که در تاریک روشن سیگار بین لب

زد خیره ماندم. کوروش و سیگار؟ مردی که حیاط برق می

روی شد و شبش با پیادهوع میهر صبحش با دویدن شر

  .کشیدتمام، سیگار می

با پک غلیظی سیگار را روشن کرد و در فندک زیپو را 

بست و آن را داخل جیب شلوارش سر داد و از بین دود 

 .های ریز شده نگاهم کردسیگار و با چشم
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 ۱۹_پارت#

هایش شد حرف بزنم. سیگار را از بین لبدهانم باز نمی

برداشت و نیم نگاهی به آن و بعد به من انداخت و زهرخند 

  .زد

کنه، فقط باید کمی دقت کنی و بیشتر هر کسی تغییر می-

  .بشناسی

  .خیالی به خود گرفتمی بیتعجبم را پس زدم و چهره

 چند وقته؟ -

  .شش سال-

دقیقاً تاریخ مرگ مادرم، زندانی شدن پدرم، از دست رفتن 

کرد زندگی من، یتیم شدن صدف. دقیق به صورتم نگاه می

  .ام را نبیندو من تمام سعیم را کردم که تلخی

  .تفننیه، سیگاری نیستم-

 .توضیح نخواستم آقا کوروش-

ای که جلوی پایش بود زد و ریزهلگد آرامی به سنگ

  .را در جیبش فرو برد هایشدست

خوام وقتی داری خاطراتت رو نخواستم توضیح بدم، نمی-
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بینی به خودت اجازه بدی بدون کنی و تناقض میمرور می

  .اطالعات دقیق قضاوتم کنی

ها پیش باعث شده بود قضاوتش کنم، وقتی پدرم را سال

تنها گذاشت، وقتی باعث تنهایی من شد، وقتی خودش مرا 

  .در و مادرش سپرد و رفتبه دست پ

بینید، قطعاً قضاوت من براتون وقتی نیازی به توضیح نمی-

هاتون یک کم ضد و کنید حرفاهمیتی نداره. فکر نمی

 نقیضه؟ 

اش خاموش کرد و روی سیگارش را در جاسیگاری جیبی

  .آخرین پله نشست

خوام سازن، نمیخاطراتن که گذشته و گاهی آینده رو می-

یاهیش باشم؛ واال مهم نیست چه برداشتی از من باعث س

شناسیم که تصمیم داری. حتماً فکر کردی انقدر خوب می

  .گرفتی شش سال تمام نه ببینیم و نه باهام حرف بزنی

ای که سرش در باالخره سکوتش را شکست و گالیه

فرودگاه باز شده بود را دوباره شروع کرد. کنارش روی پله 

  .سوی داخل حیاط چشم دوختمهای کمنشستم و به چراغ
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 کنه؟ ندیدن و نشنیدن صدای من شما رو ناراحت می-

جا شناسم، ولی ندیدن عسلی که من اینمن تو رو نمی-

کنه. عسلی که هر روز، چه گذاشتم و رفتم ناراحتم می

تابستون و چه زمستون با یه بستنی یخی به دیدنش رفتم. 

نرفت تا من ببرمش  ندیدن عسلی که روز اول مدرسه

مدرسه، عسلی که اولین گیتارش رو من براش خریدم و 

ی دیگه رو برای خودش و من رقم زد، هزاران خاطره

 .کنهناراحتم می

 ۲۰_پارت#

شد، قلبی نمیهایی که سبک شد، خاطرهبغضی که آب نمی

  .شد نفسم را سنگین کردکه دردش کم نمی

بگو اون عسل کجاست؟ از وقتی اومدم ندیدمش، نه تو -

هاش که به همه هایش نسبت به مادرم، نه تو دستنگرانی

مونه و چیزی کنه، نه تو چشماش که خیره میخدمت می

 بینه. عسل من کجاست؟ نمی

ل کدام عسل نفسم سنگین نبود، بند آمد. او دنبا
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کرده بودم. دنبال آن عسل  ها بود گمشگشت؟ سالمی

گشت که فقط یک ماه بعد از مرگ مادرش معصومی می

تنهایش گذاشت و رفت. وقتی از تنهایی و درد به خودم 

کرد هایم گوش بالشم را کر میگریهپیچیدم، وقتی شبمی

گشت که همان مرا گذاشت و رفت. حاال دنبال عسلی می

  .ها فراموش شده بودروز

ها گرفتم و بلند شدم و به ی پلهبه سختی دستم را به نرده

سمت ورودی ساختمان رفتم. صدایش از پشت سرم بلند 

  .شد

دونم چرا باهام حرف نزدی، ولی حاال تا حرف نزنی نمی-

 .شن عسلسواالت من تکرار می

ها و فکم با هم منقبض شد. او حق نداشت، حق نداشت لب

تر از من بپرسد چرا. او نه شش سال پیش، خیلی پیش از

 .آن پدرم و مرا فروخته بود

 .گردید مردهاون عسلی که دنبالش می-

ای سنگینی نگاهش را روی پشتم حس کردم و برای لحظه

  .کمی بعد پشت سرم ایستاد
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شناسم یه جایی خودش رو قایم کرده؛ عسلی که من می-

  .فهممم میددونم، ولی قول میچرا نمی

زد. چه راحت و با اعتماد به دیگر داشت حالم را به هم می

گفت که خودش باعث از هم پاشیدنش نفس از عسلی می

  .شد. برگشتم و روبرویش ایستادم و صدایم را بلند کردم

بار دیگه دم یکچی باعث شده فکر کنید بهتون اجازه می-

چی فکر  انقدر بهم نزدیک بشید که بتونید بفهمید به

 کنم؟ می

  .زهرخندی زد و از کنارم رد شد

  .اجازه نخواستم خانوم-

قدر عصبی شدم که مشت محکمی روی نرده زدم و از آن

درد به خودم پیچیدم. نرده تکان محکمی خورد و کم کم 

  .آرام شد

  .ی باال شنیدمکمی بعد صدایش را از بالکن طبقه

خواستی بازی شروع شد عسل، فقط بدون خودت ن-

 .دوستانه بازی کنیم
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 ۲۱_پارت#

** 

  .روبروی زن عمو، روی زمین نشستم

از وقت داروتون گذشته، چرا مراقب خودت نیستی -

 قربونت برم؟ 

لبخند زد و دستش را روی موهایم کشید و با نگاهش 

ها و دانست جدا از تمام کینهوازشم کرد. فقط خدا مین

کرد, چقدر این زن را حقد و بغضی که روحم را رها نمی

 .دوست داشتم؛ کسی که انگار زاده شده بود تا مادر باشد

  .داروهام رو خوردم قشنگم. تو شامت رو نخوردی-

  .سیر شدم-

از جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. مخلوط 

ارچین و روغن زیتون عزیز را درست کردم و فویل را زیر د

  .بغلم زدم و به هال برگشتم

جلوی پای عزیز نشستم و پیراهنش را تا باالی زانو تا زدم. 

عزیز لب گزید و به کوروش که سرش در کتاب بود اشاره 

 .کرد. صدایم را پایین آوردم
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  !تونهنوه-

 .باشه مادر، خوبیت نداره-

العملی نشان دهم کوروش از روی مبل که عکسپیش از این

 .بلند شد و به سمت خروجی رفت

 .رم پیش بابامی-

رفت متوجه سنگینی نگاهش شدم. وقتی از در بیرون می

وقتی رفت زانوهای عزیز را با مخلوط ماساژ دادم و با فویل 

  .ی پایین رفتمبستم و به طبقه

ی دیواری نهصدف در حال گوش دادن به موزیک، جلوی آی

که یک دیوار کامل را پوشانده بود ایستاده بود و مشغول 

بافتن موهایش بود. پشت سرش ایستادم و نگاهش کردم. 

جز موهای بلوندش کامال شبیه مامان بود. کش را از دستش 

گرفتم و موهایش را بستم. برگشت و بغلم کرد. دوستش 

 !طور که سپیده را دوست داشتمداشتم، همان

* 

 ۲۲_پارت#

های سرم را از روی بالشت بلند کردم و از پشت پلک
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 .سنگین به صدف نگاه کردم

  .گم، در بزن بیا توصدف، برای بار هزارم می-

 .ام گرفتجلو آمد و با دیدن تیپش خنده

های عکس خرگوش رویش بود با گوشبلوز صورتی که 

آویزان که از بلوز بیرون افتاده بود. موهایش را خرگوشی و 

  .با روبان صورتی بسته بود

های خرگوش را خودش را روی تخت انداخت و گوش

  .دستش گرفت

کوروش رفته بیرون، منم از فرصت استفاده کردم. خفه  -

  .شدم از بس لباس خانومانه پوشیدم

ام اش افتاد خندههای صورتیچشمم که به الکنشستم و 

  .اش گرفته بودبیشتر شد. خودش هم خنده

 حاال اینا رو از کجا آوردی؟-

ی متینه، یادت نیست رفتیم بیرون به هردومون هدیه-

 کادو داد؟ 

هایش را کوباند به هم و باعث شد از جایم باره دستیک

  .بپرم

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

50 
 

 دیوونه شدی باز؟ -

 خریده؟ برای تو چی -

  .با اخم به کتابخانه اشاره کردم

 .غزلیات شمس-

ی خودرنگ را باز کرد و هایش افتاد و در کتابخانهشانه

 .دستش را روی جلد چرم کتاب کشید

ترم، چرا همیشه اش یک سال و نیم از تو کوچیکمن همه-

 خره برای من از اینا؟ برای تو از اینجور چیزا می

 گرفته بود و با دلخوری نگاهش های خرگوشش را باالگوش

  .کردمی

 .از خودش بپرس-

 .در کتابخانه را بست و دوباره روبرویم نشست

یک کم به در و دیوار نگاه کرد و من منتظر نگاهش کردم. 

کند چطور دانستم حرفی برای زدن دارد و فکر میمی

عنوان کند. وقتی سکوتش طوالنی شد دوباره دراز کشیدم 

 .و چشم بستم

 ...تو-
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یک چشمم را باز کردم و نگاهش کردم. باز هم سکوت 

 .کرد

 .کنی نباید بگی، پس نگواگر فکر می-

  .کردمی حل معما نداشتم. باید قوایم را جمع میحوصله

دوباره چشم بستم و تکان خوردنش روی تخت را حس 

 .کردم

 تو با کوروش مشکل داری؟ -

 .ادمدکه چشم باز کنم سر تکان بدون این

عمو های زنپس چرا دو روزه نمیای باال؟ فقط میای قرص-

 .ریدی و میرو می

دادم که چشم باز کردم و نگاهش کردم. باید جوابی می

 دیگر سوالش را تکرار نکند، ولی چه جوابی؟ 

  .نشستم و پتو را باالتر کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم

یدن؛ فقط عمو و عمو هم فهمحاشا نکن عسل، حتی زن-

 .گهعزیز هیچی نمی

 .جا شدمکنجکاو جابه

 گن؟چی می-
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شانه باال انداخت و از روی تخت بلند شد و به سمت در 

 .رفت

 .گهعمو بهت میگن، زنخودت بیا ببین چی می-

 ۲۳_پارت#

کردی مادر، اگر قرار باشه با هم اره بدین و  کار خوبی-

 .تیشه بگیرین همون بهتر که یکیتون نباشه

کس بحث نکرده بودیم، حتما مات ماندم. ما جلوی هیچ

کوروش راجع به بحثمان صحبت کرده بود. از حرص 

  .هایم چفت شد و سرم را پایین انداختمدندان

شما جلو اونجوری فک نسابون، کوروش بچم حرف نزده. -

پنجره وایسادین و هر چی به دهنتون بود به هم گفتین و 

  .منم شنفتم

سرم بیشتر پایین افتاد. هرچند حرفی نزده بودم که باعث 

 .ام باشدشرمساری

از در بیرون رفت و من را با یک دنیا تردید برای رفتن یا 

خواستم قبل از اتفاقی که نرفتن تنها گذاشت. نمی
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  .جلوی چشم کوروش باشم منتظرش بودم زیاد

باالخره از جایم بلند شدم و کمی بعد لباس پوشیده و 

 .مرتب جلوی عمو نشسته بودم

  .جا کردعینک دسته کائوچویش را روی بینی جابه

  !کم پیدایی دخترم-

کرد عمو که دقیق نگاهم میپشت میز نشستم و به زن

 .عموستدانستم این گالیه از زنچشم دوختم. می

رتون اومده، فکر کردم بهتره یک کم با هم تنها پس-

  .باشید

عمو چیزی نگفت، عمو هم. در عوض عزیز تسبیحش را زن

اش را بوسید و گذاشت روی عسلی و لیوان جوشانده

 .برداشت

قدر سکوت سنگین بود که از جایم بلند شدم و به آن

آشپزخانه رفتم تا فکری به حال ناهار بکنم. نگاهی به 

نداختم، خیلی به ظهر مانده بود. از جو سنگین و ساعت ا

سکوت همه خسته شدم. در یک تصمیم آنی پایین رفتم و 
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لباس عوض کردم. پالتوی ضخیمم را پوشیدم، جایی که 

 .نهایت سرد بودرفتم بیمی

 ۲۴_پارت#

 .صدف با دیدنم دوید جلوی در

 ری؟ کجا می-

 .هایم را باال کشیدمشانه باال انداختم و زیپ بوت

 .دونمنمی-

 .با نگرانی دستم را گرفت و کشید

 کسی حرفی زده؟ -

شال سفیدم را جلوتر کشیدم و دستم را به چهارچوب در 

  .گرفتم و خم شدم و سوییچ را از روی جاکفشی برداشتم

  .نزده، منم ناراحت نیستمکسی حرفی -

های حیاط سرازیر شدم و به سمت ماشینم رفتم و راه از پله

 .شدمافتادم. باید کمی از خانه دور می

دانستم دو ساعت بعد مأمن پا روی گاز گذاشتم و می

های دست ام هستم. روستای زیبایی که با سنگهمیشگی
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  .اش دوچندان شده بودییاش زیباباد ساخته

ی باریک روستای وردیج ساعت و نیم بعد در دل جادهیک 

نم باران و صدای رودخانه روحم آرام راندم و با نممی

گرفت. با دیدن تابلوی ورود افراد متفرقه ممنوع در می

  .ورودی روستا لبخندم عمیق شد

ی فرعی را پیچیدم و پشت آدمک وارد روستا نشدم. جاده

ی روح زده کردم. جیان پارک کردم. نگاهی به قله

هایی که چشم و دهانشان سوراخ بود و هیاتشان یا صورتک

کشید. حیوان بود و یا انسان مرا به سمت خودشان می

ها و ها روح انسانشاید طبق باور روستاییان واقعا این

حیوانات بودند که سنگ شده بودند. پا روی سنگ گذاشتم 

  .و خودم را باال کشیدم

دم روی سر انسانی نشستم و پاهایم را وقتی به قله رسی

  .آویزان کردم

مغزم را سوزاند. آنقدر سرد بود  هایهای عمیق تا رگنفس

که از آمدن پشیمان شدم، ولی نیاز داشتم فکر کنم. به 

ای خودم، به کورش، به پدرم، مادرم و صدف. ذهنم لحظه
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گرفت. خسته بودم و هنوز شروع نشده احساس آرام نمی

 .امدم به انتها رسیدهکرمی

به کالغی که کمی پایینتر روی سنگی نشسته بود و به 

کرد زد خیره شدم. شاید سعی میی خالی نوک میحفره

چشم روح سنگی را دربیاورد. به خورشید کم رمق پاییز 

هایم را دورم حلقه کردم. صدای بابا چشم دوختم و دست

 .در ذهنم پیچید

 ۲۵_پارت#

شی یه جور دیگه ادامه بده. فکر نکن وقتی خسته می-

  .تموم شده، باید راهت رو عوض کنی، نه هدفت رو

که کاری انجام بدهم، خسته بودم. دلم من بدون این

خواست، کسی که بتوانم بدون شک و دودلی گاه میتکیه

به او تکیه کنم و چشم ببندم. دلم دست مهربان مادرم را 

اش. های روزانهاش، نگرانیهای شبانهخواست، الالییمی

خواست، بدون تارهای سفید کنار دلم پدرم را می

  .اشگرفتهاش، بدون نگاه همیشه غمشقیقه
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ای که از اول بدانم آخرش چه خواست، قصهدلم قصه می

اطمینان گوش کنم و نگران انتهایش  شود، با آرامش ومی

  .نباشم

شال را دور گردنم پیچیدم و به پایین نگاه کردم. کالغ 

بار ی خالی بود. اینهنوز هم مشغول نوک زدن به حفره

کشید. کمی دقت کردم و کرد و مینوکش به چیزی گیر می

ی گلی سفید و وحشی در دل سنگ ابروهایم با دیدن ریشه

نما هیچ گیاهی نبود، حتی های انساننگباال رفت. در س

علفی هرز. سنگی برداشتم و به سمت کالغ انداختم و کالغ 

ها خوابید؛ تنها پر کشید و گل از ریشه درآمده روی سنگ

  .بود و مرده

هندزفری گوشی را گذاشتم و اولین آهنگ را پلی کردم و 

 چشم بستم؛ رو به گلی که مرده بود، رو به کالغی که رفته

بود. رو به پدری که زندان بود و رو به مادری که زیر خاک 

  .زمزمه کردم .بود

دم بابا، خسته نشم، جا نزنم. یه از فردا، بهت قول می-

  .امروز رو بذار خسته باشم، بذار تنها باشم، بذار گریه کنم
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ها و کوه پیچید و من چقدر نیاز داشتم هقم میان حفرههق

 .بود منتظرش بودمها ای که سالبه گریه

* 

کرد. ساعت از یک گذشته بود و خورشید پشت ابر بازی می

ی این روستای سرد و اش هدیهاز نورش فقط روشنایی

جا ها یککرد. ساعتشد. تمام بدنم درد میخشک می

هایم را خشک کرده بود. بلند شدم نشستن تمام استخوان

ندم و ام را که غرق خاک بود تکاو پشت پالتوی مشکی

خوش باد شده بود های گل که دستبرای بار آخر به ریشه

 .نگاه کردم، گلبرگی باقی نمانده بود

ی نادیا را گرفتم و گوشی را از کیفم درآوردم و شماره

  .ام نشودصدایم را صاف کردم که متوجه گریه

 .سالم-

  .صدای همیشه مهربانش آرامم کرد

 ای؟ سالم، خونه-

  .منتظرتم-

توجه به تماس صدف گوشی را تو کیفم ردم و بیقطع ک
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  .انداختم

کوه را به سختی پایین آمدم. از کنار هرکسی که رد 

کرد. مردم این روستا واقعا نسبت شدم دقیق نگاهم میمی

ی ها حساس بودند. ده دقیقه بعد جلوی خانهبه ورود غریبه

نادیا پارک کردم. دستم را روی زنگ گذاشتم. صدایش در 

 .وچه پیچیدک

 ۲۶_پارت#

  .بیا تو-

هایم را در آهنی با صدای بدی باز شد و وارد شدم. کفش

روی موکت توسی جفت کردم و کنار در گذاشتم. با دیدنش 

 .آمد، لبخند زدمهای باریک پایین میکه از پله

 مزاحمت شدم؟ -

  .اخم شیرینی کرد و ایستاد

 .بیا باال دیگه-

ها باال رفتم. راهرو آنقدر باریک بود که دیوار دنبالش از پله

گچی کال آستینم را سفید کرد. وارد هال کوچک خانه شدم 
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و با دیدن هیکل توپر فیروزه خانم جلو رفتم. سوزنش را 

ذاشت تا بلند داخل پارچه فرو برد و دست روی زانویش گ

  .اش گذاشتم و مانع شدمشود که دستم را روی شانه

خوش اومدی دخترم، اتفاقا همین دیروز سراغتو از نادیا -

  .گرفتممی

رفت کنارش نشستم و به نادیا که به طرف آشپزخانه می

  .اشاره کردم

  .خوامبیا بشین، چیزی نمی_

  .رو به فیروزه خانم کردم

تونم ه بود، ولی مسافر داریم و نمیدلم براتون تنگ شد-

  .خیلی از خونه بیرون بیام

 .اش را برداشت و بلند شدسوزن و پارچه

  .به هر حال همیشه قدمت رو چشممونه-

توجه به ها رفت و صدا بلند کرد تا نادیا که بیبه طرف پله

 .حرف من به آشپزخانه رفته بود صدایش را بشنود

 .رم پایینمن می -

  .من کردرو به 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

61 
 

 .راحت باش دخترم، نادر خونه نیست-

همه آمدم از اینوقتی رفت به اطراف نگاه کردم. هربار می

بردم. هالی که ی کوچکشان لذت میتمیزی در خانه

ی کوچک و یک ی اتاق من بود و فقط با دو کاناپهاندازه

تلویزیون تزیین شده بود و تنها زینت دیوار، قاب عکس 

  .که اجل مهلت نداد دخترش را ببیند پدر نادیا بود

نادیا با دو چای در سینی کنارم نشست و سینی را روی 

 .زمین گذاشت

 ۲۷_پارت#

 .بخور گرم شی، رنگت پریده-

ش گره لیوان چای را در دستم گرفتم و دو دستم را دور

دانم چقدر سکوت کردم که صدای نادیای صبور زدم. نمی

 .درآمد

 خوای حرف بزنی؟نمی-

گفت، ولی اش نمیبا نادیا خودم بودم. خودی که از گذشته

ریخت و های دوستش میهر حسی که داشت را روی شانه
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 .شدآرام می

اش انداختم و آرزو کردم روزی های مشکینگاهی به چشم

او داشت برسم. آرامشی که باعث شد برای  به آرامشی که

  .اولین بار خودم جذب کسی شوم و بشود دوست

  .کوروش اومده-

هایم نزدیک کردم و منتظر نگاهم کرد. لیوان چای را به لب

نفسم باعث شد بخار داغ روی صورتم بشیند. بوی چای 

  .دار را عمیقاً نفس کشیدم و ادامه دادمهل

دونم اگر نمیومد ه منتظرم بیاد، میهاست کدونم سالمی-

 !شدموقت آروم نمیرسوندم هیچو قصه رو به آخر نمی

ها تا گلویم را سوزاند. حرف نزد، عادت کرده چای داغ لب

بود فقط بشنود و دیگر نپرسد چرا با کوروش مشکل دارم، 

گیرم و جا آرام نمیچرا پدرم، مادرم را کشت، چرا هیچ

هایش را خودم هم جواب بعضیهزار چرای دیگر که 

  .دانستمنمی

  .نگاهش کردم و لبخند زد تا ادامه دهم

ام. دیدنش تو این چند روز ولی هنوز شروع نکرده خسته-
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خبر نشون بدم که مجبورم خودم رو از همه چیز بیو این

  .ام کردهخسته

 .دستش را روی دستم گذاشت، نگاهش کردم

 .ئن نیستی عسلکه خودتم مطمشاید برای این-

چای را تو سینی گذاشتم، دست دیگرم را روی دستش 

 .گذاشتم و چرخیدم طرفش و عمیق نگاهش کردم

خوابم و صبح با هاست شب با تصویرش مینادیا، سال-

  .شمدوره کردن اسمش بیدار می

دونی هات درسته؟ از کجا میدونی دانستهتو از کجا می-

 ءتفاهم نیست؟ همه عذابی که کشیدی یه سواین

  .ای از چای را قورت دادم و به کاناپه تکیه زدمکالفه جرعه

 .دونیتو هیچی نمی-

  .خوای که بدونمنمی-

ی سکوتم را تکرار کنم که نگاهش کردم تا دالیل مسخره

  .دستش را بلند کرد و نگذاشت حرف بزنم

خوام بدونم عسل، نه تا وقتی که خودت بهم اعتماد نمی-

 .نکردی
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 ۲۸_پارت#

دانستم که مشکل صدای اعتراضم بلند شد و خوب می

  .کس اعتماد نداشتمهمین است، من به هیچ

  .مسئله این نیست-

  .اش عمیق شدلبخند شیرینی زد و دو چال گونه

کنم باور کن. ولی بهت توصیه میکنم عسل، من درک می-

که کاری انجام بدی که بعد پشیمون بشی و یا قبل از این

 .نتونی جبرانش کنی باهاش حرف بزنی

خیره به دهانش ماندم، من با کوروش حرف بزنم؟ از 

  .محاالت بود

 .شه نادیا، فایده ندارهنمی-

سری تکان داد و سینی را از روی زمین برداشت و بلند 

  .شد

ها محاکمه کردی، قضاوت کردی، رای دادی بدون سال-

که اصل ماجرا رو بدونی. من همیشه به عنوان یک این

دختر منطقی قبولت داشتم عسل، ولی تو در این مورد در 

ترین تصمیمات رو منطقکمال آرامش و منطق، بی
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  .گیریمی

اش روی مبل نگاه به آشپزخانه رفت و من به جای خالی

م خالی شده بود، اگر همان روز که باید همه چیز کردم. ذهن

دوخته به دیگران نگاه زدم، شاید االن آنقدر لبرا فریاد می

  .کنندکردم که چطور قضاوتم مینمی

وقتی برگشت و ظرف میوه را جلویم گذاشت زیر لب تشکر 

  .کردم و سکوت

این رو نگفتم که سکوت کنی یا فکر کنی دارم در موردت -

کنم عسل، مهم کنم. مهم نیست من چی فکر میمی اشتباه

  .کنیاینه که تو چطور عمل می

ی کاناپه انداخته بودم برداشتم کالفه شالم را که روی دسته

 .و خیره نگاهش کردم

تونم ازش سوالی رو منطق نیستم نادیا، چطور میمن بی-

 دونم؟بپرسم که خودم جوابش رو می

 .پا و تکیه داد شانه باال انداخت و پا روی

  .به راحتی-

  .عصبی شدن و باال رفتن صدایم دست خودم نبود
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فهمی باید برم ازش چی بپرسم؟ چرا گی؟ میتو چی می-

تر دونم با تاییدش داغونباید سوالی رو بپرسم که می

ها عذابی که کشیدم شم و با تکذیبش تمام این سالمی

 شهپوچ می

 ۲۹_پارت#

  .اش باال رفت و نیشخند زدابروی هشتی

ترسی الکی عذاب کشیده باشی؟ بهتر از این نیست می-

 کاری بکنی که تا آخر عمرت از عذاب وجدان زجر بکشی؟ 

طور که بود همه توانستم آنآمد. کاش مینفسم باال نمی

ی باریک رفتم دادم. به طرف تک پنجرها توضیح میچیز ر

  .و بازش کردم و نفس عمیق کشیدم

بار تکلیف خودت کنی عسل؟ چرا برای یکبه چی فکر می-

 کنی؟ رو معلوم نمی

ی آهنی برداشتم و به او که آمده دستم را از روی دستگیره

هایش نگران بود و نزدیکم ایستاده بود نگاه کردم. چشم

  .بود
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 .نگران من نباش-

  .کنارم به دیوار تکیه زد و سرش را نزدیک آورد

نگران تو نیستم، نگران عسلی هستم که چهار سال پیش -

تو دانشگاه دیدمش، نگران دختریم که اون روزها تلخ بود، 

زد از ته دل بود، نگاهش شفاف بود؛ ولی وقتی لبخند می

ه زالل رو ترسم کینه اون نگاولی این عسل سردرگمه، می

  .کور کرده باشه

دستش را جلو آورد و اشکی که نفهمیده بودم کی روی 

  .ام نشسته پاک کردگونه

چهار سال تو بدترین شرایط اشکت رو ندیدم. نباید -

 نگرانت باشم عسل؟ 

سریع پالتو را از روی کاناپه برداشتم و شال را روی سرم 

  .انداختم

دونم. گریه رو می پرسم چون جوابشنگران نباش، نمی-

گرفتم. که باید قوی بودن رو یاد میکردم برای ایننمی

کنم، چون شش سال تموم فکر کردم و دیگه فکر هم نمی

 .اش شد بغضی که امروز سر باز کردنتیجه
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 ۳۰_پارت#

  .ها رفتمهایم را پاک کردم و به سمت پلهمحکم اشک

قدر که یادم بره شش سال پیش ام، ولی نه انگفتم خسته-

هق سر کردم تا بتونم امروز رو چه شب و روزهایی رو با هق

  .پا بایستم

  .ی اول رو پایین نرفته بودم که دستم کشیده شدهنوز پله

، با هم ری؟ نادر یک ساعت دیگه میادحاال کجا داری می-

تر بتونی ریم بیرون یک کم تجدید قوا کنی تا راحتمی

 .بری تو دل آقا کوروش. با خنده شالم را کشید

 .ریم ده محبوبت واریشاصال می-

تر العملی نشان دهم دستم را محکمکه عکسپیش از این

کشید و من برگشتم پیش دوستی که شاید محرمم نبود، 

 .ولی همدمم بود

* 

ه رسیدم ساعت از ده گذشته بود. بعد از وقتی به خان

ها با حضور نادر و نادیا همه چیز را فراموش کردم و مدت

خودم را به دست طبیعت سپردم. فیروزه خانم هم 
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نگذاشت شام برگردم و وقتی راه افتادم تازه متوجه 

  .ام شدمخاموش بودن گوشی

ها دویدم. سریع ماشین را به حیاط بردم و به سمت پله

ها رخی سیگار کوروش باعث شد نگاهم به زیر پلهس

کشیده شود. مکث کردم و میان تاریک روشن حیاط 

دیدمش که به دیوار زیر پله تکیه داده. کمی جلو آمد و 

 .اش خاموش کردسیگار را در جاسیگاری

  .زودتر برو باال، مامان نگرانته-

مو ی عها را دو تا یکی باال رفتم و سریع وارد خانهپله

  .شدم

هایم را دربیاورم صدای صدف را که کفشقبل از این

  .شنیدم

دم یه جا سرش گرم شده و یادش زن عمو به خدا قول می-

  .رفته گوشیش رو شارژ کنه

  .صدای لرزان زن عمو بغض به گلویم انداخت

  .کنهکار رو نمیشم، ایندونه نگران میام مینه، بچه-

کفشی و دویدم تو هال و وی جاهایم را پرت کردم جلکفش
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عمو جان از بدنم رفت. صدا از ی زنبا دیدن رنگ پریده

کس درنیامد. سریع به سمتش رفتم و جلوی پایش هیچ

  .زده و لرزان بودهایش را گرفتم؛ یخنشستم و دست

 .عمو، به خدا نفهمیدم گوشیم خاموش شدهببخشید زن-

 ۳۱_پارت#

هایش اش بارید و لبهایش مثل رگبار روی گونهاشک

هایش را هایش. پشت دستلرزید؛ قلب من هم با لب

بوسیدم و سرم را باال نیاوردم. چطور فراموشش کردم؟ 

لعنت به تو کوروش، لعنت به تو که باعث شدی برای اولین 

عمو را نگران کنم، که دلش را بشکنم. با چه تنها زن بار نه

ام هست. گفت به خاطر او حواسم به گوشیاطمینانی می

  .دانست پسرش هوش و حواس برای من نگذاشتهنمی

شد خجالت بکشم. زد و همین بیشتر باعث میحرف نمی

  .شکستکاش یکی این سکوت لعنتی را می

  .باالخره صدای عزیز درآمد

اینم از دخترت، گفتم که این روزا هوش و حواس  خب،-
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  .درست درمون نداره

نگاهش نکردم. نگاه عزیز با تمام زاللی انگار تا انتهای ذهن 

  .خواندها را میرفت و حتی ناگفتهآدم می

صدای پای صدف که موقع عصبانیت محکم به زمین 

کوبید بلند شد و بعد صدای درآمد. حتما رفته بود می

  .نپایی

عمو نگاه کنم به که به زنسرم را باال آوردم و بدون این

  .سختی صدایم را آزاد کردم

عمو، ولی رفتم پیش نادیا و زمان از کنم زنتوجیه نمی-

  .دستم در رفت، وقتی هم متوجه شدم که دیر شده بود

جای حرف دیگری نبود. منتظر توبیخ عزیز یا حداقل عمو 

یزی نگفتند. صدای کوروش اعصابم کدام چماندم؛ ولی هیچ

  .را به هم ریخت

ری بیرون زمان تقریبی لطفا از این به بعد وقتی داری می-

  .برگشتت رو اعالم کن که مامان به این روز نیفته

ها نفهمیدم چرا، نفهمیدم چطور توانستم جلوی آن آدم

  .شانکردهصدایم را بلند کنم، آن هم برای عزیز
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کنم، نیازی به منع این مشکل رو حل میعمو من با زن-

 .عبور و مرور شما نیست

جلو آمد و در کمال خونسردی روی مبل نشست و پا روی 

 .پا انداخت و کتابش را از روی عسلی برداشت

 ۳۱_پارت#

ها مشکل داری عسل، بهتره جملهتو توی معنی کردن _

  .یک کم روی درک مفاهیم کار کنی

ام هایم قفل شده بود و شقیقهپرحرص نگاهش کردم. دندان

طور زد. او باعث شده بود از خانه فراری شوم و ایننبض می

خواند. هنوز عمو را نگران کنم و حاال برایم رجز میزن

 .ه دادی مناسبی پیدا نکرده بودم که ادامجمله

نگفتم حق رفت و آمد نداری، گفتم به خاطر شرایط مامان -

  .گردی که نگرانت نشنبهتره بگی کی برمی

هرچقدر هم حرفش منطقی بود پذیرفتنش از طرف او برایم 

  .غیرممکن بود

 ای باشه!؟چشم، امر دیگه-
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کم پوزخند نامحسوسی کنار لبش خیره نگاهم کرد و کم

  .نشست

تونی بری استراحت رو دادم، تو هم می های مامانقرص-

  .کنی

تواند به او تا مغز سرم سوخت. مرا در حد پرستاری که می

دستور مرخص شدن بدهد پایین آورد. صدای عمو بلند 

  .شد

  .کوروش، مراقب حرف زدنت باش-

 .عزیز زمزمه کرد

 .کنناحترام میگفتم که این دو تا آخرش همدیگرو بی-

که چشم از کتابش بردارد جواب عمو را کوروش بدون این

  .داد

کنن تمام حرف بدی نزدم پدر من، اگر ایشون فکر می-

گم های مامان، میمسئولیتشون منوط میشه به دادن قرص

 .بینمانجام شده. در بقیه موارد که احساس مسئولیتی نمی
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 ۳۲_پارت#

دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. جلو رفتم و مثل 

  .خودش آرام جواب دادم

به پای گذروندی من پاوقتی شما اون سر دنیا خوش می-

به در بودم. وقتی شما کال یادت ها درعمو تو بیمارستانزن

 ایرفته بود مادری هم این سر دنیا داری که جز تماس هفته

عمو رو دوبارت خبری ازت بشه، من تا بالشت زیر سر زن

کردم که جاش راحت باشه. حاال بعد از شش سال تنظیم می

پذیر رو درمیاری که چی رو اومدی و ادای پسرای مسئولیت

 ثابت کنی؟ 

عمو کردم که عذرخواهی کنم، حق داشت که از رو به زن

اش رنجیده گذارم؛ ولی نگاهمن برنجد و فکر کند منت می

های دلش را زده روی کوروش خیره مانده بود. انگار حرف

  .بودم

کوروش با آرامش کتابش را روی عسلی گذاشت و بلند شد 

 .و روبرویم ایستاد

  .قدرت شناختت زیر صفره -
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نفس عمیقی کشید و کمی فاصله گرفت و تک تک به 

  .صورت همه نگاه کرد و نهایتا دوباره رو به من کرد

بار نه از من، از خودت همه تهمت یکتره به جای اینبه-

بپرسی وقتی من در مقابل تو که دختر پسر عموم بودی 

ی کردم، چی شد که قید همهقدر احساس مسئولیت میان

  .هام رو زدم و رفتمعزیزان و مسئولیت

  .اش را بیشتر کردصدایش را پایین آورد و فاصله

  .خودم بپرس عسل تلخ اگر به نتیجه نرسیدی بیا از-

نفس سرجایم میخکوب شدم. هرچند گفت و رفت و من بی

دانستم، ولی با چه اعتماد به نفسی جواب این سوال را می

خواست سوالی را از او بپرسم که جوابش زندگی از من می

 کرد؟ی ما را نابود میهمه

 ۳۳_پارت#

*** 

با صدای در ورودی رفتم پشت پنجره و از پشت پرده به 

بیرون نگاه کردم. با دیدن کوروش در بارانی بلند مشکی و 

ام گرفت. دو نان سنگکی که شلوار جین همرنگش خنده
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  .آمددستش بود اصال به تیپش نمی

گام بابا که برای نهایت خوش بود. خبر آزادی زودهنحالم بی

دو ماه دیگر منتظرش بودم، روی هر چه سیاهی را پوشانده 

  .بود

حس بودن بابا آنقدر دل گرمم کرده بود که دیگر نه از 

  .زدهشدم و نه هیجاندیدن کوروش ناراحت می

ها بود. با سریع از خانه بیرون رفتم. کوروش وسط پله

  .صدای در ایستاد و نگاهم کرد

ای بود که درست نشنیدم و کردم و جوابم زمزمهآرام سالم 

باال رفتنش. برایم مهم نبود از دو شب پیش که بحثمان 

شده بود چقدر با من سر سنگین شده. به دنبالش وارد 

  .خانه شدم

  .نون رو بدید به من-

هایش را در ها را دستم داد و کفشبدون حرف نان

ها رفتم و نان جاکفشی گذاشت و به هال رفت. به آشپزخانه

را تکه کردم و الی سفره گذاشتم که صدای زنگ در بلند 

شد. با تعجب به ساعت نگاه کردم. تازه ساعت هشت صبح 
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ها بود. به خیال اینکه متین است شروع به پر کردن لیوان

  .کردم که صدای جیغ صدف بلند شد

  .خاله مریمه -

وان لیوان در دستم ماند، خاله رامسر بود. سریع لی

خالی را روی میز گذاشتم و به سمت خروجی نیمه

آشپزخانه دویدم. کوروش جلوی در ایستاده بود و تکیه 

 .زده به چهارچوب سفید در به من نگاه کرد

  .تر باشمسعی کردم آرام

  .راحت باش، بدو برو پایین-

  .هنوز چیزی نگفته بودم که صدای خاله از راهرو بلند شد

 پیرزن یه لیوان آب بده؟ یکی نمیاد به من -

نتوانستم تحمل کنم و سریع به سمت در رفتم. روحم 

پیش از من کوروش از در بیرون رفت و  .کشیدمیبرایش پر

  .وارد راهرو شد و دست به سینه ایستاد

تو همیشه پیر بودی دختر، هنوزم لیوان لیوان آب -

ات؟ شدهذاری به پای پیری و لبای خشک خوردنت رو می

  .ا کی بهونه؟ بگو مرض قند دارم خالصمون کنت
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های مثال شیرینت مرض قند رو تو داری که دست از حرف-

  .داری آقای مستر خارجیبرنمی

شد. حتی فکرش را تر نمیهایم از آن درشتچشم

کردم خاله و کوروش آنقدر صمیمی باشند که با هم نمی

یزی که ای از گذشته در ذهنم خورد، چشوخی کنند. جرقه

ها با هم صمیمی بودند و من چه کال فراموش کرده بودم. آن

 ...راحت این را فراموش کرده بودم. یعنی ممکن بود خاله

ی افکارم را ورود خاله مریم برید. با لبخند رشته

  .کردهایش را باز کرده بود و نگاهم میدست

 خوای بیای اینجا؟ نمی-

ر صمیمیت کوروش و خاله از آن شور و حال افتاده بودم. فک

ی قدیمی دارد گیجم کرده بود. به دانستم ریشهکه می

هایم را دور کمرش قالب کردم. آرامی جلو رفتم و دست

ی اش نگاه موشکافانهمحکم بغلم کرد و من از روی شانه

  .ام تیر کشیدکوروش را دیدم و باز هم شقیقه

  .چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر-

ه گرفتم و صورتش را بوسیدم. صدف که در کمی فاصل
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  .کرد جلو آمدسکوت نگاهمان می

  .پلو درست کنمخوام کلممونی خاله؟ میناهار می-

پلو دانست کلمدست رو نقطه ضعف خاله گذاشت، ولی نمی

غذای منفور کوروش است. کوروش و خاله مریم نگاهی به 

حرف هم انداختند و بلند خندیدند. صدف احساس کرد 

ای زده و خودش را جمع کرد. خاله با یک دستش او بچگانه

  .اش را بوسیدرا بغل کرد و شقیقه

قربونت برم مهربونم. حتما درست کن، فقط کنارش نون و -

  .ترشی هم بذار که کوروشم غذا بخوره

کوروش با صدای بلند خندید، بار اول بود که با صدای بلند 

  .مریم خیلی خوشحال شده خندید. معلوم بود از دیدنمی

خورم، همون یه دونه غذایی که تو خوب من نیمرو می-

  .بلدی درست کنی

صدف که تازه متوجه جریان شده بود خودش را وسط 

  .انداخت

  .کنمبرای شما یه غذای دیگه درست می-

زده خاله مریم دستی روی صورتش کشید و حسرت
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که سپیده را  نگاهش کرد. این خصوصیت نگاه هر کسی بود

افتادند و شناخت. با دیدن صدف همه یاد سپیده میمی

مریم حق بیشتری داشت برای حسرت خوردن و بغض 

 .کردن

 ۳۴_پارت#

چشمش به کوروش افتاد و انگار فکر همدیگر را خواندند 

نگاهی معنادار و عمیق به هم چشم دوختند. روی لب  که با

هر دو لبخندی تلخ نشسته بود و من گیج به هر دو نگاه 

کردم. کوروش نفس عمیقی کشید و برخالف برخورد می

  .اولیه گرمای صدایش فروکش کرد

 .بیا تو مریم، االن صدای عزیز و مامان درمیاد-

یز و صورت خاله مریم آرام به طرف هال رفت و دست عز

وبش کرد و من هنوز عمو را بوسید و با عمو خوشزن

چشمم دنبال کوروش بود که به ورودی هال تکیه زده و به 

جا بود و نه کرد، ولی انگار نه نگاهش اینمریم نگاه می

کند صورتم گر که به سپیده فکر میحواسش. از فکر این
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ید زده به آشپزخانه برگشتم که شاهد تجدگرفت. شتاب

  .خاطراتش نباشم

اش را کرد و آهنگ مورد عالقهصدف داشت کلم خرد می

ی گوشت را از فریزر درآوردم و کنار کرد. بستهزمزمه می

سینک گذاشتم. مشتی آب خنک به صورتم پاشیدم و به 

ریزش آب خیره شدم. نه صمیمیت خاله با کوروش را درک 

ت. درد کردم و نه نگاهی که انگار غمی مشترک داشمی

که خاله ها مشترک بود، ولی جنسشان یکی نبود. اینآن

ها که از سپیده حرف زده بود، کوروش مریم تمام این سال

 .هایش حذف کرده بود برایم قابل درک نبودرا از حرف

دستی شیر آب را بست. با دیدن کوروش صاف ایستادم. 

  .نیم نگاهی به من انداخت و رو به صدف کرد

  .آب خواست این پیرزنیه لیوان -

کرد عادی رفتار کند دوباره سرحال شده بود و یا سعی می

  .کردکه شوخی می

لیوان آب را دستش دادم و ظرف میوه را به دست دیگرش. 

اش انداخت و ابرو باال نگاهی به هر دو دست پر شده
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 .انداخت

 قراره تا ظهر از آشپزخونه نیای بیرون؟ -

 .خالی کرد و زیرش را کم کرد ها را در تابهصدف کلم

  .من االن میام-

جواب گذاشتم و به سوالی که از من پرسیده بود را بی

گشتم کردم و برمیسمت گاز رفتم. باید خودم را جمع می

پیش خاله و بعد در یک فرصت مناسب چیزهایی که 

  .پرسیدمخواستم را میمی

* 

  .سباندتا نشستم خاله دستم را گرفت و مرا به خودش چ

 کنی یک ساعته؟چی کار می-

پلو داد افتاد دم؛ اون قول کلمقول صدف رو انجام می-

  .گردن من

صدای گوشی بلند شد. با دیدن اسم متین خط را آزاد 

  .کردم

  .سالم-

 ات. ناهار چی دارید؟ سالم به روی ماه نشسته-
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گوید و کوروش به پرسید چه میصدف با چشم و ابرو می

  .کرد و منتظر بود جواب دهمنگاه می حرکاتش

  .ضعفهبرای تو گشنه پلو با خورشت دل-

 .برای من خوبه، ولی استادت دوست نداره-

 .ی استاد صاف نشستمبا شنیدن کلمه

 مژگان جونم میاد؟ -

غره هایش را محکم به هم کوبید و من با چشمصدف دست

ساکتش کردم. زیر چشم نگاهی به کوروش انداخت و 

  .سرش را پایین انداخت و ساکت شد

  .بله-

  .منتظرتونیم-

ی ما کمی عجیب گوشی را قطع کردم. آمدن مژگان به خانه

بود. دو هفته پیش، دقیقا قبل از آمدن کوروش به اینجا 

  .آمده بود و عادت نداشت زودتر از یک ماه به ما سر بزند

  .کوروش بلند شد و رو به مریم کرد

 ستی؟ تو که معذب نی-

مریم لبخندی زد و از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه 
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 .رفت

  .شناسمشوناونی که معذبه تویی، شش ساله می-

ی باال رفت و من و صدف با مریم حرف به طبقهکوروش بی

 .به آشپزخانه رفتیم تا تدارک غذای دیگری را ببینیم

 ۳۵_پارت#

پالتوی مژگان را از دستش گرفتم و به جالباسی آویزان 

  .کردم

  .خوش اومدید استاد-

کیف دسته کوتاهش را روی پالتو آویزان کرد و به طرف 

  .هال رفت

  .جا به من نگو استادصدبار گفتم این-

اه با لبخند دنبالش رفتم و متین و صدف پشت سرم ر

  .افتادند. صدای آرام متین زیر گوشم نشست

 ی هخامنشی کجاست؟ گذار سلسلهبنیان-

  .جوابی نداده بودم که کوروش و مریم به پیشواز آمدند

  .مریم و مژگان روبوسی کردند و مژگان رو به کوروش کرد
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  .از دیدار مجددت خوشحالم-

  .کوروش با او دست داد و کمی سرخم کرد

 .ی اومدی مژگانافتخار داد-

امروز روز غافلگیری بود. این دو تا کی همدیگر را دیده 

بودند که من نفهمیدم؟ کوروش دستش را سمت متین دراز 

  .کرد و محکم فشرد

  .خوش اومدی متین-

کردیم. متین کنار صدف و من با دهان باز نگاهشان می

  .کوروش ایستاد و به ما اشاره کرد

 .و رو خدا، انگار آدم فضایی دیدنهاشون رو ببین تقیافه-

کوروش با لبخندی متین روی مبل، روبروی مژگان نشست 

  .و جواب متین را داد

برای این که تاریخ رو از زمان ورود خودشون به این خونه -

 .کننحساب می

 .متین پرصدا خندید و کنار عمو نشست

کنه از بس خودخواهن. حاال صدف خوبه، عسل که فکر می-

  .گردهحول محور وجود ایشون می دنیا
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  .مژگان دستش را سمتم دراز کرد و من به طرفش رفتم

  .ی من رو اذیت نکنیددانشجوی نمونه-

این چه دانشجوییه که سال بیاد ماه بره سر کالس حاضر -

  .ست تنگ خونه نشستهشه؟ دو هفتهنمی

 .وسط مژگان و مریم نشستم و رو به متین کردم

ل تو تنبلن که تو بیست و پنج سالگی داری مگه همه مث-

 گیری؟ فوقت رو می

ببخشید مگه باردار بودم که نه ماهه بذارمش زمین؟ این -

 وسط سربازی رو قورت دادی؟ 

 هایش را به هم کوبید مریم دست

آتش بس. هر دوتون خوب، من بد. شروع نکنید که دیگه -

 .کنیدول نمی

 .داد کوروش پا روی پا انداخت و تکیه

  .شون خرابهپس سابقه-

  .مریم سری تکان داد و دستش را روی دست من گذاشت

خوان از معایب و مزایای خودشون ولشون کنی تا صبح می-

  .بگن
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  .ی متین زدعمو بلند خندید و روی شانه

  .از بس همدیگر رو دوست دارن-

نگاه گرم متین جان گرفت و کوروش دقیق به او و بعد به 

ه کرد. مژگان و مریم مشغول صحبت شدند و من در من نگا

داد، سراغ های زیرچشمی کوروش آزارم میکه نگاهحالی

 .غذاها رفتم

 ۳۶_پارت#

**** 

  "ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ"

هایم را به این هفته چشم ی هرشش سال بود که دوشنبه

دوید روی سرباز دوختم و نگاهم میتابلوی بزرگ می

ها کردم تا اسمم را میان مالقاتیسبزپوش و گوش تیز می

  .بخواند و من به سوی او پر بکشم

پدرم، تنها مردی که به او اعتماد داشتم. کسی که به ناحق 

دور  هایش گره شدضربه خورد و افتاد؛ خیانت دید و دست

ات ی قلب و عمر رفتههای زندان و کسی نپرسید دیهمیله

 چند؟ 
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ی روسری چهارگوش زرق و برق زن مسنی که دائم با دنباله

جا شد و برای بهکرد روی نیمکت جادارش بازی می

هزارمین بار پایش را روی زمین کشید و خاک هوا کرد. 

تکیه کمی از او فاصله گرفتم و به تک درخت روبروی درب 

  .زدم و چشم بستم

بار آمدنم با همیشه فرق داشت، آمده بودم که او را این

ای نفرین هایش را از پشت دیوار شیشهببرم. دیگر دست

کنم یکی فریاد نزند شده آرزو نکنم. دیگر تا دست دراز می

هایش بشود آرامگاهم، . آمده بودم تا شانه"فاصله بگیر"

 .ریزم، فقط باشم، نفس بکشماش لب نزنم، اشک نزیر سایه

باد سرد پاییز میان شالم پیچید و موهایم روی صورتم بازی 

گرفت. چشم باز کردم و موهایم را زیر شال سر دادم و باز 

هم به در خیره شدم. مردی از درب زندان بیرون آمد و من 

تاب صاف ایستادم؛ اما او پدر من نبود. زن مثل تیر از بی

چنان در خیابان را طی کرد و آنکمان رها شده عرض 

ای همه چیز را فراموش آغوش مرد فرو رفت که برای لحظه

قدر در هم پیچیدند تا ها دوختم. آنکردم و چشم به آن
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  .صدای سرباز سبزپوش درآمد

ها را از هم های آننشنیدم چه گفت، ولی فقط توانست بدن

تا  ها و نه نگاهشان از هم جدا نشدجدا کند، نه دست

 .رسیدند به ماشینشان

نفس عمیقی کشیدم و دوباره به در خیره شدم. کاش 

ها را کرد. کاش ثانیهساعت مچی هم تیک و تاک می

شماری را پاک کند. شمرد تا خاطرات تلخم از این ثانیهمی

این لحظات آخر جان کندن بود، ولی چقدر شیرین بود 

  .نبودنش تمام شده دانستم سختیوقتی می

گشت، به من، منی که بعد از چهارده درتم به من بازمیق

سالگی، گذر شش سال را با هر حرکت عقربه شمردم تا 

  .کسی و ناآرامی نجات دهدبیاید و مرا از این بی

درب زنگ زده برای دومین بار روی لوال چرخید و 

ی بلندش که روی زمین افتاد هایم دودو زد. سایهچشم

آهسته پایش را از روی رکاب در رد  بغض گره خورد و وقتی

اش را میان مشتش فشرد، کرد و بند ساک کوچک مشکی

بینم. هر حرکتش چشم فشردم تا مطمئن شوم پدرم را می
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هایش چرخید و نهایتاً روی را با چشم و قلبم بلعیدم. چشم

ی درخت خشکیده را من، منی که توان تن کندن از تنه

هایم بود خیلی بیشتر از دست نداشتم ثابت ماند. قدرت باد

هایم انداخت و موهایم مثل تازیانه به که شالم را روی شانه

خورد و جان نداشتم که نه شال را روی سرم صورتم می

  .بیندازم و نه موهایم را مهار کنم

لبخندش حتی از این فاصله هم زیبا بود. چقدر محکم قدم 

ی را به تنه آمد باالخره دستمداشت و به طرفم میبرمی

درخت تکیه دادم و صاف ایستادم و شالم را روی موهایم 

هایم. دو قدم مانده به کشیدم و باز هم سر خورد تا شانه

توانستم پرواز کنم و میان هایش باز شد، کاش میمن دست

گاهم، پدر شکسته بازوهایش جای بگیرم. پدرم، تنها تکیه

  .و مظلومم

ید و نفسم رفت و بغضم آزاد هایش دور بازوهایم چرخدست

اش گذاشتم و دستش روی شد. سرم را که روی شانه

ی های همهی تمام ثانیهام نشست به اندازهموهای آشفته

هایی که این شش سال آرام گرفتم. او برگشته بود، دست
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های مادرم را بریده برگشته بود و من چقدر گفتند نفسمی

ها بود از آن ای که سالآرام بودم میان حجم بزرگ پدرانه

های مادرم محروم بودم. هرچند او به جرم سرقت نفس

شش سال از من دور شد، ولی تمام انگیزه و دنیا و گذشته 

زد و من به سویش ای که او رقم میی من بود؛ آیندهو آینده

 .شدای که مجرم واقعی مجازات میرفتم، آیندهمی

 ۳۷_پارت#

هایم در هم قالب شد؛ سیر پشت میز نشستم و دست

  .شدم از نگاه کردنشنمی

روبرویم نشست و نگاهی به اطراف انداخت و لبخندش 

بازتر شد. هنوز ناباور بودم، بعد از شش سال روبرویم 

توانستم ببینمش. نشسته بود و بدون هیچ محدودیتی می

که کسی زمان را گوشزد کند و یا روزی برای بدون این

  .دیدنش تعیین کند

  .نگاهش روی من نشست و من با لبخند دستش را گرفتم

  .دلم برات تنگ شده بود بابا-
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  .دست دیگرش را روی دستم گذاشت و فشرد

  .ذارمدیگه تموم شد دخترم؛ دیگه تنهات نمی-

گرفت و هر چه تالش کردم نتوانستم جلوی اختیار بغضم بی

  .هایم را بگیرمسرریز شدن اشک

اش قطره اشک را از روی دست دراز کرد و با انگشت سبابه

  .ام پاک کردگونه

کنیم؛ حاال گریه نکن، من و تو خیلی وقته داریم گریه می-

  .ست، وقت با هم بودندیگه وقت خنده

دن گارسون رو به دیوار میان اشک لبخند زدم. با نزدیک ش

هایم را پاک کردم. کنار میز نقش سفال کردم و اشک

 .بندی کردایستاد و تعظیم نیم

 آقا و خانم محترم چی میل دارن؟ -

های آبی به من خیره شده بود. نگاهش کردم، با آن چشم

  .صدای بابا بلند شد

که دو تا کاپوچینو با کیک شکالتی و یک کم مراعات این-

  .یک مرد هست، از دختر دستور کار نگیرید وقتی

پسر سریعاً خودش را جمع کرد و نگاهش را از من دزدید و 
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اختیار غرق لذت شدم از تعصب و ادبش و دور شد. بی

  .لبخند زدم

  .لبخندی نگاهم کرد و به پشتی صندلی تکیه دادبا نیم

  .برام بگو... چه خبر؟ یک ماهه ندیدمت-

اه، عزیز جون مثل همیشه از درد پا ره دانشگصدف می-

ناله و دکتر زن عمو رو جواب کرده. عمو هم زیاد خوب می

  .اش به خاطر بیماری زن عمو خرابهنیست، یعنی روحیه

 .ابروهایش در هم گره خورد و نفس عمیقی کشید

واقعاً برای زن عمو متاسفم، چطور توی شش ماه از پا -

  .افتاد

ام را گرفته بود را از جای مادر نداشته تلخ بود بدانم زنی که

  .آیددهم و هیچ کاری از دستم برنمیدست می

شه، روزای سختی رو گذروندیم، عمو هنوزم باورش نمی-

  .شاید برای همینه که هنوز به کوروش چیزی نگفته

یک تای ابرویش رفت باال و همان زمان گارسون 

فتم و فنجان کاپوچینوها را جلوی ما گذاشت. کمی عقب ر

ی کاپوچینو را بزرگ را جلویم کشیدم و عطر مست کننده
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ها های گارسون که کیکنفس کشیدم. بابا اما هنوز به دست

گذاشت خیره مانده بود. نگاهش آنجا و را جلوی ما می

  .فکرش جای دیگری بود

  .به عالمت تشکر سری تکان داد و دوباره به من نگاه کرد

 .مجبوره با واقعیت کنار بیاد فعالً که اومده و-

ای از کیک را با چنگال جدا کردم و به طرف بابا گرفتم، تکه

ای کرد و خواست مثل یک مادر به او برسم. خندهدلم می

 .یک چشمش را ریز کرد

  .خوای لوسم کنی؟ عادت ندارم دخترمی-

یاد مامان افتادم، جدا از تمام کارهایی که مامان کرده بود، 

رسید. تا جایی که یشه به خورد و خوراک بابا میولی هم

آمد و عزیز جون تعریف کرده بود، مامان حتی یادم می

 .کردبرای همسرش هم مادری می

  .بابا چنگال را از من گرفت و کیک را در دهانش گذاشت

 شم؟ گفتی امروز آزاد می-

  .شن واقعاً نه. سورپرایز می-

گفتن  "شاید"خیره شد و ابروهایش گره خورد و به فنجان 
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آرامش باعث شد دلم بگیرد. حتی به برخورد عمویی که 

بزرگش کرده بود مطمئن نبود، به زن عمویی که برایش از 

 .مادر کمتر نبود

اختیار دستش را گرفتم و آرام صدایش زدم. سرش را بی

  .ی زهر را تا گلویم باال آوردباال آورد و لبخند تلخش مزه

ها بخواید باهاشون روبرو بعد از سال دونم سختهمی-

 .بشید، ولی اونا دوستتون دارن

اش هایم برداشت و دوخت به انگشت سبابهچشم از چشم

 .زدی فنجان را دور میکه لبه

هایی که مطمئن بودم دوستم شاید، شایدم نه. از سال-

  .دارن خیلی گذشته

یه دستم را از روی دستش برداشتم و به پشت صندلی تک

قدر گرفتگی صدایش برایم سنگین بود که دادم. آن

  .اختیار بغض چنبره زد در گلویمبی

  .باید با ترستون روبرو بشید-

اش از حرکت یکباره سرش را باال آورد و انگشت سبابه

  .ایستاد
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 ترسم؟ گه میترس؟ کی می-

 نگاهش کردم. پس نگران چه بود؟ 

نیست، اون اتفاق  ترسم عسل، کارم قابل دفاعمن نمی-

  .ناخواسته افتاد. به هر حال خیلی وقته باهاش کنار اومدم

  .نفس آزاد کرد و پا روی پا انداخت

هر کسی هرطور که دوست داره قضاوتم کنه. ولی من -

دونه که من تو مرگ سپیده دونم و خدای منم میمی

  .تقصیر بودمبی

م برایش های سرم. دللرزید، قلب و حتی رگام میچانه

آتش گرفته بود. فکم منقبض شد و به او، اویی که زندگی ما 

  .را آتش زد و خاکسترش را به باد داد لعنت فرستادم

طور که دوست دارن دونم که مردم اونخیلی وقته می-

تقصیر بودم، ولی جرمم گم بیکنن. نمیببیننت نگاهت می

 .انقدر سنگین نبود که مهر قاتل رو پیشونیم بخوره

ام را بلند کردم. حتی شاخه گل رز روی سر سنگین شده

ی میز هم طراوتی نداشت. این رومیزی چروک شده

ای میز جور نبود ارغوانی که هیچ جوری با رنگ چوب قهوه
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 .کرد. همه چیز ناکوک بودبه من دهن کجی می

باره از پشت میز بلند شدم. از بوی قهوه و عود یک

  .سرگیجه گرفتم

 بریم؟شه می-

 ۳۸_پارت#

ها روی صندلی را عقب کشید و صدای کشیده شدن پایه

  .روح در سالن پیچیدسرامیک سفید و بی

 .بریم-

ی کیفم را قاپ زدم و راه افتادم. کارت عابر بانک را دسته

پشت صندوق نشسته بود گذاشتم و از در جلوی مردی که 

ها بازی ای به بیرون نگاه کردم. باد با برگ درختشیشه

شد. مردی چهارشانه کرد و خاک بود که به هوا بلند میمی

رنگ روبروی در ایستاده بود و با لباس فرمش که هم

شدند لبخند ها بود به عابرانی که شتابزده رد میرومیزی

ای که یلی آشنا بود. کاله مسخرهرخش خزد. نیممی

اش جاخوش کرده بود را اش روی پیشانیهای طالییریشه
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جا کرد و به طرف سالن چرخید و من با دیدن صورتش بهجا

که متین را در و با اطمینان به این خوردم. کمی جلو رفتمجا

بینم، همه چیز را فراموش کردم. آن حال و آن لباس می

خواست از کافه دار که رمز کارت را میقتوجه به صندوبی

بیرون رفتم و روبرویش ایستادم. مثل همیشه خونسرد و 

  .بدون هیچ تعجبی نگاهم کرد

 چیه؟ جن دیدی؟ -

به سر تا پایش نگاه انداختم و دیگر نتوانستم خودم را 

  .کنترل کنم و بلند خندیدم

  .زشته خانم، وسط خیابون هرهر و کرکر راه ننداز-

  .سرتاپایش اشاره کردم به

  .این چه وضعیه-

  .نگاهی به خودش انداخت و ابرو در هم کشید

کار که عار نیست، هر کاری هم لباس خودش رو داره. تو -

 ری؟ ژوپ میری دانشگاه با مینیمی

خواست جوابم را بدهد و داشت شناختمش، نمیخوب می

  .کردذهنم را منحرف می
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  .باشه، پس موفق باشی-

هایش تکان هایش زودتر از لبهایش باز شد، ولی چشملب

خورد و کنار من میخکوب ماند. برگشتم و با دیدن بابا تازه 

  .بودم یادم افتاد که او را در کافه رها کرده

  .ببخشید بابا-

  .به متین اشاره کردم

  .متین سودایی، همون که براتون تعریف کرده بودم-

داد و متین که مثل همیشه خیلی  بابا با لبخند سر تکان

کرد لبخند زنان دستش جلو سریع خودش را جمع می

  .آورد

 .ی شما خوشحالمسالم آقای کاردان، از دیدن دوباره-

  .بابا دستش را فشرد و سر تکان داد

منم مشتاق دیدارتون بودم آقا متین. عسل خیلی از شما -

با نوزده  بینم خیلیتعریف کرده. هرچند با چیزی که می

  .سالگیت فرق نکردی

متین لبخند زد و برخالف همیشه که جوابی در آستین 

  .داشت سکوت کرد
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  .ام گرفتاز حالتش خنده

دونه چقدر شیطون و حاضر راحت باش متین، بابا می-

  .دهجوابی، این اداها جواب نمی

  .با لبخندی پر رنگ نگاهم کرد

ین جوابی که خب پس، خیالم راحت شد. باور کن هم-

 .شد برامندادم داشت غمباد می

اش که چال ی بابا بلند شد و من با دیدن خندهصدای قهقه

 .اش لبخند زدمانداخت روی گونهمی

 خواستی بگی مگه؟ چی می-

  .متین کمی به بابا نزدیک شد و صدایش را پایین آورد

گم، بذارید یک کم روم تو روتون باز بشه بعداً براتون می-

 .بعد

  .ی محجوبی به خود گرفتکمی عقب رفت و چهره

 .کشماالن خجالت می-

 .صدای صندوقدار از پشت سرم بلند شد

  .خانم، کارتتون-

به دنبالش وارد شدم و رمز را گفتم و به بابا و متین که گرم 
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صحبت بودند نگاه کردم. انگار تازه زندگی داشت عادی 

داشتی هیچ چشمود بیها بشد. پدرم با دوستی که سالمی

  .ام کرده بود، دوش به دوش هم ایستاده بودندهمراهی

شتاب به طرف صندوقدار کارت را به طرفم گرفت و من با

ترسیدم از جلوی ترسیدم، میبابا رفتم. شاید می

  .هایم غیب شودچشم

 بریم بابا؟ -

با لبخند سر تکان داد. رو به متین دست تکان دادم و با بابا 

 .ه افتادمرا

های بد احتمالی زده. نگران از واکنشنگران بودم و هیجان

 .زده برای حضور باباو هیجان

 بریم خونه؟ -

گفتنش به پاهایم  "بریم"نگاهش نکردم و فقط شنیدن 

 .جان داد

 ۳۹_پارت#

مان پیچیدم و به بابا که با دیدن فضای یابان خانهبه خ
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 .کشید، نگاه کردمجا نفس عمیق میآشنای آن

 جا رو دوست داشتید؟ این-

  .تمام بچگی و نوجوونیم اینجا گذشت-

به سرباالیی رسیدم و شتاب ماشین را بیشتر کردم و با 

رفت دلهره دیدن کوروش که وسط خیابان خلوت راه می

شد قید همه چیز را برخورد بدی با بابا می گرفتم. اگر

گرفتم تا بیشتر ی تمام قد جلویش میزدم و یک آینهمی

  .خودش را بشناسد

های ریز شده از آفتاب پاییزی، نگاهی به کوروش با چشم

داخل ماشین انداخت و خودش را کنار کشید. پایم را 

بیشتر روی گاز فشرده و از کنارش رد شدم. از آینه 

حرکت وسط خیابان ایستاده طور بیاهش کردم، همیننگ

گشت. بابا را دیده میرفت و نه به عقب بربود؛ نه جلو می

کوب شده بود. ریموت را زدم و منتظر طور میخبود که این

به بابا نگاه کردم که سرش را پایین انداخته بود و به سر 

  .کرداش نگاه میانگشت سبابه

  .کوروش بود-
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  .که نگاه از انگشتش بردارد سر تکان دادینبدون ا

  .دیدمش-

به داخل حیاط رفتم و بعد از پارک ماشین پیاده شدیم. 

های ورودی حیاط را باال رفتیم و جلوی در واحد عزیز پله

  .ایستادیم. رو به بابا کردم

 جا؟باال بریم یا همین-

 عزیز کجاست؟ -

و عزیز جلوی ما باره در باز شد شانه باال انداختم. یک

هایش افتاد و نفس عمیقش ایستاد. با دیدن بابا شانه

هایش حلقه زد. بند باال آمد و اشک در چشمنیم

هایش را باز کرد و لنگان قدمی جلو آمد و بابا محکم دست

خورد، بدون هق تکان میهای عزیز با هقبغلش کرد. شانه

ود و سرش که صدایش دربیاید. بابا محکم بغلش کرده باین

  .بوسیدرا می

  .گریه نکن قربونت برم-

اش بلند کرد و عزیز با صورت سر عزیز را از روی سینه

خیس از اشک چنان آهی از سینه کشید که بابا دوباره 
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اش را بوسید. دیدن این صحنه بغلش کرد و محکم پیشانی

کردم. تمام ترسم از برخورد بد خانواده ریخت؛ را آرزو می

کسی هم مخالف بودن بابا زیر سقف این خانه بود  حاال اگر

جرات نداشت حرفی بزند. احترام عزیز برای همه از 

  .واجبات بود

  .باالخره صدای عزیز درآمد

  .خوش اومدی پسر مهدی، خوش اومدی-

داغ از دست دادن پسرش همیشه با او بود. دیوار اتاقش از 

ی که شد و لب هایش از ذکرهایقاب عکسش خالی نمی

مرگ بابا یادگار پسر جوان .فرستادبرای شادی روحش می

اش بود و عزیز عاشقانه دوستش داشت. هر چند که شده

ها به خاطر سکوتش احساس و قضاوتش را سال تمام این

دانستم، ولی تمام امیدم به همین مادربزرگ بود که نمی

  .بتواند بابا را به آغوش خانواده برگرداند

دلی شاد به دنبال بابا وارد خانه شدم. عجیب  با لبخند و

  .کردماحساس آرامش می

 حال شدی عزیز؟ خوش-
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ای که همیشه به سر داشت اشکش را روسریعزیز با پر

  .اش را روی هم فشردهای چروک خوردهپاک کرد و پلک

 .جون گرفتم-

اختیار با صدای بلند خندیدم. بابا نگاهی به اطراف بی

ی مشرف به حیاط قدر جلو رفت تا به پنجرهانداخت و آن

  .رسید. عزیز به طرفش رفت

 .بینهاز تو پنجره دیدمتون، فک کردم چشام اشتباهی می-

  .ی عزیز انداختبابا دستش را دور شانه

  .دلم برای این خونه هم تنگ شده بود عزیز-

صدایش خش داشت و شاید بغض ساکتش کرد که سکوت 

قدر سنگین بود که به من و عزیز هم کرد و این سکوت آن

 .سرایت کرد

های محکمی که به در خورد مرا به خود آورد. در صدای تقه

را باز کردم و با دیدن صدف ناخودآگاه خودم را جمع کردم. 

هایش را روی جاکفشی انداخت و کاش صدف کفش

توانستم جلویش را بگیرم که وارد خانه نشود و بگذارد می

  .ی بیشتر ادامه پیدا کنداین خوشی کم

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

106 
 

قدر گرم شده که آدم خفه گن پاییز؟ هوا انبه اینم می-

  .شهمی

اش اش را آویزان کرد و کیفش را روی شانهمانتو و مقنعه

  .انداخت

به حالت که  استاد جاجرودی کشت ما رو امروز. خوش-

  .شه عسلدرست تموم می

فت. کاش که متوجه سکوتم شود رو به هال ربدون این

  .هایم توان داشت تا نگهش دارمدست

 ... باید کمکم-

زد وارد هال شد و زبانش بند آمد، طور که حرف میهمین

  .پاهایش به زمین چسبید و تکان نخورد

من نگران به بابا نگاه کردم که کنار عزیز ایستاده بود و به 

 .کرد. هیچ حسی در صورتش نبودصدف نگاه می

تر از من به صدف دوخته شده بود و رانهای عزیز نگچشم

تر شدم. عزیز همدم صدف قدر اخم داشت که من نگرانان

بود و خوب از احساسات او خبر داشت و وقتی عزیز محکم 

  .بودمقدر نگران بود، باید منتظر فاجعه میو مقتدر آن
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های درشت شده جلو رفتم و کنار صدف ایستادم. با چشم

زد، ولی آن یک د. یک نفر باید حرف میکربه بابا نگاه می

 .نفر من نبودم

 ۴۰_پارت#

  .باالخره قفل زبان عزیز باز شد

 .بیا تو دختر-

هایش باز و بسته شد و صدایی از همین. چند بار لب

اش صدف ثابت مانده بود. کولههای گلویش درنیامد. چشم

اش سر خورد و روی زمین، کنار پایش افتاد. از روی شانه

دانستم باید حرفی بزنم یا برگشت و به من نگاه کرد. نمی

نه، حرکتی بکنم یا نه. گلویم خشک شده و زبانم به کامم 

چسبیده بود. هنوز تصمیم نگرفته بودم چه کار کنم که 

به سمت در رفت و من  صدف بدون کالمی مثل باد

در را نیمه باز گذاشته و پابرهنه  .ناخودآگاه دنبالش دویدم

کردم ها باال رفت و من صدایش نکردم. صدایش میاز پله

که پدرش را دوست داشته باشد؟ او را گفتم؟ اینچه می
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کدام از چیزهایی که من بغل کند و گریه کند؟ او هیچ

ود برود تا من کمی فکرم را دانست. بهتر بدانستم را نمیمی

  .جمع کنم. رفتنش کمی نفسم را آزاد کرد

برگشتم و آرام در را بستم و به بابا نگاه کردم. احساس او را 

دانستم، صدفی که در این شش سال حتی به صدف می

بار به دیدن پدرش نرفته بود. بابا سرش را پایین یک

  .انداخت و آرام روی تک مبل زیر پنجره نشست

نشست. پر  عزیز نگاهی به او انداخت و روی کاناپه

اش را باز کرد و شروع به باد زدن خودش کرد. من روسری

دانستم باید چکار کنم، نه با بابا و نه با صدف. هنوز نمی

کردم و گاهی ی بابا نگاه میگنگ و گیج به سر پایین افتاده

رفتم و زد. جلو به عزیز که در هوای خنک خودش را باد می

اش نشسته بود، به با دیدن قطرات عرق که روی پیشانی

  .آشپزخانه رفتم و با لیوانی آب برگشتم

  .بخور عزیز-

ی لیوان لرزید. به های نازکش روی لبهلیوان را گرفت و لب

ی کوچکی قورت داد و دوباره لیوان را به من سختی جرعه
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زیز بلند خواستم به آشپزخانه برگردم که صدای عداد. می

  .شد

  .ناراحت نشو پسر، اون دخترم حق داره-

برگشتم و به صورت عزیز نگاه کردم. ترسیدم از ابروهایی 

 .که گره خورده و نگاه تیزی که به بابا دوخته شده بود

 .مادر کردیچه از عمد باشه، چه نباشه، تو این بچه رو بی-

چشم از سر بابا باال آمد و دقیق به عزیز نگاه کرد. عزیز 

چشم بابا برنداشت و من با پاهای لرزان جلو رفتم. اگر عزیز 

 کردم؟ پذیرفت باید چه میبه خاطر صدف بابا را نمی

کردی عزیز، شما که بهتر از هر کسی  شما که من رو بزرگ-

 شناسید چرا؟ من رو می

 .اش باز شددست عزیز از پر روسری

 دونم؟ چی چی رو می-

هایش را روی زانوهایش گذاشت و و آرنجبابا کمی جلو آمد 

  .خم شد سمت عزیز

 به نظر شما من قاتلم؟ -

  .عزیز بیشتر گره انداخت به ابرویش

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

110 
 

چه توفیری داره؟ بله، وختی گفتن سپیده رو کشتی من -

  .کنه، ولی خودت گفتی کردیگفتم بچم این کارو نمی

  .صدای بابا باال رفت

ی قاضی هم فهمید، شما غیر عمد بود عزیز، این رو حت-

 دید؟دارید حکم جدید بهم می

صدات رو -صدای عزیز باالتر از صدای بابا در خانه پیچید. 

  .ننداز رو سرت

  .سر بابا باز هم پایین افتاد

  .ببخشید-

اون قاضی گفت عمدی نزدی، گفت نکشتی؟ گفت دو تا -

 مادر نکردی؟ بچه رو بی

تر و صدای عزیز پایین اش فرو رفتسر بابا بیشتر در یقه

  .آمد

ی منی و هر کاری کرده باشی رو چشمم تو جیگر گوشه-

تونی دل اون بچه جا داری، ولی فک نکن به این آسونیا می

  .رو نرم خودت کنی

خواست نفسی که گره خورده بود باال آمد. پس عزیز نمی
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 .عذر بابا را بخواهد؛ حرفش فقط دل صدف بود

  .ند شد و ایستادبه سختی از جایش بل

اگه غیرعمدی زدی اون دختر معصومو پرپر کردی، دل -

  .بچشو نرم کن که بیشتر از این مدیونش نشی

به سمت در اتاقش رفت و نگاه من روی بابا ماند که معلوم 

هایی دانستم چه حرفپیچد و فقط من میبود به خود می

  .برای زدن دارد

  .عزیز جلوی در اتاقش ایستاد

  .ریزه بذارش قیمهواس-

قابل درک هایی از جنس عزیز، مثل خشمش غیرمحبت

 .بود
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 ۴۱_پارت#

*** 

بشقاب بابا را برداشتم تا به آشپزخانه بروم که صدای در 

  .ای قلبم ریختبلند شد. برای لحظه

هر سه به هم نگاه کردیم. باالخره جانی به پاهایم دادم و به 

سمت در رفتم. پشت در نفس عمیقی کشیدم و در را باز 

ر دیدن صدف را داشتم، ولی با دیدن عمو جا کردم. انتظا

  .خوردم

  .سالم عمو جون-

 .بندی زدلبخند نیم

 خوای بذاری بیام تو؟ نمی-

 .سریع خودم را کنار کشیدم و در را کامل باز کردم

  .ببخشید، بفرمایید تو-

هایش را درآورد و وارد شد و عمو با طمانینه کفش

. عمو با رفتم راست به سمت هال رفت. پشت سرشیک

  .تر جلو رفتدیدن بابا سریع

  .خوش اومدی یادگاری-
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بابا با شنیدن حرف عمو که نشان صلح بود از پشت میز 

بیرون آمد و به سمت عمو رفت. عمو او را بغل کرد و بابا از 

ی او به من لبخند زد. دلم برایش سوخت که با روی شانه

بود تا بفهمد العمل میدیدن هر کسی باید منتظر عکس

توانستم خواست میچطور با عزیزانش برخورد کند. دلم می

کس نباشد و اگر کسی پناهش دهم. جایی ببرمش که هیچ

  .خواه بابا باشدهست از سر دل

از هم جدا شدند و من با جرات بیشتری جلو رفتم. عمو 

  .نشست و به مبل روبرویش اشاره کرد

  .بشین-

  .امشش قلبم گرم شدبابا نشست و با دیدن آر

 گید یادگاری عمو جون؟ هنوزم به من می-

  .عمو نم اشکش را از زیر عینکش پاک کرد

  .تو همیشه یادگاری مهدی هستی عموجون-

عزیز اشاره کرد که میز را جمع کنم. به سمت میز رفتم و 

ی مشغول جمع کردن شدم؛ ولی تمام حواسم به مکالمه

آمیز عمو هر لحظه لحن مسالمت عمو و بابا بود و با شنیدن
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ها با گرفتم. بعد از شستن ظرفآرامش بیشتری می

های چای برگشتم که دیدم همه جلوی در استکان

 .ایستادند

  .رید؟ چایی آوردمکجا می-

ی در را پوشید دستگیرههایش را میکه کفشعمو در حالی

  .گرفت

  .هخواد پدرام رو ببینبا سینی بیا باال، مونس می-

دانست چقدر خوشحال شدم. هر چیزی را فقط خدا می

کردم جز این که تنها مشکل صدف باشد. به تصور می

  .ها باال رفتمدنبالشان از پله

عمو اشک همه را درآورد. بابا در آغوش های زناشک

بار حتی بابا هم نتوانست جلوی عمو فرو رفته بود و اینزن

یش مادری کرده بود؛ عمو برااش را بگیرد. زنگریه

عمو را نوازش طور که برای من و صدف. بابا صورت زنهمان

  .خندیدعمو میان اشک میکرد و زنمی

طور به اطراف نگاه کردم. خبری از صدف نبود، همین

  .کوروش
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کرد عمو و بابا نگاه میبه سمت عمو که نشسته بود و به زن

  .مرفتم و صدایم را تا حد ممکن پایین آورد

 صدف کجاست عمو؟ -

  .ی باال اشاره کردبا ابرو به طبقه

 آقا کوروش چی؟ -

  .نگاهی به ساعتش کرد و اخم کرد

  .دیر کرده-

متعجب به ساعت دیواری نگاه کردم. ساعت از نه گذشته 

رفت قبل از بود. کوروش هر وقت به دیدن دوستانش می

  .ا ببیندعمو، او رساعت نه خانه بود که پیش از خواب زن

خواستم عمو مشغول صحبت بودند و من نمیبابا و زن

ی عمو دور کنم؛ از ظهر به اندازهحرفی بزنم که بابا را از زن

  .کافی آزار دیده بود

تصمیم گرفتم به سراغ صدف بروم. از هال بیرون آمدم و به 

ها رفتم که در ورودی باز شد و کوروش وارد شد. سمت پله

ای دستش روی دستگیره ماند، ولی ی لحظهبا دیدن من برا

 .بعد به آرامی وارد شد و در را بست. یک قدم جلو آمد

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

116 
 

  .چشمت روشن-

سری تکان دادم و به دنبالش به سمت هال رفتم. صدای 

شنیدم و دوباره لرز به پاهایم افتاده بود. این قلبم را می

طور که باید با بابا خان آخر بود و اگر کوروش هم آن

 .توانستم نفس راحت بکشمکرد میخورد میبر

بابا با دیدن کوروش سر پا ایستاد. کوروش جلو رفت و به 

حرف به هم خیره شدند. ی دو قدم از او ایستاد و بیفاصله

هر چه سکوت بود انگار فریاد شده بود در گوش من. 

  .دو خیره بودند کس حرف نزد و همه به آنهیچ

یگر نزدیک شد و دستش را جلو باالخره کوروش یک قدم د

  .برد

  .آزادیت مبارک-

بابا دستش را در دست او گذاشت. انتظار داشتم کمی 

و یا هر حسی جز  هایش ببینم، کمی خشمنگرانی در چشم

  .های خندانحس و لباین صورت بی

  .ممنون-

  .عمو نگاهی به ساعت انداختزن
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 دیر کردی پسرم؟ -

  .نشست کوروش به سمت مبل رفت و

  .سر خاک سپیده بودم-

ها گیج شدم و از حرص لب گزیدم. باز مثل پتک خورده

دانست چه باید بگوید که کس نمیسکوت شد، انگار هیچ

  .ها هم قطع شده بودحتی صدای نفس

 .ای زده ادامه دادکوروش انگار حرف عادی

  .بعد هم رفتم پیش ارسالن-

خواست انداخت. دلم میبابا کنار عزیز نشست و پا روی پا 

خواستم توانستم سر کوروش فریاد بزنم. میهر چه می

  .نفسش را قطع کنم

سنگینی نگاهی را روی خودم حس کردم. بابا اخم کرده و با 

  .زدهایش به من تشر میچشم

نگاه کوروش بین من و بابا چرخید و روی بابا ثابت ماند. 

  .رل کنمنفس عمیق کشیدم تا بتوانم خودم را کنت

 خوبی پسرعمو؟ کی آزاد شدی؟ -

خوبم، دو سه ساعت قبل از اینکه من رو ببینی و یادت -
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  .زهرا آزاد شدمبیفته بری بهشت

کوروش پوزخند تلخی زدم و لیوان چای سرد شده را از 

  .روی میز برداشت و دوباره نشست

 .زهرا یادم نرفته، قبل از امروز سه بار رفته بودمبهشت-

 ۴۲_پارت#

خواستند کوتاه بیایند و همین نگرانم کدام نمیهیچ

گذارد بحث باال کرد. هرچند به بابا اعتماد داشتم که نمیمی

 .بگیرد

  .بریمپس هردومون از عدم فراموشی رنج می-

  .ن را در دستش چرخاند و لبخند زدکوروش خونسرد لیوا

کنی؛ تا جایی که این رو نگو، در حق خودت اجحاف می -

  .یادمه مشکل اصلی تو فراموشی بود

های بابا دیدم و برای بار اول برق خشم را در چشم

ناخودآگاه رفتم و پشتش ایستادم. با تمام ترسم آماده 

باعث بودم، آماده بودم هر کسی حرفی به بابا زد که 

دانم را فریاد بزنم. اگر رنجشش شد بایستم و هر آنچه می
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هایم را انتخاب کوروش این بود من مشکلی نداشتم. دست

ها تا ی بابا فشردم. نگاه کوروش از دستروی شانه

هایم باال آمد. سری به تاسف تکان داد و سرش را به چشم

 .یدلیوان گرم کرد. سکوت بابا باعث شد نفس همه باال بیا

عزیز از جایش بلند شد و شب بخیر بلندی گفت و به طور 

کلی قائله را ختم کرد. بابا و من دنبالش به راه افتادیم. عمو 

عمو های زندنبالمان آمد و جلوی در ایستاد. یاد قرص

  .افتادم

 عمو رو دادید؟ های زنقرص-

عمو لبخندی زد و سر تکان داد و من با خیال راحت و نفس 

ها پایین رفتم. بابا میان شده به دنبال عزیز و بابا از پلهآزاد 

  .ها دستم را گرفت و زمزمه کردپله

طور ادامه بدی شروع نشده باید تمومش اگر بخوای این-

  .کنیم

  .در واحد را باز کردم و آهسته جواب دادم

 .حواسم هست بابا-
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 ۴۳_پارت#

 
* 

دانستم با با دیدن جای خالی صدف عصبی شدم. می

  .حساسیتی که به جای خوابش دارد شب بدی را گذرانده

در اتاقش را بستم و به سمت عزیز که چای تلخ بعد از 

  .خورد رفتماش را میصبحانه

 صدف دیشب نیومد پایین؟ -

به بابا کرد و سرش را به عالمت نه عزیز زیر چشم نگاهی 

تکان داد. چشم بستم تا کمی از میزان عصبانیتم کم شود، 

ی بابا افتاد گر گرفتم. این مرد به ولی وقتی چشمم به چهره

ی کافی آزار دیده بود و صدف حق نداشت طوری با اندازه

  .او برخورد کند که انگار فقط او مقصر همه چیز است

م باز کردم و موهای بلندم را چند دور کش را از دور مچ

پیچاندم و پشت سرم ثابتش کردم. از خانه بیرون رفتم و 

عمو را در حال یک راست رفتم باال. در را که باز کردم زن

هایم درشت شد. سریع رفتن به آشپزخانه دیدم و چشم
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  .جلو رفتم و دستش را گرفتم

 ستراحت؟ کنی قربونت برم، مگه دکتر نگفت اچیکار می-

 .با دو دستش دستم را گرفت و قدم دیگری جلو رفت

گیرم دختر. من طور بخورم و بخوابم زخم بستر میهمین-

  .رم، نگران نباشکه زیاد راه نمی

اش کردم و پشت میز نشاندمش. تا آشپزخانه همراهی

های صبحانه بود و حتی صدف در حال شستن ظرف

من سری تکان داد و  . کوروش با دیدنبرنگشت سالم کند

  .از در آشپزخانه بیرون رفت

دستات رو -رفتم کنار صدف و حوله را گرفتم سمتش. 

  .خشک کن بریم پایین

که نگاهم کند حوله را گرفت و پرتش کرد کنار بدون این

سینک و از آشپزخانه بیرون رفت. عصبی به دنبالش رفتم 

  .عمو دستم را گرفتکه زن

  .و هضم کنهبذار یک کم قضیه ر-

گذاشتم دیگر شناختم، اگر آزادش میمن صدف را می

  .هایش بگذارمتوانستم خط قرمزی برای خودسرینمی
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 عمو؟ حضور پدرش رو؟ چی رو هضم کنه زن-

توانستم که بخواهم صدایم باال رفته بود، ولی نمیبدون این

  .برخورد صدف را درک کنم

نقدر پرشتاب وارد صدف خودش را به آشپزخانه انداخت. آ

  .شد که یک قدم عقب رفتم

 ...اون پدر توئه، نه من. این تویی که هر هفته رفتی و-

 .حرفش را قطع کردم

ها من که تمام این سالکنه؟ اینهمین عصبیت می-

 فراموش نکردم بابا هست، ولی تو فراموش کردی؟ 

هایش ریز شده و پارچه سرخ شده بود، چشمصورتش یک

ها باعث نشد دلم لرزید. هیچ کدام از اینمیاش چانه

بسوزد، آنقدر دلم برای بابا سوخته بود که جایی برای رحم 

 .کردن به کسی نمانده بود

خواستم بگم این تویی که یادت رفته اون قاتل نخیر، می-

  .مادرمونه. یادت رفته چه آدم پستیه

ام تیر های سرم را کشیدند. از فک تا شقیقهتمام رگ

  .کشید
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طور حرف دهنت رو ببند، به چه حقی راجع به بابا این-

 زنی؟ می

کرد و این اولین باری بود که صدایش را روی من بلند می

  .بیشتر متعجبم کرد تا خشمش نسبت به بابا

تو به چه حقی یادت رفته اون مرتیکه زندگیمون رو سیاه -

 ری تو بغلش که بگی چی؟ بگی مادرکرد؟ بدو بدو می

نداریم مهم نیست؟ که اگر زده مادرمون رو کشته ما 

 کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده؟ بندیم و فکر میدهنمون رو می

آمد و بدتر از من صدف که از عصبانیت نفسم باال نمی

  .کردصدایش گوش فلک را کر می

  .قدمی جلو آمد و میان هق هق فریاد زد

نبود. حاال هم بدو از اولم بچه بابا بودی، مامان برات مهم -

برو تو بغل بابا جونت. برای تو که بد نشد مادرت مرد، 

عزیزتر شدی واسه همه. این منم که هر شب با گریه 

خوابیدم و یادم نرفت کی مادرم رو کرد زیر یه خروار 

 .خاک
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 ۴۴_پارت#

ی لب کرد و گوشهوقتی به خودم آمدم که دستم گزگز می

صدف پاره شده بود. گیج به دستم که هنوز روی هوا بود 

های نگاه کردم. من به صدف سیلی زده بودم و او با چشم

کرد و دستش روی صورتش سرخ و بیرون زده نگاهم می

  .مانده بود

کشید و کوروش بین من و صدف دستی مرا عقب می

کرد. قدم دیگری عقب یستاده و عصبی به من نگاه میا

  .عمو کنار گوشم بلند شدرفتم و صدای زن

 کنی؟ چیکار می-

دانستم. در بدترین شرایط دستم روی صدف بلند نمی

ی کوروش نشده بود. بغضش شکست و سرش میان سینه

تر به من نگاه کرد. فرو رفت و او محکم بغلش کرد و عصبی

اش مردی های ناگفته و بانیپر از بغض و حرف کالفه بودم،

بود که حاال قهرمان صدف شده بود و از من به او پناه برده 

  .بود

  .عمو بیرون کشیدم و جلو رفتمبازویم را از دست زن
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این رو زدم که یادت بمونه صدات رو برای خواهرت بلند -

ات تکون بخوره و نکنی. زدم که یک کم اون مغز نداشته

مادرت کرد. ی از بابا بپرسی چی شد که به قول تو بیبر

  .دونی حق نداری قضاوتش کنیوقتی هیچی نمی

ی کوروش برداشت و بدون کالمی سرش را از روی سینه

حرف و نگاه به کسی، از آشپزخانه بیرون رفت. صدایم را 

  .بلند کردم

ی خودت سرت رو چه بخوای چه نخوای امشب تو خونه-

  .بالشت ذاری رومی

لیوان آبی که جلویم گرفته شده بود را گرفتم و الجرعه سر 

کشیدم. من به صدف سیلی زده بودم و هیچ چیز 

 .توانست این را جبران کندنمی

چرا زندگی من همیشه با نفرت و دلهره گذشته بود؟ چرا 

 کرد و من خواهرم را؟باید پدرم، مادرم را قربانی می

را سوراخ کنم و این حجم خون ام خواست پیشانیدلم می

جمع شده در سرم را بیرون بریزم. صدای کوروش پیچید و 

من برگشتم و نگاهش کردم. چیزی راه گلویم را بسته بود. 
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سعی کردم نفس عمیق بکشم و بفهمم کوروش چه 

خورد ولی صدایش هایش تکان میگوید. دقت کردم، لبمی

د، انگار کسی خورشد. سرم تکان میتر میهر لحظه گنگ

عمو روبرویم بود ی زنزدهزد. صورت وحشتبه صورتم می

ام بردم و شد. دست به یقهتر میو نفسم هر لحظه تنگ

پایین کشیدمش تا نفسم باال بیاید، ولی داشتم خفه 

ی کوروش. دنبال چیزی یا شدم. چنگ زدم به شانهمی

 مردم،گشتم که کمی اکسیژن برساند. نباید میکسی می

باید انتقام پدرم را می گرفتم. نباید... نفسم قطع شد و 

کم نفهمیدم چطور روی هوا بلند شدم و سفیدی سقف کم

 .سیاه شد

 ۴۵_پارت#

**** 

هایم کم کم هوشیار شدم. پیش از با حس نوری پشت پلک

هایم را باز کنم صدای گنگ کوروش را شنیدم. که چشماین

هایم را باز کنم، هر چند حالت حسی مانع شد که چشم

شد ناخودآگاه به خود تهوع شدید و سر درد باعث می
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  .بپیچم

  .کم واضح شدصدای کوروش کم

دونستی بار اول نیست که عسل خب پدر نمونه، می-

 شه؟ طور بیهوش میاین

  .نه-

عی کردم بفهمم کجا هستم، تمام حواسم را به کار س

انداختم. از بوی مواد استریل حدس زدم باید در بیمارستان 

  .یا درمانگاه باشم

لرزید و دل مرا هم لرزاند. نباید نگرانش صدای بابا می

  .کردممی

 شه؟ طوری میدونی چرا اینتو می-

های دمدانستم کدامشان این قزدن آمد و نمیصدای قدم

  .داردکالفه را برمی

  .از وقتی رفتی زندان، همون شب اول بیهوش شد-

 دکتر چی گفت؟ -

  .عصبیه-

هایم را حس کردم کسی نزدیکم ایستاده. سعی کردم چشم
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ام. حرکت نگه دارم تا شک نکنند که به هوش آمدهبی

 زد و صدای نگران بابا حالم را بدتر کردگیجگاهم نبض می

یه؟ یعنی قراره هر وقت به اعصابش فشار همین؟ عصب-

 میاد بیهوش شه؟ 

صدای پر از پوزخند کوروش تمام حرصی که از او داشتم را 

  .به یادم آورد

این رو برو از دکترش بپرس؛ من نه دکترم و نه پرستار -

  .دخترت

ری؟ تو نه دکتری و جا موندی؟ چرا نمیپس برای چی این-

دونم پسرعموی پدرشی، مینه پرستار. تا جایی که من 

  .یعنی یه نسبت دور. پس برو

نبض گیجگاهم بیشتر شد و حس کردم هر چه در معده 

هایم باال آمده. به سختی آب دهانم را ندارم تا پشت لب

  .قورت دادم

ی این دختر بودی از اون روزهایی که تو تصمیم گیرنده-

  .خیلی گذشته

  .من پدرشم-
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  .دردم را تشدید کردصدای خونسرد کوروش سر 

  .تو وقتی مادرش رو کشتی از این سمت استعفا دادی-

ها مال بابا بود. کوروش شمرده و آرام راه صدای قدم

  .شنیدمرفت. حاال صدای هر دو را باالی سرم میمی

 خوری کوروش؟ تو چرا حرص می-

خواستم ببینم تا کجا خواستم جوابش را بشنوم، میمی

اش را انکار کند و پشت احساس قعیتواند حس وامی

  .مسئولیتش پنهان شود

تو چرا به فکر حرص خوردن منی؟ اونی که روی تخت -

 خوابیده دخترته، بهتر نیست یک کم مراعات کنی؟ 

تواند پشت هیچ حسی، جواب نداد و این یعنی حتی نمی

  .هیچ حرفی پنهان شود

این باشی خوام کوروش، تو چرا باید به فکر من جواب می-

 ...مادر شد؟ تو نگران دخترمی، نگران منیکه دختر من بی

ات رو تموم جمله»کمی سکوت کرد و تو ذهنم فریاد زدم 

  «کن بابا

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

130 
 

 ست؟ یا مشکلت نبود سپیده-

 .شنیدمهایشان را میسکوت شد. حتی صدای نفس

 ۴۶_پارت#

دهد، یا یک سری لغات را پشت دانستم یا جواب نمیمی

چیند تا احساسش را پنهان کند. پشت منی سر هم می

هایش بزرگ شده بودم. پشت شد که بین دستپنهان می

برادر بودن برای پدرم و پشت هزار نسبت و احساس دیگر 

  .جز آنچه واقعا بود

ا شمردم و تا جای ممکن نفسم را اش رهای شمردهگام

تنظیم کردم که نکند صدای قلب و نفسم حتی لغتی از 

جوابش را جا بگذارد. صدایش را کمی دورتر از خودم 

  .شنیدم

دم، چون اگر حدسی که زدم درست باشه جوابت رو می-

باید بشنوی تا شاید از کاری که داری با خودت و این دختر 

  .کنی دست برداریمعصوم می

کمی مکث کرد و من ملحفه را چنگ زدم. کمی الی 
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زد باید هایم را باز کردم تا ببینمش. وقتی حرف میچشم

  .دیدمهایش را میچشم

اش در دیدم بود. موهای آشفته و صورت به هم باال تنه

  .آمداش اصال به صدای خونسرد و آرامش نمیریخته

فهمم می نگران دخترتم چون صبری براش نمونده. چون-

هاش رو از کی پناه باشه و ندونه جواب سوالوقتی یکی بی

  .کشهبگیره چه دردی می

  .تر نگاهش کردمدستی الی موهایش کشید و من دقیق

خوری. ناراحتم برای تو که چوب کارهای خودت رو می-

تو داری  نگران صدفم که نه مادر به خودش دید و نه پدر و

 .گیریخواهرشم ازش می

از هم سکوت کرد و آنقدر سکوتش را ادامه داد تا صدای ب

 .دیدمش بلند شدپرتمسخر بابا که باالی سر من بود و نمی

 !سپیده رو جا انداختی-

هایش را فشرد و انگار کسی روی مغز و قلب من پتک چشم

کرد احساسش به مادرم را پنهان کند. زد. حتی سعی نمی

  .یخکوب به بابا نگاه کردهایش را باز کرد و مباالخره چشم
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دونم چه حسیه، ولی انگار هر تکه از بدنم برای نمی-

  .سوزهمظلومیت و معصومیتش می

  .ی عصبی بابا بلند شدصدای قهقه

 مظلوم شاید، ولی معصوم؟-

ابروهای کوروش گره خورد و قدمی جلو آمد. دیگر نه در 

  .هایش خبری از خونسردی بود و نه در صدایشچشم

ین دفاع جدیدته؟ معصومیت زنی که نفسش رو قطع ا-

 شی؟ کردی ببری زیر سوال تبرئه می

بابا از من فاصله گرفت، حاال هر دو در دیدرسم بودند. 

کرد. حالت تهوع توانم را بریده صدای قلبم داشت کرم می

  .بود و هر لحظه انتظار داشتم باال بیاورم

کردم مثال من اون روزی که کشتمش خودم رو تبرئه -

  .برادر

ی کشتمش در ذهنم چرخید و یک باره قلبم ایستاد. کلمه

چرخید و در قالب جسد سپیده روبرویم ایستاد. صدای 

کوروش باز هم گنگ بود و من تمام توانم را جمع کردم تا 

 هوشیار بمانم 
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  .گه که به عمد یکی رو بکشهکشتیش؟ این رو کسی می-

های بابا دیدم که تمام تنم لبو برای بار اول لبخندی روی 

را لرزاند؛ لبخندی خبیث، مرموز. بدنم، قلبم، تمام 

های وجودم لرزید و جسد سپیده محو شد، صدای یاخته

قلبم نیست شد و رعشه به بدنم نشست. مثل بید می 

توانستم خورد و نمیلرزیدم. سرم به شدت تکان می

ی پشت اکنترلش کنم. کاش بتوانم فریاد بزنم. کلمه

هایم قفل شده بود. از میان شش سال عذاب و خستگی لب

هایم فریاد شده بود. کوروش محکم کلمه پشت لبفقط یک

هایم را گرفته بود و من برای زد. بابا دستبه صورتم می

زدم. بابا به ای نفس، برای گفتن یک کلمه پرپر میذره

  .سمت در دوید و صدایش پیچید و نفهمیدم چه گفت

ت کوروش را محکم گرفتم و او صورتم را نگه داشت تا دس

  .نلرزم

  .داد بزن عسل-

خواستم برود، برود تا بابا نزدیک شد و من با تمام وجود می

وقت. دستم را که گرفت، آتش گرفتم و نبینمش، هیچ
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ای ام زخم خورد از کلمهسریع دستم را کشیدم و حنجره

  .که قلبم را مچاله کرد

 ...قاتل-

های درشت شده میخکوب نگاهم کرد و صدای ا چشمب

ها گولم زده بود. او طور سالمتعجبش حالم را بدتر. همین

مادرم را به عمد کشته بود، به عمد و من چقدر احمق بودم 

ها باور کردم یک اتفاق مادرم را از ما که تمام این سال

 ...های بابا نفسش را بریده بود. باباگرفته. دست

 .یرون... بروبرو ب-

کرد کوروش رهایم کرد و روبروی بابا که مبهوت نگاهم می

  .ایستاد

  .برو-

بابا کوروش را عقب زد و دستش را سمت من دراز کرد و 

سوخت. من خودم را جمع کردم. تمام قلبم، ذهنم، بدنم می

  .فریاد زدم

  .برو، به من دست نزن لعنتی، دست نزن-

فت و او را به سمت در کشید. بابا های بابا را گرکوروش شانه
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  .هولش داد و کوروش تکان نخورد

خوره. حالش که خوب شد برو مرد، باز حالش به هم می-

 .حرف بزن. االن برو

بابا نگاهش کرد و کوروش آرام او را سمت در کشید. بابا 

 .برای بار آخر نگاهم کرد و از اتاق بیرون رفت

هایم را پرستار شدم که شانه آمد. تازه متوجهنفسم باال نمی

کرد سرنگ را در رگم فرو کند. اصال گرفته بود و سعی می

نفهمیدم کی وارد اتاق شده بود. دستم را کشیدم، مسکن 

خواستم باشم و هر خواستم. فقط میبخش نمییا آرام

  .ام لعنت بفرستملحظه به خودم و قلب ساده

  .خوامنمی-

و به پرستار اشاره کرد کوروش کنارم روی تخت نشست 

  .دور شود

 .خوای باید آروم باشیبخش نمیاگر آرام-

 ۴۷_پارت#

ای شد؟ لبخند بابا مثل ستارهسر تکان دادم، ولی مگر می
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 شد.هایم خاموش و روشن میچشمک زن جلوی چشم

ها گول خورده بودم و این بدترین حسی بود که تا به سال

ای روی دیوار خیره مانده و حال تجربه کرده بودم. به نقطه

مغزم از کار افتاده بود. کشته شدن مادرم را تحمل کردم 

کس نبود. مادرم چون به بابا اعتماد داشتم. حاال دیگر هیچ

هیچ عشق و  مادر کرده بود. دیگرمرده بود، بابا مرا بی

جمله در ذهنم  اعتمادی برایم نمانده بود. فقط یک

 .«بابای من قاتله»پیچید. می

ها بود پیچید، صدای فریادی کوتاه که سالدر سرم صدا می

هر شبم را پر کرده بود. فریاد مادرم وقتی سقوط کرد و 

 هایم را گرفتم و تاب خوردم ونفس شد. گوشبی

توانست قاتل م و هنوز ذهنم نمیخیره به دیوار مانده بود

 .بودن پدرم را حالجی کند

زده به حرکت دیوار خیره ترک دیوار بازتر شد، وحشت

ماندم. سر مامان از میان دیوار بیرون آمد و یک دستش. 

ی بدنش را از دیوار بیرون بکشد. سعی کرد بقیه

  .هایش را به من دوختچشم
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 .کمکم کن-

سر سپیده را بین آرنج و به پشت تخت چسبیدم. بابا 

بازویش گرفت و کشید و سر با ضرب پرت شد روی 

ی سفیدم و غرق شدم در خون. از سر انگشتانش ملحفه

هایش که درشت شده پاشید، از گلویش، و از چشمخون می

بود. بابا کتاب دعا دستش گرفته بود و باالی سرش ایستاده 

 .خواندبود و با صدای بلند می

 ...اناهلل و-

ی سپیده بلند شد، هنوز زنده بود. خس سینهصدای خس

کردم. دست دراز کردم تا کمکش کنم که باید کمکش می

های کوروش میان دستانم نشست و اشک ریخت و دست

  .فریاد زد

 .عاشقش بودم-

شد. خواند. سپیده داشت خفه میبابا هنوز داشت دعا می

ش کشیدم و زد و من سر مادرم را در آغوکوروش ضجه می

زدم. صدف بچه بود، عروسکش را دستش گرفته بود و  هق

دوید. سر مامان شروع به خندیدن کرد. بابا دور اتاق می
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 .گلدان را کوبید تو سر مامان و فریاد زد

  .بمیر-

خواند ی بابا را گرفت و بابا هنوز داشت دعا میکوروش یقه

را  ی طناب دارزد و کوروش حلقهو مامان قهقهه می

انداخت دور گردن بابا و خندید. صدف با عروسک کوبید به 

پای بابا و پرت شد سمت ترک دیوار و محو شد. هنوز بدن 

خورد. مامان میان دیوار بود و دستش برای کمک تکان می

سرش را بیشتر در آغوش فشردم و دیگر صدایم بلند نشد. 

هایش روی دستم آنقدر شدید بود که همه سوزش دندان

 .یز محو شدچ

* 

 ۴۸_پارت

شد. حس آرامشی که از دستم میان دستی گرم نوازش می

. آرام چشم هایمشد لبخند شد روی لبدستش منتقل می

جا کم واضح شد. اینباز کردم و تصویر تار کوروش کم

نبودم، هیچ جا نبودم. فقط من بودم و مردی که گاهی حتی 

همان مردی را  بردم. جنس نگاهشاز پدرم به او پناه می
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بوسید و صبورانه به ام را مییادم آورد که با محبت پیشانی

کرد. داد و آرامم میام جواب میهای نوجوانیگیریبهانه

خواستم دستم را های سیاهش خندید و من نمیچشم

بکشم. می ترسیدم اگر دستش را رها کنم مثل شش سال 

  .پیش رهایم کند و برود

  .رای خودم هم غریب بودام بخوردهصدای خش

 کی اومدی؟ -

هایش نگران شد. کمی نگاهم کرد ابرویش باال رفت و چشم

هایم دنبالش و دستم را رها کرد و به طرف در رفت. چشم

رفت تا کنار در ورودی و تابلوی دختری که انگشت روی 

هایم را بازتر کرد. به اطراف هایش گذاشته بود چشملب

باره همه چیز جلوی ستم بود. یکنگاه کردم. سرم در د

  .هایم تکرار شدچشم

  .دست روی تشک گذاشتم و خودم را باال کشیدم

  .صبر کن، یادم اومد-

کرد تا پرستاری کوروش که راهروی بیمارستان را نگاه می

  .پیدا کند برگشت و به طرفم آمد
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 خوبی؟-

سری به عالمت مثبت تکان دادم و نشستم. روی صندلی 

شد هایش را خواستن؟ مینشست. حرام بود دستکنارم 

بار فراموش کنم با ما چه کرده؟ اگر بابا به عمد فقط یک

گناه باشد، شد که کوروش بیمادرم را کشته بود دلیل نمی

خواستم که غریب ای میخواستم. شانهولی من آرامش می

خواستم باشد و بگوید شش سال تن به می .نباشد

ام که به عمد مادرم را کشته و هر چه ههای کسی ندادحرف

خواستم چشم ببندم رو تلخی بود به کامم ریخته بود. می

بار دیگر کوروشی برایم تکرار به گناه نابخشودنی او و یک

شود که روزی حتی بیش از مادرم، بیش از پدرم به او 

  .اعتماد داشتم

نفس کشیدم تا ضربان قلبم را کنترل کنم. ناامید بودم، 

عاشق مادرم بود، به بابا  .تنها بودم، تکرار او محال بود

خیانت کرده بود و مرا در بدترین شرایط رها کرده و رفته 

بود. آنقدر پر شده بودم که یادآوری هیچ محبت و اعتمادی 

  .کردهای قلبم را ترمیم نمیزخم
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کمی خودم را جمع کردم و زانوهایم را بغل کردم. کنار 

  .نشست و سرش را پایین انداختتخت روی صندلی 

 واقعا بهتری؟ -

هایم دست خودم نبود زهرخند، اشکی که پشت پلک

  .نشست و دیدم را تار کرد

هایش پشت سرش قالب کالفه نفس عمیقی کشید و دست

شد و به سقف خیره شد. صدایش زمزمه بود و چقدر بد بود 

یق خواستم داشته باشم را او به قلبم تزرآرامشی که می

  .کردمی

 .ی ما گناهکاریم عسلهمه-

خواستم فلسفه ببافد، خیره نگاهش کردم، نمی

خواستم منطقی باشد، خواستم تجزیه تحلیل کند، نمینمی

خواست، فریاد، گریه و ... دلم منطقی باشم. دلم اشک می

  .خواست، مادرمسپیده را می

وی سر روی زانو گذاشتم و تاب خوردم و تاب خوردم تا جل

  .هایم را بگیرماشک

  .سپیده گناهکاره چون به عشق اعتماد کرد-
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فهمیدم. یعنی از حرکت ایستادم. معنای حرفش را نمی

 کرد؟ او به مادرم هم خیانت کرده بود؟ نباید به او اعتماد می

هایش بسته بود و سرش رو به سقف نگاهش کردم. چشم

  .مانده بود

  .برادرم اعتماد کردم من گناهکارم چون چشم بسته به-

 زد؟ شدم، از چه چیز حرف میتر میهر لحظه گیج

  .دونه جز خودشپدرام گناهکاره چون همه رو مقصر می-

این حرفش را باور داشتم. عشقی که بین کوروش و سپیده 

شکل گرفته بود خیانت بود، ولی بابا هم مقصر بود. باور 

های دم. سکوتهای مادرم را دیده بوداشتم چون تنهایی

 .های طوالنی بابا راممتدش را، غیبت

  .سرش پایین آمد و چشم باز کرد و خیره نگاهم کرد

تو مقصری برای اینکه یک طرفه به قاضی رفتی. فقط از -

  .طرف شنیدی و باور کردییک

هایش را روی تشک گذاشت و خم از جایش بلند شد. دست

  .یدشد و بوی اودکلن کم رمقش در مشامم پیچ

به هیچ چیز اعتماد نکن. حتی به اون لبخندی که تو رو به -
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این حال انداخت، به سوال من که خودم جوابش رو 

  .دونممی

تر شدم. کمی کرد؟ گیج بودم و گیجداشت از بابا دفاع می

  .از تخت فاصله گرفت و دست به سینه ایستاد

مطمئنم اون حرف و اون لبخند فقط برای این بود که -

ای رو بچسبونه که اون قتل تر به من و سپیده وصلهاحتر

  .غیرعمد رو موجه جلوه بده

به دیوار تکیه زد و پایش روی سرامیک سفید دیوار 

  .نشست

 .چون خودش در عذابه-

  .دهانم خشک شده بود، به سختی لب باز کردم

 یعنی به عمد نکشته؟ -

  .نفس عمیقی کشید و کمی جلو آمد

اعتماد ندارم، به شناختم اعتماد دارم. اون من به پدرام -

هاست که زنش رو بکشه و تو روی من ترسوتر از این حرف

  .کرداعتراف کنه. اگر کشته بود لب باز نمی

پرسیدم؟ کرد. چرا از او میکرد. قلبم کار نمیمغزم کار نمی
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طور خیره پرسیدم؟ سکوت کردم و او همانچرا از بابا نمی

عد سرش را پایین انداخت و به سمت در نگاهم کرد و ب

  .رفت

  .از خودش بپرس-

از در بیرون رفت و من به ترک دیوار خیره ماندم. دفاع 

خواست به من بفهماند کردنش از بابا عین تحقیر بود. می

 خواست بابا را تبرئه کند؟ترسد؟ یا فقط میبابا از او می

 ۴۹_پارت#

سرم را روی بالشت گذاشتم و چشم بستم که صدای در 

 .بلند شد

انتظار دیدن بابا را نداشتم، ولی خودش بود. چطور 

های به رویم بایستد؟ مویرگتوانست به این راحتی رومی

اش را قرمز کرده بود. چشمش پاره شده و تمام سفیدی

  .زدش درد و عذاب را فریاد میصورت

کردم. به حرف بابا، به لبخندش، رو برگرداندم، باید فکر می

 ...های کوروش وبه حرف
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  .من به عمد نکشتمش عسل-

توانستم باور کنم، دیگر خواستم حرف بزند. نمینمی

  .های او را هم باور نداشتمحرف

ت و فقط گفتم که بسوزونمش. اون سپیده رو از من گرف-

  .خواستم بگم عشقش رو خودم کشتممی

های براقش نگاه کردم که قدم به قدم نزدیک به کفش

  .شدمی

شناسه. زد که تو رو بیشتر از من میداشت از این دم می-

سوزوندمش آروم قلبم سوخته عسل، اگر یه جوری نمی

  .شدمنمی

نگاهم از روی شلوار مشکی و پلیور سفیدش باال رفت تا 

  .های روشنش نشستچشمروی 

شش سال با این عذاب زندگی کردم که زنم رو دست -

کسی سپردم که مثل برادرم بود، ولی در حقم نامردی کرد. 

خواستم خواستم بهم بگه انقدر به دخترم نزدیکه. مینمی

خواستم بگم جزای خیانت رو یادش بیارم خائنه. می

  .دممی

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

146 
 

ها نه آن میله هایش را باور کنم؟ شش سال پشتاشک

  .شد باور کرداشکی دیدم و نه بغضی؛ پس می

هایم را گرفت و خیره شد کنارم روی تخت نشست و دست

  .هایمبه چشم

 کنی عسل، تو که خودت شاهد بودی؟ تو باور می-

  .به سختی لب باز کردم

من پشت در بودم، صداتون رو شنیدم، ندیدم تو اون -

 .سالن چه اتفاقی افتاد

  .ام چسباند و چشم بستاش را به پیشانیانیپیش

ی دنیا برام به روح پدرم قسم، به جون خودت که از همه-

  .عزیزتری من به عمد مادرت رو نکشتم عسل

قلبم آرام شد. خیلی پیش از قسمش، شاید از وقتی به 

هوش آمدم، شاید ... شاید از وقتی کوروش گفت. نفسم 

 ...شته باشم؛ نبایدگرفت، نباید به او اعتماد دا

 ۵۰_پارت#

**** 

تر از شب گذشته شبی پر از کابوس گذشت، صبح خسته
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 .کس در اتاق نبودبیدار شدم. هیچ

  .اش خسته و گرفته بودکمی بعد کوروش آمد، چهره

پالتو و شالم را برداشت و به طرفم به سمت کمد رفت و 

  .آمد

  .مرخص شدی-

پاهایم را از تخت آویزان کردم و پالتو را گرفتم. خم شد و 

  .هایم را جفت کردکفش

  .نکن-

ای برگشت بدون این که نگاهم کند به سمت در رفت. لحظه

  .و مکث کرد

 خوای؟ مطمئنی کمک نمی-

بودم که بابا برای سر تکان دادم و او بیرون رفت. متعجب 

ترخیصم نیامده. احتماال به خاطر این بود که بابا ماشین 

  .نداشت

کمی بعد در را باز کردم و بیرون رفتم. کوروش شانه به 

ام آمد و نهایتا در ماشین را باز کرد و من نشستم. شانه

  .وقتی کنارم نشست و راه افتادیم دقیق نگاهش کردم
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 !خسته به نظر میای-

ی چشم نگاهم کرد و ماشین را به دل ترافیک هاز گوش

  .کشاند

  .نخوابیدم-

خواستم بیشتر از روزهای دلیلش برایم مهم بود، نمی

دانستم، روزی باشد کودکی و نوجوانی که هیچ چیز را نمی

  .که به خاطر من کاری کرده باشد

 چرا؟ -

های پشت چراغ قرمز ایستاد و به دخترکی که بسته

ل بادبزن در دستش گرفته بود اشاره کرد جلو آدامس را مث

 .بیاید

تا صبح تو خواب حرف زدی، منم کنجکاو، تا صبح گوش -

سر و تهت رو به هم دوختم تا یه قصه های بیکردم و جمله

  .بسازم

 به روسری گلدار قرمز دخترک با صورت کثیف و سرخ شده

کردن کوروش  خیال به صحبتاز سرما چشم دوختم که بی

هایش که از کیف چرمش پول بیرون می کشید به دست
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  .کردنگاه می

مطمئن شوم هایم را دوره کنم وچرخید تا خوابذهنم می

  .حرفی نزده باشم که نباید

 قصه قشنگ بود؟ -

پول را کف دست دخترک گذاشت و شیشه را باال کشید. 

  .ی آدامس را طرفم گرفتبسته

 هنوزم فقط دارچینی؟ -

ی آدامس را گرفتم و تو کیفم سر .. آرام بستههنوز هم.

  .دادم

  .هنوزم-

  .دنده را جا زد و راه افتاد

های کوچیکی خدا رو شکر هنوز از گذشته یه نشونه-

  .داری

ام محکم ابروهایم گره خورد، قلبم نبض گرفت و شقیقه

ام... چرا باید خواست فکر کند عوض شدهکوبید. دلم نمی

 مهم باشد؟ چرا؟ 

بود سرم را تکان دادم تا هر چه حس خوبی بود که نباید می
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  .از سرم بپرد

 هنوز جوابم رو ندادید؟ -

  .مان پیچید و سر باال را آرام رفتبه خیابان خانه

ی عسل انقدر ات قشنگ نیست عسل، تلخه. قصهقصه-

  .تلخه که از هر چی عسله بیزار شدم

ن را روبروی خانه قلب و ذهنم با هم از کار افتاد. ماشی

خیال نسبت به من پیاده شد. دلم گریه پارک کرد و بی

خواست! آرام دنبالش رفتم. بدون خواست که نباید میمی

ی زهر تا هایم و هیچ تپشی در قلبم. مزههیچ نبضی در رگ

گلویم باال آمده بود و تنها چیزی که با من ماند بغضی بود 

  .فشردکه گلویم را می

ها باال رفتم. پشت در منتظر نگاهم کرد. ز پلهبه سختی ا

ایستادم و با چند نفس عمیق حس و بغضم را با هم قورت 

دادم. دستم را روی زنگ گذاشتم و به ثانیه نکشیده در باز 

شد. صدف با دیدنم جلو آمد تا دستم را بگیرد. نگاهی به 

پوست سفیدش که گلگون شده بود انداختم و دلم برایش 

تش را گرفتم و جلو کشیدم و محکم بغلش سوخت. دس
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هایش دور کمرم قالب شد و صورتش را در کردم. دست

هایش خیس شد. میان بغض گردنم فرو برد. گردنم از اشک

 اش نالیدو گریه و صدای خفه شده

 بخشی؟ می-

تر به خود دستم را روی موهای نرمش کشیدم و محکم

  .فشردمش

 .م چطور این کار رو کردمتو باید ببخشی، اصال نفهمید-

  .اش را به صورتم چسباندکمی سرش را بلند کرد و گونه

 پس هر دو فراموش کنیم خواهری، باشه؟ -

سر تکان دادم، فاصله گرفت و لبخند زد و دستم را 

  .کشید

هایم پشت در ماند و کوروش که تمام مدت پشت سر کفش

 .ما ایستاده بود پشت سرم وارد خانه شد

 ۵۱_پارت#

جا بودند جا وارد سالن که شدم از تعداد افرادی که آن

خوردم. خاله مریم زودتر از همه به طرفم آمد و 
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  .هایم گذاشتهایش را روی گونهدست

 خوبی؟ -

 .هایش خستهصدایش نگران بود و چشم

  .من خوبم خاله، مثل اینکه شما خوب نیستید-

ای زد و از روبرویم کنار رفت. با مژگان و متین لبخند خسته

عمو که دست دادم و دست عزیز را بوسیدم و جلوی زن

  .اش را بوسیدمکرد نشستم و پیشانینگران نگاهم می

  .ببخش قربونت برم، اذیتت کردم-

  .شیدجانش مرا در آغوش کهای بیبا دست

  .دیگه نبینم این حالت رو دخترم، نباشم که ببینم-

  .فاصله گرفتم و پر اخم نگاهش کردم

  .ها رو نزنیددیگه این حرف-

  .نم اشکش را پاک کرد. صدای بابا از پشت سرم بلند شد

 .از دیروز تا حاال اشکش بند نیومده-

عمو میان اشک لبخند زد و من دستش را رها نکردم. زن

ای به بابا نگاه کردم و رو برگرداندم و رخیدم و لحظهفقط چ

  .از جایم بلند شدم
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 عمو کجاست؟ -

 .عزیز تسبیحش را بوسید و روی عسلی گذاشت

  .رفته شرکت، االناس که برگرده-

حرف نشسته بود رفتم و به سمت نادیا که تا آن موقع بی

  .بلندش کردم دستش را گرفتم و

  .دمبگیرم، بوی بیمارستان می رم یه دوشبا اجازه می-

شدم سرش را نزدیک آورد و از کنار متین که رد می

  .صدایش در گوشم نشست

  .دیحساب این بیهوشی رو پس می-

های خشمگینش برگشتم و به ابروهای گره خورده و چشم

  .نگاه کردم

  .حساب رو تو بیمارستان دادم و اومدم-

  .اون رو که آقا کوروش زحمت کشیدن-

بودمش. صدای خاله مریم که با  تا حاال به این جدیت ندیده

کرد پایین آمد و کم کم سکوت شد مژگان جون صحبت می

  .و من و متین چشم در چشم هم ماندیم

 .دیوقتی حالت بهتر شد برام توضیح می-
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سرم را تکان دادم. متین حد و مرز نداشت، تا جواب 

برایش مهم نبود کجا و شد. گرفت آرام نمیسوالش را نمی

زند، فقط آنقدر فشار را زیاد جلوی چه کسی حرف می

  .کرد که مجبور به اعتراف شویمی

  .مژگان دستش را کشید

  .آروم بگیر-

 رو به من کرد 

ببخش عسل جان از دیروز تا حاال فقط راه رفته، نه -

 .خورده و نه خوابیده

مش روی دیدسنگینی نگاه کوروش که از کنار چشمم می

  .کردهایم سنگینی میشانه

  .روبه متین کردم

  .دمبعدا توضیح می-

برگشتم و نادیا را دنبال خودم کشاندم. در را که باز کردم 

 .صدای بلند متین پیچید

 .بهتره دلیلت موجه باشه-

صدای اعتراض مژگان بلند شد و من در را بستم و با نادیا 
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  .ی پایین رفتیمبه طبقه

 .یه این متینعجب پسر-

  .در واحد را پشت سرمان بستم و نفس عمیق کشیدم

 چطور؟ -

  .هایی شیطان نگاهم کردچشم با لبخند و

همه انگار نه انگار بابات و عزیز اونجا نشستن، جلوی این-

  .کنهبزرگتر بازخواستت می

  .ای باال انداختم و مانتو و کیفم را روی مبل انداختمشانه

زنه. بدبختانه نه ده راحت حرف میارش میوقتی چیزی آز-

ده که بقیه چی عادت به خودسانسوری داره و نه اهمیت می

 .کننفکر می

وارد اتاقم شدیم. نادیا روی شزلون نشست و دستش را 

های گیتار کشید پشت گیتار انداخت. دستش را روی سیم

  .ها پخش شدو صدای ناموزون سیم

  .پیچهاره صدا مینکن نادیا، هنوز تو سرم د-

نگاهم کرد و دستش را کشید. دو دستش روی زانویش 

توجه به قالب شد و خم شده و خیره نگاهم کرد. بی
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زد حوله را از کشو هایی که در چشمش برق میسوال

  .برداشتم و به طرف حمام رفتم

  .بعدا نادیا-

 .ام کرد تا در حمام را بستماش بدرقهصدای خنده

دی، پس زیر نپرسیدم، تو هم توضیح نمی من که سوالی-

  .دوش برای خودت قصه سر هم نکن که بیای خوردم بدی

دوش را باز کردم و تن به گرمای آب دادم. هنوز بغض چنگ 

کردم وقتی بابا آزاد شود آرام زد به گلویم. فکر میمی

شد و بدتر از تر میشوم، ولی هر لحظه اوضاع پیچیدهمی

که نسبت به کوروش داشتم و از آن  هر چیزی حسی بود

  .هایم چفت شد و لب زدممتنفر بودم. لب

  .یادت نره باهاتون چیکار کرد-

بست، ولی چکید و راه نفسم را میهایم میآب از بین لب

کردم که مهم نبود. باید با صدای بلند به خودم یادآوری می

ها و روزهایی شکستن کوروش را تمرین کرده چه شب

  .بودم

مهم نیست چقدر بهش اعتماد داشتی، اون ثابت کرد که -
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  .قابل اعتماد نبوده

هایم را دو طرف دوش روی دیوار گذاشتم و به کف دست

  .های صورتی خیره شدمرگه

کنی قشنگه، دورنگه. اگر مثل همین کاشی که فکر می-

  .یادت بره، این تویی که خائنی

صورتم تحمل کردم،  سرم را باال گرفتم و ضرب آب را روی

 .کردم چرا مادرم کشته شد، نبایدنباید فراموش می

 ۵۲_پارت#

روی صندلی میز آرایشم نشستم و از آینه به نادیا نگاه 

  .کردم که در حال خواندن کتاب بود

 خونی؟ چی می-

  .اب را بست و به پشت و روی جلد نگاه کردکت

  .شعوریبی-

 سشوار را از کشو درآوردم 

 جالبه-

 شعوری؟ بی-
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 .چرخیدم و دقیق نگاهش کردم

 ندازی؟ االن داری به من تیکه می-

کتاب را روی تخت انداخت و تکیه داد به پشت شزلون و پا 

 .روی پا انداخت

 ؟ کاری کردی که مستحق این توهین باشی-

کالفه سشوار را روی میز انداختم و موهایم را باالی سرم 

  .جمع کردم و بلند شدم

 !طوری نبودیتو این-

  .بلند شد و روبرویم ایستاد

  .من بهت توهین نکردم، تو به خودت گرفتی-

هوش شدم چون صدف حاضر نیست حتی چشمش من بی-

رده هوش شدم چون از وقتی مادرم فوت کبه بابا بیفته، بی

  .شمهوش میوقتی بهم فشار میاد بی

نگذاشت ادامه دهم، دستش را روبرویم گرفت تا سکوت 

  .کنم

 از وقتی مادرت فوت کرده، یا از وقتی بابات رفت زندان؟-

در سکوت نگاهش کردم. لبخند زد و آمد دستم را گرفت و 
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روی تخت نشاند. خودش کنارم نشست و دستم را در 

  .دستش گرفت

خوام برام قت ازت نپرسیدم چی شده، ولی حاال میوهیچ-

  .بگی

  .تا آمدم لب باز کنم دستم را فشرد و ادامه داد

تونی بهم بدی، یا جریان رو تعریف فقط دو تا جواب می-

گی نادیا بهت اعتماد ندارم و اونوقت من کنی و یا میمی

  .فهممجایگاهم رو می

ش را تحمل کردم. سرم را پایین انداختم و سنگینی نگاه

زدم، به او اعتماد داشتم، شاید بهتر بود با یکی حرف می

ولی به دیدگاهش نسبت به قضایا نه. نفس عمیقی کشیدم 

  .ی قدی پنجره ماندمو خیره به شیشه

ام پنجره مرا برد به شبی که برای همیشه کابوس زندگی

  .شد

ی چمدان مامان آرام در را باز کرد، با خستگی دسته

کوچکم را در دست گرفتم و با دست دیگرم در را نگه 

داشتم که مامان چمدان خودش و صدف را داخل حیاط 
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ببرد. سرک کشیدم و با دیدن چراغ روشن سالن لبخند 

روی لبم نشست. دقیقا دوازده روز بود که بابا را ندیده بودم 

گرفت قرار بود ده و اگر مامان امروز تصمیم به برگشت نمی

  .گر هم بمانیم پیش خاله مریمروز دی

صدف چمدانش را از دست مامان گرفت و وارد شد و من 

و آرام در را بستم. با دست آزادم  پشت سرشان رفتم

 .ی سالن را به مامان نشان دادمپنجره

  .انگار بابا هنوز بیداره-

مامان سعی کرد در تاریکی حیاط نگاهی به ساعتش 

ابروهای گره خورده به من  بیندازد و وقتی موفق نشد با

نگاه کرد و جلو رفت. شوق دیدن بابا خواب از سرم پرانده 

کشید. با دست بود. صدف با خمیازه خودش را جلو می

هایم انداختم و کش آزادم روسری را از سرم روی شانه

  .موهایم را باز کردم. بابا عاشق موهای بلندم بود

ا باال رفتیم و ی جلوی ورودی خانه ردر سکوت سه پله

  .ها را جلوی در گذاشتیم. مامان آرام لب زدچمدان

  .جا وایسید تا بیامهمین-
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پاگرد جلوی ورودی را جلو رفت و از پنجره به داخل سالن 

ای نفسش را حبس نگاه کرد. احساس کردم برای لحظه

کرد، خیره به او مانده بودم و به نق زدن صدف اهمیت 

  .ندادم

  .امیگه باید نزدیک چهار باشه، خسته، دبریم تو-

هایش را روی و من خیره به مامان مانده بودم که دست

شیشه گذاشته بود و صورتش را به آن چسبانده بود. تک 

اش شوم، المپ پاگرد آنقدر نور نداشت که متوجه چهره

اش نگرانم کرد. جلو رفتم و وقتی به دو ولی مکث طوالنی

  .دماش رسیدم صدایش زقدمی

 مامان!؟-

ها عقب پرید و به سمتم خیز برداشت و مرا مثل برق گرفته

  .به عقب هول داد

 .خوام بیدار شهبدو بریم تو، بابات خوابه، نمی-

متعجب نگاهش کردم. دستش را در جیب مانتوی بلندش 

هایش نگاه فرو برد و من متعجب به لرزش دست و لب

 .کردممی
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 چی شده مامان؟ -

د بار سر تکان داد. باالخره کلید را از جیبش در سریع و چن

  .آورد و به سمتم گرفت

  .کنم فشارم افتادهفشارم... فکر می-

کلید را گرفتم و در را باز کردم. مامان انگشت روی 

  .اش گذاشتبینی

  .فقط بدویید برید باال. سر و صدا نکنید-

 .ها را کنار در گذاشتچمدان

 .ن باالفردا... فردا ببریدشو-

دل شوره گرفته بودم. رفتار مامان به شدت عجیب بود. 

  .هایش را پشت ما گذاشت و به جلو رانددست

  .برید-

ی دوم که رسیدیم برگشتم و دستش های طبقهجلوی پله

هایش دو زده بود، رنگش پریده بود و چشمرا گرفتم. یخ

  .زدمی

 چت شده مامان؟-
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 ۵۳_پارت#

  .باز هم سریع سر تکان داد

  .برید باال، فقط بخوابید-

ها باال رفت و شب محکم روبرویش ایستادم. صدف از پله

بخیر گفتن زیر لبش را هم من و هم مامان نشنیده 

  .گرفتیم

 .لرزیچی شده مامان؟ مثل بید می-

  .ها باال کشیددستم را گرفت و از پله کالفه

برو دخترم، من حالم خوبه. انگار بابات یک کم عصبیه، -

دونی که وسط ست. میکرد و فهمیدم کالفهداشت کار می

  .شهکار مزاحمش بشیم چقدر عصبی می

ی دوم شدیم و من نگاهی به ساعت وارد هال کوچک طبقه

ی صبح بابا قیقهدیواری انداختم. ساعت چهار و بیست د

 کرد؟ داشت کار می

 .عجیب نبود تا نیمه شب کار کردنش، ولی نه تا این ساعت

ام را بوسید و در را باز جلوی اتاق من ایستاد و پیشانی

  .کرد
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  .برو دخترم-

  .وارد اتاق شدم و برگشتم طرفش

 خوای برات آب قند بیارم؟ می-

  .نه عشقم، بخواب نازنین مادر-

اش. چراغ اتاق را روشن به مهربانی همیشگی لبخند زدم

کردم و آرام شب بخیر گفتم. در را آرام بست و صدای 

ام را روی تک که دور شد. مانتو و روسری پایش را شنیدم

ی مبل اتاق انداختم و روی تخت نشستم. روبروی آینه

ام نگاه کردم. با ی خستهقدی اتاق ایستادم و به چهره

ام لبخند زدم، صدای بابا تو گوشم شیهای میدیدن چشم

  .پیچید

شه برو جلوی آینه و به چشمات وقتی دلت برام تنگ می-

  .نگاه کن

و من چقدر این شباهت را دوست داشتم. از آینه فاصله 

ام را از کشوی پاتختی بیرون های راحتیگرفتم و لباس

  .کشیدم و روی تخت انداختم

ک تصمیم آنی آرام از اتاق هنوز نگران مامان بودم. در ی
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خواستم بیرون و به سمت اتاق خواب مامان و بابا رفتم. می

خیالم راحت شود که حال مامان خوب است. تازه متوجه به 

های خالی پفک هم ریختگی هال شدم. چند لیوان و بسته

ای بود. دور تا دور نیم ست سفید و چیپس روی میز شیشه

ه بود. حتما بابا مهمان پر از پوست میوه و پوست تخم

های مجردی که هر هفته به یکی از داشته، از همان مهمانی

شد. حتما با نبود ما بابا مهمانی را در خانه ها دعوت میآن

گرفته بود. فرش چهار متری را دور زدم تا پایم روی 

ها نرود. آرام در اتاق مامان را باز کردم و با دیدن پوست

ها پایین م بیشتر شد. سریع از پلهااش نگرانیجای خالی

ی راه با صدای بابا رفتم و راهی آشپزخانه شدم که در نیمه

  .متوقف شدم

خوای یه عمر بشینم ور دل زنی که خوای؟ میچی می-

 حتی نتونستم حرف زدن یادش بدم؟ 

به در نزدیک شدم. ضربان قلبم باال رفته بود. دستگیره را 

تا دعوایشان تمام شود، هیچ  رفتم داخلگرفتم، باید می

کردند و حضور من بحثشان را تمام وقت جلوی ما دعوا نمی
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شان کرد. یا بهتر بود بروم و بیشتر از این شاهد مشاجرهمی

  .نباشم

  .دو قدم عقب رفتم که دوباره صدای بابا بلند شد

بودی، تو با زن خونه بودنت،  هر کاری کردم مسببش تو-

 جلوی دو نفر و آبروم نره؟ کی تونستم ببرمت 

ها حق مامان نبود، او بغض گلویم را چنگ زد، این حرف

  .کرد تا احساس آرامش کندعاشق بابا بود و هر کاری می

رفتم به اتاقم. دو قدم دیگر عقب رفتم، بهتر بود می

خواستم وقتی دعوایشان تمام شد مرا پشت در ببینند. نمی

، نباید دنیای ویران مادرم را افتادنباید بابا از چشمم می

دیدم. صدای مامان که بلند شد نتوانستم عقب بروم، می

توانست درست ناخودآگاه پاهایم پیش رفت. کاش می

های جواب دهد. مادر من همیشه آرام بود و در مقابل حرف

  .کردبابا سکوت می

اتفاقا زودتر اومدم که بهت بگم نیازی نیست بشینی پای -

 .لی وقته ازت بریدممن، من خی

های خشکم زد. امکان نداشت به این سادگی و سر مشاجره
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هر ازگاهشان قید بابا را بزند. جلو رفتم و تصمیم گرفتم به 

  .گذاشتمداخل بروم. نباید مامان را تنها می

ازت بریدم چون نمک نشناسی، یادت رفته چطوری همه -

آقای  چیز رو برات ساده کردم که درس بخونی و بشی

 !مهندس؟

قلبم برایش آتش گرفت. عاشق پدرم بودم، ولی مظلوم 

بود، حقش نبود روزهایی که پای ما گذاشته بود باعث شود 

  .اش کندبابا از او دور شود و یا مسخره

هایم را بست. پرحرص فک ی بابا چشمصدای قهقهه

ساییدم. کاش بروم، فرار کنم تا بیشتر از این نبینم. 

  .ها رفتمصمم به طرف پلهبرگشتم و م

گی واسه خودت؟ اگه تو نبودی من مهندس چی می-

 شدم؟ یادت رفته دانشجو بودم که افتادی تو زندگیم؟ نمی

ام ی چوبی گره خورد و ناخن انگشت سبابهدستم دور نرده

شکست. سریع دستم را بستم، خون کف دستم را پر کرد. 

  .ناخن از ریشه شکسته بود

ضعیف بود و من برگشتم. حاال دیگر  صدای مامان
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  .خواستم برومنمی

اگر شب و روز شستی و پختی و من درس خوندم برای  -

ای که قولش رو بهت ساختن همین خونه بود، همین زندگی

  .داده بودم

  .آمدکمی آرام شدم. انگار بابا داشت کوتاه می

ی ناخن گذاشتم تا جلوی خونریزی را دستم را روی ریشه

ام کرده بود. فردا زد و دردش کالفهگیرم. انگشتم نبض میب

  .گفتم دستم به جایی خوردهباید به مامان می

صدای بلند مامان میخکوبم کرد؛ هیچ وقت صدایش را بلند 

 .کردنمی

تو کار کردی که به آرزوهای خودت برسی. حاالم مهم -

  .رمنیست، چون دارم می

 .یشتر شده بودخون بند آمده بود، ولی دردش ب

 ۵۴_پارت#

کشید بابا رفتم داخل، اگر کار به جاهای باریک میباید می

  .آمددیگر کوتاه نمی
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رم رم پیش کسی که دوستم داره، میرم، میدارم می-

 ...پیش

ی دستگیره قفل کرد، نبضم از کار حرف مامان دستم را رو

های سرم افتاد، زندگی متوقف شد. آنقدر خون در رگ

 .جمع شد که نفسم را بند آورد

صدایی بلند پیچید و من ناخودآگاه و ترسیده در را باز 

کردم. اول بابا را دیدم که ایستاده بود و به جایی روی زمین 

ی زمین کرد. نگاهش را دنبال کردم. مامان رونگاه می

ی وجودم لرزید. افتاده بود، پاهایم لرزید، قلبم، ذهنم، همه

 .حتما فشارش آنقدر پایین آمده بود که بیهوش شده بود

به سختی خودم را جلو کشیدم. از زیر سرش خون بیرون 

دوید روی فرش. بابا با دهان باز به او نگاه زد و میمی

شتش زنجیر هایی بسته که فریاد را پکرد و من با لبمی

  .کرده بودم

خواستم خواستم بروم، نمیپاهایم مرا جلوتر برد، نمی

های کشید. وقتی به چشمببینم، ولی نیرویی مرا به جلو می

خیره مانده به سقفش نگاه کردم، به خونی که سرریز شده 
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آمد لرزی نماند، نبضی هم. زانوهایم تاخورد و بود و بند نمی

  .مجانش افتادکنار بدن بی

 .ما...مامان-

هایم. کی سر مامان را در آغوش زانوهایم خیس شد، دست

شد، گرفتم، نفهمیدم. پاهایم با خونش شسته می

دیدم و هایم با خون گرم میان موهایش. نه بابا را میدست

خورد، خیره به آمد مادرم چه گفت. تکان نمینه یادم می

 را؟ زد. چزد، حرف نمیسقف مانده بود. پلک نمی

دست خونینم را از زیر سرش بیرون کشیدم و گرفتم طرف 

 .بابا

  .خون... خونش بند نمیاد-

انگار با همین یک جمله قفل پاهای بابا باز شد. کنارم زانو 

  .زد و دستم را گرفت

 مرده؟ -

دیدمش، هر چه بود مادری هایش نگاه کردم، نمیبه چشم

ها درم انگار مدتنفس افتاده بود. مادرم... مابود که بی

 .پیش مرده بود
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خوردم. کم کم به خودم آمدم. نادیا محکم تکان می

  .دادهایم را گرفته بود و تکانم میشانه

  .آروم باش عسل-

باز کرد و برگشت.  آمد. سریع پنجره رانفسم باال نمی

  .هایش نگرانی بود. به سختی لب باز کردمچشم

  .خوبم-

  .های عمیق بکشمسعی کردم نفس

  .گریه کن عسل، گریه کن انقدر نربز تو خودت-

خواستم شد هر وقت مینگاهش کردم. گریه؟ کاش می

گریه کنم. سر تکان دادم و روتختی را میان مشتم فشردم. 

را ماساژ داد. کم کم نفسم باال آمد. کنارم نشست و پشتم 

سوز سرد اوایل زمستان لرز به تنم انداخت و نادیا را مجبور 

هایم کرد پنجره را ببندد. از کمد پتو آورد و روی شانه

  .انداخت

 بهتری؟ -

سر تکان دادم تا بیشتر از این نگران نشود. سرش را پایین 
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  .انداخت، صدایش بغض داشت

کردم حرف عسل. کاش مجبورت نمی من واقعا متاسفم-

  .بزنی

های زیادی بود که به آن صحنه فکر پوزخند زدم، سال

کردم، ولی مهمان خواب هر شبم بود. حاال که حرف نمی

خواستم حرف خواستم متوقف شوم. میزده بودم انگار نمی

  .بزنم، داد بزنم که بداند چه بر سر اعتمادم آمد

کنی بین اقرار مادرم ر میپرسیدی کی بیهوش شدم. فک-

به خیانت و کشته شدنش و زندانی شدن پدرم چقدر زمان 

 بود که بیهوش شدنم رو بهش نسبت بدی؟ 

صدا لب زد، ولی های درشت شده نگاهم کرد، بیبا چشم

 .تر شدهایش قفل شد. پوزخندم عمیقلب

ره پیش کوروش. گفت درسته، خیانت. گفت می-

 .عاشقشه، گفت کوروشم عاشقشه هاست با اونه، گفتسال

سرم را به شدت تکان دادم تا حرف مامان از یادم برود که 

نرفتنی بود، همان یک جمله زندگی ما را نابود کرد، او را به 

بابا  ی عزیز کرد وزیر خاک برد و من و صدف را راهی خانه
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  .های زندان فرستادرا پشت میله

که میان گل فرش سرم را روی زانو گذاشتم و به لکی 

  .جاخوش کرده بود خیره ماندم

 .ره پیش کوروشگفت می-

دانستم چیزی برای گفتن ندارد. صدایش درنیامد و من می

  .آرام سرم را بلند کردم و دستش را گرفتم

شم؟ از وقتی پشت اون در پرسی از کی بیهوش میمی-

 .ها رو شنیدم یه چیزی تو سرم برق زداون حرف

هایی کرد و نادیا دستم را فشرد. از پشت اشکبغض ساکتم 

بارید. که دیدم را تار کرده بود نگاهش کردم و کاش می

  .شدمکاش کمی، فقط کمی سبک می

اون شب فهمیدم مامانم خائنه، مردی که انقدر بهش -

اعتماد داشتم نامرده، بابام مادرم رو در حد خودش 

از مامانم، قبل  دونه. من پشت اون در مردم نادیا، قبلنمی

از زندانی شدن پدرم، فقط زمان برد تا بیهوش بشم، که 

  ...کاش

کوبید و اش گذاشت. قلبش محکم میسرم را روی سینه
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زد و چقدر احساس آرامش کردم در آغوش نفس نفس می

  .کسی که خائن نبود

  .کاش نه بیهوش، کاش مرده بودم-

  .انگشتانش میان موهایم چنگ خورد

  .بس کن-

  .اش فرو بردم و چشم بستمسرم را بیشتر در سینه

  .باید تقاصش رو پس بده-

هایم نفسش را حبس کرد. سرم را بلند کردم و به انگشت

  .خیره ماندم

  .کنمهاست دارم بهش فکر میسال-

  .هایش را ریز کردی ابروهایش، چشمگره

 تقاص چی رو پس بده؟ خیانت به پدرت رو؟ -

 زندگیتون رو؟  از هم پاشیدن

طور طور به دهانش خیره ماندم، مگر کم بود که اینهمین

 زد؟ حرف می

برو باهاش حرف بزن عسل، ازش بپرس، بازخواستش کن، -

 .طرفه به قاضی نروولی یک
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  .های تکراری، باز توقع منطقی بودن عسلباز همان حرف

گی نادیا، برم بپرسم آقا کوروش شما عاشق مادر چی می-

 بودید یا نه؟  من

  .هایم کوبیدمعصبی روی گوش

با همین گوشام شنیدم نادیا، کدوم زنی میاد خودش رو به -

 خیانت متهم کنه که جای سوالی هم باقی بمونه؟ 

سرش را پایین انداخت و من از کنارش بلند شدم و 

  .روبرویش ایستادم

برات تعریف نکردم که سعی کنی جلوم رو بگیری، گفتم -

ر نکنی بهت اعتماد ندارم. حتی صدف از چیزی که که فک

  .بهت گفتم خبر نداره

دستش را دراز کرد و دستم را گرفت. از باال نگاهش کردم. 

  .زدهای معصومش از اشک برق میچشم

کنم، حتی برای یک کنم که نمیتونم بگم درک مینمی-

  .ثانیه؛ ولی این راهش نیست به خدا

ی قدی فتم. تصویرم در آینهدستم را کشیدم و عقب ر

تابید در آینه سیاه افتاده بود و آفتابی که از پشت سرم می
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ی وجودم را داد. سیاه بودم؟ شاید... شاید همهنشانم می

  .کینه گرفته بود، ولی زندگی حق انتخابی به من نداده بود

گه؟ کنی چی میراهش این نیست که برم بپرسم. فکر می-

این یعنی مادرم دروغ گفته که ممکن  گه نبودم ویا می

مونه که گه بوده و اونوقت هیچ راهی نمینیست، یا می

ذاره تقاصش رو پس بده، چون مثل شش سال پیش می

  .رهمی

بلند شد و روبرویم ایستاد. تصویر او هم سیاه بود. اشکال 

خواستی از آینه بود، از زندگی بود که وقتی نور می

  .دادیه هدیه میتصویری به سیاهی سا

ی سرد روی یک قدم دیگر عقب رفتم و با لمس شیشه

  .پشتم ایستادم

خوای مثال ارشادم کنی هیچ راهی نیست نادیا، اگر می-

دم. بدون فایده نداره؛ من کاری رو که باید انجام بدم می

  .شی دیگه ازم نپرساگر اذیت می

 هایم ماند. چشم از چشمش برنداشتم.خیره به چشم

هایش را دراز کرد و دور کمرم پیچید و محکم بغلم دست
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  .کرد

 .من باهاتم رفیق، تا هر جا که تو بخوای-

 ۵۶_پارت#

نادر یک ساعت بعد دنبال نادیا آمد و من تنها شدم. 

هایش را ی متین و سوالولی حوصلهخواستم بروم باال، می

نداشتم. روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره ماندم. 

اش لبخند جایی که صورت مادرم در قاب تاج و تور عروسی

های بابا عاشقانه به او دوخته شده بود. چه زد و چشممی

 بالیی بر سر آن عشق آمده بود؟ 

کردم و جواب  حوصله به در نگاهای به در خورد و من بیتقه

هایش را نداشتم. برای بار سوال ی متین وندادم، حوصله

دوم که صدای در بلند شد فهمیدم دست بردار نیست. 

کالفه ایستادم و بلوزم را روی شلوار مرتب کردم و با یک 

  .نفس عمیق صدایم را بلند کردم

  .بفرمایید-

 در باز شد. کوروش دستش را از روی دستگیره برنداشت و
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  .فقط کمی سرش را داخل آورد

  .اومدم حالت رو بپرسم، گفتی میای باال، ولی نیومدی-

ی آن خیره نگاهش کردم، با به یاد آوردن چند هزار باره

صحنه و گفتنش برای اولین بار به یک نفر انگار داغم تازه 

توانستم سوزاند و نمیشده بود. خشم تا استخوانم را می

  .حرف بزنم

  .و جلو آمد و دقیق نگاهم کردوارد شد 

 خوبی؟ -

هایم از صدای مامان پر شد، ولی گوشهایم باز نمیلب

  "رم پیش کوروشمی "شد.

یک قدم دیگر که جلو آمد روبرویش ایستادم. باید از این 

هم با رفت، آناتاق، از این خانه، از زندگی ما بیرون می

  .آبروییخفت و دلشکستگی و بی

  .من خوبم-

نگاهش را دور تا دور اتاق گرداند و من منتظر نگاهش کردم 

  .کردتا برود، حضورش حالم را بدتر می

نگاهش که روی سقف نشست، دیگر چشم برنداشت. 
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تواند چشم از زنی که عاشقش بوده بردارد. دانستم نمیمی

  .پرحرص خندیدم

 شب قشنگی بوده، مگه نه؟ -

  .نه حرف زد و نه چشم برداشت

 طور میخکوبتون کرده؟ طرات مادرم اینخا-

سریع سرش پایین آمد و برق خشمی که در چشمش 

درخشید باعث شد یک قدم عقب بروم. آنقدر سریع 

نگاهش به تمسخر نشست که حس کردم دیدن خشمش 

  .توهم بوده

  .اتاقت کامال مناسب یه دختر جوونه، برعکس رفتارت-

وب نگاهش فکم منقبض شد، قدمی جلو رفتم و میخک

 .کردم

 و رفتار شما مناسب یک مرد جنتلمنه؟ -

توانست در عرض ابرویی باال انداخت و لبخند زد. چطور می

 طور رفتارش را کنترل کند؟ چند ثانیه این

بینم که بازم بابات تونست اوضاع رو به نفع خودش نه، می-

  .سامان بده. آفرین به پدرام تیز هوش و احسنت دختر بابا
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ام از حرص تیر کشید. بابا را آنچنان کشید که شقیقه دختر

هایم تا پشت لبم آمد و جمعش کردم. کاش حرف

توانستم بگویم این مادرم بود که او را از چشمم می

  .انداخت، نه بابا

بینم، حداقل بهتر از اینه که ایرادی تو دختر بابا بودن نمی-

بیماری  عاطفه که فقط با شنیدن خبری بیبشم یه بچه

 .اشی مادرش میاد سراغ خانوادهکشنده

ی رنگش پرید، دهانش چفت شد و در عرض چند ثانیه

بعدی صورتش از سفیدی به قرمزی کشیده شد. نبض 

های گردنش بیرون زده بود و دیدم، رگاش را میشقیقه

  .کردخیره نگاهم می

 چی گفتی؟ -

ی دانستم چرا این حرف آنقدر اذیتش کرده، ولنمی

  .توانستم تکرارش کنم؛ جراتش را نداشتمنمی

ام ایستاد. با فک منقبض شده نزدیکم آمد و در یک قدمی

  .هایم خیره شد. حتی جرات نداشتم نفس بکشمبه چشم

 .حرفت رو تکرار کن-
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  ...گفتم... گفتم-

باره عقب گرد کرد و از نتوانستم حرفم را کامل کنم. یک

ورودی که پیچید فهمیدم از  اتاق بیرون رفت و صدای در

خانه بیرون رفته. نفسم را آزاد کردم و روی تخت افتادم. 

تر شوم. از اینکه تا ام گذاشتم تا آرامدستم را روی سینه

این حد از او ترسیده بودم از خودم بدم آمد. چرا باید 

 جلوی او زبون و ترسو باشم؟ 

را به میز کالفه بلند شدم و روبروی آینه ایستادم و دستم 

  .آرایش تکیه دادم و به تصویرم خیره شدم

خوای حرف بزنی؟ طوری میخیلی ترسویی عسل، این-

 اینه محکم بودنت؟ 

دستم را روی صورتم کشیدم و با یک نفس عمیق محکم 

  .ایستادم. نیاز به هوای آزاد داشتم

ام را بارانی و شالم را برداشتم و از در بیرون رفتم. بارانی

دارم ام انداختم و شال را روی موهای نموی شانهروی ر

ی انداختم و رفتم زیر پله و تکیه داده به دیوار و به باغچه

  .پژمرده چشم دوختم
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با صحبت کردن سبک شده بودم. هر چند تمام احساسات 

کردم کنترلشان کنم دوباره تازه شده تلخی که سعی می

  .تر بودهایم سبکبود، ولی شانه

نشست سرک های آهنی میهایی که روی پلهی قدمبا صدا

کشیدم. کوروش را از پشت دیدم و پشت سرش خاله مریم 

ها دور نشده بودند که صدای وارد حیاط شدند. قدمی از پله

 .کوروش پیچید

 بیماری مادرم چیه مریم؟ -

شد نداند؟ یعنی عمو حرفی به او دهانم باز ماند، مگر می

 نزده بود؟ 

  .مریم صدای اعتراض کوروش را باال برد سکوت خاله

رفتم سراغ اون. حرف حرف بزن مریم، بابا شرکته واال می-

  .بزن تا بیشتر از این به هم نریختم

 کی بهت گفت؟ -

 .صدای کوروش شکست و من تکیه زده به دیوار مات ماندم

 ...پس درسته، مادرم... مادرم-

  .صدای خاله محکم بود
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  .کنسر داره درسته، مونس جون-

صدایشان قطع شد. برای همین آنقدر حالش بد شد. کاش 

گفتم، نه برای ناراحت نکردن او، ولی عمو حتما دلیلی نمی

برای پنهان کردن این قضیه داشته و من همه چیز را خراب 

 .کردم

 ۵۷_ارتپ#

 کی بهت گفت؟ -

مگه مهمه؟ مهم اینه که همتون دست به دست هم دادید -

  .خبر بذاریدتا من رو از حال مادرم بی

پس برای چی برگشته بود؟ نفسم را حبس کردم و بیشتر 

  .به دیوار چسبیدم

این خواست مادرت بود، آقا محمد هم موافقت کرد. اگر -

 ی؟ شد؟ زودتر میومددونستی چی میمی

  .معلومه که میومدم-

ات یه پسر رفتی فکر نکردی خانوادهوقتی داشتی می-

بیشتر ندارن و با رفتنت ممکنه هزار جور مشکل داشته 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B5%DB%B7
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

184 
 

 باشن و کسی نباشه بهشون برسه؟ 

از رک گویی خاله خوشم آمد. صدای کوروش افکارم را 

  .برید

  .دونی برای چی رفتمتو بهتر از هر کسی می-

باال پرید. یعنی خاله از عشق مادرم و کوروش خبر  ابروهایم

داشته؟ با جوابی که به ذهنم رسید چشم بستم. معلوم بود 

کرد، که خبر داشته، آن زمان خاله مریم با ما زندگی می

رفیق و یار همیشگی مادرم بود و امکان نداشت از چیزی 

  .خبر نداشته باشد

  .دونم، تو برام بگونمی-

 رفتن منه یا مخفی کردن بیماری مادرم؟  االن بحث ما-

خبر بحث ما رفتن توئه که باعث شد از بیماری مادرت بی-

  .بمونی

توانستم خاله را دیدم. کاش میهایشان را میکاش چهره

توانست آنقدر راحت روبروی کوروش بغل کنم که می

  .بایستد

که برادرم قاتل زنی شد که باشه، من رفتم برای این-
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دونی چقدر برام عزیز بود. من رفتم چون ایمانم رو به می

تونستم پرپر عدل و انصاف از دست دادم. رفتم چون نمی

تونستم صدف رو نجات زدن عسل رو ببینم. رفتم چون نمی

بدم. رفتم چون سپیده به من اعتماد کرد و قول دادم 

  .اش رو تحویلم دادنزندگیش رو بسازم، ولی جنازه

 .های من صدای کوروش اوج گرفتبرخالف نفس

تر از اون بودم که بتونم عزیز رو من رفتم چون ضعیف-

تونستم بگم یادگار مهدیش قاتله و باید دلداری بدم. نمی

ی برادرش که تونستم به بابا بگم بچهباهاش کنار بیاد. نمی

خیلی جاها به من که پسرش بودم ترجیح داد، شده مردی 

  .بردهکه بویی از مردونگی ن

زد. بابا که تا روز آخر داشت به بابای من انگ نامردی می

کرد. خواست تالش میای که مادرم میداشت برای زندگی

ها پشت سرش زده شود. حق پدر من نبود که این حرف

گوید. خشم فهمیدم چه میشنیدم، ولی نمیصدایش را می

تم و اختیار جلو رفلرزاند. بیهای بدنم را میتمام سلول

  .فریاد زدم

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

186 
 

گی قاتله بپرسی تو خیلی مردی که نرفتی از اونی که می-

چی شد که زنش رو کشت؟ خیلی مردی که به خاطر 

ضعفت دو تا دختر که انقدر بهت وابسته بودن رو تنها 

گذاشتی و رفتی؟ خیلی مردی که پشت پدر و مادر و 

عزیزی که یادگار مهدیش رو از دست داده بود نایستادی؟ 

ها، گفتی منم برم تا این دیدی مثال برادرت افتاد پشت میله

نسل قدیمی که باید ازشون مراقبت بشه تنها بمونن؟ خدا 

 کنه؟ تو خیلی مردی؟بزرگه و حفظشون می

های خاله درشت شده به از نفس افتاده ساکت شدم. چشم

طور صحبت کس اینمن دوخته شده بود. هیچ وقت با هیچ

های اله با صورت سرخ از خشم و چشمنکرده بودم و خ

کالم مانده بود. اما کوروش با ابروهای گره متعجب بی

خواستم کرد. نمیهای سرخ نگاهم میخورده و چشم

زدم تا دیگر پشت سر بابا حرف بترسم، باید حرف می

  .نزند

ها با حس حضور کسی سر باال بردم. بابا دستش را به نرده

هایش دقیق به کرد. چشمگاهمان میتکیه داده و از باال ن
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کوروش دوخته شده بود. کوروش نه به بابا نگاه کرد و نه 

اهمیتی به حضورش داد. نزدیک شد و من پاهایم را روی 

زمین محکم کردم تا عقب نروم از ابهتش. صدایش آرام 

 .بود

کوبم تو صورتت تا یادت بیاد با کسی که اگر االن یکی نمی-

زنی، برای اینه که هنوز رگتره حرف میهجده سال ازت بز

کنم که تو بغلم بزرگ شد. به چشم اون عسلی نگاهت می

بینم حتی الیق همون سیلی هم واال اینی که من می

  .نیست

  .ها پایین آمد و کنار من ایستادبابا سریع از پله

  .تو صورت کی بزنی؟ دختر من؟ حدت رو بدون کوروش-

  .ردکوروش پر تمسخر نگاهش ک

اگر حامی این دختر تویی باید از همین االن کفنش رو -

  .بدوزی

  .ی بابا ایستادجلوتر آمد و سینه به سینه

دونی دست حمایتت رو سر هر کسی خودت بهتر می-

  .فرستیش زیر خاکبشینه می
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ی کوروش را گرفت و دست آزاد مشت در یک لحظه بابا یقه

ی بابا را با هم یقه اش را بلند کرد که کوروش مچ وشده

  .گرفت و او را جلو کشید

  .کنیمن سپیده نیستم انگل، حواست باشه چیکار می-

ها ی هردوی آنهایش را روی سینهخاله مریم دست

  .گذاشت و از هم دورشان کرد

 .خجالت بکشید-

ی هم را رها کردند و کوبید. هر دو یقهقلبم مثل طبل می

باره چرخید و دور شد و یک عقب رفتند. کوروش چند قدم

 .آمد جلو که خاله مریم جلویش ایستاد

  .گفتم بس کن-

 .کوروش از باالی سر خاله به بابا چشم دوخت

رفتم گه، نباید میی ناقص العقلیش راست میعسل با همه-

طور مغزش رو های مزخرفت اینکه تو بتونی با حرف

  .شستشو بدی

ده بود عقب زد و پیش هایش شل شخاله مریم را که دست

  .از اینکه خاله به خودش بیاید روبروی بابا ایستاد
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اگر بخوای بالیی که سر سپیده آوردی سر عسل بیاری -

رم زندان، اونم به دم اینبار این منم که میبهت قول می

 .خاطر قتل عمد تو

 ۵۸_پارت#

ی بلوز کوروش را صاف کرد و با پشت هر بابا با پوزخند یقه

تکاند. دو دستش روی پیراهنش کشید، انگار خاک می

  .حرکاتش واقعا تحقیرآمیز بود و کوروش تحمل کرد

سپیده ناقص العقل بود که به تو اعتماد کرد، دختر من -

  .نداره عاقله که به توی افعی خوش ظاهر اعتماد

  .های بابا را گرفت و پوزخند زدکوروش مچ دست

  .خودت رو نکش پدرام-

 .انگشتش را طرف من گرفت و چشم از چشم بابا برنداشت

ست، تربیت اونه. هر ی سپیدهاین دختر دست پرورده-

چقدر سعی کنی مغزش رو از خزعبالت پر کنی یه روز 

بدونه، خواد که فهمه؛ چون میی حقیقت رو میهمه

طور که خواد سرش رو مثل کبک بکنه زیر برف، هموننمی
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سپیده فهمید؛ فقط سکوت کرد و تو سکوتش رو گذاشتی 

  .پای حماقتش

  .های بابا را رها کرد و قدمی عقب رفت و رو به من کردمچ

ای. مادرت اگر ناامیدم نکن عسل، نشون بده دختر سپیده-

ونست برگرده عقب، تچشم بست به خاطر این بود که نمی

جایی رو نداشت بره؛ ولی تو همیشه جات پیش من 

  .محفوظه

  .رو کرد به بابا و چند قدم دیگر عقب رفت

اون روز که برسه تو دیگه چیزی برای باختن نداری؛ از -

  .همین االن برات متاسفم پدرام

ها را دو تا یکی باال رفت. خاله نفسش را آزاد کرد و من پله

کوبید و ی بابا دوختم. هنوز قلبم میگ پریدهچشم به رن

  .آمدی زهرمار تا گلویم باال میمزه

  .بابا نزدیکم شد و دستم را گرفت

  .شیآروم باش دخترم، تو مثل سپیده نمی-

  .نفهمیدم خاله کی مرا عقب زد و رو در روی بابا ایستاد

خواد که عسل داره؛ پوست و مثل سپیده بودن لیاقت می-
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بینی. تو برو یه ست و تو نمیت و استخونش از سپیدهگوش

ی دنیات شد هرزگی و فکری به حال خودت بکن که همه

  .همین زنت رو فرستاد زیر خاک

 اش را بیرون داد بابا نفس کالفه

 نوبت تو شد؟ -

های لرزان درخشید و لبهایی که از اشک میخاله با چشم

  .سر تکان داد

ردم چون عسل رو دوست دارم؛ باید تمام امروز تحملت ک-

تونی من رو هم دیدمش. برای یک ثانیه هم فکر نکن میمی

مثل کوروش دور کنی تا بتونی زندگی این بچه رو داغون 

  .کنی

گوید. یعنی چی او را هم مثل فهمیدم خاله چه مینمی

 کوروش دور کند؟ 

  .خاله رو به من کرد و با انگشت بابا را نشان داد

بپرس شش سال پیش کی از کوروش خواست از تو و  ازش-

ترسید که اش دور بشه. ازش بپرس از چی میخانواده

کوروش رو روند و تو رو تنها گیر آورد که وقتی اون 
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شنوی نه از مادرت، از پدر قاتلت دفاع کنی. ها رو میحرف

 ازش بپرس چطور تونست ذره ذره سپیده رو بکشه؟ 

 .رروی بابا ایستاددوباره جلو آمد و رود

که نفسش رو ببری چیکارش کردی بهش بگو قبل از این-

که شب و روزش شد اشک و آه. بهش بگو با زندگیش 

کرد. اگر جرات داری بهش چیکار کردی که آرزوی مرگ می

  .بگو

بابا دستش را باال گرفت تا خاله را ساکت کند که موفق شد. 

هایش از حرفمیان سوز سرد عرق می ریختم. هیچ چیز 

فهمیدم. بابای من چه کرده بود که خاله تا این حد از او نمی

گفت هرزه؟! مغزم مثل ساعت کار متنفر بود؟ چرا به او می

 .رسیدمکرد و به هیچ جوابی نمیمی

پس کار تو بود مریم، تو مغز سپیده رو شستشو دادی که -

من دوستش ندارم، که به فکر پولم، که بهش اهمیت 

  .گفتگی که سپیده میم. همون چرندیاتی رو میدنمی

خاله مریم بلند خندید، آنقدر بلند که من از ترس دستش 

  .را گرفتم و تکانش دادم
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 !خاله-

هایش پشت هایش قطع شد و اشکیک باره صدای خنده

  .هایش ریخت و تا گردنش راه گرفتسر هم روی گونه

  .تو خیلی لجنی پدرام، خیلی لجنی-

  .را فشرد و کنار خودش کشانددستم 

تونی عسل رو هم مثل سپیده تنها گیر بیاری. نه من، نمی-

ذاریم. کسی رو که مثل خواهرم بود نه کوروش تنهاش نمی

  .ذارم یادگارش رو ازم بگیریکشتی، نمی

ی هرزگی در بابا در سکوت نگاهش کرد و من هنوز کلمه

رم خیانت نکرده پیچید. بابای من هیچ وقت به مادسرم می

 گفت؟ بابا چرا جواب این حرفش را نداد؟ بود. خاله چه می

ها باال رفت و من گیج و گنگ بابا را تنها خاله از پله

دانستم. کردم، ولی به چه چیز را نمیگذاشتم. باید فکر می

 .جواب برایم باقی مانده بودهای بیفقط سوال

 ۵۹_پارت#

وارد اتاقم شدم و بارانی را درآوردم و روی تخت کوبیدم. 
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  .فریادم دست خودم نبود

  .لعنت بهتون، دست از سرم بردارید. خسته شدم-

شال را روی میز آرایش انداختم و عطر روی زمین افتاد. 

  .در فضا پیچیدی نازکش شکست و بوی شیرینش شیشه

  ...اه-

شال را کشیدم و هر چه روی میز بود سرنگون شد. رژ لب 

غلتید و زیر تخت رفت. ست سایه خرد شد و رنگهای 

ی اش روی سرامیک سفید پخش شد و مجسمهادغام شده

گچی مشکی تکه تکه شد و چیزی از رویای دختر گچی که 

  .ماه را روی دست گرفته بود باقی نماند

اندگی به زمین نگاه کردم. روی تخت افتادم و سرم را با درم

هایم گرفتم و به زمینی که دیگر سفید نبود بین دست

  .خیره ماندم

در باز شد و سرم را باال کشید. صدف با دیدنم جلو آمد و 

لبخند زد، ولی تا چشمش به زمین افتاد مبهوت ماند. متین 

  .اق شدای به در باز زد و وارد اتپشت سر صدف تقه

 اینهمه سر و صدا برای چی بود؟ -
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کنار صدف ایستاد و به زمین خیره ماند. نگاهش از زمین تا 

  .هایم باال آمدچشم

 وقتی بیهوش شدی سرت به جایی نخورده؟ -

  .به زمین اشاره کرد

 این چه وضعیه؟ -

خواستم پاسخگوی کسانی باشم نه توانش را داشتم و نه می

  .دانستندنمیای از دردم که ذره

 از این اتاق برید بیرون. حوصله هیچ کدومتون رو ندارم -

  .صدف با دلخوری نگاهم کرد و متین اخم کرد

زورت به لشکری که با توپ پر و شکست خورده اومدن -

 باال نرسیده که انقدر داغونی، نه؟ 

خواست سرم را به دیوار بکوبم. باز صدای وز وز در دلم می

کرد. صدای مامان و هزار جور صدایی که گوشم بیداد می

هایی ها خفه نشده بود. فریادهایی که زده نشد، گریهسال

هایم باال آمد و در خانه که اشکی نداشت تا پشت لب

  .پیچید

کنید؟ دست از سرم خواید؟ چرا ولم نمیچی از جونم می-
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  .بردارید

ر ی عطی شیشهی شکستهاهمیت به تکهپا تند کردم و بی

که در پایم فرو رفت از اتاق بیرون رفتم. صدف دستم را 

  .کشید و متین روبرویم ایستاد. نگذاشتم حرف بزنند

خواید بگید؟ که براتون مهمم؟ که اگر دو دقیقه چی می-

هوش شدم باید حساب پس بدم؟ انقدر دوستم دارید که بی

 !از وقتی اومدم رو سرم هوار شدید

  .ترکیدت از درد و سوال میام که داشزدم روی سینه

خوام خوام دیگه ببینم، نمیمن بیهوش شدم چون نمی-

  .خوام نفس بکشمبشنوم، نمی

 .هایم محکم روی گیجگاهم کوبیده شددست

ام و کسی روزی هزار تا سوال میاد تو این سر وامونده-

  .خوام فکر کنمنیست جواب بده، بیهوش شدم چون نمی

را گرفت و من عقب رفتم. طاقت  هایممتین محکم دست

  .کس را نداشتمنزدیکی هیچ

تو رو خدا ولم کنید، اگر براتون مهمم، اگر فقط یک کم -

  .برام ارزش قائلید بذارید تنها باشم
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  .صدا و بغضم با هم شکست

 ...تو رو خدا راحتم بذارید. بذارید نفس بکشم. بذارید-

ای امن و نهکسی دستم را کشید و چرخیدم و سرم در سی

هایی دورم حلقه شد که سخت آشنا محکم فرو رفت. دست

آورد. بود و روزهایی که امنیت داشتم را یادم می

خواستم بدانم. چشم بستم و دانستم کیست و نمیمی

های عجیب بود که نه صدای مامان را شنیدم و نه چشم

هایم خانه کرد. فقط خیره مانده به سقفش پشت پلک

کی و نگاه نافذی برایم تکرار شد که به من های مشچشم

هایم سنگین شد و کرد هنوز عسل او هستم. چشمالقا می

گرفتم، او دشمن من بود، دشمن آرام گرفتم که نباید می

هایم بابا، مامان و ... با تمام توان با قلبم جنگیدم تا به دست

فرمان داد و او را به عقب هول دادم و جدا شدم از 

تر بغلم کرد و صدای خش م؛ ولی نگذاشت. محکمآرامگاه

  .دارش زمزمه شد

ره آروم بگیر عسل. آروم باش و مطمئن باش یادم نمی-

  .هنوز تو جنگیم
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ها باز هم خواستم عقب بروم که فشار بازوهایش دور دست

  .تر به او چسباندو بدنم مرا محکم

. این هیش... دختر لوس، آروم بگیر. بذار بعدا دعوا کنیم-

  .زنم، فقط خرابش نکنلحظه رو از خاطرم خط می

کرد. کاش شدم و صدایش آنقدر آرامم نمیکاش کر می

رفت و از یادم هنوز آنقدر روی من نفوذ نداشت. کاش می

ای از عزیز بودنش کم برد هر کاری که کرده ذرهمی

  .کندنمی

اش دیگر تالش نکردم. میان بازوهایش آرام گرفتم و او چانه

  .را روی سرم گذاشت

 .حاال شدی یه دختر خوب-

  .اش گذاشتمهایم جمع شد و دستم را روی سینهلب

  .ها با من حرف نزنمثل بچه-

هایش روی کمی مرا از خودش دور کرد و لمس لب

هایم را سوزاند. ی موهایم تا پشت گوشام از ریشهپیشانی

هایش را دستام چسباند و اش را به پیشانیآرام پیشانی

هایم گذاشت و عمیق نگاهم کرد. کاش کمی دور روی گونه
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توانستم چشم آمد. کاش میشد، نفسم داشت بند میمی

ببندم و این نگاهش را نبینم. یک باره رهایم کرد و دو قدم 

عقب رفت. پشتش را به من کرد و گردنش را چنگ زد. دور 

تر کرد. گینام را سنبود سینهشد، ولی حسی که نباید می

سرش را رو به سقف گرفت و نفس عمیقش را آزاد کرد و 

چرخید طرفم و بدون این که نگاهم کند به اتاقم اشاره 

 .کرد

  .برو پات رو بشور بیا پانسمانش کنم-

نگاهم کشیده شد روی زمین که از خون قرمز شده بود. رد 

 .پایم از اتاقم تا وسط سالن کشیده شده بود

  .بلند شددوباره صدایش 

 .برو عسل، تو رو خدا برو-

 ۶۰_پارت#

گیج نگاهش کردم. چرا لحنش التماس داشت؟ پیش از 

  .که تکان بخورم به سمت در خروجی رفتاین

  .رم عزیز رو صدا کنم بیاد پات رو ببندهمی-
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  .دف هستص-

به اطراف نگاه کردم، نه صدف بود و نه متین. نفهمیده بودم 

اند. به در نیمه باز خیره ماندم، باید کی از خانه بیرون رفته

طور که خودش زدم، هماناین لحظات و این حس را خط می

جنگیدم، حتی اگر آخرش گفت. باید با ضربان قلبم می

 .حرکت ماندن نبضم بودبی

لی کنان به حمام اتاقم را باال گرفتم و لی امپای زخمی

رفتم. لب وان نشستم و آب را باز کردم و پایم را زیر آن 

  .گرفتم. صدای عزیز از اتاق بلند شد

 چیکار کردی دختر؟ این بو واسه چیه؟ -

 .شیر را بستم و صدایم را بلند کردم

  .ره تو پاتونتو اتاق نیاید عزیز، شیشه خورده می-

در دمپایی فرو بردم و با سر پنجه به سمت در حمام  پایم را

رفتم که خاله مریم در قاب در ایستاد. نگاهی به پایم 

انداخت و سری به تاسف تکان داد. دستم را گرفت و 

  .خودش را کنار کشید

  .ها رو جمع کنم و پات رو ببندمبیا بشین لب تخت تا این-
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کف پایم نگاه  لب تخت نشستم و پا روی پا انداختم و به

  .کردم. زخم عمیق نبود

  .خواد ببندیدچیزی نیست خاله، نمی-

که جواب بدهد از اتاق بیرون رفت. عزیز بدون این

  .کردطور به کف اتاق نگاه میهمین

 بوی عطره؟ -

  .سر تکان دادم و خجالت زده سرم را پایین انداختم

ه شوختی زیادی بوی شیرین بشنفی مثه همین تلخ می-

  .واست

زد. نفس عمیق کشیدم. واقعا بوی شیرین عطر به تلخی می

توانستم چیزهایی را برایش حرفی برای زدن نداشتم، نمی

ای که فهمیدم. نه از هرزگیتوضیح دهم که خودم هم نمی

خاله به بابا نسبت داد خبر داشتم و نه از افسردگی مادرم 

کوروش به تا جایی که آرزوی مرگ کند. نه از قولی که 

جواب گذاشتن مادرم داد خبر داشتم و نه از دلیل بی

دانستم های خاله و کوروش توسط بابا. هیچ چیز نمیحرف

  .کردام میو همین داشت دیوانه
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هوش و حواس نمونده واست دختر. از وختی کوروش -

ی عموت فراری شدی که من پیرزن اومده انقده از خونه

شینم پیش مونس که یه وخت مجبور شدم را به را برم ب

  .نگه عسل کجاس

  .حوصله و کسل سر تکان دادمبی

 .شینم باالچشم عزیز جون، از این به بعد میام می-

خوای بیای، نیای بهتره، دو ساعته داره اگه اینجوری می-

زد. وختی کوروش اومد گه عسل واسه چی جیغ میمی

جیغ  گفت پات زخمی شده گفت عسل واسه زخم اینطوری

تونی بیای جلوش بشینی کنه. پس فک نکن میجیغ نمی

 .غمبرک بزنی و اون هیچی نفهمه

توپید؟ عزیز آدم طور به من میدانست که اینعزیز چه می

  .دلیل بازخواست کندقضاوت نبود، کسی نبود که بی

 فهمید چمه؟ شما چی؟ اگر غمبرک بزنم می-

نداز وارد شد و اخاله مریم با جاروی دسته بلند و خاک

دهد، شروع به جارو زدن کرد. فکر کردم عزیز ادامه نمی

  .کردمولی اشتباه می
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شه. گفتم که، وختی زیادی بوی شیرین بشنفی تلخ می-

قده که تو روی بزرگ زیادی فک کردی همه چیز دونی، ان

و کوچیک وایسی. یه کم دماغتو از این چیزا بکش بیرون و 

  .برو بپرس

 دانست؟ گاهش کردم، واقعا چیزی میکنجکاو ن

 چی بپرسم؟ از کی بپرسم؟ -

اش را از دیوار برداشت و پشت کرد و لنگان بیرون تکیه

  .رفت و حرفش را ته قلبم جا گذاشت

از همونی بپرس که تا از خودش جواب نگیری آروم -

 .گیرینمی

 ۶۱_پارت#

سرم را روی پایم گذاشتم و به حرکت جاروی خاله خیره 

کرد باید بروم و با کوروش حرف ماندم. چرا عزیز فکر می

بزنم؟ ولی... ولی عزیز که اسم کوروش را نبرد، این من بودم 

  .شدکه ته تمام افکارم به کوروش ختم می

  .رفتمی جاروی خاله را گکالفه دسته
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  .خاله تو رو خدا بس کن، باید جاروبرقی بکشم-

انداز را به دیوار نیم نگاهی به من انداخت و جارو و خاک

تکیه داد و کنارم نشست. نگاهی به پایم انداخت و بلند 

  .شد

  .باید ببندیش-

منتظر شدم تا برگردد. وقتی با باند و بتادین برگشت خودم 

طور که پایم را م. همینرا جمع کردم و روبرویش نشست

اش. با بست یک قطره اشک سر خورد روی گونهمی

 ام اشکش را پاک کردم سبابه

 چی شده خاله؟ -

هایش محکم به هم گره خورد. پایم را نگاهم نکرد، فقط لب

از دستش بیرون کشیدم و گیره را از دستش گرفتم و باند 

ذاشتم و اش گرا بستم. نزدیکش رفتم و دستم را زیر چانه

  .سرش را بلند کردم

  .بگو چی شده خاله-

  .هایش نگه داشتدستم را گرفت و میان دست

  .تونم حرف بزنم عسل، چون تو طاقت شنیدن ندارینمی-
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داشتم، دیگر طاقت هر چیزی را داشتم. چیزی که طاقتش 

هایی بود که جوابی برایشان را نداشتم حمل سوال

  .نداشتم

  .بگو خاله-

نگاهم کرد. یک باره از جایش بلند شد و روبرویم دقیق 

  .ایستاد

ی من عسل. یه روز، دو روز، هر چقدر طول ریم خونهمی-

کنی بکشه مهم نیست. فقط تو باید همون قدر که فکر می

  .شناسی، مادرت رو هم بشناسیبابات رو می

شناختم. یک زن آرام گنگ نگاهش کردم. من مادرم را می

تنها بود، ولی هیچ چیز خیانتش را توجیه و مظلوم که 

  .کردنمی

پوزخندم ناخودآگاه بود و خاله عصبی پالتو و شالم را از 

  .کمد بیرون کشید و روی پایم انداخت

رم به بقیه بلند شو. برای دو سه روز وسیله بردار. من می-

  .برمت پیش خودمخبر بدم می

  .نداختماز جایم بلند شدم و پالتو را روی دستم ا
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  .مونهعمو تنها میزن-

  .به سمت خروجی رفت و صدایش را بلند کرد

  .تونه دو سه روز بدون تو زندگی کنهعموت میزن-

صدای در بلند شد و من به سمت کمد رفتم تا وسایلم را 

گرفتم هایم را از خاله میبردارم. اگر جواب نیمی از سوال

 .هم غنیمت بود

یستادم تا خاله پایین آمد. بابا از باالی با وسایلم جلوی در ا

  .ها سرک کشیدپله

  .مراقب خودت باش دخترم-

ی باقی مانده را هایش را فشرد و دو پلهخاله با حرص چشم

  .دستم را گرفت و به دنبال خود کشاند پایین آمد.

  .بیا-

  .کنهتر، پام درد میخاله آروم-

نبالش رفتم تا پشت تر کرد و من به دهایش را آرامقدم

ماشین سفید شاسی بلندش نشست و در را برایم باز کرد. 

ساک را روی صندلی عقب انداختم و نشستم و در را بستم. 

  .ماشین را روشن کرد
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  .بریم-

های خاله آماده کمربندم را بستم و خودم را برای حرف

 .کردم

 ۶۲_پارت#

* 

سینی چای را روی میز سفید تراش خورده گذاشت و 

های سفید روبرویم نشست. نگاهی به اطراف انداختم. مبل

  .ای به خانه روح داده بودهای زرد و سرمهای با پردهسرمه

  .تغییر دکوراسیون دادی خاله؟ خیلی خوب شده-

را برداشت و دوباره نشست و پا  لبخند زد و لیوان چایش

  .روی پا انداخت

 .ممنون عزیزم-

  .گفتی بیام کمکمی-

  .لبخندی زد و دستش را روی مخمل آبی نفتی مبل کشید

  .ی سپیده بودرنگ مورد عالقه-

دستش از حرکت ایستاد و نگاهم کرد. پر بغض چشم به 

عکس مامان که به دیوار اصلی سالن خورده بود نگاه 
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خندید. مان نشسته بود و میروی تاب خانه .مکرد

های خاکستری زیبا و های ردیف و سفیدش با چشمدندان

ها ساخته لباس سفید بلندش از او تصویری شبیه به فرشته

ای زیباترین تصویر بود. سفیدی کل قاب میان دیوار سرمه

را از او ساخته بود. ناخودآگاه رفتم تا روبروی تابلو رسیدم. 

هایش کشیدم و او مثل تمام روزهای م را روی لبدست

  .ام دستم را نبوسیدبچگی

  .دلم براش تنگ شده خاله-

ام حلقه کرد. سرم را کنارم ایستاد و دستش را دور شانه

اش گذاشتم و به زیبایی صورت زنی خیره ماندم روی شانه

که در اوج نیازم به داشتن مادر، تنهایم گذاشت؛ رفت و 

  .وال و حسرت را پشت سرش جا گذاشتهزاران س

رم شه. هر روزی که میمن هر روز دلم براش تنگ می-

گذرم تا ی قدیمیتون میای که از کوچهشرکت. هر لحظه

  .کنمبرم سر کار. هر وقت به مدرک دانشگاهیم نگاه می

هایش را روی دستش را برداشت و چرخید طرفم و دست

  .طرفش هایم گذاشت و مرا چرخاندشانه
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بینم. هر وقتی های تو رو میهر روزی که معصومیت چشم-

  .بینمهای خاکستری صدف رو میکه موهای بلوند و چشم

سرش را پایین انداخت و اشکش روی سرامیک شیری 

  .لرزیدافتاد. صدایش از بغض می

  .شهکنم دلم براش تنگ میهر روزی که زندگی می-

دلتنگی خودم را فراموش آنقدر حالش بد بود که حال و 

اش کردم. او را در آغوش کشیدم و سرم را روی شانه

  .گذاشتم

  .برام بگو خاله، از مادرم بگو-

ی دو نفره از من جدا شد و دستم را کشید تا روی کاناپه

  .نشستیم. خم شد و لیوان چای را دستم داد

شب بلندی داریم عسل، فقط هر سوالی داشتی بذار وقتی -

  .ام تموم شدهحرف

رفتم تا سرم را تکان دادم و آماده نگاهش کردم. داشتم می

  .مادرم را بشناسم

به پشت مبل تکیه داد و چشم بست. لبخندی که روی لب 

هایش را داد تصویر خانه شده پشت پلکنشاند نشان می
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  .دوست دارد

 .تمام وجودم گوش شد و او شروع کرد

 ۶۳_پارت#

* 

میان خواب و بیداری اسم سپیده را شنیدم. پتوی نازک را 

هایم را فشردم تا خواب از سرم دور خودم پیچیدم و چشم

  .نپرد

مگه با تو نیستم؟ تن لشتو بکن از اون لحافت، باید بری -

  .خرید

ها را دیدم که مثل برق گرفتههایم سپیده از الی پلک

نشست و به ساعتی که صدای تیک تاکش اعصابم را خرد 

  .کرد نگاه کردمی

  .هایم را بستم و دستش را گرفتمدوباره چشم

  .تونیم بخوابیمبگیر بخواب بابا، یه امروز می-

توجه به من، سریع از جایش بلند شد و پتو را برداشت بی

ه دیوار خورد. مامان با هیکل که در با شدت باز شد و ب

چنان به سپیده نگاه کرد ای میان قاب در ایستاد و آنترکه
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  .تر پتو را جمع کردکه او چشم دزدید و سریع

 مگه نگفتم ساعت هفت باید بیدار شی؟ -

 .هایش را به کمرش زد و جلو آمددست

یه امروز خوابیدم و تو هم گفتی هوتوتو، اون که خوابه -

 کپمو بذارم، نه؟  بذار منم

ی اتاق گذاشت و برگشت و سپیده پتوی تا شده را گوشه

  .تشک را جمع کرد

 .نه زن دایی، واقعاً خواب موندم-

مامان جلوتر آمد و سپیده تشک را روی پتو گذاشت و 

  .چسبید به دیوار

تو غلط کردی خواب موندی، شب یه خروار مهمون دارم -

 .ب کارمه، اهلل نگهدارمهکشی؟ بخور و بخواتو خرناس می

ی صدای مامان را داشتم و نه طاقت دیدن نه حوصله

ی سپیده. بالشم را بغل کردم و نشستم. های ترسیدهچشم

هایم را ماساژ دادم تا دیدم، کمی چشمهنوز تار می

  .توانستم مامان را واضح ببینم

زنی؟ چرا هر روز گی؟ چرا سر من داد نمیچرا به من نمی-
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 !چسبی آخهی این بیچاره رو میمیای یقهصبح 

تفاوت مامان لگد زد زیر پتوی من و خم شد طرفم. بی

اش عادت کرده بودم و نگاهش کردم، به فریادهای هر روزه

 .کردبرایم عجیب بود که چرا سپیده عادت نمی

ی چشم خواستم یه کم بخوابی، بد کردم دخترهمی-

 سفید؟ 

 .کمر شد ایستاد و طبق عادت دست به

 کنی؟ تو چرا همیشه از این مادر مرده دفاع می-

سریع نگاهم روی سپیده نشست. مثل هر روز و هر وقتی 

زد اشک در چشمش جمع شد. که مامان این حرف را می

های سپیده را ببینم و حرف نزنم. توانستم اشکنمی

 .ایستادم روبروی مامان

نداری کاری مامان به خدا اگر دست از سر این دختر بر-

ی کارهایی که کردی رو کنم کارستون؛ لیست همهمی

مونی و شوهر ذارم کف دست بابا، اون وقت تو میمی

  .عزیزتر از جونت

مامان مات و مبهوت به من و بعد به سپیده نگاه کرد و 
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های ریزش را درشت کرد و دوباره رو به من کرد. چشم

 فریاد زد

 کنی؟ ید میخوشم باشه، منو با بابات تهد-

دست به سینه ایستادم و با آرامش سرم را تکان دادم. اگر 

توانستم در مقابلش سکوت یک چیز در دنیا بود که نه می

  .کنم و نه آرام باشم، ظلم به سپیده بود

ای نذاشتی ملک خانوم؛ هر روز با جیغ و داد آره، راه دیگه-

اری یه ذکنی و وقتی هم که میایم نمیاش میراهی مدرسه

آب خوش از گلوش بره پایین. اینم که وضع روز تعطیلمونه. 

 ...دیگه بسه

  .مامان قدمی عقب رفت و سرش را با افسوس تکان داد

خاک تو اون سرت که به خاطر نیم وجب بچه تو روی -

  .مامانت وایمیستی

 .مخم شدم و پتو را برداشتم و تا کرد

ن سپیده، مگه شما عادت کردی همه چیز رو بندازی گرد-

 کنی؟ بینم باهاش چیکار میمن کورم؟ مگه کرم؟ نمی

پتو را روی تشک سپیده انداختم و چشمک ریزی به او 
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زدم تا کمی آرام شود. صدای جیغ مامان باعث شد 

  .تر به دیوار بچسبدمحکم

 .حقشه-

 .هاهوا پرت کردم روی رختخوابتشکم را بلند کردم و بی

  .ن، لیستت رو بده بریمانقدر حرف نگیر ماما-

 .خوریری؟ سرما میتو دیگه کدوم گوری می-

اهمیت از کنارش رد شدم و از اتاق بیرون رفتم. سپیده بی

دنبالم دوید و مامان پشت سرش، روی ایوان ایستادند. 

هایم را ها را پایین رفتم و کنار حوض نشستم و دستپله

  .لرزیددر آب فرو بردم. یک لحظه تنم از سردی آب 

ها نگاه کردم، مامان جلوی در اتاق ایستاده بود به باالی پله

  .کردو با حرص به سپیده نگاه می

ذارم دخترمو ازم بگیری، ننت مرد تو رو فکر نکن می-

ی زندگیمم به آتیش انداخت سر و جون من که همین تتمه

 .بکشی؟ کور خوندی

هایش را شککه مامان اسپیده دوباره بغض کرد و برای این

 .نبیند سرش را پایین انداخت
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 ۶۴_پارت#

ام هایم را در حوض تکاندم و کمی آب روی چانهدست

ریخت. جیغ ام روی لباسم میهای آب از چانهریختم. چکه

  .مامان بلند شد

ی، سر سیاه زمستون با آب حوض صورت خورسرما می-

 شوری؟ عقلت رفته پس سرت؟ می

دانست این کار را به سپیده نگاه کردم و خندیدم. می

خواستم مامان را حرص بدهم تا کمی کنم، فقط مینمی

  .دست از سر سپیده بردارد

ها انداخت و با دیدن سپیده نگاهی به روشویی کنار راه پله

 .خیس بودنش لبخند زد

زد به اتاقش رفت و سپیده پنج طور که نق میمامان همین

  .پله را دو تا یکی پایین آمد و کنارم ایستاد

چند بار بگم دخالت نکن مریم؟ چرا تو روی مامانت -

 وایمیستی؟ 

ام را خشک آستین لباسم را روی صورتم کشیدم و چانه

  .کردم
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  .من تو روی ظالم وایمیستم، به تو هم ربطی نداره-

  .راه افتادم طرف اتاقمان و سپیده به دنبالم آمد

گیری زن کنی سختربط داره، هر بار که ازم دفاع می-

  .شهدایی بیشتر می

خیال اش و بییک دفعه برگشتم و محکم زدم روی پیشانی

ها ایستاد و باال رفتنم متعجب پایین پله .ها باال رفتماز پله

 .را نگاه کرد

و بابا رو داری، منم هستم، بازم مثل سگ تقصیر خودته، ت-

  .ترسیاز مامانم می

صدای کشیده شدن دمپایی مامان تا جلوی اتاق مشترک 

 .من و سپیده روی اعصابم خط انداخت

 .بدو دختر-

لباس پوشیده از اتاق بیرون رفتم. مامان جلوی سپیده 

  .ایستاده بود

  .بیا بگیر اینو، دیر شد-

ه کردم، کاغذ به دست ایستاده بود. ها نگابه پایین پله

ها پایین رفتم و لیست را از دستش گرفتم. سریع از پله
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  .مامان دو تا اسکناس مچاله شده را به طرف سپیده گرفت

  .حواستو جمع کن، این پول زیاد میاد، بقیشو برگردون-

 .ها را گرفتسپیده اسکناس

 .چشم-

از کمد دست سپیده را گرفتم و کشیدم. شلواری که 

بدو شلوارت رو -اش انداختم. برداشته بودم را روی شانه

  .بپوش

رفت زیر پله و دور از دید ما شلوارش را عوض کرد. صدایم 

 .را بلند کردم

بدو سپیده بریم بیایم که روده کوچیکه روده بزرگه رو -

  .خورد

  .مان کردسپیده جلو آمد و صدای مامان بدرقه

 .حاضره خب تو نرو، بیا صبحونت-

خیال به طرف در رفتم و سپیده هم دنبالم آمد. صدای بی

 .ی مامان را شنیدمآهسته

مثل مادرش جادوگره، هم داییشو جادو کرده هم این بچه -

  .رو
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نیم نگاهی به سپیده انداختم که باز هم رنگ لبش پریده 

چوب در ها را نشنید؟ میان چهارشد این حرفبود. مگر می

  .م را تکان دادمایستادم و دست

  .بدو دیگه-

تر رفت و از روی طناب روسری را برداشت و روی سریع

 .سرش انداخت. باز هم صدای مامان بلند شد

بپوشون اون موهای المصبتو، تو درو همسایه آبرو -

  .نذاشتی برامون

تر کرد و از در بیرون رفتیم و در اش را محکمی روسریگره

داد یخته بود و صدای بدی میاش رای که رنگ آبیآهنی

هایم را باز کردم و نفس کشیدم. در که بسته شد دست

  .عمیق کشیدم

 .عجب هواییه-

  .راه افتاد

 .بدو دیگه-

 .دویدم و کنارش ایستادم

 کرد؟ دیدی دیروز خانم همامی چجوری چپ چپ نگام می-
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ام نتوانست های چپ شدهنگاهم کرد و با دیدن چشم

  .رل کنداش را کنتخنده

  .لبخند زدم و پشت چشم نازک کردم

  .واال، انگار ارث باباش رو خوردم-

 .در لحظه لبخندش را جمع کرد و قدم تند کرد

  .صدایم را بلند کردم

 ری؟ چته؟ چرا یورتمه می-

ی صادق بلند شد و ابروهای سپیده بیشتر گره صدای خنده

  .خورد. سریع دویدم و کنارش ایستادم

  .ه ول کن نیستا، بگو بیان خواستگاری دیگهاین پسر-

چپ چپ نگاهم کرد و رو برگرداند. از روی گودالی که به 

تر حرکت خاطر بارندگی پر از آب شده بود پرید و سریع

  .کرد

  .خواد بخورتت که، عاشقت شده بنده خداوایسا بابا، نمی-

  .قدر عصبی بود که نتوانست تحمل کندآن

خوشت میاد بگو بیاد خواستگاریت؛ ما پیشکش تو مریم. -

  .خوریمهم یه شیرینی می

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

220 
 

هایم را با او تنظیم کردم و ام. قدمروی کردهفهمیدم زیاده

ی بلند صادق با آن هیکل در سکوت جلو رفتیم. سایه

  .آمددرشت کنار ما افتاده بود و همچنان دنبالمان می

زباله بود به زمین خالی سر کوچه رسیدیم که همیشه پر از 

کرد. سپیده دستش را جلوی و بویش تمام کوچه را پر می

  .اش گرفت و چشم به در سوپر آقا جواد دوختبینی

 .بدو مریم-

های سپیده هر آمد و دندانصادق در سکوت دنبالمان می

شد. در چند قدمی سوپر دیگر لحظه بیشتر چفت می

  .ی صادق را ندیدمسایه

یک لحظه به پشت سر نگاه  شدیموقتی وارد سوپر می

کردم و دیدمش که به تیر چراغ برق تکیه داده و یک پایش 

  .کندرا به تیرک تکیه داده و به ما نگاه می

پر حرص نفسم را آزاد کردم و وارد سوپر شدم. بوی مواد 

چید، در ها میای که شاگرد آقا جواد درون قفسهشوینده

  .مغازه پیچیده بود

ن من و سپیده لبخند زد و از روی صندلی آقا جواد با دید
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  .اش بلند شدرنگ و رو رفته

  .سالم آقا جواد-

عرقچین روی سرش را برداشت و دستی به ته ریش 

  .اش کشیدهمیشگی

 علیک سالم دخترای من. خوبید؟ والده خوبن؟-

تشکر کردم و سپیده به طرف یخچال تک در زوار در رفته 

 .برگشترفت و شیشه شیری برداشت و 

 ۶۵_پارت#

 دید آقا جواد؟ یه بسته ماکارونی می-

آقا جواد عرقچینش را روی صورت همیشه خیس از عرقش 

  .ی وسط مغازه اشاره کردکشید و به قفسه

  .کنهد میخودت وردار دخترم، امروز پام خیلی در-

دلم برای پیرمرد سوخت. دو تا پسر داشت که هر کدام 

رفته بودند دنبال زندگی خودشان و آقا جواد مانده بود و 

زد که بروند تهران پیش زنی که دائم به جانش نق می

  .پسرهایشان. به صورت دردمندش نگاه کردم
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  .خدا عافیت بده بهتون-

  .زنده باشی دخترم-

گشت. اکارونی برداشت و دنبال رب میسپیده دو بسته م

اش که قیمت اجناس رفتم کنارش و به ابروهای گره خورده

خواند نگاه کردم، حس کردم کسی پشت سرم نفس را می

کشد. سپیده هم متوجه شد که با هم رو برگرداندیم و با می

دیدن صادق نفسمان حبس شد. طوری ایستاده بود که 

شویم، مجبور بودیم قفسه را توانستیم از کنارش رد نمی

ی کسی به سینه دور بزنیم. چرخیدیم که سپیده سینه

  .ها از دستش افتادخورد و ماکارونی

سر بلند کردم و با دیدن پسری که تا به حال ندیده بودم 

قدر کوچک و قدیمی بود که همه جاخوردم. این محل آن

ید شناختند، دیدن یک آدم غریبه خیلی بعهمدیگر را می

  .بود

که سپیده خم شد تا بسته را بردارد، ولی پیش از این

ها را از روی زمین ها برسد، پسر آندستش به ماکارونی

ی پسر نگاه برداشت. سپیده ایستاد و به دست دراز شده
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های سپیده نبود، های روشنش هم رنگ چشمکرد. چشم

ولی مثل سپیده نگاه عمیقی داشت. صدای نفس نامنظم 

ی پسر و طور به دست دراز شدهده مبهوتم کرد. همینسپی

کردم که سپیده ی سپیده نگاه میی میخکوب شدهچهره

ها را گرفت و حس کردم حتی دست دراز کرد و ماکارونی

تواند تشکر کند. زیر لب تشکر کردم و سریع از نمی

ها کنارش رد شدیم. قفسه را دور زدیم و سپیده ماکارونی

  .ان گذاشترا روی پیشخو

 شه؟ چقدر می-

صادق با دیدن دوستش از مغازه بیرون رفت و خیالمان را 

ی چشم به پسر که با لبخند به سپیده راحت کرد. از گوشه

 .خیره مانده بود نگاه کردم

رنگت سرخ شده، ولی رنگ لبت پریده؟ خجالت کشیدی -

 یا هیوال دیدی؟ 

ی وی شیشهکه نگاهم کند با سرانگشت رسپیده بدون این

کثیف ویترین ضرب گرفت و منتظر شد تا آقا جواد کار 

  .حساب کتابش را تمام کند
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نگاه آقا جواد باال آمد و با دیدن کسی که کنار سپیده 

  .ایستاده بود لبخند عمیقی زد

 سالم پدرام جان. خوبی پسرم؟ -

  .صدا جواب داد

 ممنون آقا جواد. شما خوبید؟ -

 .فتم و سرم را نزدیک بردممحکم دست سپیده را گر

  .شکستی این شیشه رو، آروم بگیر-

  .آقا جواد رو به سپیده کرد

  .کنمشما برو، من با حاج دایی حساب می-

دیگر منتظر تعارف نشد و زیر لب تشکری سرسری کرد و 

  .از سوپر بیرون رفت

ی پسر نگاه کردم. کامال مناسب سپیده بود، دقیق به چهره

های روشن، فقط موهای ست سفید و چشمقد بلند و پو

  .پسر دودی بود و موهای سپیده بلوند

 .دوید برسم نفسم بریدتا به سپیده که انگار می

داشت، تا حاال ندیده سپیده، پسره چشم ازت برنمی-

 بودمش، تو دیده بودیش؟ 
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  .خودش را به آن راه زد

  .کدوم پسره؟ من اصالً متوجه کسی نشدم-

رفت و من به اجبار دنبالش می دویدم راه می قدر سریعآن

که جلوی در خانه رسیدیم. دستم را روی زنگ گذاشتم و 

  .نفس تازه کردم

کنم نابینایی و ندیدیدش، صداشم حاال مثال من فکر می -

 نشنیدی؟ 

در با صدای تیک بلندی باز شد و من در را هول دادم و باز 

ی زنگ بیدم تا تکههم صدا بلند شد. لگد محکمی به در کو

ای که به زمین گرفته بود آزاد شود. در که باز شد اول زده

ام را به در دادم و با تمام سپیده وارد شد و بعد من تکیه

  .توان هولش دادم تا بسته شد

  .ها باال رفتیمدویدم و با هم از پله

 خب؟-

 شنیدم، از روی صدا بفهمم قبالً دیدمش یا نه؟ -

 .م جواب بدهم، صدای جیغ مامان بلند شددیگر وقت نکرد

 نرفته برگشتین؟ -
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ی خرید را از دست سپیده قاپیدم و روی هوای بلند کیسه

 .کردم

  .این خریدت، ببخشید زود اومدیم-

  .ها پایین آمد و به کیسه نگاه کردمامان از پله

 ربت کو؟ -

آه از نهاد سپیده بلند شد، با وجود صادق اصالً دلم 

ست به کوچه برگردم. کالفه به سپیده و بعد به خوانمی

 .مامان نگاه کردم. سپیده لب زد

  .ب...ببخشید-

هنوز مامان حرف نزده بود که در باز شد و بابا وارد شد. دو 

هایش هم به مچ پاکت بزرگ زیر بغلش بود و چند کیسه

آویزان بود. با مشقت و با ضرب پا در را بست. با دیدن ما 

تر طی کرد و با لبخندی ورودی را سریع راهروی تنگ

اش دلم ی تکیده. با دیدن چهرهخسته به ما نگاه کرد

 .سوخت. سپیده سریع به طرف بابا رفت
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 ۶۶_پارت#

 .دآمد گویی را از لبش پرانصدای مامان لبخند خوش

  .خودشیرینی شروع شد-

ها را گرفت و دستش را سپیده اهمیت نداد و یکی از پاکت

ها را از مچش درآورد و برای دومی دراز کرد که بابا کیسه

ی اش را دور شانهروی زمین گذاشت و دست آزاد شده

  .سپیده انداخت و او را به خودش چسباند

  صبح بخیر دایی، چرا انقدر زود بیدار شدی؟-

سپیده لبخند شیرینی زد و دستش را روی صورت گرد و 

  .بابا کشید خاکی

 .خوابم نبرد دایی، عادت کردم زود بیدار شم-

قدم به طرف من و مامان اش را بوسید و همبابا پیشانی

  .آمدند. با لبخند جلو رفتم

  .سالم و صبح بخیر سردار رشید احمدی-

باز کرد و کشید روی  ی سپیدهبابا دستش را از دور شانه

 .صورتم

  .سالم دختر بابا-
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  .رو به مامان کرد

 شاءاهلل؟ سالم خانم، خوبید ان-

ای که در مامان پشت چشمی نازک کرد و به پاکت میوه

  .دست بابا بود نگاه کرد

 خوبم، هر چی گفتم خریدی دیگه؟ -

  .بابا پاکت را به طرفش گرفت

 .اینم سفارش شما-

  .ها باال رفترا از بابا و سپیده گرفت و از پلهها مامان پاکت

  .ها رو بیارید باال و برید رب بخریدکیسه-

، نگفت "بمیری که نخریدی"، نگفت "سپیده"نگفت 

کرد؛ مثالً بین من و , جلوی بابا رعایت می"مادر مرده"

گذاشت و سپیده هم هیچ وقت شکایت سپیده فرقی نمی

  .کردنمی

ف اتاق برود که دهانم را باز کردم و بابا خواست به طر

ی امروز را برای او تعریف کنم که سپیده خواستم برنامه

جلوی دهانم را گرفت. بابا نگاهش به مامان بود و متوجه 

نشد. انگار پشیمان شد که صدایش را بلند کرد و به طرف 
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 .در رفت

  .خرمرم میمن می-

 .کردمسپیده دستش را انداخت و من پر غضب نگاهش 

  .ایدرم دایی، شما خستهمن می-

 .رفت داد زدطور که بیرون میبابا در را باز کرد و همین

  .شما برید تو، هوا سرده-

با سپیده به طرف اتاقمان رفتیم. باید برای نظافت خانه 

ها چه دانم مهمانرفتیم. تازه یادم افتاد اصالً نمیمی

  .کسانی هستند

 ونه؟ دونی کی مهمونمتو می-

  .شانه باال انداخت

دایی، شمسی خانوم و صغری خانوم و حتماً دوستای زن-

 ... بیگم و

  .پرتش کردم تو اتاق و در را بستم

ذاشت شبی دعوتشون اگر دوستای مامان بودن که می-

  .کرد که بابا شب کارهمی

یک ابرویش باال رفت. من لباس عوض کردم تا برای نظافت 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

230 
 

 .خانه بروم

××××× 

جارو در دستش خشک شد. صدای کوبیده شدن در اتاق 

طور ی من باعث شد همینمامان و خارج شدن عجوالنه

 .حرکت بماندمبهوت و بی

عصبی به طرف اتاقمان رفتم. جارو را انداخت و دنبالم راه 

 .افتاد

 چی شده؟-

پایم به موزائیک شکسته گرفت و سکندری خوردم و روی 

ی آهنی آبی و رفم، دستم را به نردهافتادم. دوید ط نرده

هایش زده گرفتم و لرزش شدید دستم را دید. چشمزنگ

  .نگران شد

 شی مریم، چی شده؟ تو به این سادگی عصبی نمی-

که بیشتر از این سوال کند وارد اتاق شدم، ولی پیش از این

دنبالم آمد. در را پشت سرش بست و دو دستش روی در و 

  .کیه داد به درپشت سرش ماند، ت

 نی یا نه؟ زحرف می-
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سریع به طرفش رفتم. حالتم ترساندش و بیشتر به در 

  .چسبید

مامان جونم پسر اقدس قندی رو برام در نظر گرفته -

فهمی؟ امشب دارن میان خواستگاری خبر سپیده، می

 .مرگشون

دهانش از تعجب باز مانده بود. این درست بود که مجید 

اش واقعاً جایی برای بود، ولی خانواده پسر سر به راهی

گذاشتند. بابا چطور موافقت کرده بود؟ خشم دفاع نمی

  .جایی برای بغض و گریه نگذاشته بود

 مجید یا عباس؟ -

  .هایم را بلند کردم و فریاد زدمدست

 ...مگه مهمه؟ چه مجید، چه عباس و اصغر و اکبر-

  .اشوی سینهصدایم را پایین آوردم و با انگشت زدم ر

مهم اینه که اونها پسر اقدس قندین، مهم اینه که -

ریزه به هم، مادرشون در عرض یک دقیقه یه محله رو می

 .مهم اینه که یکی از عروساش رو به خاک سیاه نشونده

  .نفس عمیقی کشیدم و کمی عقب رفتم
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  .ناهید بیچاره یه چشمش اشکه، یه چشمش خون-

ی جدا یه، اگر قبول کنه خونهخب... خب مجید پسر خوب-

  .بگیرین بد نیست

شناخت. متعجب نگاهش کردم. سپیده خوب مرا می

نه پسر اقدس قندی و  .دانست تمایلی به ازدواج ندارممی

توانست مجبورم کند ازدواج کنم. من کس دیگر نمینه هیچ

ی پر از دوست داشتم درس بخوانم و روزی از این خانه

  .حسرت بروم

جا بره، ده تو خوبی؟ هشت ساله نذاشته ناهید از اونسپی-

تازه اون زن محمده، پسر بزرگه که رو حرفش حرف 

 زنن؛ اون حریف مادرش نشده، اونوقت مجید بشه؟ نمی

سکوت کرد. هر چه گفتم حقیقت بود، ولی دلیل من نبود. 

خواهم درس خواستم با پیش کشیدن این که مینمی

حساس شود و یا سپیده که  بخوانم باعث شوم مامان

 .دوست داشت ازدواج کند فکر کند راه ما از هم جداست

اقدس قندی که این لقب را خودم رویش گذاشته بودم 

جای دفاع نداشت. همیشه یک مشت قند در جیبش بود، 
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های یکی در میان خندید. یاد دندانمکید و میدانه دانه می

تادم حالم به هم خورد. اش که افهای موذیانهافتاده و لبخند

کاش حداقل خواستگاری بود که به رد کردنش افتخار 

کردم. بیشتر از خودم نگران سپیده شده بودم. اگر می

توانست مرا دو دستی تقدیم اقدس کند، با مامان می

 کرد؟سپیده چه می

 ۶۷_پارت#

غمگین و تکیه داده به در و خیره به فرش ماند. صدای 

پیچید مثل آونگ در سرم کوبیده تاک ساعت که میتیک

  .شدمی

و چشم  ها نشستمخوابرفتم و کنار کمد روی رخت

مان. فرش الکی شش متری که دوختم به اتاق نه متری

یش ای که رووسط موکت توسی افتاده بود و صندوقچه

آینه گذاشته بودیم تا حکم میز آرایش را داشته باشد و 

خوابها تمام دارایی ای رنگ پریده و همین رختکمد قهوه

 .من و سپیده از این خانه و زندگی بود
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قدر برای شوهر شد، مامان آنشاید اگر بابا ورشکست نمی

توانست از زد. شاید اگر میدادن من دست و پا نمی

هایش را بدهد، بابا سکته تا بابا بدهی طالهایش دل بکند

کرد که حاال جرأت نداشته باشم با او حرف بزنم. اگر نمی

کشید، بابا مامان دائما مستاجر بودنش را به رخ بابا نمی

ی سطح پایین یک شد بیاید در این محلهمجبور نمی

ی کلنگی بخرد که با اقدس نامی آشنا شویم و من خانه

 .بشوم عروسش

  .ه چنگ زدم به موهایم. سپیده آمد و جلویم زانو زدکالف

  .زنممن با دایی حرف می-

اش، در این خانه مامان حاکم بود. پوزخند زدم به دل ساده

توانست از خودش دفاع کند این حال و روز بابا اگر می

  .بیمارش نبود

  .دلت خوشه سپیده-

و با این حال کورسویی از امید باعث شد صاف بنشینم 

نگاهش کنم. بلند شد و ایستاد و از باال به من نگاه کرد. 

ی همیشه مردد و همیشه ترسیده اگر تصمیمی سپیده
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کرد. اگر راهی بود آن سپیده بود و گرفت به آن عمل میمی

بار هم که شده من امیدوار نگاهش کردم. شاید برای یک

 ایستاد. اگر این کار شدنی بود فقطبابا جلوی مامان می

توانست عاملش باشد. بابا عاشق سپیده بود و سپیده می

  .شکنددانستم دلش را نمیمی

نفس عمیقی کشید و از در بیرون رفت. دنبالش رفتم. بابا 

آمد که به سالن برود. از این خانه که ها باال میداشت از پله

هایش باید از ده پله باال و پایین برای رسیدن به اتاق

جا باید خودم و سپیده را از این .بودم رفتیم متنفرمی

  .دادمنجات می

سپیده پا تند کرد و از پشت آستین بابا را کشید. 

خوشبختانه مامان در سالن بود و متوجه آمدن مجدد بابا 

 .نشده بود. از کنارشان رد شدم

  .رم سراغ مامانمن می-

م سپیده سر تکان داد و من بدون اینکه به بابا نگاه کنم رفت

 .که مامان را سرگرم کنم

ها را به هم وصل کرده بود به ای که اتاقاز راهروی طوالنی
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پایین رفتنشان نگاه کردم. در آبی چوبی را باز کردم و 

ی کم عرض را باال رفتم و وارد سالن را رد کردم و دو پله

بند بسته بود و مشغول شستن آشپزخانه شدم. مامان پیش

  .ن من اخم کردها بود. با دیدمیوه

اون گور به گور شده کجاست که من با کمر دردم اینطوری -

 سر پا واینستم؟ 

مان نشستم و پایم را دراز ی فلزیپشت میز چهار نفره

کردم و چسباندم به دیوار، زانوهایم خم ماند. عرض 

  .ی پاهایم هم نبودآشپزخانه حتی به اندازه

 گیره تو این راهرو؟ دلت نمی-

 راهرو؟  کدوم-

  .دیگه همین که اسمش رو گذاشتید آشپزخونه-

دادم تا حواسش از سپیده پرت شود. باید دل به دلش می

کرد سری تکان داد و آه ها را خشک میطور که سیبهمین

 .کشید

  .گم شوهر کن برو راحت شیچی بگم؟ واسه همینه می-

  .پاهایم را جمع کردم و صاف نشستم
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دی خیلی وضعش خوبه؟ اونم یکیه مثل حاال این اقدس قن-

 .ما دیگه

سیب بعدی را برداشت و با دستمال قرمز خیسش روی آن 

 .کشید

طوری چی به خیالت رسیده؟ فکر کردی من همین-

 خوام دختر بدم بهش؟ می

حرکت ماند. خم شد طرفم و صدایش را هایش بیدست

 پایین آورد 

  .خوادو میکالغه برام خبر آورده مجید بدجور خاطرت-

  .ها کردصاف ایستاد و دوباره شروع به خشک کردن سیب

ی دربست و سرویس طال نده بهم که منم تا قول یه خونه-

  .ذارم تو دستش دختردستتو نمی

اش خندیدم. مجید خون محبوبه که در دل به افکار رویایی

ای تنها خواهرش بود را در شیشه کرده بود که لحظه

نگذارد، حتی موقع درس خواندن. حاال مادرش را تنها 

 خواست برای من خانه بگیرد؟ می

  .امسکوتم را که دید فکر کرد کوتاه آمده
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تو هم اون لباس بنفشتو بپوش، خیلی بهت میاد. اون شال -

 .رو بنداز سرت بنفشه که بیگم از مکه برام آورده

 .حرکت شد و با لبخند نگاهم کردهایش بیدوباره دست

  .کمم موهاتو بریز رو پیشونیت دختر خوشگلمیه -

ورود بابا اجازه نداد حرف بزنم. قوطی رب را روی میز 

  .گذاشت و رفت باال سر قابلمه و درش را برداشت

 شام چی داریم؟ -

مامان کفگیر را از کنار گاز برداشت و با پشتش آرام زد 

  .پشت دست بابا

 .ای آخهاز قل میفته، نکن. مگه بچه-

با در قابلمه را گذاشت و چرخید طرفم و با ابرویی باال با

زده سرم را پایین انداختم. از رفته نگاهم کرد. خجالت

  .ام زد و رفتشد آرام دو ضربه روی شانهکنارم که رد می

توانم خواستم بروم و تا میبا خوشحالی از جایم پریدم. می

داشت صورت سپیده را ببوسم. وارد سالن که شدم سپیده 

 .زد. جارو را از دستش گرفتم. نق زدجارو می

 .کنهبذار جارو رو تموم کنم، مامانت پوست از سرم می-
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ی جارو را به دستش دادم. لبخند محکم بوسیدمش و دسته

  .زد و جارو را گرفت. صدایم را پایین آوردم

 شه؟ حاال چی می-

 .ای باال انداخت و مشغول جارو زدن کنج دیوار شدشانه

 ۶۸_پارت#

تونه که بگه نیان، بذار بیان، دایی بهم قول داد. حاال نمی-

  .کنهدایی خودش جوابشون می

دیدم، ولی سرک کشیدم سمت آشپزخانه. مامان را نمی

م پذیرایی از ها یعنی هنوز در خیال خاصدای ظرف

  .ی من استی همسر آیندهخانواده

کردم که بهانه دستش رفتم و لباسم را عوض میباید می

  .ندهم

  .من برم لباس عوض کنم-

  .انداز و جارو را دستم دادسپیده خاک

  .ری این آشغاال رو خالی کن تو سطلحاال که می-

 پشت چشمی نازک کردم و رو برگرداندم 
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  .دنه دستور نمیبه عروس آیند-

  .امخاک انداز و جارو را کوبید تو سینه

 .برو تا دوباره نرفتم سراغ دایی-

انداز و جارو را گرفتم و دوباره و محکم با خنده خاک

  .بوسیدمش

  .گشافدات بشم من نخود مشکل-

با لبخند به سمت آشپزخانه رفت و من به اتاقم پناه بردم. 

ی سپیده دوست ندارم، نه زهکس را به انداحس کردم هیچ

 .مادرم را و نه پدری که چیزی برای ما کم نگذاشته بود

در کمد را باز کردم و لباس دلخواه مادرم را بیرون آوردم. 

ها را پوشیدم که کالفه از تئاتری که در جریان بود لباس

  .سپیده وارد شد

  .زدصورتش گرفته بود، ولی لبخند می

 چی شده؟ -

  .ها نشست و شانه باال انداختابخوروی رخت

  .دایی گفت نباید بیام جلوی خواستگارازن-

دانستم، ولی سپیده خواهر من بود و از آن باالتر رسم را می
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مجید بارها و بارها سپیده را دیده بود. با این حال 

  .خواستم به خاطر این مسئله با مامان وارد بحث شومنمی

دونی تهش تم نرم. تو که میتونسخب نیای، کاش منم می-

خوای بیای بشینی جلو چشمای اقدس شه. میچی می

 نمکی که چیکار کنی؟

ی کتم را درست کرد و تاپ یاسی زیرش را با خنده یقه

  .مرتب کرد

 چرا نمکی؟ -

  .ای گرفتم و کمی عقب رفتمی فیلسوفانهچهره

 جایی که ایشون عادت به نه شنیدنجونم برات بگه از اون-

نداره، امشب به جای قندش فشارش میفته و باید مشت 

  .مشت نمک بخوره تا حالش جا بیاد

 .یک دفعه زدم پشت دستم و لب گزیدم

 به بابا گفتی یه بشکه نمک بخره؟ -

رفتم و حرف زد و من همچنان راه میسپیده قهقهه می

  .زدممی

ماشاءاهلل انقدرم چاقه که یه مشت نمک نرسیده به -
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کنم زیر یه بشکه نمک شه، هر چی فکر میش آب میامعده

 .دهجواب نمی

یک دفعه در با ضرب باز شد و مامان وارد شد. خنده رو لب 

  .حرکت نگاهش کردمسپیده ماسید و من بی

  .جا تازه عروس وایساده مادر من، آرومتراین-

  .مامان شال بنفش را جلویم انداخت و رو به سپیده کرد

آبی بپاش به این حیاط. نشستی هرته کرته  پاشو برو یه-

 کنی که چی؟ می

سپیده قبل از مامان از در بیرون رفت. با اعصاب به هم 

 .ریخته به مامان نگاه کردم

تونی یک کم مراعات کنی؟ این دختر کلفتت که نمی-

  .نیست

ی کوچکی مامان جوابم را نداد و از در بیرون رفت. از پنجره

شد به سپیده نگاه ورودی و حیاط باز میکه رو به راهروی 

کردم که در سوز سرد عصر زمستانی آب را با فشار روی 

زد تا ها گرفته بود و گاهی دستش را زیر بغلش میموزاییک
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  .گرم شود. زمزمه کردم

 .برمت سپیده. به هر قیمتی که شدهجا میمن از این-

 ۶۹_پارت#

* 

پیش از این که به خودم بیایم مامان دسته موی سپیده را 

گرفت و آنچنان کشید که سپیده محکم زمین خورد و 

فریادش به آسمان رفت. دست مامان را گرفتم و سعی 

  .کردم موهای سپیده را از چنگش دربیاورم

کنی؟ یگه گوش داییتو پر میی ذلیل مرده، حاال ددختره-

 کنه مردنی؟ چشم نداری ببینی مریم شوهر می

  .لرزیدآب دهانم خشک شده بود و بدنم می

فایده بود؛ انگار هایش فشار آوردم بیهر چقدر به انگشت

  .هایش جمع شده بودهر چه توان داشت در دست

زد و مامان هق میسپیده موهایش را گرفته بود و هق

کشید. بازوهایش را گرفتم، در ت او را روی فرش میاهمیبی

توانستم درد عمرم به کسی التماس نکرده بودم، ولی نمی

  .کشیدن سپیده را ببینم
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مامان تو رو خدا، جون مریم ولش کن. کی گفته سپیده با -

 ...بابا حرف زده؟ خودم بهش گفتم. خودم

ی مزهدست آزاد مامان بلند شد و محکم کوبید تو دهانم، 

بار اول بود روی من  .خون حالت تهوعم را بیشتر کرد

کرد. مبهوت نگاهش کردم. انگشتش را با دست بلند می

  .تهدید تکان داد

اگر یه بار دیگه ازش دفاع کنی یه جوری از ریخت -

  .اون دنیا نشناستش ندازمش که مادرشم تومی

ت دوباره موهای سپیده را کشید. سپیده سرش را میان دس

 .زدو زانوهایش گرفته بود و ناله می

نگاهی به اطرافم انداختم و با دیدن آینه هجوم بردم 

سمتش و به زمین کوبیدمش. آینه تکه تکه شد. باید 

ای از آینه را دادم. تکهسپیده را از دستش نجات می

 .برداشتم و روی مچ دستم گذاشتم

  .مامان گیج و مات نگاهم کرد

زنم میرنداری همین االن رگم رو اگر دست از سرش ب-

  .زنممامان، به جون سپیده می
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مامان چند لحظه نگاهم کرد و من آینه را از روی مچم 

  .برنداشتم

  .ولش کن-

سر سپیده را آنچنان پرت کرد که سپیده روی زمین افتاد. 

آینه را روی زمین انداختم و دویدم و کنارش زانو زدم و 

زد، ولی من هق میاو آرام هق سرش را در آغوش گرفتم.

توانستم صدایم را کنترل کنم. هر چقدر سعی کردم نمی

هق من و سپیده که پیچید مامان از اتاق نشد، صدای هق

  .بیرون رفت و در را محکم بست

سر سپیده را بلند کردم و موهایش را مرتب. دستش را 

  .پشت سرش گذاشت و با درد ابرو در هم کشید

  .ید، تقصیر من بودب... ببخش-

  .آرام سر تکان داد و در خودش جمع شد

  .تقصیر تو نیست، تقصیر سرنوشت منه-

اش بدهم. حق داشت، مادر من دیگر توان نداشتم دلداری

  .اش را تلخ کرده بودزندگی

ی یک سالهاز همان دوازده سال پیش که بابا تک دختر سه
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نداشت او را  دانه خواهرش را به خانه آورد مادرم چشم

ببیند. شش سالش که شد مامان موهای بلند و بلوندش را 

برای رشد قدش "گفت کرد و به بابا میاز ته کوتاه می

کرد و قد بلند و بابا باور می "خوبه، آخه خیلی کوتاهه

های سال موهای کوتاه دید. ولی من سالسپیده را نمی

دم پیچیدم و ی او را در دستمالی که از آشپزخانه دزدیشده

ی موهایش وصل کردم تا غصه ها با سنجاق به ریشهشب

شب به سر پر از سنجاقش نخورد و هر دو تا نیمه

  .خندیدیممی

گفتم تا آرام شود؟ دیگر هیچ حرفی برایم به او چه می

  .هقم را خفه کردنمانده بود. صدایش هق

  .کاش منم با مامان و بابا مرده بودم-

اش نگاه کردم های به هم چسبیدهو مژه های خیسبه چشم

  .و ساکت ماندم

چرا منو با خودشون نبردن مریم؟ چرا تو اون تصادف منم -

طور ذلیل و نرفتم؟ چرا یکیشون زنده نموند که من این

 خوار نشم؟ 
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خورد. روی زانو زد و تاب میهق میپر درد هق آرام و

  .خودم را به طرفش کشیدم و بغلش کردم

دم دیگه نذارم مامانم آزارت هستم، بهت قول میمن -

  .بده

 گفتم؟ به حرفم اطمینان نداشتم، ولی چه می

العمل مامان در را باز کرد و وارد شد. نه سپیده توان عکس

اهمیت به حضورش در آغوش هم داشت و نه من. هر دو بی

  .ماندیم

  .نزدیک آمد و باالی سرمان ایستاد و خم شد

تهدید تونستی از دست من نجاتش بدی.  فکر نکن با-

بینی. حاال کسو جز اون نمیقدر مغزتو جوییده که هیچان

ذارم زندگیتو بذاری پای این منم بلدم چیکارش کنم. نمی

 .ی موذیدختره

  .تر کردکدام جواب ندادیم و همین مامان را عصبیهیچ

پدر مادر چی با خودت فکر کردی؟ چرا ی بیتو دختره-

 داری؟ ت از سر ما برنمیدس

آمدم بلند شوم و جوابش را بدهم که سپیده دستم را 
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  .هایی ملتمس خیره نگاهم کردکشید و با چشم

 .جون سپیده نکن-

دانست قسم دادن جانش باعث ام کرد. خوب میخفه

خواهد انجام دهم. پر حرص لب گزیدم شود هر کاری میمی

 .رفتمو همچنان کنارش نشستم و دستش را گ

فکر کردی من احمقم؟ پشت سرم گوش دختر و شوهرمو -

 دی که مثال واینسته توکنی و جلوی روم قسمش میپر می

 روم؟ 

قدمی عقب رفت و من از سبک شدن حضورش نفس 

کشیدم. در آن لحظه از هر کسی که لقب مادر داشت متنفر 

  .بودم

 .برو بیرون مامان. نذار کار به جاهای باریک بکشه -

های ریزش زیر ابروهای دست به کمر زد و جلو آمد و چشم

  .پرپشتش ریزتر شد

فکر کردی بابات دیشب اونا رو جواب کرد و تموم شد، نه؟ -

 چی تو گوشت خوند که خواستگارتو رد کردی؟

N.Najmi 
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 ۷۰_پارت#

کالفه نفسم را بیرون دادم و لب باز نکردم شاید برود بیرون 

هایی بود که پیله کرده تا نفس بکشیم. ولی باز از آن وقت

  .آمدبود و کوتاه نمی

حرف بزن، واسه چی خواستگار به اون خوبی رو رد -

فهمی از سر حسادتشه کردی؟ شعور نداری دیگه، نمی

ید زن یه کارگر پنجاه دونه ته تهش بابدبخت. خودش می

  .دار بشهی زن و بچهساله

داشت ام برنمینگاهی به سپیده که سرش را از روی شانه

  .انداخت و صدایش باالتر رفت

ی ی پاپتی؟ ریخت و قیافهنازی دخترهبه چیت می-

ی از خود راضیت که گور به گور رفت زردنبوت؟ اون مادره

کس و کارت ای فرنگی بیو تو رو انداخت سر من؟ یا اون باب

ای پیداش شد و وقتیم که معلوم نیست از کدوم جهنم دره

 شو جمع کنه؟ مرد یه نفر نبود که بیاد جنازه

دوباره یورش آورد که با ضرب سر سپیده را بلند کردم و 

جلوی سپیده و روبروی مامان ایستادم. دست و پا و صدایم 
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  .لرزیدبا هم می

قدر که عمه انکاره، نه به خاطر اینکس و آره، سپیده بی-

های تو رو با بدی نداد وقت جواب حسادتخانم بود که هیچ

ی و رفت، نه به خاطر پدر مهندسش که اگر چه بچه

اش بود که تو اون قدر عاشق خانوادهپرورشگاه بود، ولی ان

اش که نکنه تصادف لعنتی خودش رو بکنه سپر بالی بچه

  .آسیب ببینه

و به سپیده نگاه کردم که سرپا ایستاده و با صورت  برگشتم

کرد و از شدت گریه سکسکه خیس از اشک به من نگاه می

کرد. بندبند وجودم برای مظلومیتش آتش گرفت. می

  .برگشتم طرف مامان و جلو رفتم

ای داره که سرش رو کرده کس و کاره چون داییاون بی-

کنه. اش چیکار میدهزابینه زنش با خواهرزیر برف و نمی

کس و کاره چون تو شدی کس و کارش که هر روز یادش بی

کس و کاره چون منی بیاری چقدر تو این خونه بدبخته. بی

که مثل خواهرشم توان ندارم اون رو از دست شما نجات 

  .بدم
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ام دست خودم نبود. اهمیتی وقفههق بیصدای بلند و هق

رم را در نگاه مادرم دیدم. ای کوتاه شندادم که برای لحظه

  .جلوتر رفتم و صدایم را باالتر بردم

  .کشمکه تو مادرمی خجالت میاز این -

  .هایش را گرفتم و صورتم را نزدیک بردمدست

ها حس من مهم نیست مامان، ی این حرفولی ته همه -

ست. شاید نتونم نجاتش بدم، چیزی که برام مهمه سپیده

بار دیگه دست روش بلند کنی اگر یک دمولی بهت قول می

  .کنیمجا فرار میهر دو از این

  .کمی نگاهم کرد و بعد دو قدم عقب رفت

  .کنم، خیلی هار شدی مریم، خیلیمن شماها رو آدم می-

از اتاق بیرون رفت و من برگشتم که بروم پیش سپیده. 

 دانستم از گریه برایش نفس نمانده. به هر جا نگاه کردممی

ها و آشپزخانه و هر نبود، نه در اتاق، نه سالن، نه زیر پله

زاویه از خانه. وامانده و حیران وسط حیاط زانو زدم و 

  .ای را زمزمه کردم که خودم هم باور نداشتمجمله

 .سپیده رفته-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

252 
 

قدر سرگشته و حیران به اطراف نگاه کردم. تا آن لحظه آن

جا بروم، به بابا دانستم کاحساس عجز نکرده بودم. نمی

دانستم دسترسی نداشتم. بابا شیفت شب بود و حتی نمی

  .نگهبان کدام کارخانه است که به دنبالش بروم

ای که در سبد گذاشته بود های شسته شدهمامان با لباس

ها از اتاق بیرون آمد. از باال نگاهی به من انداخت و از پله

  .سرازیر شد

 نشستی وسط حیاط؟ چت شده؟ چرا تو این سرما -

پوزخندی زد و شلوار بابا را از سبد برداشت و تکاند تا 

  .صاف شود

 رفیقت کجاست؟ -

کسی را نداشتم که از او کمک بخواهم. هوا تاریک شده بود 

و این اطراف آنقدر ظلمات بود که هیچ زنی این موقع از 

رفت. از ترس و نگرانی در حال سکته بودم. خانه بیرون نمی

  .شدم و دور خود چرخیدم بلند

 خدایا کجا برم؟-

های لرزانم را زیر بغلم زدم و سمت مامان رفتم که دست
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هایش را دور طناب گره زده بود و به من نگاه دست

  .کردمی

  .مامان، سپیده نیست-

ی سوی چراغ باغچهاخم هایش در هم رفت. در نور کم

  .هایش دیدشد ترس را در چشمکوچک هم می

 نی چی نیست؟ یع-

ها دویدم. از مامان هم کاری شانه باال انداختم و به طرف پله

  .گشتمرفتم و دنبالش میآمد. باید میبرنمی

 .پالتو را که تنم کردم مامان وارد اتاقم شد

  .گرده، جایی رو نداره برهمیری؟ برکجا می-

ها هایم را وسط پلههایش گوش ندادم. پشت کفشبه حرف

شیدم و به طرف خروجی دویدم و به فریاد مامان باال ک

  .اهمیت ندادم

  .ری، بذار منم بیامتو این تاریکی کجا می-

ای که در را با تمام توان کوبیدم و به اطراف نگاه کردم. گربه

رفت جیغ زد و من ترسیده و بدون از تیر چراغ برق باال می

دم. بوی این که دیگر به اطراف توجه کنم تا سر کوچه دوی
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توانست حالم را بدتر کند. وسط سه راهی زباله هم نمی

ها ایستادم و تا جایی که کورسوی چراغهای سردر خانه

 ها نگاه کردم داد به انتهای کوچهاجازه می

  .بغضم شکست

 سپیده، کجایی؟ -

ی سوپر آقا جواد را انتخاب کردم و شروع به دویدن کوچه

سوزاند. نه دست هایم را حس ام را میکردم. سوز سرد ریه

اختیار و بلند صدایش زدم و دور کردم و نه صورتم را. بیمی

  .خود چرخیدم

  ...سپیده-

ی خلوت پیچید. با دیدن بنر تولد حضرت صدایم در کوچه

ای تعبیه شده بود یاد سقاخانه عباس)ع( که به دیوار خانه

 .افتادم

N.Najmi 

 ۷۱_پارت#

  .تو رو خدا سپیده، سقاخونه باش-

کردم، به خدا، به حضرت ابوالفضل که همیشه التماس می
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گشایم بود و به سپیده. تمام توانم را در پاهایم جمع گره

کرده و به سمت سقاخانه دویدم. از دور که دیدمش بغض و 

هم سرباز کرد. کمی که جلوتر رفتم متوجه کسی  نفسم با

ایستادم و با دقت نگاه کردم،  .شدم که کنارش ایستاده بود

نشناختمش. از ترس این که کسی مزاحمش شده باشد 

  .دوباره دویدم و صدایش زدم

  .سپیده-

چند قدم مانده بود به او برسم که غریبه را شناختم. پسری 

ده ایستاده بود. با ابروهای که در سوپر دیدمش کنار سپی

  .تر برداشتمتر و سنگینهایم را محکمگره خورده قدم

 چیزی شده؟ -

آمد کنار سپیده ایستادم و به پسر که اسمش را یادم نمی

  .خیره شدم

 چیزی شده؟ -

  .پسر لبخندی زد و سر تکان داد

دوستتون رو تنها دیدم، هوا تاریک شده، ترجیح دادم -

 .اشمهمین اطراف ب
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اضطراب گرفته بودم، او غریبه بود و این سقاخانه حداقل 

خواست آسیبی ده متر با اولین خانه فاصله داشت. اگر می

شنید. دست سپیده را کس صدایمان را نمیبه ما بزند هیچ

  .محکم گرفتم

  .ممنون. با اجازه-

  .دست سپیده را کشیدم که صدای پسر باعث شد بایستم

اگر اجازه بدید تا خونه همراهیتون  هوا تاریک شده،-

  .کنم

نگاهی به اطراف انداختم. از تاریکی و تنهایی و این بیابان 

  .ترسیدم، ولی از او که غریبه بود بیشترخلوت می

  .نه ممنون-

دوباره دست سپیده را کشیدم و راه افتادیم. کم کم نفسم 

را  باال آمد. تا خانه نه او حرفی زد و نه من. فقط دستش

از دست دادنش آنقدر ترسانده  .فشردممیان دستم می

 .توانستم به هیچ چیز جز بودنش فکر کنمبودم که نمی

نزدیک خانه که شدیم مامان را جلوی در و در حال قدم 

  .زدن دیدم. با دیدن سپیده دوید سمت ما
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 کدوم گوری بودی؟-

  .اش گذاشتمجلوی سپیده ایستادم و دستم را روی سینه

  .یه امشب رو راحتمون بذار مامان -

دانم در نگاهم چه دید که خودش را کنار کشید و ما نمی

وارد خانه شدیم. وارد اتاق که شدیم نگاهش کردم. 

  .هایش از گریه سرخ شده بودچشم

های خوابش را دستش دادم و خودم لباس عوض لباس

و کردم. جاها را انداختم و دراز کشیدیم. دستش را گرفتم 

 .از سنگینی روزی که گذرانده بودم سریع خوابم برد

. کنار کمد ی سپیده از خواب پریدمنیمه شب با صدای گریه

نشسته بود و زانوهایش را بغل کرده و سرش را روی پایش 

  .گذاشته بود

  .دوزانو به طرفش رفتم و جلویش نشستم

  .آروم باش-

 .داش را روی زانو گذاشت و خیره نگاهم کرچانه

 دونی؟ تو می-

 چی رو؟ -
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هایش هایش را فشرد و دو قطره اشک روی گونهچشم

  .ریخت

دایی از من بدش میاد؟ مگه من چیکار چرا انقدر زن-

 کردم؟ 

ای را که دانستم باید قصهسرم را پایین انداختم. نمی

ای که نباید بودم برایش تعریف کنم یا نه. قصه شنیده

لوک برایم گفت و شاید از همان فهمیدم، ولی خاله ممی

  .روز بود که توانستم فقط کمی مادرم را درک کنم

نفس عمیقی کشیدم و سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. 

  .سریع چهار زانو نشست و خودش را جلو کشید

  .برام بگو مریم-

ای شده گفتم؟ این که یک عشق قدیمی باعث کینهچه می

 فته؟ که آتشش دامن او را هم گر

 .بگو دیگه-

  .کنارش نشستم و به دیوار تکیه دادم

کرده، عمه هم مامان توی یه دهات کوچیک زندگی می-

  .ترین دوستش بودهصمیمی
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  .هایش درشت شدچشم

 پس... پس چرا انقدر از مادر من بدش میاد؟ -

سوی چراغ دستم را روی زانویش گذاشتم و به المپ کم

  .خواب خیره ماندم

استیو از طرف یه شرکت خارجی که با ایران  پدرت،-

های اطراف قرارداد داشته میان که یه پل بین شهر و دهات

شه ریل راه آهن و تا اصفهان بسازن، پلی که بعدا می

شده. یه روز که مامان پل از روی یه رودخونه رد می .رهمی

رفته بوده کنار رودخونه استیو از باالی پل میفته تو آب و 

شده که مامان نجاتش شنا بلد نبوده داشته غرق میچون 

  .دهمی

کرد. لبخندی تلخ روی لبم با دهان بازمانده نگاهم می

  .ای نبودنشست. دوست نداشتم بگویم، ولی چاره

ره و کمک استیو سرش خورده بوده به سنگ و مامان می-

 کنی این کمک کی بوده؟ میاره. حاال فکر می

  .ت و حرف نزدای باال انداخشانه

  .احمد مرادی، پدر من، دایی تو-
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  .قرار خیره شده بود به دهانمهایش کنجکاو و بیچشم

شده که گه احمد داشته از اونجا رد میخاله ملوک می -

ره کمک و استیو بینه و میمامان رو خیس و فریاد زنان می

رفته برن بیمارستان شهر. مامان هم هر روز میرو می

  .دیدنش

  .کردهای دقیق نگاهم میبا ابروی باال رفته و چشم

 دادن؟ چطوری بهش اجازه می-

 .نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

N.Najmi 

 ۷۲_پارت#

و رفتن شهر مدرسه، بابا هم محل کارش تعمه و مامان می-

گه و شهر بوده و ماشین داشته. مامان جریان رو به عمه می

خواد برای مالقات استیو کمکش کنه. عمه هم به آقا می

گه هاش درس بخونن میبزرگ که خیلی دوست داشته بچه

مدرسه کالس گذاشته و باید روزی دو ساعت بیشتر بمونن. 

کنه که بابا برش گردونه. آقا بزرگ به شرطی موافقت می

دونم چطوری، ولی آقا بزرگ، اکبر خان بابا بزرگ من نمی
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گردن ها با احمد برمیکنه و میگه بچهرو هم راضی می

خره شه که عمه روزی دو ساعت فرصت میخونه. این می

  .که برن مالقات بابا

طور خیره به دهانم شنید که اینی شاه پریان میانگار قصه

  .زدمانده بود و حتی پلک نمی

ده هر روز سر ساعت اونها رو برگردونه. بابا هم قول می-

 .فقط این وسط حساب یه چیز رو نکرده بودن

  .هایش خیره ماندسرش را پایین انداخت و به ناخن

 دایی عاشق بابام شد؟ زن-

  .پر بغض سرم را به دیوار تکیه دادم

بابام عاشق مامانم بوده، از همون وقتی که بچه بوده و -

ی عمه. مامان من عاشق استیو بوده، استیو عاشق بازهم

 !عمه

  .لکنت گرفته بود

 ما...مانم چی؟ -

  .شانه باال انداختم

به هر حال یه عشقی بین استیو و عمه بوده که باعث شده -
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دونسته مادر من انقدر استیو رو دوست عمه با اینکه می

 .داره باهاش ازدواج کنه

دیوار تکیه داد. دستش را  بغض کرد و سرش را کنار سرم به

 .گرفتم و چشم بستم

  .لرزیدصدایش می

  .دایی حق دارهپس زن-

  .سری تکان دادم و چشم باز نکردم

شاید حق داشته باشه از دست دوستش ناراحت باشه، -

دونسته مامان چقدر استیو رو دوست داره، حتما عمه می

 کرده هیچیچون بعدها که مامان باهاش بدرفتاری می

گفته. ولی از دست تو نباید ناراحت باشه، به تو چه نمی

  .ربطی داره آخه

هایش ی من گذاشت و دستسرش را روی زانوی تا خورده

 .را دور پاهایم قفل کرد

دایی از مامانم کمک مامان عشقش رو ازش گرفته، زن-

خواسته، اونوقت اون به جای کمک رفته و عشقش رو 

  .دزدیده
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پایم بلند کردم و چرخاندمش طرف سرش را از روی 

  .خودم

حتما استیو هم عمه رو دوست داشته، به هر حال که -

  .کردهاستیو با مامان من ازدواج نمی

  .محکم سرش را تکان داد

  .دایی بودهاین خیانته، مامان دوست صمیمی زن-

  .اش کشیدملبخندی زدم و دستم را روی گونه

ستیو ازدواج کرد و تو ولی من خوشحالم که عمه با ا-

گه کامال شبیه اومدی که بشی خواهر خوشگلم، خاله می

  .پدرتی

 .لبخند تلخی زد و کنجکاو نگاهم کرد

دونسته که مامانت عاشق بابای منه، واال حتما دایی می-

رفت مالقاتش؟ اونم هر روز؟ چطوری باهاش چرا باید می

 ازدواج کرده؟ 

  .اش زدمگونه خندیدم و آرام با دوانگشت روی

دونسته، چون عمه به بابا هم گفته بوده کالس دارن. نمی-

گشتن مدرسه و بابا اونجا رفتن بیمارستان و سریع برمیمی
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کرده. خوشحالم بوده که مامانم رو هر روز سوارشون می

 .بینهمی

  .ناخودآگاه هر دو خندیدیم

عمه خیلی بال بوده سپیده، تو به کی رفتی که انقدر -

 ای دختر؟ ساده

شانه باال انداخت و بعد از چند دقیقه که هر دو در فکر 

  .بودیم صدایش بلند شد

 دایی چرا قبول کرد با دایی ازدواج کنه؟ زن-

های قدیمی گذاشته شد. پدر بزرگ تو قرارها بین دوست-

  .و پدر بزرگ من. دختر حق حرف زدن نداشت

  .لب برچید و دستم را محکم گرفت

دونی چقدر سخت بوده که دائم مامان و بابام رو با هم می-

ی آقا بزرگ دونم همه تو خونهببینه؟ تا جایی که من می

 .کردنزندگی می

  .سری تکان دادم و سعی کردم به سر دردم اهمیت ندهم

استیو کسی رو نداشته، برای همین بابابزرگ موافقت -

رش باشه. کنه ازدواج کنن به شرط اینکه دخترش زیر سمی
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رفته به کنه و طبق رسوم باید میپسرشم که ازدواج می

شه که مامان شاهد تمام اون عشق و همون خونه. همین می

گیره. مخصوصا عالقه بوده و روز به روز بدتر کینه به دل می

که استیو فرهنگ اروپایی داشته و راحت عشق و عالقه این

  .نهداده، ولی بابای من و توجهش رو نشون می

خواب کشید و سرش را روی بالش خودش را به سمت رخت

  .گذاشت

ی کافی عذاب گم. به اندازهدایی نمیدیگه هیچی به زن-

 .کشیده

پتو را روی سرش کشید. ایستادم و به ساعت پر سر و صدا 

  .نگاه کردم. از شش گذشته بود

  .بلند شو، مدرسه دیر شد دختر-

  .زیر پتو بلند شد اش ازتکانی خورد و صدای خفه

  .جون سپیده ولم کن-

  .محکم پتو را از رویش کشیدم و پرت کردم کنار کمد

  .خوابیگم بلند شو، برگشتی میمی-

  .کالفه نشست و ملتمس نگاهم کرد
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  .بذار بخوابم مریم-

هایم را ای باال انداختم و به طرف کمد رفتم تا لباسشانه

  .بردارم

دوست داری یه ساعت دیگه مامان خوای نیا، حتما نمی-

 .بیاد سر وقتت

وقتی روبرگرداندم نبود. در اتاق باز بود و صدای روشویی از 

هایش رسید. لبخندی زدم و لباسها به گوش میپایین پله

خواب ها را جمع کردم. برگشت و با را بیرون آوردم و رخت

  .ی قرمز کوچکش صورتش را خشک کردحوله

  .وردینقطه ضعف گیر آ-

  .شلوارش را پرت کردم سمتش و در هوا گرفت

 .به هر حال مامان هنوز عصبانیه-

N.Najmi 

 ۷۳_پارت#

ها صدایمان زد. جلوی در که رسیدیم مامان از باالی پله

ها را طرف ما گرفت و قمهصبر کردیم تا جلوی در آمد. ل

  .که به صورت سپیده نگاه کند لب زدبدون این
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خوام فکر کنن تو این خونه رنگ به روت نیست، نمی-

 .کشیگشنگی می

 
* 

الی دست سپیده را گرفتم و به سختی خودمان را از البه

ها بیرون کشیدیم. سپیده به دیوار تکیه داد تا از بچه

  .ازدحام کم شود

ی هر روز انقدر عجله دارن آخه، فکر کنن ده برای چ-

  .دقیقه دیرتر تعطیل شدیم

ی دیوار خودمان را کشاندیم تا سر چسبیده به سینه

هایمان ی باریک. وقتی پیچیدیم به خیابان اصلی قدمکوچه

باره سپیده ایستاد. برگشتم و نگاهش را تند کردیم. یک

  .کردم

  .بیا بریم دیگه-

خیابان مانده بود. خط نگاهش را دنبال  نگاهش به آن طرف

کردم و با دیدن پسر دیروزی متعجب برگشتم و به سپیده 

  .نگاه کردم
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 تو آدرس مدرسه رو بهش دادی؟ -

  .خشمگین نگاهم کرد

 ام؟ مگه دیوونه-

  .دستش را کشیدم و راه افتادیم

 گفت؟ دیشب بهت چی می-

 .رسیدی تا اومد جلو تو-

خورد، ها نمیم، چهره و تیپش به مزاحماضطراب گرفته بود

  .خوردبه این منطقه هم نمی

تر شد و او کم کم بچه ها پراکنده شدند و خیابان خلوت

خواستم تا جلوی خانه با ما کرد. نمیهنوز ما را تعقیب می

بیاید. ایستادم و برگشتم نگاهش کردم. روبروی ما دست به 

 .ما نگاه کردسینه ایستاد و با لبخندی بر لب به 

دید که عصبی نگاهش کردم. اگر کسی او را در محل می

  .افتاددنبال ماست، حتما اتفاق بدی می

بدون این که به عواقب کارم فکر کنم دست سپیده را رها 

کردم و عرض خیابان چهار متری را رد کرده و روبرویش 

که حرفی ایستادم. سرش را کمی کج کرد و پیش از این
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  .ستش را روبرویم گرفت تا سکوت کنمبزنم کف د

پدرام کاردان هستم، هجده سالمه، اهل تهرانم. چند -

خیابون باالتر از محل شما یه زمینه که عموی من خریده و 

خواد بسازتش، اومدم تا مقدمات کار رو فراهم کنم. می

 ...قصد مزاحمت ندارم، فقط

دو هایش را در جیب شلوارش فرو برکمی جلو آمد و دست

  .برگرداند سمت سپیدهرو

ی شما رو دیدم دیگه نتونستم بخوابم. از وقتی دختر عمه-

  .همین

دوباره رو به من کرد و با لبخند نگاهم کرد. از رک گویی و 

صراحتش مات مانده بودم. آنقدر محترمانه حرف زد که 

جایی برای اعتراض نگذاشت. نگاهی به سپیده که کنار 

کرد انداختم و دوباره رو به ما نگاه می درخت ایستاده بود و

  .برگرداندم

 ی من هستن؟ دونید ایشون دختر عمهاز کجا می-

ای به ابرو انداخت و به نظرم آنقدر پر جذبه خیلی جدی گره

آمد که با سه سال تفاوت سنی حس کردم در مقابلش یک 
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  .ی کوچکمبچه

ورد من تونید تحقیق در ممن همکار پسر آقا جوادم، می-

طور که من در مورد دختر رو از ایشون شروع کنید؛ همون

 .ی شما از ایشون پرسیدمعمه

این تحقیق رو پدر من باید انجام بدن، و من بگم برای چی -

 باید در مورد شما تحقیق بشه؟ 

  .هایش برق زدلبخندش بازتر شد و چشم

  .به پدر محترم بفرمایید امر خیر-

د سپیده سر خم کرد و دور شد. باد گفت و رو به من و بع

زده به ظاهر برازنده و رقصاند. ماتموهای روشنش را می

فهمیدم. رفت خیره ماندم. احساسم را نمیراهی که می

خندیدیم سپیده خواستگار زیاد داشت و همیشه با هم می

  .زدبار دلم شور میگذاشتیم، ولی اینو برایشان اسم می

ارم آمد و روبرویم ایستاد. از کنار نفهمیدم سپیده کی کن

اش چند تا از دخترهای مدرسه را دیدم که ما را نگاه شانه

تر باید با بابا صحبت زدند. سریعکردند و با هم حرف میمی

کردم، پیش از اینکه این خبر داغ به گوش مادرم می
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  .برسد

  .سپیده دستم را فشرد

 گفت؟ ولشون کن اونا رو، چی می-

  .ضطرابم را یک جا بلعیدم و لبخند زدمتمام ا

  .مبارکت باشه عروس خانم-

گفت خندید و میآمد میبرخالف هر باری که اسم کسی می

کند، سرش را پایین انداخت و تا عاشق نشده ازدواج نمی

 .هایش گل انداختدر آن گونه

راه افتادم و پشت سر من راه افتاد. حرف نزد و همین 

که بخواهم یا بدانم چرا، بغض . بدون اینبیشتر نگرانم کرد

  .گلویم را چنگ زد

جلوی خانه رسیدیم و کلید انداختم که با صدای بابا متوقف 

آلودش نه های خوابی خسته و چشمبار چهرهشدیم. این

  .سپیده را پیش برد و نه مرا

کنارمان ایستاد و در را هول داد. سپیده قبل از همه وارد 

  .با تعجب به او و بعد به من نگاه کرد خانه شد. بابا

 این دختر چشه؟ -
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نگاهم را از سپیده برداشتم و کنار ایستادم تا بابا وارد 

شود. پشت سرش وارد خانه شدم و در را بستم. نگاهی به 

اش به کل از جا ی شکستهپایین در انداختم، انگار تکه

  .شدتر بسته میدرآمده بود که در روان

را روی در گذاشت و با دست دیگرش سرم را  بابا دستش

  .باال کشید

 شماها چتونه؟ -

 .ایگم بابا، االن خستهبعدا بهت می-

مامان روی ایوان آمد و با صدای بلند سالم کرد. بابا به 

طرفش رفت و من از فرصت استفاده کردم تا بروم سراغ 

  .سپیده

ه فرش ها نشسته بود و بخوابها روی رختبا همان لباس

خیره مانده بود. نیازی به سوال و جواب نبود، این 

  .دادزدگی جواب سوال مرا میمات

ای به در زد و هایم را دربیاورم بابا تقهکه لباسپیش از این

 .وارد شد

N.Najmi 
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 ۷۴_پارت#

ه با دیدن بابا از جایش پرید، مثل کسی که کار سپید

خطایی کرده باشد ترسیده به بابا نگاه کرد. ابروهای بابا باال 

رفت و برای چند لحظه به سپیده خیره ماند. جلو رفتم و 

روبرویش ایستادم تا بیشتر از این روی سپیده دقیق 

  .نشود

 خواید؟ چیزی می-

 .دوخته شد نگاه بابا از سپیده کنده و به من

  .بیا بیرون کارت دارم-

های سپیده ام را روی دستبیرون رفت و من مانتو و مقنعه

 .گذاشتم

رو برای وصال  ها رو آویزون کن تا من برم زمینهاین-

  .تون فراهم کنمعاشقانه

اش ام را روی صورتش گذاشت و صدای خندهمانتو و مقنعه

زده کردم هیجانیرا خفه کرد. بیشتر از چیزی که فکر م

کرد و من داشتم جان بود. سپیده داشت ازدواج می

 .دادممی
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** 

کوبید و تخته را به در. آنقدر عصبی بود در را به تخته می

  .که حتی صدای بابا هم درآمد

 چت شده زن؟ -

را روی میز رها کرد. سیب قرمز از سبد  مامان سبد میوه

ی سپیده. مامان افتاد و روی فرش قل خورد تا جلوی پا

  .دست به کمر روبروی بابا ایستاد

این خونه چه خبره، یه دفعه  من که آدم نیستم بفهمم تو-

 گی خواستگار میاد؟سر صبحی میای می

بابا دست روی زانویش گذاشت و از روی زمین بلند شد و 

  .خندان به طرف مامان رفت

چه خانم جان، دو روز پیش فهمیدم، بعدم رفتم تحقیق، -

قدر عجله داره که یه روزه دونستم این پسره انمی

  .جاکشونه ایناشو از تهران میخونواده

های مامان درشت شد. ی تهران چشمبا شنیدن کلمه

هایش از کمر افتاد و به سپیده خیره ماند و سپیده دست

کردم، واال سریع وارد آشپزخانه شد. باید مامان را آرام می
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  .اددکار دستمان می

  .که حرفی بزنم صدای مامان بلند شدپیش از این

 خوای این دخترو بفرستی تهران؟ می-

بابا سیب را از روی زمین برداشت و گاز بزرگی به آن زد. 

بزرگ  داشت و بابا با دهان پر و نیمه باز به لکسیب لک

سیب نگاه کرد. سیب را از دهانش بیرون انداخت و به طرف 

  .آشپزخانه رفت

گه آدمای خوبین، منم به جمشید سپردم آقا جواد می-

  .دم بهشونجا بره تحقیق. الکی که دختر نمیاون

کمی فکر کردم تا یادم آمد جمشید رفیق بازاری بابا است 

کند. رنگ مامان پریده بود و پشت سر و تهران زندگی می

  .زد. جلو رفتم و دستش را گرفتمزیر لب حرف می هم و

ین دختر سر و سامون بگیره مامان، هم اون رو از بذار ا-

  .شهدست خودت خالص کن، هم جون خودت راحت می

موقع مامان جواب نداد و به طرف آشپزخانه رفت. همان

ی سپیده از آشپزخانه بیرون آمد و مامان به عمد تنه

ی سپیده محکم به چهارچوب در محکمی به او زد. شانه
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مد. مامان زهرخندی زد و وارد خورد، ولی صدایش در نیا

آمد، ولی آشپزخانه شد. صدای پچ پچش با بابا می

 .گویندفهمیدم چه مینمی

که چشمش به در سپیده دستم را کشید و در حالی

  .آشپزخانه بود از سالن بیرون رفتیم

  .من لباس ندارم مریم-

  .لبخندی زدم و راه افتادم سمت اتاق

ست داشتی رو برات گذاشتم اون لباس لیموئیه که دو-

  .کنار

لی ام گذاشت و تا اتاق خندید و لیهایش را روی شانهدست

اش شاد بودم، ولی ترس از مامان کرد. از خوشحالی

  .گذاشت به شادی سپیده فکر کنمنمی

پیراهنی که خاله ملوک برایم دوخته بود را از بقچه 

  .درآوردم و بازش کردم روی زمین

  .خوادیه اتو میبفرما، فقط -

هایش را به هم کوبید. درجا هم صورتش با شادی دست

  .نگران شد
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 ده بپوشمش؟ زن دایی اجازه می-

  .پیراهن را از روی زمین برداشتم و سمتش گرفتم

  .بپوش ببینم گشاد نباشه برات. فکر هیچی رو هم نکن-

از اتاق بیرون آمد و با دیدن بابا که جلوی ورودی سالن 

ها گرفته بود و به حیاط اده بود و دستش را به نردهایست

  .کرد به سمتش رفتمنگاه می

  .چی شده بابا؟ تو فکری-

  .لبخندی زد و با نگاهی به سالن صدایش را پایین آورد

ده که برای سپیده گفت نصف طالهاشو میمامانت می-

  .جهیزیه بخریم

ای بابا از هابروهایم باال پرید. مامان که به خاطر بدهی

فروخت؟ طالهایش نگذشته بود، حاال برای سپیده طال می

ای گرفتم که احساس کردم تمام محتویات آنچنان دلشوره

بینی آید. بابا اما با خوشام به سمت حلقم میروده و معده

  .همیشگی خندید و به درخت برهنه از برگ خیره ماند

بونش ملک همونیه که عاشقش شدم، خوش قلبه، فقط ز-

  .تلخه
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کردم. سریع به سمت اتاقمان رفتم. سپیده در باید فکر می

ی کار شده آنقدر های گیپور و یقهپیراهن لیمویی با آستین

ای همه چیز را فراموش کردم. زیبا شده بود که برای لحظه

  .اش بودجلو رفتم و دورش چرخیدم. لباس کامال اندازه

هایم آمد و شت پلکاختیار بود بغض و اشکی که تا پبی

  .بلعیدمش. محکم بغلش کردم

  .قربونت برم من، خیلی خوشگل شدی-

ها و فاصله گرفتم و دوباره نگاهش کردم. برق چشم

  .اش را چند برابر کرده بوداش زیباییهای گل انداختهگونه

 .نگران سمت من برگشت نگاهی به آینه انداخت و

 اد چی؟اگر پدر و مادرش از من خوششون نی-

  .خوابها نشستمرفتم و روی رخت

 .پدر و مادر نداره-

ها خوابچرخید و مبهوت نگاهم کرد. با لبخند روی رخت

زدم و اشاره کردم بشیند. لباسش را عوض کرد و پیراهن را 

 .به چوب لباسی و به باالی در آویزان کرد و کنارم نشست

N.Najmi 
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 ۷۵_پارت#

که پدر و مادرش فوت کردن، چهار ساله بوده که مثل این--

جا ره اروپا، همراه خانومش. اونباباش برای یه قرارداد می

خوان با کشتی برن یه کشور دیگه که برای تفریح می

  .شهکشتی غرق می

  .در جا بغض کرد

  .بمیرم-

  .د خندیدم و روی دستش زدمبلن

یه کم آروم دختر، این حال و روزت رو بذار برای وقتی که -

  .تونه بخوابهگه از عشقت نمیبهت می

سرش را پایین انداخت و خجالت زده لبخند زد. به لباس 

رفت. آویزان به در خیره ماندم. مامان از فکرم بیرون نمی

  .دای در سرش دارفهمیدم چه نقشهباید می

 خب پس با کی میاد؟ -

حواس پرت نگاهش کردم. تازه یادم افتاد حرفم نیمه کاره 

  .مانده

کنه. مثل این با مادر بزرگ و عمو و زن عموش زندگی می-
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  .که عموش یه پسر داره همسن و سال آقا پدرام شما

ی زیرین کمد سری تکان داد و از جایش بلند شد. از طبقه

 .اتو را بیرون کشید

  .س اونم مثل من تنهاستپ-

ها نگفتم بین تنهایی او و تنهایی پدرام فرسنگ به او

ست. نگفتم بابا با پسر آقا جواد صحبت کرده و او از فاصله

رفاهی گفته که بابا را سخت نگران کرده. نگفتم برعکس او، 

  .ی کاردان استی خانوادهکردهپدرام عزیز

  .رداشتماتو را از دستش گرفتم و لباس را ب

  .برو حموم، یه ساعت دیگه میان-

 از اتاق که بیرون رفت خیره به اتو ماندم و زمزمه کردم

 ای تو سرته؟مامان... چه نقشه-

 .بابا وارد اتاق شد

ی آقا جواد یه زنگ به جمشید بزنم، رم از مغازهمن می-

دیروز قرار بود بره محل کار این پسره، امروزم قرار بود بره 

  .گهشون، ببینم چی میتو محل

حواس اتو را پایین سری تکان دادم و بابا بیرون رفت. بی
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آوردم که صدای جیغم بلند شد. رد اتو روی دستم ماند و تا 

مغز استخوانم سوخت. جلوی دهانم را گرفتم که دوباره 

کردم. اتو را کنار صدایم درنیاید، نباید سپیده را نگران می

تین بلندم را تنم کردم. با تماس گذاشتم و بلوز سفید آس

پوست دستم با آستین اشک در چشمم جمع شد. هر طور 

بود بلوز را پوشیدم و دوباره اتو را برداشتم. امشب شب 

 .سپیده بود

* 

ام روبروی مامان با دامن بلند مشکی و بلوز سفید ساده

 .ایستادم

گید سپیده نباشه، حاال چطور سر خواستگاری من می-

 من حتما باید باشم؟ گید می

  .قرمز را به دیوار زد مامان اخم کرد و پشتی

  .طور صالح دونستمتو کاریت نباشه. حتما این-

رفت و بابا خوشحال از این طرف سالن به آن طرف می

صدایش را بلند  رفت. مامان با چشم غرهلبخند از لبش نمی

  .کرد
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د، همچین خواد بیاتو چته مرد؟ حاال یه خواستگار می-

  .ای که انگار سپیده خواستگار نداشتهزدهذوق

هایش را به هم سایید و از ته دل خندید. بابا کف دست

  .محکم سپیده را در آغوش گرفت

ره. گفت مو ال درز درستی این خونواده نمیجمشید می-

هم از محل کار پسر تحقیق کرده هم خونه و ول نکرده، تا 

  .دانشگاشم رفته

  .ی خوبیه. وضع مالیشونم که توپهز خونوادهپسره ا

  .پیشانی سپیده را بوسید و به پهنای صورت خندید

 .سفید بخت شدی دخترم-

سپیده شرمگین سرش را پایین انداخت و مامان با حرص تا 

شد. آنقدر ام بیشتر میآشپزخانه پا کوبید. هر لحظه نگرانی

  .ل نیستدلیشناختم که بدانم سکوتش بیمادرم را می

با صدای زنگ، رنگ سپیده پرید. بابا هراسان کمربندش را 

اش را خیال روسری سه گوش طالییصاف کرد و مامان بی

از روی پشتی برداشت و روی سرش انداخت و محکم گره 

 .زد
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هایش را به پا کرد و رفت که در را باز کند. شال بابا دمپایی

دوباره شال را سپیده را کمی عقب بردم و او لب گزید و 

جلو کشید. پر اخم دوباره شال را عقب دادم و روی 

  .اش مرتب کردمشانه

ها آمد و مامان تا جلوی در سالن رفت و رو صدای بابا از پله

  .به سپیده و با صدای خفه تشر زد

  .برو تو آشپزخونه چشم دریده-

های آشپزخانه باال رفت و غیب شد. سپیده سریع از پله

ان ایستادم. اول دو خانم را دیدم، یک خانم مسن کنار مام

با چادر مشکی گیپور و صورتی نورانی و لبخندی زیبا و 

بخش. آنقدر صورتش متین و محجوب بود که حتی آرام

  .مامان در مقابلش لبخند زد

 مامان سریع خودش را عقب کشید

  .سالم. خوش اومدین، بفرمایید... بفرمایید-

ایش را کنار در جفت کرد و وارد شد. های براق و زیبکفش

خانم دوم که حدس زدم همسر عموی پدرام باشد با مانتوی 

پوش به نظر مجلسی مشکی و روسری مشکی و زرد، خوش
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اول که به نظر مادربزرگ پدرام  رسید. پشت سر زنمی

  .آمد وارد شدمی

  .باعث زحمت شدیم-

 مامان دستپاچه لبخند زد 

 .کنمخواهش می-

لبخند سالم کردم و صورتم از نوازش دست مادربزرگ  با

 .نصیب نماندمهربان پدرام بی

  .سالم عزیزم-

عموی پدرام وارد شد، کت و شلوار مشکی و کراوات قرمز 

اش لبخند به لبم آورد. نگرانی را از یاد بردم و با مشکی

  .نگاه مهربان عمو سر پایین انداختم

  .خوش آمدید-

  .ممنون دخترم-

هایی که آن را سبد گل بزرگ اول وارد شد و فقط دست

هایی بود که نه تنها گرفته بودند را دیدم. سبد گل پر از گل

دانستم، که تا آن روز ندیده بودم. مامان اسمشان را نمی
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  .سریع جلو رفت و سبد را از پدرام گرفت

 .ممنون پسرم، زحمت کشیدین-

N.Najmi 

 ۷۶_پارت#

با کنار رفتن سبد گل تازه پدرام را دیدم. کت و شلوار 

ای و یاسی به او ای و پیراهن یاسی و کراوات سرمهسرمه

ی آخری که دیدمش موهای آمد. برعکس دفعهمی

  .اش مرتب و ژل زده به یک طرف شانه شده بوددودی

لبخند آشنایی رو به من زد و سریع رویش را به مامان 

  .کرد

  .ناقابله-

ی بابا پسری که کنار بابا ایستاده بود دستش را روی شانه

کرد تا بابا اول وارد شود. باالخره گذاشته بود و تعارف می

ی شیرینی در یک دستش بابا پیروز شد و پسر با جعبه

کاش او جای پدرام وارد شد. برای یک لحظه آرزو کردم 

اش بود. موهای مشکی براق که رشته رشته روی پیشانی

ریخته بود، کت و شلوار دودی با پیراهن آبی و کراوات 
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تر از چیزی که بود نشان های آبی او را مسندودی با رگه

 .سن پدرام باشدآمد همداد. صورتش به نظر میمی

ضور من فهمیدم با پسر عموی پدرام روبرو هستم، پس ح

ی شیرینی را به رسید. پسر جعبهزیاد هم بد به نظر نمی

مادرم که تازه سبد گل را کنار سالن گذاشته بود داد و به 

های شد چشمسمت جمع رفت. وقتی از کنارم رد می

ای که انگار به ابروهایش های بلند و گرهمشکی و مژه

اختیار دوخته شده بود آنقدر او را با جذبه نشان داد که بی

 .صدایم را پایین آوردم

  .سالم، خوش آمدید-

آرام و نامحسوس سری تکان داد و به سمت پدرش رفت و 

 .ایستاد. بابا به سمتشان رفت

  .کنم بشینیدخواهش می-

دانستم باید چه کار کنم. مامان چشم نشستند و من نمی

ای به من رفت و به کنار خودش اشاره کرد. نشستم و غره

  .ند مادربزرگ پدرام را با لبخند دادمجواب لبخ

  .پدرام رو به بابا کرد
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  .ام رو معرفی کنماجازه بدید خانواده-

  .به مادربزرگش اشاره کرد

  .ی ماست و تاج سرمونعزیز که بزرگ خانواده-

  .رو به عمویش کرد

 .عمو محمد که حکم پدر من رو دارن-

  .عمویش اشاره کردبه زن

  .حق مادری به گردن من دارن عمو مونس کهزن-

ی پسر عمویش گذاشت و لبخند و دستش را روی شانه

  .زد

رفیق همیشه همراه  کوروش هم که پسر عمو و برادر و-

  .منه

کوروش با ابرویی باال رفته نگاهش کرد و بعد سرش را 

 .پایین انداخت

 بابا لبخند زد 

  .شیمخوشحالیم که باهاتون آشنا می-

شروع به صحبت کرد. از دلیل آمدن پدرام به  عموی پدرام

این شهر گرفته تا وضع آب و هوا و بازار و ... من با نگرانی 
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به آشپزخانه که پشت سرم بود سرک کشیدم تا سپیده را 

ببینم و ندیدم. آمدم بلند شوم و بروم به آشپزخانه که 

چنان فشار داد که ام را گرفت و آنمامان مچ دست سوخته

هایم هجوم اختیار اشک به چشمجم تیر کشید. بیتا آرن

آورد. پر درد دوباره نشستم و ناخودآگاه چشمم به کوروش 

افتاد که چشمش روی دستی که مامان دور مچم حلقه 

کرده بود، قفل شده بود. بعد سرش را باال آورد و با دیدن 

کردم به جای این که خودش را به ندیدن من که نگاهش می

هایم. من چشم دزدیدم و آرام شد به چشم بزند، خیره

مچم را از دست مامان بیرون کشیدم و از او فاصله گرفتم و 

  .یک باره بلند شدم که صدای عزیز بلند شد

 خواد بیاد روی ماهشو ببینیم؟ دختر قشنگ من نمی-

 مامان لبخندی مصنوعی زد 

 .حتما-

  .سرش را رو به آشپزخانه کرد و صدایش را بلند کرد

  .سپیده، دخترم، چایی بیار-

های لرزان قوری را سریع وارد آشپزخانه شدم. با دست
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ها خیره مانده بود. قوری را از دستش گرفته و به استکان

  .ها را پر کردم و سینی را به دستش دادمگرفتم و استکان

  .نریزی-

  .کردرنگش پریده بود و هراسان نگاهم می

  .م نگاهش کردمسینی را عقب کشیدم و محک

هر دلیلی برای این دلهره داری بذار کنار، اگر اون پسر -

خوای باهاش ازدواج کنی نباید دست و پا کسیه که می

 چلفتی به نظر بیای. فهمیدی؟ 

نفس عمیقی کشید و دستش را دراز کرد. سینی را دستش 

 .دادم و شالش را مرتب کردم

  .برو-

م پشتش و زمزمه چرخید طرف در و من دستم را گذاشت

  .کردم

ترسن یه چایی به بینم از دخترایی که میاونی که من می-

  .مهمون تعارف کنن خوشش نمیاد

دوباره نفس عمیقی کشید و سریع به سمت در رفت، پشت 

 .سرش وارد سالن شدم
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  .همه ایستادند، سپیده با خجالت سر بلند کرد

  .کنم بشینیدسالم، خواهش می-

اسش به سپیده بود و متوجه نشستن بقیه پدرام تمام حو

که کسی جز من و سپیده متوجه مکث نشد. پیش از این

پدرام شود، کوروش دستش را گرفت و کشید پایین. پدرام 

نشست و کوروش سرش را نزدیک برد و چیزی گفت که 

پدرام ابرو در هم کشید. کوروش با شیطنت ابرویی باال 

  .ذرایی به سپیده انداختانداخت و رو برگرداند و نگاه گ

سپیده جلو رفت و سینی را جلوی عزیز گرفت و عزیز با 

نگاهی مهربان استکان را برداشت. سپیده با سر پایین 

ی افتاده سینی را گرداند و خدا را شکر کردم که تا لحظه

  .آخر نه دستش لرزید و نه نگاهش به پدرام ماند

  .صدایش زدخواست از سالن بیرون برود که عزیز می

  .بیا پیش من دخترم-

بین خودش و زن عمو جا باز کرد و به سپیده اشاره کرد که 

بشیند. سپیده نگاهی ترسیده به مامان انداخت و من 

هایش بین مامان ناخودآگاه به کوروش نگاه کردم که چشم

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

291 
 

دوید. رو به بابا کرد و دوباره به سپیده نگاه و سپیده می

د چرا سپیده به جای بابا، از مامان کرکرد. حتما فکر می

 .گیرداجازه می

N.Najmi 

 ۷۷_پارت#

عمو و عزیز مامان با سر تایید کرد و سپیده میان زن

های کوروش از نگاه مامان که پر حرص به نشست. چشم

عزیز دست سپیده را  .کرد کنده نشدیسپیده نگاه م

  .های گرفته و مرتبش انداختگرفت و نگاهی به ناخن

  .عمو با لبخند به سپیده نگاه کردزن

 کالس چندمی دخترم؟ -

  .نهم-

عمو دستش را پشت سپیده کشید و به مامان نگاه زن

  .کرد

 همسن دختر شما هستن، درسته؟ -

  .ر کردتاش را محکمی روسریمامان گره

  .مریم من شش ماه بزرگتره، ولی یه کالس میرن-
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  .عمو نگاهی به پدرام انداخت و دوباره رو به مامان کردزن

تره. پدرام و کوروش هم کوروشم ده ماه از پدرام کوچیک-

  .رنیه دانشگاه می

ی سنی هر چه حساب کردم نفهمیدم چطور با ده ماه فاصله

خیال این کنجکاوی به بیروند. هر دو به دانشگاه می

اش کمی آزارم های زیرکانهکوروش چشم دوختم. نگاه

توانست همه چیز را داد. انگار بدون نگاه کردن هم میمی

آمد، نه تر از پدرام میببیند و حس کند. به نظر خیلی بزرگ

از لحاظ چهره، رفتار و نگاهش مثل یک مرد جا افتاده 

  .بود

  .دآقا محمد رو به عزیز کر

 کنید مادر؟ شروع می-

تر گرفت و رو به عزیز لبخندی زد و دست سپیده را محکم

  .بابا کرد

پدرام واسه ما خیلی عزیزه، مونس گفت که بچم سال اول -

رسه که واسش قدر دستمون به دهنمون میدانشگاشه. ان

کنه و درسشم یه خونه بگیریم. پیش عموش کار می
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  .بینینمی خونه. اینم از ظاهرش کهمی

 .دست دیگرش را روی دست سپیده گذاشت

  .مونه نظر شماما عروسمونو پسندیدم، می-

  .بابا سینه صاف کرد که مامان وسط حرفش پرید

واال حاج خانوم، آقا پدرام مشاهلل با کماالتن، شمام که -

ی خوبی هستین، ولی واسه ما سخته مشخصه خونواده

  .دخترمونو بدیم راه دور

دآگاه به کوروش نگاه کردم و پوزخند ریزش اعصابم را ناخو

  .به هم ریخت

 .عزیز با متانت جواب داد

هر دختری باید یه روز بره سر خونه زندگی خودش. این -

شهرو اون شهر نداره. منم که با حاج سلیمون عروسی 

  .کردم از جنوب اومدم تهرون. خیلیم خوشبخت بودم

به بابا نگاه کرد. بابا چشم از مامان کالفه به سپیده و بعد 

  .مامان برداشت و آقا محمد رو به عزیز کرد

ها بهتر نیست این دو تا جوون یک کم با قبل از این حرف-

 هم صحبت کنن؟ 
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اش. بابا نگاهی به مامان سر سپیده چسبید به سینه

انداخت و مامان رویش را برگرداند و من باز خیره به نگاه 

ش از مامان و هر حرکتش جدا کوروش بودم که چشم

  .شد. صدای بابا افکارم را بریدنمی

  .جان، آقا پدرام رو راهنمایی کن به اتاقتون سپیده-

تر از او ایستاد. سپیده از جایش بلند شد، ولی پدرام سریع

های ریز سپیده جلو رفت و پدرام به دنبالش. مامان با چشم

د. یک باره رو به من ها نگاه کرد تا بیرون رفتنشده به آن

 .کرد

توام برو حیاطو نشون آقا کوروش بده تا ما بزرگترا یه کم -

  .حرف بزنیم

ی مبهوت بابا و عمو محمد کندم. دلشوره چشم از چهره

دوباره به دلم چنگ زد. مامان با چشم و ابرو اشاره کرد 

بلند شوم، ولی من از جایم تکان نخوردم تا کوروش را 

هایش را پوشید و رو به من ر دیدم. کفشایستاده جلوی د

  .کرد

 تشریف نمیارید؟ -
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همه بزرگتر من را به این پسر خیلی پررو بود. جلوی آن

کرد. نگاهی به بابا انداختم و او با سر اشاره حیاط دعوت می

  .کرد بروم

ها ایستاده وارد راهرو شدم و از کنار کوروش که باالی پله

 .بود رد شدم

 .ریدتشریف بیا-

توانستم با نگرانی به در سالن نگاه کردم، کاش می

  .هایشان را بشنومحرف

 های مادرتون هستید؟ نگران حرف-

متعجب برگشتم و نگاهش کردم. در اتاق سپیده باز بود و 

ها را تمام کردم و به ها برسد. پلهخواستم صدایم به آننمی

ن سمت حوض رفتم. کوروش کنارم ایستاد و من خشمگی

  .نگاهش کردم

 فالگیرید؟ -

  .ریش مرتبش کشیدپوزخندی زد و دستش را روی ته

برای خوندن افکار شما و مادرتون نیازی نیست فالگیر -

های مادرتون و نگرانی باشم. آدم باید کور باشه که نگاه
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  .شما رو نبینه

آمد. حرفش پررو و با اعتماد به نفس بود، ولی از او بدم نمی

  .و جوابی نداشتم بدهمدرست بود 

  .خدا خودش کمک کنه-

 قدر خرابه؟ وضع ان-

که بخواهم بلند حرف زده بودم. سوال او را بدون این

قدر نگران بودم که برایم اهمیتی جواب گذاشتم. آنبی

کند. هر لحظه انتظار داشتم صدای نداشت او چه فکر می

آمد ایی میداد و بیداد مامان را بشنوم. ولی نه از سالن صد

  .و نه از اتاق سپیده

 خواید حیاط رو نشونم بدید؟ نمی-

متعجب به دور تا دور حیاط نگاه کردم، جز سه درخت 

و حوض رنگ پریده چیزی در  ی خشکخشکیده و باغچه

  .حیاط نبود

  .اگر خیلی به نظرتون جذابه برید خودتون ببینید-

را گرفت  نفس عمیقی کشید و با قامت بلندش جلوی دیدم

 .و مجبور شدم به او نگاه کنم

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

297 
 

دونن باید چیکار ی من میقدر نگران نباشید، خانوادهان-

  .کنن

  .جوابم ناخودآگاه بود

  .طورمامان منم همین-

  .اش چفت شدابروهایش گره خورد و فک استخوانی

خواد از این خونه سپیده پدرام رو دوست داره یا فقط می-

 بره؟

N.Najmi 

 ۷۸_پارت#

قدر ناگهانی و صریح بود که دهانم باز ماند. سوالش آن

کرد، چیزی که مستقیما داشت به رفتار بد مامان اشاره می

 ندیده بود. آمدم لب باز کنم که جلویم را گرفت

نه با شما دشمنی دارم و نه  ببینید مریم خانوم، من-

بینم همون قدر که من نگران طور که میمادرتون. این

تون هستید. فقط پدرامم، شما هم نگران دختر عمه

ی خوام مطمئن شم همون قدر که پدرام به دختر عمهمی

طور ی شما هم دوستش داره. اینشما عالقمنده، دختر عمه
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 .نهکهر مشکلی هم که باشه پدرام حلش می

دانستم اقرارش به از احساس سپیده مطمئن بودم، ولی نمی

  .کسی که حکم برادر پدرام را داشت درست است یا نه

  .از پسر عموتون خوشش میاد-

که لبخند قشنگی و برای اولین بار لبخندش را دیدم. با این

  .آمداش نمیداشت، ولی اصال به ابروهای گره خورده

ذاریم خودشون مشکالت رو . میخب من جوابم رو گرفتم-

  .حل کنن

توانست محکم باشد، کرد. سپیده نمیهمین نگرانم می

توانست از حقش دفاع کند و اگر بابا مثل همیشه تحت نمی

گرفت، سپیده باید قید این ازدواج را تأثیر مامان قرار می

  .زدمی

  .سرش را نزدیک آورد و زمزمه کرد

. شما این جناح رو داشته باشید، ها من و شما رو دارناون-

  .کنیماش رو من و پدرام حل میبقیه

 مگه جنگه؟ -

  .دستی میان موهای مرتبش کشید و ابرو باال انداخت
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گه باید منتظر جنگ های مادرتون که مینگاه شما و حرف-

  .جهانی سوم باشیم

ناخودآگاه به لحن طنزآلودش خندیدم. نگاهش باال رفت و 

  .اق سپیده نشستروی در ات

 گن که تمومی نداره؟ به نظرتون چی می-

اش تمام نشده بود که سپیده از در بیرون آمد. هنوز جمله

حتی از این فاصله هم به خوبی مشخص بود صورتش چقدر 

سرخ شده. پدرام بشاش و خندان پشت سرش بیرون آمد 

و با دیدن کوروش مشتش را به عالمت موفقیت باال برد. 

  .ه به من افتاد، دستش را پایین انداختچشمش ک

خب این اتاق که روبراهه، بریم اتاق جنگ ببینیم چه -

  .خبره

ها باال رفتم و وارد سالن شدیم. در نظر اول به دنبالش از پله

ام کم کرد، ولی ی آرام و خندان عزیز کمی از نگرانیچهره

و عمو ی زنهای مامان و سر پایین افتادهبا دیدن اخم

ی متفکر آقا محمد گلویم خشک شد. سپیده که اصال چهره

ی سالن ایستاد. با ورود حواسش به اطرافیانش نبود گوشه
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 .پدرام، آقا محمد بلند شد و ایستاد

 بریم پسرم؟ -

  .عزیز تیز به آقا محمد نگاه کرد

  .بشین-

آقا محمد دوباره نشست و نفس سنگینش را آزاد کرد. 

ی همه نگاه کرد. کوروش آرام زمزمه هپدرام مبهوت به چهر

  .کرد

معاهده انجام نشد، ببینیم مفاد چی بوده که مورد توافق -

  .قرار نگرفت

ی خندیدن نداشتم، دلم مثل سیر و سرکه حوصله

  .جوشیدمی

  .عزیز رو به سپیده کرد

 چی شد دخترم؟ پسر ما مقبول افتاد؟ -

نکرد. به جای  اش چسبید و لب بازی سپیده به سینهچانه

  .سپیده مامان جواب داد

عرض کردم که حاج خانوم، سپیده رو حرف بزرگتراش -

  .زنهحرف نمی
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بار نگاه عزیز خشمگین شد و رو به مامان کرد، برای اولین

  .ولی در جا لبخند به لب نشاند

  .اولش باید ببینیم این دو تا جوون با هم کنار میان یا نه-

  .وباره عزیز رو به سپیده کردمامان سکوت کرد و د

 چی شد دخترم؟ -

سپیده زیر چشم نگاهی به بابا انداخت. صدایش را به 

  .سختی شنیدم

 .هر چی دایی جون بگن-

  .مامان و عزیز با هم ایستادند. عزیز رو به مامان کرد

  .شما فکراتون رو بکنید، فردا میایم که جواب بگیریم-

 .صدای مامان بلند شد

 زودی؟  به این-

  .عزیز به سمت در رفت و از ابهتش همه ساکت شدند

جا بمونیم، شمام تونیم زیاد اینما از تهرون اومدیم و نمی-

  .که تحقیقاتونو کردین

همه دنبال عزیز راهی شدند. کوروش و من به هم نگاه 

کردیم. نگاه کوروش عصبی و من نگران بودم. همه که از در 
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بالشان رفت و مامان به آشپزخانه بیرون رفتند بابا به دن

  .ی آخر زمزمه کردپناه برد. کوروش لحظه

راضی کنی، واال پدرام شهر  سعی کن یه جوری مامانت رو-

  .ریزهرو به هم می

ها پایین رفتند نفسم را آزاد کردم و رو کردم به وقتی از پله

سپیده که تکیه داده به چهارچوب در سالن به فرش خیره 

  .ودمانده ب

  .جلویش ایستادم

  .کنیمشه، درستش میدرست می-

هایی تار شده از اشک نگاهم کرد. یک پربغض و با چشم

باره بغضش شکست و از سالن بیرون دوید. بابا داشت از 

آمد و عصبی از کنار سپیده گذشت و اهمیتی ها باال میپله

  .وارد سالن شد و فریاد زد اش نداد. پر خشمبه گریه

 کشی؟ و خجالت نمیت-

مامان که انگار منتظر بود، دست به کمر از آشپزخانه بیرون 

  .آمد و فریاد زد

یه جو عقل تو سرت هست مرد؟ پسره بچه تهرونه، اگه -
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خوادش چه پس فردا این دختره دلشو بزنه و بگه نمی

 خاکی به سرمون بریزیم؟ 

های جمع شده در سینی زد و بابا لگدی زیر استکان

ها روی زمین ها به دیوار خورد و شیشه خردهتکاناس

  .پخش شد

چرت نگو، کی واسه دخترش هفتصد هزار تومن مهریه -

  .شه کل این شهرو خریدخواد؟ با این پول میمی

  .قهقهه زد و رو به من کرد

 ...خواست؟ شیربهادونی مامانت چیمی-

م زنگ دهانم باز ماند. هنوز رقم هفتصد هزار تومان تو سر

 .زد که گفت شیربهامی

N.Najmi 

 ۷۹_پارت#

 خوای؟ به این بچه شیر دادی که شیربها می مگه تو-

را از سرش کشید و پرت کرد  مامان جلو آمد و روسری

  .روی زمین

حلقش ریختم. کم خرج داشته  شیرش ندادم، نون که تو-
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 واسمون؟ 

سریع از در سالن سرک کشیدم. هر چند نیازی نبود که 

قدر صدای مامان و بابا بلند بود سپیده گوش تیز کند، آن

ها هم صدایشان را که مطمئن بودم حتی همسایه

 .شنوندمی

تونم شیش ماه دیگه که حرف همونه که گفتم، من نمی-

ی اتاق و به در و بذارم گوشهبرش گردوندن چمدونشو 

ی قدر از این خونوادههمسایه بگم نخواستنش. اگه تو ان

فکستنی خوشت اومده بگو یه پولی بذارن کف دستت که 

قدر واسه چهار قرون طالی من دندون بدهیاتو بدی و ان

  .تیز نکنی

  .ی مامان ایستادبابا جلو رفت و سینه به سینه

 فروشم؟ ترمو میخجالت بکش، مگه دارم دخ-

  .مامان جیغ زد و محکم به صورتش کوبید

همه چیزت، اون دختر اون خواهر لجارته، اون خواهر بی-

  .نه تو

صدای سیلی که پیچید تازه به خودم آمدم. پیش از من، 
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اش بود سپیده به طرف مامان دوید. دست مامان روی گونه

ده را پرت کرد کرد. سپیو کینه به بابا نگاه می و پر از خشم

  .و از در سالن بیرون رفت

  .دستت درد نکنه، همین یه کارو نکرده بودی که کردی-

ی من گذاشت و دنبال مامان دویدم. بابا دست روی سینه

متوقفم کرد و خودش به دنبال مامان رفت. وارد اتاقشان 

 .شدند و در را بستند

ه به طرف سپیده رفتم که هنوز مبهوت به در سالن نگا

  .کردمی

  .شهنگران نباش، درست می-

  .کالفه دستم را پس زد

دایی به خاطر من از دایی کتک گی مریم؟ زنچی می-

 ره؟ کنی یادش میخورد، فکر می

دلم برای مامان سوخت، ولی اگر من هم جای بابا بودم و 

کرد همان کار بابا را کسی به سپیده چنین توهینی می

  .دادمانجام می

  .بشین بهم بگو پدرام چی گفت بیا-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

306 
 

  .نشست و پاهایش را بغل کرد

  .حوصله ندارم مریم-

خودم هم حوصله نداشتم. در سکوت به دیوار روبرو خیره 

ماندیم. وقتی که دیگر چیزی ندیدم فهمیدم هوا تاریک 

شده. بلند شدم و چراغ را روشن کردم. مامان وارد سالن 

یندازد به طرف سپیده شد و بدون این که نگاهی به من ب

  .رفت

  .پاشو برو شامو بکش-

کردم بابا وارد سالن شد و به من که با نگرانی نگاهش می

لبخند زد. سپیده مثل تیر از کمان رها شده برای کشیدن 

 .شام رفت

  .دور سفره که نشستیم مامان با دهان پر شروع کرد

من کاری به عروسیت ندارم. فقط پس فردا نگی -

ی منو دادین رفتم. اگه پس فردا یه چمدون دادن همینطور

  .دستت حق نداری بیای گله کنی

لقمه در دهان سپیده ماند. بابا مشتی سبزی برداشت و الی 

  .نان سنگک گذاشت و لقمه کرد
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  .برنمی گرده-

لقمه را با فشار در دهانش فرو برد. مامان پشت چشمی 

  .نازک کرد و سبد سبزی را جلوی خودش کشید

  .از من گفتن-

نفس من و سپیده با هم آزاد شد. مثل این که مامان کوتاه 

 .آمده بود

خواد برین مدرسه، وایسین اینا اومدن جواب فردا نمی-

ای دعوتشون کنیم واسه شام حلقه بندازن بگیرن یه دفعه

 .دستت تموم شه بره

  .از جایش بلند شد و بشقابش را برداشت

 .ریزه سرمونکلی کار می-

ها را شستیم و به اتاقمان پناه من و سپیده ذوق زده ظرف

بردیم. جاها را انداختم و هنوز دراز نکشیده بودم که صدای 

های آرام سپیده بلند شد. در جایم نشستم و به نفس

رفت صورت زیبا و معصومش نگاه کردم. خواهرم داشت می

ت قدر همه چیز به سرعت اتفاق افتاده بود که من وقو آن

رفت نکردم به احساسم فکر کنم. سپیده که به تهران می
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شدم. بغض چنگ زد به گلویم. موهای ریخته من تنها می

  .شده روی صورتش را با دو انگشت عقب زدم

 ری خواهری؟ من بدون تو چیکار کنم؟ داری می-

نتوانستم بغض را کنترل کنم. سرم را زیر پتو فرو بردم و 

ام بیدارش اشتم تا صدای گریهدستم را روی دهانم گذ

قدر گریه گرفتم. آناش را از او مینکند. نباید دلخوشی

کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. با احساس سوزش دستم 

شد و تا ها کشیده میبیدار شدم. آستین بلندم روی تاول

سوی سوزاند. نشستم و میان نور کماستخوانم را می

ها بزرگتر شده بودند. . تاولخواب به دستم نگاه کردمچراغ

ی کسی که از جلوی اتاق رد شد سوزش را از با دیدن سایه

یاد بردم. آهسته بلند شدم و به سمت در رفتم. صورتم را 

ی مکعبی رنگی چسباندم و چیزی حس نکردم. به شیشه

آرام در را باز کردم و سرم را بیرون بردم و با دیدن مامان 

التش ساکتم کرد. آهسته و خواستم صدایش بزنم که ح

ها ی کوچکی که زیر بغل زده بود از پلهپاورچین با بقچه

داشت و به اطراف نگاه رفت. آهسته قدم برمیپایین می

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

309 
 

کرد. وقتی سرش چرخید سمت اتاق سریع سرم را می

دزدیدم و در را بستم. اضطراب و هیجان قلبم را به تپش 

ه آهسته در را باز کردم انداخته بود. بعد از یک دقیقه دوبار

و ندیدمش. کمی فکر کردم. کجا رفته بود؟ با دیدن نور کم 

اش افتاده بود وارد های ورودیسوی زیر زمین که روی پله

هایم انداختم و آهسته از اتاق شدم، پالتو را روی شانه

ی کوچک زیر زمین ها پایین رفتم. خم شدم و از پنجرهپله

اش ی قدیمیان جلوی صندوقچهبه داخل نگاه کردم. مام

هایش گذاشت و بلند شد و نشسته بود و بقچه را زیر پارچه

 .در صندوقچه را بست

N.Najmi 

 ۸۰_پارت#

نگاهش که چرخید، سرم را دزدیدم. چراغ زیرزمین 

ها رفتم و خودم را پنهان کردم. زیر پله خاموش شد. سریع

وقتی مامان به همان آهستگی که به زیرزمین رفته بود به 

اتاقش برگشت، نفس راحتی کشیدم و جلو رفتم و خیره به 

در زیرزمین ماندم. یعنی چه چیزی را پنهان کرد؟ آهسته 
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وارد زیر زمین شدم و چراغ را روشن کردم و سراغ 

بقچه را باز کردم با دیدن طالها مات صندوقچه رفتم. وقتی 

کرد؟ جا پنهان میماندم. برای چه باید مامان طالها را این

کردم. تنها فکری طور مات و مبهوت به طالها نگاه میهمین

رسید فشار بابا برای به دست آوردن طالها که به ذهنم می

  .بود

حسی باعث شد طالها را بردارم و در صندوقچه را ببندم. 

هایم در کمد رام به اتاق برگشتم و طالها را زیر لباسآ

گذاشتم و دراز کشیدم. هر چه فکر کردم عقلم به جایی 

کردم. دوباره چشم بستم، ولی هر نرسید. باید صبر می

 .کاری کردم خوابم نبرد

  .با طلوع آفتاب از جایم بلند شدم و سپیده را صدا زدم

  .بلند شو، کلی کار داریم-

خوابها را جمع کرد. با هم به سالن ند شد و رختسریع بل

  .رفتیم تا روز را شروع کنیم

صبحانه خورده نخورده مامان لیست خرید را دست بابا داد. 

بابا لیست را گرفت و سپیده شروع به جارو زدن کرد. 
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خرده روی زده بودم، باز هم شیشه که شب قبل جارواینبا

  .زدزمین برق می

ری بودم که بابا با چند کیسه و پاکت وارد مشغول گردگی

ها را کنار در ورودی سالن گذاشت و به طرف اولین شد. آن

  .نفس تکیه زد و چشم بستپشتی رفت و بی

نگران لیوان آبی دستش دادم و کنارش نشستم. مامان به 

  .های خرید اشاره کردکیسه

یارم ها رو بشور. منم برم یه چیزی بسپیده برو این میوه-

 .که با دیدنش چشات چهار تا شه

. صدای در بلند شد. بابا کنجکاو به رفتن مامان نگاه کردم

  .تکیه داده به پشتی سرش را بلند کرد

  .برو در رو باز کن-

ها پایین دویدم و روسری همیشه آویزان به طناب را از پله

برداشتم و روی سرم انداختم. صدای لوالی در و جیغ مامان 

  .هم بلند شدبا 

ی عوضی، حاال کارت به جایی رسیده طالهای منو دختره-

  .ذارمدزدی؟ مو به سرت نمیمی
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که نگاه کنم چه کسی پشت در است دویدم بدون این

ها را باال رفتم و دویدم سمت ها. دوتا یکی پلهسمت پله

 .سالن

کشی؟ کم خوردی و خوابیدی که حاال از خجالت نمی-

 کنی؟ داییت دزدی می

سپیده به در دستشویی چسبیده بود و مات زده به مامان 

کرد. بابا جلوی سپیده ایستاد تا مامان سمتش نگاه می

  .نرود

 گی زن؟ دزدی چیه؟ چی می-

  .مامان با پشت دستش کف دست دیگرش زد

مگه همین دیشب این طالها رو بهت نشون ندادم؟ نگفتم -

 تمشون کنار؟ ی مریم و سپیده گذاشواسه جهیزیه

 بابا سر تکان داد

 خب؟ -

 کشو؟  مگه جلوی چشات نذاشتمشون تو-

  .بابا کالفه داد زد

  .د لب بتکون زن-
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  .مامان دوباره و چند باره دست کوبید

  .نیست، طالها نیست-

بابا حیران به مامان و بعد به سپیده نگاه کرد. مغزم مثل 

ای برسم صدای هکه به نتیجکرد. قبل از اینساعت کار می

  .عزیز از پشت سرم بلند شد

 آمدی شده؟ خیره ایشاهلل، پیش-

داد هایش را ادامه میآه از نهادم بلند شد. اگر مامان تهمت

خورد. با دیدن کوروش که پشت سر همه چیز به هم می

کرد حالم عزیز ایستاده بود و میخکوب به مامان نگاه می

  .کردمبدتر شد. باید کاری می

  .مامان پا تند کرد سمت عزیز

 کنین؟ جا چیکار میشما این-

  .عزیز با آرامش لبخند زد

  .دیشب گفتم که برای گرفتن جواب میایم-

مامان با هر دو دست روی پایش کوبید و سر تکان داد. بابا 

  .رفت سمت عزیز

  .خوش اومدین حاج خانوم-
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  .مامان صدا بلند کرد

دم، ن این دختر رو شوهر نمیچی چی رو خوش اومدین، م-

خوای واسه خودم نفرین بخرم؟ این دختر دستش می

  .کجه

لرزید و رنگ نگاه عزیز روی سپیده نشست که مثل بید می

هایش را درآورد و جلو رفت تا به صورتش نمانده بود. کفش

رسید به سپیده. روبرویش ایستاد و خیره نگاهش کرد. 

آلود نگاهش های اشکهای لرزان و چشمسپیده با لب

آمد. یک باره عزیز چرخید و کرد. صدا از کسی در نمیمی

  .رو به مامان کرد

 فکراتونو کردین؟ -

مامان که انتظار نداشت عزیز همچنان روی حرفش باشد 

  .جیغ زد

شنیدی چی گفتم حاج خانوم؟ من این دخترو شوهر -

ره ، میدم. حاال که بلده دزدی کنه حتما بلده کار کنهنمی

  .خرهکنه لنگه طالهامو دونه دونه میجون می

سنگینی نگاه کوروش اعصابم را به هم ریخته بود و فریادها 
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کردم همه چیز های مامان بیشتر. اگر سکوت میو حرف

  .شدآبرو میگفتم مامان بیشد و اگر میخراب می

دستم را روی سرم گذاشتم تا بتوانم تمرکز کنم، ولی 

  .گذاشتان نمیصدای مام

جا دختری نیست بهتون تشریف ببرین حاج خانوم، این-

  .بدیم

  .ها رفت و نشستعزیز خونسرد به طرف پشتی

 یه چیکه آب که دارین بدین؟ -

مامان کالفه به او نگاه کرد. به سپیده اشاره کردم. با پاهای 

لرزان به آشپزخانه رفت. بابا در سکوت و فکر به مامان 

  .ه بود. کوروش نزدیک شدخیره ماند

 جریان طالها چیه؟ -

 "چیکار کنم؟"که ببینمش نگاهش کردم. بدون این

N.Najmi 

 ۸۱_پارت#

سپیده لیوان آب را به عزیز داد و او با طمانینه آب را سر 

  .زمین گذاشت و رو به بابا کردکشید. لیوان را 
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 گین؟ شما چی می-

نگاه بابا بین مامان و سپیده خط خورد و نهایتا روی عزیز 

  .نشست

اجازه بدین تکلیف این قضیه معلوم بشه، بعد در -

  .خدمتتون هستیم

  .که عزیز حرفی بزند، کوروش جلو رفتقبل از این

 گیرید؟ چرا با پلیس تماس نمی-

هایش قفل شد و حرفش پشت رید و لبرنگ مامان پ

ی کوروش حالم را بدتر کرد. هایش ماند. لبخند موذیانهلب

آمد دیگر آبرویی برای اگر پای پلیس به میان می

  .ماندکداممان نمیهیچ

تر از هر تصمیمم را گرفتم، در آن لحظه آبروی سپیده مهم

کس دیگری بود. پای سرنوشت کسی در میان بود که برای 

هایش را پر شنیدم و چشمهای ته دلش را میبار اول خنده

  .دیدمنور می

به سمت اتاقم دویدم و حس کردم کسی پشت سرم 

  .آید. صدای مامان از سالن به گوشم رسیدمی
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 زنگ بزنم پلیس که همین نیمچه آبرومونم بره؟ -

ها را بیرون ریخته و طالها را در کمد را باز کردم و لباس

و برگشتم سمت سالن. کوروش وسط راهرویی که  برداشتم

کرد ایستاده بود. با دیدن بقچه در ها را به هم وصل میاتاق

اهمیت به او وارد سالن شدم دست من ابرویش باال رفت. بی

گفت سپیده باید تاوان طالها و صدای مامان که به عزیز می

  .را پس بدهد را قطع کردم

  .بیا، طالهات-

های لرزید. چشمش گرفتم. دست و دلم میبقچه را سمت

مامان درشت شده به من دوخته شد. صدا از کسی در 

آمد. یک باره مامان هجوم آورد و بقچه را از دستم نمی

  .قاپید

 از کجا پیداش کردی؟ -

  .رو به عزیز کرد

دیدی حاج خانوم، حتما از کمد لباساشون پیداش کرده. -

  .دزده گم که این دخترمن بیراه نمی

هق ضعیف سپیده اعصاب برایم نگذاشته بود. صدای هق
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  .بابا پر اخم روبرویم ایستاد

 طالها کجا بود؟ -

های قرمز و رنگ نگاهم چرخید روی سپیده که با چشم

زد. روی عزیز که کنجکاو های لرزان هق میپریده و لب

هایش کرد با چشمکرد و روی مامان که سعی مینگاهم می

ط و نشان بکشد و نهایتا روی کوروش که با ابروهای برایم خ

 کرد. بابا فریاد زدگره خورده نگاهم می

  .با توام-

خریدم و لبم لرزید، قلبم لرزید. باید آبروی یکی را می

دانستم در آن لحظه کدام را نجات بدهم. با دیدن نمی

ام را آزاد ی سپیده نفس حبس شدههای مظلومانهاشک

 .را باال دادمکردم و سرم 

  .برای شما برداشتم-

  .خیره نگاهش کردم و او پر اخم نگاهم کرد

  .مامان صدا بلند کرد

 یعنی چی؟-

ولی این دلیل حتی  "بس کن"خواستم فریاد بزنم می
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مامان که از بدهی بابا خبر داشت را قانع نکرد، چه رسد به 

ه ی کاردان. حرفی برای زدن نداشتم. فقط خیره بخانواده

  .مامان نگاه کردم تا بیشتر از آن نپرسد

ها به من دوخته شده بود و صدا از کسی در ی نگاههمه

  .نیامد. بابا اخم تندی کرد و رو برگرداند

طالهاتو بردار و دیگه به این دختر طفل معصوم تهمت -

  .نزن

اش نقش بر آب شده بود به آشپزخانه پناه مامان که نقشه

روی قلبش گذاشت و دست دیگرش را  برد. بابا دستش را

  .به دیوار تکیه داد. سپیده دوید سمت بابا

 دایی جون، خوبید؟ -

  .بابا سری تکان داد و آرام نشست. عزیز رو به من کرد

  .کامش برو یه چیکه آب بیار این مرد بریزه تو-

که به دویدم به آشپزخانه و لیوانی آب پر کردم و بدون این

م برگشتم به سالن. کوروش جلوی بابا مامان نگاه کن

  .نشسته بود

 بریم بیمارستان؟ -
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بابا آرام سر تکان داد و چشم بست. رنگ به روی سپیده 

  .نبود، صدای هقهقش بلندتر شد

  .کنمقدر براتون دردسر درست میمن بمیرم که ان-

  .ی سپیده کشیدبابا چشم باز کرد و دستش را روی گونه

  .ام دایی جونی تومن شرمنده-

دوباره چشم بست. عزیز تسبیحی را از کیفش بیرون 

  .هایش گرفتای را میان انگشتکشید و دانه

 .مرد خونه باید از خبط و خطای عهد و عیالش بگذره-

  .بابا رو به عزیز کرد و صدایش باال رفت

زد منم داشتم این خبطه حاج خانوم؟ اگر مریم حرف نمی-

یده طالها رو برداشته، چه برسه به کردم که سپباور می

  .شما

  .ای از تسبیح تربتش را انداخت و سر تکان دادعزیز دانه

نگران ما نباشین، من یه نگا به چشای این دختر کردمو تا -

  .تهشو خوندم

  .بابا با نگاهی پردرد به سپیده خیره ماند

  .کوتاهی کردم دایی جون، حالل کن-
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ی ابا گذاشت و اشکش از تیغهسپیده سرش را روی دست ب

  .بینی راه گرفت تا روی دست بابا

  .کوروش از جایش بلند شد

  .بهتره ما رفع زحمت کنیم-

  .عزیز تشر زد

  .رمزبون به دهن بگیر، من تا جواب نگیرم نمی-

  .بابا متعجب به عزیز نگاه کرد

 ....یعنی... یعنی هنوزم-

  .حرفش را کالم عزیز قطع کرد

  .بیشترحاال -

  .سپیده نشسته و به عزیز خیره مانده بود

ها، تو صبوری، نه اینکه فک کنی دلم واست سوخته-

تونی بشی همه کس پدرام من. سرش را پایین انداخت و می

ی بعدی تسبیح در دستش چرخید و راهی سر دیگر دانه

  .نخ شد

بچم نه بابا به خودش دید نه مادر. تو ملتفتی درد چیه، -

  .تونی سنگ صبورش بشیمی
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خندید. عزیز رو به بابا هایش میبابا ایستاد. باز هم چشم

  .کرد و ایستاد

  .ولی یه شرطی داره-

  .بفرمایید-

 .عزیز خم شد و کیفش را برداشت

N.Najmi 

 ۸۲_پارت#

با خانومتون آشتی کنین، خوبیت نداره وخت شادی  شمام-

  .کسی با کسی قهر باشه

  .بابا سرش را پایین انداخت و صدایش پایین آمد

  .چشم عزیز خانم-

آید. مامان از دانستم به خاطر سپیده کوتاه میمی

آشپزخانه بیرون آمد، همه به او خیره ماندیم. واقعا مانده 

آبروریزی وسط جمع بیاید و  تواند با اینبودم چطور می

  .حرف بزند

  .شام منتظرتونیم-

  .هایش را به پا کرد و به روی مامان لبخند زدعزیز کفش
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نه، ما ساعت نه میایم که ایشاهلل حلقه بندازیم دست -

  .دخترمون

قدر اصرار کرد تا آخر عزیز کوتاه آمد. اصرار مامان آن

و خوب هم تاثیر مامان برای به دست آوردن دل بابا بود 

قدر ساده و تاثیر پذیر نبود که گذاشت. کاش پدر من آن

  .این حال و روز سپیده شود

  .شان کفش پوشید که عزیز متوقفش کردبابا برای بدرقه

  .دخترام باهامون میان، شما برو پیش خانومت-

 به بابا لبخندی زد و من و سپیده کفش پوشیدیم و

ها سپیده کنار عزیز رفت و ناچار هدنبالشان رفتیم. پایین پل

  .قدم شدممن با کوروش هم

  .کارتون شجاعانه بود-

  .که نگاهش کنم جواب دادمبدون این

 کارم یا اعترافم؟-

  .اش باعث شد نگاهش کنمی خندهصدای خفه

اعترافی که برای حمایت از خانواده باشه و انگ بزنه به -

  .خوادخود آدم، شهامت می
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 .بود، به روی خودم نیاوردمفهمیده 

 .شممتوجه منظورتون نمی-

  .ابرویی باال انداخت و دستش را به گردنش کشید

 .مهم نیست-

خواستم ادامه دهم، جلوی در که رسیدیم عزیز دستش نمی

  .ی سپیده کشیدرا روی گونه

  .کنهغصه نخوریا، ایشاهلل پدرام همه خستگیاتو درمی-

سرش را پایین انداخت. عزیز  سپیده محجوب لبخند زد و

  .رو به من کرد

  .خوب کاری کردی مادر-

  .پای سپیده وسط بود عزیز خانم-

 .سرش را تکان داد

تونستی مامانتو پیشکش کنی و نه سپیده درسته، نه می-

  .رو

ترسیدم، ولی برای سپیده همین باید از این خانواده می

  .را پایین آوردم خانواده الزم بود. کمی جلو رفتم و صدایم

  .دمپای پیشکشی که وسط باشه، جونمم برای سپیده می-
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عزیز با لبخند نگاهم کرد و بعد نگاهش چرخید سمت 

  .کوروش

  .لنگه خودته-

لبخند کوروش و نگاه تیز عزیز باعث شد باخجالت سرم را 

  .پایین بیندازم

عزیز خداحافظی کرد و بیرون رفت. کوروش که از کنارم رد 

  .شد لب زدیم

  .کس مثل من نیستجدی نگیر، هیچ-

که جوابی به ذهنم برسد با عزیز دور شدند. من پیش از این

و سپیده وارد شدیم و در را بستم. دست سپیده را 

  .کشیدم

  .تموم شد عروس خانوم-

بار نه های مامان تمامی ندارد، ایندانستم نقشهولی نمی

 .برای سپیده، برای من

N.Najmi 

 ۸۳_پارت#
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ی شام را من و سپیده جمع کردیم. تمام آشپزخانه پر سفره

ای به سپیده انداختم و شده بود از ظرف. نگاه درمانده

  .صدایم را پایین آوردم

  .شوریها رو خودت میی اینهمه-

ها گذشت و ده لبخند زنان از میان قابلمه و ظرفسپی

  .سینی چای را آماده کرد. صدای مامان کنجکاوم کرد

مونه دوری سپیده ما مشکلی نداریم حاج خانم، فقط می-

  .، شمام حق بدین نگران دخترمون باشیماز خونوادش

سریع به سالن رفتم، باز مامان شروع کرده بود و کاش 

خواهد چه سنگی ای کشیده و میهفهمیدم چه نقشمی

  .بیندازد

اش را ی روسریمامان قری به سر و گردنش داد و گره

  .تر کردمحکم

برای یه مدتی مریمم باید با سپیده باشه تا خیالمون از -

  .بابت دخترمون راحت بشه

فهمیدم. دهانم از تعجب باز ماند. معنای حرفش را نمی

زدم و با سپیده ام را میادهیعنی من باید قید درس و خانو
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 رفتم؟ به تهران می

کوروش زیر چشم نگاهی به من انداخت و نامحسوس سری 

به تاسف تکان داد. عزیز در فکر و آقا محمد مبهوت 

  .سکوت کردند

به بابا نگاه کردم و با دیدن سکوتش فهمیدم مامان قبالً 

 .موافقت او را جلب کرده

  .ند کردبرای اولین بار کوروش سر بل

 دید عزیز جون؟ اجازه می-

عزیز سری تکان داد و به کوروش خیره ماند. چقدر روی 

گذاشتند سر کردند که میشان حساب میسالهپسر هفده

 !چنین تصمیم مهمی نظر بدهد

 .شهاگر بیان خونه خودمون مشکل حل می-

  .متوجه منظورش نشدم. بابا سریع جواب داد

  .ین براشونگیرفرمودین خونه می-

ست. در حال حاضر عزیز طبقه اولند و خونه چهار واحده-

  .ما طبقه دوم. طبقه چهار هم خالیه

 آقا محمد سری تکان داد 
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 منظورت چیه؟ -

تونن برن طبقه سوم و مریم خانم پدرام و سپیده خانم می-

  .چهارم

  .عمو مونس ابرو گره زدزن

  ...یعنی-

  .کوروش حرفش را قطع کرد

  .کنیم مامانبعدا صحبت می-

خواست بگوید که کوروش نفهمیدم زن عمو چی می

  .جلویش را گرفت. حس بدی داشتم

  .آقا محمد رو به بابا کرد

مشکلی نیست. نظر کوروش صائبه، اتفاقا ما هم خیالمون -

ها هستیم و هم با وجود مریم شه، هم نزدیک بچهراحت می

 .کننمیخانم، سپیده جان احساس غریبی ن

ی در پدرام از زیر چشم نگاهی به سپیده که در آستانه

کرد آشپزخانه ایستاده بود و مضطرب به جمع نگاه می

 .انداخت

  .من مشکلی ندارم-
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عزیز تسبیحش را گرداند و با استغفاری بلند به بابا نگاه 

  .کرد

  .باشه حاج آقا-

خیلی  دهانم از حیرت باز مانده بود، دوری از سپیده برایم

خواستم اول زندگی مزاحمش باشم. با سخت بود، ولی نمی

خشم به مامان نگاه کردم، به چه حقی برای من تصمیم 

 گرفتند؟ می

دهان باز کردم مخالفت کنم که سپیده دستم را کشید و 

  .وارد آشپزخانه شدیم

  .ستدایی دنبال بهونهجون سپیده هیچی نگو، زن-

کردم. حقارت مینفسم را حبس کردم، احساس 

توانستم سکوت کنم. نان خور پدرام بودن، سربار خانه نمی

ای که برای سپیده داشتم را اش بودن تمام شادیو زندگی

  .سوزاند

ی شوهر تونم بیام بشینم سر سفرهتونم سپیده، نمینمی-

ات. شما اول زندگیتونه، درست تونم بیام تو خونهتو. نمی

  .نیست
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به سالن بروم که سپیده به دستم چنگ زد. برگشتم دوباره 

درد در دلم پیچید. دستم را روی دستش گذاشتم و سعی 

هایم را مهار کنم. کردم اشک هجوم آورده پشت پلک

  .نگران سرم را باال گرفت

 چی شد مریم؟ -

فقط توانستم سر تکان دهم. سریع آستینم را باال داد و با 

هایش جلوی دستدیدن دستم که وضعش بدتر شده بود 

  .ها سفید شده بوددهانش قالب شد. دور تا دور تاول

 .آستینم را پایین دادم

  .شهخوب می-

  .شه؟ دستت چرک کردهچی چی رو خوب می-

  .خواست به سالن برود که جلویش را گرفتممی

کنه و نامزدی تو خراب سپیده، مامان بفهمه شلوغش می-

  .شهمی

  .اخم کرد

  .به جهنم-

  .دلم برایش ضعف رفت و محکم بغلش کردم
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برای تو مهم نیست، برای من که آرزومه حلقه دستت -

 .ببینم مهمه؛ خرابش نکن

  .با اخم از آغوشم جدا شد

  .باشه-

  .کردمباید فکری به حال رفتنم به تهران می

 .خوام بیامسپیده خودت یه جوری درستش کن، نمی-

  .شپزخانه تکیه دادشانه باال انداخت و به دیوار آ

دایی تصمیمی گرفته که خوشحالم راستش اولین باره زن-

 !کرده، چرا باید برم خرابش کنم؟

تیز و پرخشم نگاهش کردم. ابروهایش را چند بار باال و 

  .پایین انداخت

  .جون سپیده اذیت نکن-

به نگاه ملتمسش خیره ماندم. نفسم را آزاد کردم و سر 

  .تکان دادم

  .گردم خونهکی دوماه, بعد برمیفقط ی-

  .سریع سرش را به عالمت موافقت تکان داد

  .باشه... باشه فدات بشم-
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  .صدای عزیز سپیده را به سالن خواند

  .سپیده جان، بیا دخترم-

سپیده و پشت سرش من وارد سالن شدیم. دستم آنقدر 

 .طاقتم کرده بودسوخت که بیمی

N.Najmi 
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آستین را کمی از دستم فاصله دادم و تکان دادم تا کمی 

  .هوا بخورد

  .بیا دخترم، بشین پیش من-

سپیده دامن بلندش را کمی جمع کرد و به سمت عزیز 

رفت. کت و دامن سفید مامان کمی برایش گشاد بود و 

  .لندب

کنار عزیز نشست و سرش را پایین انداخت. عزیز دستش 

  .را گرفت

 قراره پیش ما زندگی کنی، طبقه باالش. اذیت که نیستی؟ -

  .سپیده با حجب نگاهش کرد و سر تکان داد

  .خیلی هم خوبه عزیز خانم-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B8%DB%B4
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

333 
 

  .مهریتم میشه یه خونه-

گره خوردن ابروهای آقا محمد و همسرش را دیدم. پدرام 

ی مبهوت مامان نگاه و کوروش به چهره زدبخند میل

  .خندیدکرد. بابا اما تمام صورتش میمی

  .دستتون درد نکنه حاج خانوم-

 مامان پشت چشم نازک کرد 

 همون پیش خودتون دیگه؟ -

  .بار پدرام جواب دادکوروش سرش را پایین انداخت و این

 .ونهیه خونه هفتاد متری نوسازه که اطراف خودم-

  .قرارمون این نبود حاج خانوم-

  .که عزیز جوابی بدهد کوروش رو به مامان کردپیش از این

شما فرمودین هفتصد هزارتومن، قیمت این خونه باالتره -

خوایم مطمئن شیم چیزی که مال سپیده خانم. فقط می

  .شهخانمه، به نام خودشون می

داشت که  قدر رک و صریح به طمع مامان اشارهحرفش آن

های بابا پراند. مامان رو برگرداند. ولی پدرام لبخند از لب

  .سریع قضیه را جمع کرد
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 پس همه چیز حل شد دیگه؟ -

ای از کیفش عمو مونس دست در کیفش کرد و جعبهزن

ای ی سرمهبیرون آورد و به دست عزیز داد. عزیز جعبه

  .مخمل را باز کرد و رو به بابا کرد

  .حاج آقا با اجازتون-

  .صاحاب اختیارین-

عزیز گردنبند سنگین زمرد را گردن سپیده انداخت و من 

ی مامان هم نتوانست غرهناخودآگاه دست زدم. حتی چشم

ساکتم کند. پشت سر من همه کف زدند. سپیده دستش را 

 .روی گردنبندش گذاشت و لبخند زد

* 

ه هایش کشید و به ساعت نگاخاله مریم دستی روی چشم

  .ای زد و از جایش بلند شدکرد. لبخند خسته

  .بلند شو دختر، ساعت از پنج گذشته-

  .قرار نگاهش کردمبی

 .قطع کردید خاله دقیقا همون جایی که نباید حرفتون رو-

 به سمت اتاقش رفت 
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دو ساعت دیگه باید شرکت باشم، ساعت هشت جلسه -

  .داریم

  .جلوی در اتاق رو به من کرد

ز حموم میام صبحانه رو آماده کن عزیزم. دیشبم شام تا ا-

 .نخوردیم، کم مونده ضعف کنم

گنگ  وارد اتاق که شد به آشپزخانه رفتم. هنوز گیج و

توانستم زندگی مامان بودم. حتی در بدترین حالت هم نمی

  .تصور کنم که مامان آنقدر آزار دیده باشد

اش خیره غ آبیکتری چای ساز را پر از آب کردم و به چرا

توانستم تصور کنم سر آن عشق ماندم تا جوش بیاید. نمی

بار دیدن ایجاد شده بود چه آمد ای که فقط با یکو عالقه

که مامان به بابا خیانت کرد. سر کوروش چه بالیی آمده بود 

اش که دست از حمایت بابا شست و وارد زندگی خصوصی

 .شد

گفت فکر ساله می تمام مدتی که خاله از کوروش هفده

کنم مردی که در شناختمش تصور میکردم اگر نمیمی

قدر با اعتماد به نفس و حامی بوده، االن هفده سالگی آن
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  .باید مردی باشد که همه آرزوی داشتنش را داشته باشند

های های بلند و چشماش با مژهی استخوانیای چهرهلحظه

 .ایم نقش بستهاش جلوی چشمنافذ و موهای جوگندمی

N.Najmi 
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قرار برگشتن به خانه ای که باعث شد بیاز احساس دلتنگی

  .شوم متنفر بودم، از خودم، از حسم، از کوروش

اش پرید. چای را دم کردم و کتری جوش آمد و شاسی

ام بلند شد. های یخ زده رفتم که صدای گوشیراغ نانس

متعجب به ساعت نگاه کردم. ده دقیقه به شش صبح بود. 

عمو بد شده که حال زنهجوم بردم سمت کیفم، با فکر این

تمام محتویات کیفم را روی کاناپه خالی کردم و با دیدن 

  .اسم صدف روی گوشی خط را آزاد کردم

 چی شده؟ -

  .رصبح بخی-

 .دور خودم چرخیدم

 گم چی شده؟ می-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B8%DB%B5
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

337 
 

  .صدایش بغض داشت

کوروش و عمو بحثشون شد، کوروش از خونه رفت بیرون -

  .نیومد و شبم

نفس راحتی کشیدم و روی کاناپه افتادم. شروع کردم به 

  .جمع کردن وسایل کیفم

 شش صبح زنگ زدی که بگی کوروش نیومده خونه؟ -

  .حالش خوب نیست عسلعمو تا صبح نخوابید، زن-

 .از جایم پریدم

 چشه؟ -

ره، ولی حالش بدتر از یه گه فقط سرش گیج میمی-

گه ده، میگیم بریم بیمارستان گوش نمیست. میسرگیجه

  .شهکوروش میاد نگران می

سریع به طرف جالباسی جلوی در دویدم. پالتو و شالم را 

 برداشتم 

 .دارم میام-

  .جلوی در حمام ایستادم

  .خاله-
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 صدای دوش قطع شد 

 چیه؟ -

 داره بره؟  کوروش کجا رو-

 .صبر به در کوبیدمجواب نداد و من بی

  .خاله جواب بده-

در را باز کرد و از پشت در خم شد و دستش را روی صورت 

 .اش کشیدکفی

 چی شده؟ -

  .شما بگید-

باز هایش کشید و پلکهای چشمدوباره دستش را روی کف

 .کرد

  .پیش پوریا-

 پوریا کیه؟ -

کرد، یکی از دوستای قدیمیشه. قبال تو شرکت کار می-

 چی شده عسل؟ 

 .پالتو را پوشیدم و شالم را روی سرم انداختم

 ای ازش دارید؟ شماره-
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 .دیگر نپرسید و وارد حمام شد

  .صبر کن االن میام-

کالفه و مضطرب طول و عرض اتاق را باال و پایین رفتم تا 

اش را گره زد و به ی خاکستریون آمد. کمربند حولهبیر

 .سمت سالن رفت

 خوای بگی چی شده؟ تو گوشیمه، نمی-

  .دنبالش راه افتادم

عمو کوروش با عمو دعواش شده گذاشته از خونه رفته. زن-

  .حالش بده

اش را از روی میز تر شد و گوشیهای خاله سریعقدم

 .برداشت

 زنی؟ چرا به خودش زنگ نمی-

  .دهاز دیشب جواب نمی-

  .گیرمتو بگیرش، اگر جواب نداد با پوریا تماس می-

ی کوروش را گرفتم و شروع کردم قدم زدن. با هر شماره

 .رفتماند صدایم باالتر میپاسخ میزنگی که بی

گه مادرش مریضه چقدر این مرد از خود راضیه، نمی-
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 .دهره و گوشی رو هم جواب نمیذاره میمی

اختیار صدایم آمدم گوشی را قطع کنم که خط آزاد شد. بی

  .باال رفت

  .دهکجایی؟ مادرت داره از دستت جون می-

 .هایم قفل زدشناختم به لبصدای مردی که نمی

  .سالم خانم-

  .س... سالم-

  .گیج به خاله که کنجکاو به من خیره مانده بود، نگاه کردم

  .شمن پوریا هستم، دوست کورو-

تر از قبل روی کاناپه نشستم و شال را از سرم گیج

  .انداختم

اش که کوروش خواب است که پوریا جواب گوشیبا فکر این

  .تر صدایم را باال بردمرا داده، عصبی

 .لطفا بیدارشون کنید-

کوروش خواب نیست خانم. ببخشید، از دیشب و با توجه -

با آقای کاردان به حال خانم کاردان هر چقدر سعی کردم 

تماس بگیرم نتونستم خودم رو راضی کنم؛ کوروش هم 
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  .ای تماس بگیرمنذاشت با شخص دیگه

  .هایم یخ زدهایش نفهمیدم، فقط دستچیزی از حرف

 چی شده؟ -

ی من تصادف نگران نشید، دیشب کوروش جلوی خونه-

  .گم جای نگرانی نداره، حالش خوبهکرد. بازم می

، خاله گوشی را از دستم گرفت و من گیج زبانم بند آمد

های ی کاناپه جمع شدم و به صورت مضطرب و لبگوشه

  .سر و سامان چرخیدلرزان خاله نگاه کردم و فکرم بی

تصادف کرده. اگه حالش خوب بود خودش جواب گوشیش "

داد، تصادف کرده، حالش بده، کوروش حالش بده، رو می

  "تصادف کرده

ی روی کاناپه به خودم آمدم. خاله به با پرت شدن گوش

 .طرف اتاقش دوید

  .صبر کن بپوشم-

  .سوختمی پالتو را باز کردم، داشتم میمن دکمه

  .برنش اتاق عملدارن می-

  .ی مبل انداختمپالتو را از تنم درآوردم و روی دسته
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  .از دیشب گوشیش شارژ نداشته-

  .ختمهایم را درآوردم و روی پالتو انداجوراب

کشید از اتاق که شالش را روی موهای خیسش میدر حالی

 .بیرون آمد

حاال که خیالشون راحت شده وضعیتش ثابته دارن -

  .برنش اتاق عملمی

شال را برداشتم و خودم را باد زدم. خاله متعجب نگاهم 

  .کرد

 چرا لباسات رو درآوردی؟ -

 .شانه باال انداختم

  .خوام برم خونه دیگهمی-

  .نزدیک شد

 خوای بری خونه؟طوری میاین-

گشتم. خاله پالتو را به دور خودم چرخیدم، دنبال پالتو می

  .دستم داد

عسل، کوروش حالش خوبه، فقط دستش پالتین -

  .خوادمی
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نفهمیدم برای چندمین بار این  "کوروش تصادف کرده"

  .جمله در ذهنم تاب خورد تا معنایش را فهمیدم

دی چرا انقدر سرخ بریم، بعدا برام توضیح می باید زودتر-

  .شدی

  .دنبالش دویدم

 .گرممه-

گر خاله ندادم و به جای استفاده از اهمیتی به نگاه کنکاش

 .دویدم آسانسور، از پله ها پایین

عمو تمام مسیر در سکوت سر شد. ذهنم بین کوروش و زن

ها را آنهای لرزانم انداختم و خورد. نگاهی به دستتاب می

در هم گره زدم تا لرزششان را کنترل کنم، ذهن و قلبم را 

 .هم

N.Najmi 
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رفتم. خاله روی نیمکت پشت در اتاق عمل باال و پایین می

یا به سمتم آمد نشسته بود و به سقف خیره مانده بود. پور

  .و راهم را سد کرد
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که ببرنش تو اتاق عمل حالش نگران نباشید، قبل از این-

  .گه عملش سخت نیستخوب خوب بود. دکترشم می

ام کوبیده ی سینهسر و سامان به قفسهقلب من اما بی

ی خانه را اختیار گوشی را برداشتم و شمارهشد. بیمی

  .اب دادگرفتم. بعد از دو بوق صدف جو

  .معلومه کجایی؟ ساعت دهه -

  .عموگوشی رو بده زن-

  .حواست کجاست؟ شماره پایین رو گرفتی-

سرم را به دیوار کاشی سفید تکیه دادم و به مهتابی پر نور 

  .راهرو خیره ماندم

  .گوشی رو بده عزیز-

 چی شده عسل؟ -

  .گوشی رو بده عزیز-

  .دستتکنی، گوشی وقت آدم حسابم نمیهیچ-

کمی بعد صدای دلنشین عزیز در گوشی پیچید. چه 

 کرد؟ خاصیتی در صدایش بود که آرامم می

 الو-
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  .سالم عزیز جون-

 سالم مادر. خوبی؟ -

های سر پایین انداختم و سر کفشم را روی درز سرامیک

  .کنار هم چیده شده کشیدم

 خونی؟ عزیز، یکی از اون نماز حاجتات برام می-

 آمدی شده؟ نم مادر، پیشخومی-

کرد در محیط پیچید. صدای زنی که دکتر کمانی را پیج می

دانستم کجا بروم دستم را روی دهانی گوشی گذاشتم. نمی

  .که عزیز صدا را نشنود

  .عسل-

  .جانم عزیز-

  .بغض داشت، من هم

 حالش خوبه بچم؟ -

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بغضم را پیش از اینکه 

  .هایم باز کند فرو دهماش را در چشمهبقچ

 .خوبه عزیز. مطمئن باش-

  .خونم مادر، توام خبر برسونهمین االن می-
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  .چشم عزیز-

  .عمو افتادمکردم که یاد زنداشتم قطع می

  .عزیز-

 بله؟ -

  .عمو بگید که بیشتر از این نگران نشهیه چیزی به زن-

  .ملتفتم مادر. باشه-

کردم و انداختم در کیفم و به تابلوی لیست گوشی را قطع 

  .پزشکان خیره ماندم. پوریا نزدیک شد

  .حال خانم کاردان خوبه؟ کوروش نگرانش بود-

که به خودم بیایم بغضم سر سری تکان دادم و پیش از این

باز کرد. طول راهرو را دویدم و به صدای خاله که 

  .اهمیت ندادمزد ی بیمارها اسمم را فریاد میمالحظهبی

 .جا باشمخواستم ایننمی

از بیمارستان بیرون رفتم و یک راست به سمت نیمکت 

  .های ورودی رفته و نشستمکنار پله

  .هایم را میان زانوهایم گذاشتم و تاب خوردمکف دست

خوای حالیم کنی؟ کنی، نه؟ چی رو میداری امتحانم می-
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  .دونمدونم. خوب میبه خودت قسم می

اش روی سرم افتاد، سرم را باال ای که تیرگیضور سایهح

کرد. دوباره سرم کشید. خاله با ابروهای باال رفته نگاهم می

  .را پایین انداختم

 دونی؟ مطمئنی می-

گیج نگاهش کردم. کنارم نشست و دستش را پشت سرم و 

 .تکیه داده به پشتی نیمکت گذاشت

  .زدیداشتی بلند حرف می-

 .ام فرو رفتو سرم بیشتر در یقه لب گزیدم

 نگفتی؟ -

 چی رو؟ چه برداشتی از حرفم داشتی خاله؟ -

  .هایم نشستنگاه لطیف و مهربانش روی چشم

من خیلی وقته نه از حرفت، از بغضی که داری، از این -

تردیدی که تو چشماته، از خشمی که معلومه کامال 

حساست کردم خودت اشخصیه فهمیدم چته؛ فقط فکر می

  .دونیرو نمی

 کدوم احساس؟ -
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هایم. کمی بعد نفس تر دوخته شد به چشمنگاهش مهربان

  .عمیقی کشید و از جایش بلند شد

رسونه به چیزی که ی امتحانات خدا یا تو رو میته همه--

سازه، این فرصت رو از واقعا هستی و یا از تو آدم بهتری می

  .دست نده

بهوت باقی گذاشت. اگر خاله برگشت و دور شد و مرا م

های سال مریم در این مدت کم توانسته بود حسی که سال

ای که روحم سوزاند بخواند و یا کینهی قلبم را میبود ریشه

را سیاه کرده بود ببیند، پس عزیز یا کوروش باید خیلی 

چیزها را فهمیده باشند. آه از نهادم برآمد. نباید دست و 

ها یا حرکاتم مهر تایید بر ، نباید با حرفکردمپایم را گم می

  .زدمحدسشان می

از جایم بلند شدم و محکم به بیمارستان برگشتم. وارد 

راهروی ورودی اتاق جراحی که شدم خاله و پوریا را 

مشغول صحبت با دکتر دیدم. دویدم و وقتی رسیدم که 

  .دکتر رفت

 چی گفت خاله؟ -
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  .خندیداش میتمام چهره

رو شکر عمل موفقیت آمیز بوده، یک کم دیگه خدا -

  .میارنش بخش

هایم را دور گردنش حلقه کردم و اختیار دستزده و بیذوق

  .بوسیدمش. دستش را آرام پشتم کشید

  "خوای خوددار باشی؟طوری میاین"

همه ای برای اینآرام از خاله جدا شدم و سعی کردم بهانه

  .ذوق و شوق بتراشم

  .شهز راحت میخیال عزی-

  .و پهنش را باال انداخت و خندیدابروهای مشکی 

  .باشه، تو برو خبر بده-

ی خانه را چرخیدم و گوشی را از کیفم درآوردم. شماره

 .گرفتم و از خاله دور شدم

N.Najmi 

 ۸۷_پارت#

یک ساعت بعدی را در راهرو قدم زدم. خاله برای گرفتن 

اتاق خصوصی رفته بود و من به در اتاق عمل خیره مانده 
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بودم تا بیاید. بیاید و یادم بیاورد قلبش را به مادرم داده 

مان آورد و بود و نباید فراموش کنم چه بالیی به سر زندگی

  .رفت

د و دیدم هنوز وقتی روی برانکارد از اتاق بیرون آم

است, همه چیز از سرم پرید. یادم رفت  هایش بستهچشم

شده، اش به مادرم دوخته میهای مشکیروزی چشم

  .کردههایش دوستت دارم را برای او زمزمه میلب

کنار برانکارد راه افتادم و سعی کردم به یاد آورم چطور بعد 

  .از سپیده همه چیز و همه کس را فراموش کرد و رفت

بهیار از روی برانکارد  خاله جلوی اتاق ایستاده بود. دو

  .بلندش کردند و روی تخت گذاشتند

 هوشه؟ چرا هنوز بی-

 .های بهیار خیره شدم تا جواب خاله را بدهدمنتظر به لب

 .کشهبه هوش اومد، حاال تا کامال به هوش بیاد طول می-

  .به من کردها بیرون رفتند. رو خاله سری تکان داد و آن

  .اینم آقا کوروش شما-

  .آمدمقصد آزارم را داشت و من نباید کوتاه می
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گه از خیلی وقت پیش اسمش به نامتون خاطراتتون می-

 .خورده بوده

کشید. کنار تخت ایستاده بود و پتو را روی کوروش می

 .برعکس انتظارم خندید

د خواست. برای همین من رو فرستامامانم همین رو می-

خواست کوروش رو به من عادت تهران، به خیال خودش می

گفت خدا رو چه دیدی، شاید دختر بده و من رو به اون. می

  .منم بشه عروس کاردان

 واقعا؟ -

سر پتوی سبز و ضخیم را تا زد و روی صندلی همراه 

  .نشست

ست دیگه، بهترین خواستگار من بله، آرزوی مادرانه-

ها بود، اون کجا و عروس کاردانهمون مجید اقدس قندی 

  .شدن کجا

 کنجکاو تخت را دور زدم و کنارش ایستادم 

 تون که خوب بود، پس چی شد که نشد؟ رابطه-

  .شانه باال انداخت
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کوروش تا ته فکر مامان رو خونده بود، من نفهمیده بودم. -

تونه برام دوست خوبی برای همین یه روز بهم گفت می

ونه از این جلوتر بره. منم که مغرور بودم تباشه، ولی نمی

بدجور بهم برخورد، کلی لیچار بارش کردم، ولی وقتی 

مامان هر روز تماس گرفت و تشویقم کرد که به کوروش 

نزدیک بشم فهمیدم اون فکر مامان رو خونده که باهام 

  .اتمام حجت کرده

جلوی پایش زانو زدم. همه چیز را از یاد برده بودم جز 

  .وش هفده ساله راکور

 خودتون چی؟ دوستش نداشتین؟  -

  .لبخندی زد و دستش را روی موهایم کشید

 موندم؟ کنی اگر دوستش داشتم اونجا میفکر می-

دوباره به کوروش نگاه کرد و لبخند زد. لبخندی که عمق 

  .داداش را نشان میعالقه

من قدر که بعد از سپیده, کوروش شد بهترین دوستم. ان-

هام از کوروش یاد گرفتم، از هیچ کس یاد نگرفتم. تو درس

خیلی بهم کمک کرد. تو تمام تصمیمات مهم زندگیم یه رد 
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  .پایی از کوروش هست

ی سبز را کنار زد و بلند شد و به سمت پنجره رفت. پرده

  .صدایش پایین آمد

  .بار از اعتمادی که بهش کردم پشیمون شدمفقط یک-

دم و کنارش ایستادم. حتما به عشق کوروش و از جایم پری

  .کردمامان فکر می

بهم قول داد همه چیز رو درست کنه، قولی داد که از -

قدر به درایتش اعتماد داشتم که توانش خارج بود و من ان

  .کردم سپیده االن زنده بودگوش کردم، اگر اعتماد نمی

اره کوروش اش درست حدس زدم. داشت به عشق مامان و

دانست مامان به عشق کرد. ولی... ولی خاله که نمیمی

کرد مرگش کوروش اعتراف کرده، پس چرا باید فکر می

 ربطی به کوروش داشته؟ 

هوش بود و برگشتم و به کوروش نگاه کردم که هنوز بی

 .دوباره رو به خاله کردم

 اعتمادتون شکست؟ -

ت کنه، ولی تونه همه چیز رو درسکرد مینه، اون فکر می-
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 .دونست دیگه دیر شدهنمی

چرخید و به پنجره تکیه زد و پر درد به کوروش خیره 

  .ماند

پای من برای سپیده اگر یه نفر تو این دنیا باشه که هم-

غصه خورده باشه، این مرده. اگر یکی باشه که حرفش 

 .حجته، یکی باشه که بشه بهش گفت مرد، همین مرده

دانستم به یاد مامان را که میچرخید طرف من و اشکش 

 .چکد پاک کردمی

پس یه لحظه هم فکر نکن قولی داد که نخواست بهش -

  .عمل کنه؛ فکر نکن غیرقابل اعتماده

به سمت در رفت که من را با افکار ضد و نقیض تنها 

بگذارد. جلوی در برگشت و برای چندمین بار به کوروش 

  .نگاه کرد

ج کنم به خاطر کوروشه، نه برای شاید اگر نتونستم ازدوا-

کس که هیچاینکه عاشقش بودم، که نبودم، برای این

ای جز نتونست بهم نشون بده مرد بودن معنای دیگه

  .کوروش بودن داره
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رفت و در را پشت سرش بست. صندلی را جلو کشیدم و 

کنار تخت نشستم. دستش از بازو تا مچ در باند بود. 

ت و دستش را گرفتم. با لمس ناخودآگاه دستم پیش رف

ای دور، چهارده سال پیش، وقتی دستش رفتم به گذشته

  .شش ساله بودم

 هایم را جمع کردم کتاب

  .کنمآخرشم باهات ازدواج می-

  .قهقهه زد و محکم بغلم کرد

گی وقتی تو بشی یه خانم جوون و زیبا، من چرا؟ نمی-

 شم یه پیرمرد از کار افتاده؟ می

  .یم را با لجاجت باال انداختمهاشانه

 شی؟ گه تو پیر میمهم نیست که، تازه کی می-

هایم را گرفت و روی میز وسط من را کنارش نشاند و کتاب

  .هال گذاشت

 قراره تا ابد جوون بمونم؟-

N.Najmi 
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 ۸۸_تپار#

اوهوم، باید انقدر جوون بمونی تا من بزرگ بشم، اونوقت -

  .کنیمعروسی می

  .اش بابا وارد سالن شد و خندان جلو آمداز صدای قهقه

 خنده؟ طور میگی که عمو اینچی می-

 اخم کردم و بلند شدم

  .عموم نیست-

  .بابا رو به کوروش کرد

 گه؟ چی می-

 خت و بعد بلند شد کوروش نیم نگاهی به من اندا

  .خصوصیه-

هایم را از دستم گرفت و روی میز با من تا اتاقم آمد و کتاب

  .تحریرم گذاشت

خوان همسر من بشن منم یه خب حاال که سرکار خانم می-

  .سری شرط و شروط دارم

  .روی تخت نشستم و پا روی پا انداختم

وهرت من باید شرط بذارما. مامان گفته به این ارزونیا ش-
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دیم. حاال خودم گفتم عروسی کنیم، ولی باید خیلی نمی

 .نازمو بکشی

  .اخم کرد

  .کشم، ولی منم شرط دارمنازتو که می-

 رویم را برگرداندم 

  .حاال بگو-

  .باید خوب درس بخونی-

گفت یه سالم رم مدرسه، تازه مامان میخب من که می-

  .نم دیگهخوزودتر از بقیه رفتم مدرسه. دارم درس می

آمد و کنارم نشست و دستم را کف دستش گذاشت و 

  .هایم را نوازش کردانگشت

باید همیشه خانوم و محجوب باشی و دیگه از این حرفا -

نزنی تا بزرگ بشی، بعد یه روز که خیلی بزرگ شدی 

  .تونیم تصمیم بگیریممی

  .دستم را کشیدم و از جا بلند شدم و پا کوبیدم

  .خوامم خیلی بزرگ شمفتم، نمیمن تصمیم گر-

هایش را پشت سرش روی تخت گذاشت و پاهایش را دست
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  .دراز کرد و با لبخند نگاهم کرد

باشه، یه کم که باید بزرگ شی، تا اون موقع منم ورزش -

  .کنم تا جوون بمونممی

ای که با سیم به طرف میز تحریرم رفتم و از کشو حلقه

ویش گل چسبانده بودم رادیو درست کرده بودم و ر

  .برداشتم و رفتم طرفش

  .اینو خودم درست کردم، حاال بکنش تو دستم-

ی سیمی و بعد به من نگاه کرد. حلقه را متعجب به حلقه

  .گرفت و در جیبش گذاشت

باید صبر کنی تا بیام خواستگاریت، هر وقت اومدم این رو -

  .دم بهتمی

  .بخری زرنگی؟ اون وقت که باید برام طال-

اش پیچید. بغلم کرد و روی پایش دوباره صدای خنده

  .نشاند

 .چشم-

N.Najmi 
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 ۸۹_پارت#

  .لب برچیدم

خب اون حلقه رو پس بده، خیلی براش زحمت کشیدم، -

  .تازه رادیوی بابا رو خراب کردم

حلقه را کف دستم گذاشت و من را بوسید و دستم را در 

 .دستش گرفت. دستم میان دستش گم شد

ها گذشته بود. از آرزوی عروس او شدن پانزده سال سال

خواستم. از آرزوی گذشته بود، چیزی که از پنج سالگی می

ای که او دستم کند سیزده سال گذشته بود. داشتن حلقه

ار دیگر برای شب بخیر گفتن به از آرزوی این که یک ب

که عشق را در اتاقم بیاید ده سال گذشته بود. از آرزوی این

نگاهش ببینم هفت سال و از آرزوی این که یک بار دیگر 

  .مرا در آغوش بگیرد شش سال تمام گذشته بود

هوش صدایم زمزمه بود، او خواب بود و من سنگین، او بی

هوش و حواس احساسی بیها پیش از دارو بود و من سال

 .شدم که در یک شب مادرم آن را پرپر کرد

 .هقم را خفه کردم. دستش رها کردنی نبودصدای هق
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بهم قول داده بودی برام حلقه بخری، من به همون  -

 ...ی سیمی هم راضی بودم، ولی توحلقه

هایم را روی صورتم گذاشتم تا خفه چشم بستم و دست

نی نبود. از بار سنگینی که شوم، حرف نزنم، ولی شد

های سال کشیدمش و زیرش مدفون شدم در حال سال

  .مرگ بودم

کس نگفتم، حتی به بابا. ولی تو بدون، اون شب به هیچ-

  .منم با مامان مردم، چون تو اون رو دوست داشتی

  .ام را کف دستش گذاشتمسرم پایین افتاد و گونه

رزوی بچگی با بزرگ شدم کوروش، ولی هنوز همون آ -

  .کنهکه دوستم داشته باشی ولم نمیمنه، حسرت این

گفت شد و مینفسم از گریه بند آمده بود. کاش بلند می

 .تمام این شش سال خواب بوده

رفتی دلم برات تنگ شده، مثل همون روزهایی که می-

تونی با یه کردی میمسافرت و وقتی میومدی فکر می

خوام، پیرهن سر نمیگلپیرهن صورتی آرومم کنی. 

خوام یه بار بدون خوام؛ فقط دلم میخوام، هیچی نمینمی
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این که یادم بیاد مامان رو دوست داشتی نگاهت کنم، یه 

  .که فکر کنم لمسش کردی دستت رو بگیرمبار بدون این

ها پیش سرم را بلند کردم و دستش را رها کردم. او سال

 .با جسد مامان دفن شد مرا رها کرده بود و آرزوهای من

از روزی که رفتی یه گل تو گلدون کاشتم، هر روز بهش -

ی کوچیک روش آب دادم، نذر کردم اگر حتی یه شکوفه

ببینم تمام چیزهایی که شنیدم رو فراموش کنم و بیام 

  .سمتت

ای که های بستهنفس کشیدم تا بتوانم حرف بزنم با چشم

  .هیچ وقت مرا ندید

نداد، اصال سبز نشد و من شش سال تمامه  وقت گلهیچ-

 .دم و هنوز امیدوارمبه یک مشت خاک آب می

از جایم بلند شدم و کیفم را برداشتم. دستم را در زیپ 

ی سیمی را درآوردم. کوچک کیف پولم کردم و حلقه

  .ای که هیچ وقت از من جدا نشده بودحلقه

  .حلقه را روی میز کنار تخت گذاشتم

پوسیده کوروش، گلش شکسته و ازش دو تا  این سیم-
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که برگ مونده. دل منم تو انتظار اومدنت پوسید، با این

  .شیدونستم مال من نبودی و نمیمی

به سمت در رفتم، برگشتم و نگاهش کردم و آخرین 

  .ی اشکم را پاک کردمقطره

با تمام آرزوهایی که مردن اومدم به جنگت کوروش، باید -

مادرم رو بدی، باید تقاص شش سالی که بابا تاوان خون 

 .های زندان سر کرد رو بدیپشت میله

N.Najmi 

 ۹۰_پارت#

* 

  .دارم را باالی سرم جمع کردم و پالتو را پوشیدمموهای نم

 دی در ایستاعزیز در آستانه

 کوروش کجاس؟-

  .حالش خوبه عزیز-

  .ابروهای نازکش را در هم کشید

  .اونو به مونس گفتی-

شد چیزی را از عزیز پنهان کرد. شال را روی سرم نمی
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 .انداختم و رفتم جلو

 .دستش یک کم آسیب دیده-

 واسه چی؟ -

 .جا رفته تصادف کردهدیشب که از این-

نگشتانش روی اش زد و در آن جای امحکم روی گونه

 .پوست سفیدش رد انداخت

خدا مرگم بده، چی شده بچم؟ صداتو که از بیمارستان -

  .شنیدم فک کردم حتمنی فشارش افت کرده

گفتم که عزیز، حالش خوبه، فقط باید دستش جراحی -

 .شد که شد و خدا رو شکر حالشم خوبهمی

  .سریع چرخید و به سمت اتاقش رفت

  .باید بچمو ببینم-

  .رون دویدم و جلویش ایستادمبی

فهمه یه اتفاقی عمو میاگر االن شما با من بیاید زن-

  .افتاده

  .اش لرزید. محکم بغلش کردمچانه

خوای اصال تماس بگیرم قربونت برم حالش خوبه. می-
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 باهاش صحبت کنید؟ 

های کنار چشمش سر خورد کدو قطره اشک از میان چرو

  .بش محو شدو میان چین و شکن کنار ل

  .ی کوروش را گرفتم. بعد از سه بوق جواب دادشماره

 جانم؟ -

یک لحظه قلبم زیر و رو شد. خودم را جمع کردم و آب 

  .دهانم را قورت دادم

  .خواد باهات صحبت کنهعزیز می-

 تو چی؟ -

لرزید. بدون جواب گوشی را طرف عزیز ام میحتی حنجره

 .گرفتم

 ونم؟ الو مادر، چی شده درد-

های ریزش های کوتاهش چند بار روی هم خورد و اشکمژه

  .صورتش را نم زد

 حاال خوبی؟ -

به سمت کاناپه رفتم و به تندیس طالیی اسب سرکش 

  .شدخیره ماندم. ضربان تند قلبم مهار نمی
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نفهمیدم کی صحبت عزیز تمام شد که گوشی را روی پایم 

  .گذاشت

  .الحمدهلل بچم خوبه-

 دستشویی رفت  به سمت

رم وضو بگیرم دو رکعت نماز شکر بخونم، توأم برو می-

  .تنها نمونه بچم

از جا بلند شدم. حاال دیگر میان رفتن و نرفتن مردد بودم. 

 .سوختهایم میاز مغز سرم تا پشت گوش

 واجبه برم؟ -

  .منتظر نگاهش کردم تا وضو را تمام کرد و بیرون آمد

  .تن بمون پیششحاال تا هر وختی گذاش-

  .شالم را روی سرم انداختم و در را باز کردم

عمو بگید رفتم پیش نادیا. در ضمن دیدید که بهش به زن-

گفتم کوروش با دوستاش شماله، یه وقت چیزی از دهنتون 

  .نپره عزیز

اش را روی میز ناهارخوری باز کرد و روی صندلی سجاده
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 .نشست

 .متام مادر؟ برو به سالمگه بچه-

N.Najmi 

 ۹۱_پارت#

ی پشت ماشین نشستم و راه افتادم و در عین حال شماره

  .خاله را گرفتم. با بوق اول جواب داد

 داری میای؟ -

ام کشیدم و به امتداد سراشیبی دستم را روی پیشانی

  .که تمامی نداشت خیره ماندمکوچه 

 ذارن بمونم، چرا باید بیام؟ نمی-

  .معطلش نکن، پوریا سپرده کاری به همراه نداشته باشن-

گوشی را روی داشبورد کوبیدم و پایم را روی گاز. آرنجم 

  .ام را فشردمی شیشه زاویه شد و شقیقهروی لبه

 !چرا من باید پیشت بمونم؟-

  .دم که صدای ذهنم را خاموش کنمصدای ضبط را بلند کر

جنگ میان رفتن و نرفتن تا جلوی در بیمارستان همراهم 

بود و نهایتا نه نگرانی عزیز و نه درخواست خاله محکمم 
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  .نکرد، قلبم مرا تا اتاقش کشاند

هایی که ظهر میان در را باز کردم و وارد شدم. بعد از حرف

رو نداشتم به ی خودم و بیهوشی او زده بودم، دلشوره

 .صورتش نگاه کنم

خاله با دیدنم کیفش را از روی صندلی برداشت و به سمت 

  .در رفت

  .پیشش باش، من باید برم-

سری تکان دادم و بعد از خداحافظی در را بستم. دیگر باید 

 .کردمگشتم و نگاهش میبرمی

به آرامی برگشتم و به طرف صندلی رفتم. از زیر چشم 

  .که به سقف دوخته شده بود نگاهش را دیدم

 حالتون بهتره؟-

هایم که نگاهم کند سر تکان داد. از حرص لببدون این

نه به جانم گفتنت، نه به این "چفت شد روی هم. 

 "محلیتبی

  .بیا بشین-

  .متعجب نگاهش کردم
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 با منید؟ -

 بینی؟ بینم، تو میجا جز تو کسی رو نمیمن که این-

توانست مثل همیشه لش خوب بود که میکه آنقدر حااز این

  .تند و تیز حرف بزند خوشحال شدم

 وقتی تماس گرفتم هنوز تو بیهوشی بودید؟ -

جا شد و از درد چشم بست. سریع بالشی زیر بهکمی جا

  .دستش گذاشتم

 بهتر شد؟ -

  .سر تکان داد و نفس عمیق کشید

و وقتی تماس گرفتی تو فکر یه دختر با موهای دودی -

های میشی بودم. کسی که یه روز خیلی دوستش چشم

داشتم، وقتی اسمش رو روی گوشیم دیدم هنوز تصویر 

  .تو ذهنم بود بچگیش

جا بهشد. سر خودم را با جابا هر کالمش نبضم کندتر می

 .های داخل یخچال گرم کردمکردن آب میوه

 خورید؟ میوه میآب-

 .جواب نداد
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 بیارم؟ -

 .عسل-

در صدایش بود آتش به قلبم زد. یک دستم روی  حسی که

در یخچال و یک دستم روی سقف کوتاهش ماند و سعی 

و برای اولین بار دعایم  "صدام کن"کردم زمین نخورم. 

  .مستجاب شد

 .عسل-

  "اینطوری صدام نکن لعنتی، صدام نکن"

 خوای بشنوی؟ نمی-

به سختی دستم را از در یخچال جدا کردم و چرخیدم 

  .رفش و با تمام توانم سعی کردم عادی باشمط

 خواید؟ چیزی می-

هایش از اشک برق دار و سنگین بود، چشمنگاهش نم

  .دیدمزد و اشکی نمیمی

 "حرف نزن، صدات رو دوست دارم"در دلم التماس کردم 

  .خواممی-
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 چی؟ -

 .تو رو-

N.Najmi 

 ۹۲_پارت#

دنیا دور سرم چرخید. صدایش بارها و بارها در سرم تکرار 

 شد. دستم را روی سرم گذاشتم و زمزمه کردم 

  .کنماین کار رو نکن، خودت رو خراب نکن؛ خواهش می-

  .عسل-

  .بغضم فریاد شد

  .صدام نکن لعنتی، صدام نکن-

ذاشت و به سقف خیره ماند. دستم را سرش را روی بالش گ

  .هایم فشردم و نفس عمیق کشیدممحکم روی چشم

همیشه برام یه دختر کوچولوی بازیگوش و بلند پرواز -

بودی. نفهمیدم کی بزرگ شدی، تا وقتی... تا وقتی اون 

  .اتفاق افتاد

  .هایم را زیر بغلم فرو بردم و چشم بستم تا نبینمشدست

فاق که دیدمت، حتی نتونستم مثل همیشه بعد از اون ات-
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  .بغلت کنم، نتونستم آرومت کنم

  .رو به من کرد، نگاهش حسرت داشت

بهم اجازه ندادی حتی بیام تو اتاقت، نگاهت عوض شده -

  .بود و من حس کردم تو رو از دست دادم

درد "بار برای کمک نرفتم. خودش را باال کشید و این

 "بکش

ستگیری پدرام و زندانی شدنش و حتی تو اون شرایط و د-

تو مراسم سپیده انقدر ازم دور بودی که همه چیز برام کم 

  .رنگ شد

پتو را کنار زد و پاهایش را از تخت آویزان کرد و روبرویم 

ی خسته و دردمند و ته ریش نشست. حتی با چهره

نامرتبش آنقدر جذاب بود که باعث شود رویم را برگردانم 

 .تا نبینمش

سپیده رفته بود، پدرام زندان بود، ولی اون چیزی که -

بیشتر از همه چیز برام درد داشت دوری تو بود. یادته چند 

 بار بیرونم کردی؟ 

شد در اوج یادم بود، خیلی چیزها یادم بود که باعث می
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  .عشق از او متنفر باشم

تو رو هم از دست رفته دیدم و پدرام گفت باید از  -

ور بشم، دیگه جون این رو نداشتم که بیام و اش دخانواده

قدر ازت پرسیده بودم و فقط داد زدی و ازت بپرسم چرا. ان

  .بیرونم کردی که رفتم؛ رفتم تا فراموش کنم

توانستم مثل او هم میشد فراموش کرد؟ کاش منمگر می

  .امهمه چیز را پشت سرم بگذارم و بروم دنبال زندگی

 فراموش کردی؟ -

  .طرف گردنش حلقه شدیک دستش

ای که رنگ شد، ولی تو با فاصلهنشد، درد مرگ سپیده کم-

تر شد برام شدی یه حسرت دور که می روز به روز بزرگ

  .ترسیدم بهش نزدیک شم

درد مرگ سپیده کم شد؟ فکم قفل شد و از جایم بلند 

  .شدم و روبرویش ایستادم

ی چی شد که پرسیدترسیدی؟ میومدی ازم میاز چی می-

ازت متنفر شدم... چی شد که دیگه حاضر نیستم تو 

  .چشمات نگاه کنم و یا حتی صدات رو بشنوم
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شون کردی، دونم نخونده پارههایی که میپرسیدم، تو نامه-

 .هایی که هیچ وقت باز نکردیتو ایمیل

N.Najmi 

 ۹۳_پارت#

دستم را گرفت و آتش گرفتم. سعی کردم دستم را از 

نتیجه بود. مرا جلو هایش بیرون بکشم، ولی تالشم بیدست

کشید و سرم را برگرداندم. نفسش روی گردنم پخش شد و 

 زمزمه کرد 

بهم بگو تو رو کجا جا گذاشتم عسل. بگو کجا دنبالت -

 بگردم؟ 

هایم. دستش را صدای گرمش مهر زد به لب هرم نفسش و

ام گذاشت و صورتم را برگرداند سمت خودش. این زیر چانه

ی ملتهبش کشت. دستم را روی سینهنزدیکی مرا می

  .گذاشتم و عقب رفتم و آرزو کردم نگذارد فاصله بگیرم

  .ولم کن-

دستم را رها کرد و تا آمدم عقب بروم، بازوهایم را گرفت و 

  .از درد جمع شد صورتش
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  .قدر فرار نکنکنه دختر، اندستم درد می-

  .ولم کن-

اش بود و رهایم نکرد، روبرویم ایستاد. سرم جلوی سینه

اش سنگین و نشست. سینهنفس گرمش روی موهایم می

نفس و با دست و پایی لرزان گرفت و من بیسریع نفس می

واستم خخواستم بمانم. میخواستم فرار کنم، میمی

  .خواستم هیچ کس را جز او نبینمنبینمش و می

  .سرش را پایین آورد

  .کنمبهت گفتم تا جواب نگیرم ولت نمی-

ایستاد دیگر توان نداشتم. یک لحظه بیشتر نزدیکم می

اش کوبیدم و عقب شد. محکم به سینهقلبم از جا کنده می

  .رفتم

ه سر دادی ی عاشقاناون روزی که تو گوش سپیده زمزمه -

  .کردی که یه روز ازت متنفر بشمباید فکر می

 .مبهوت نگاهم کرد و لب نزد

دونم عاشق چیه؟ جوابی نداری بدی نه؟ فکر کردی نمی-

 مادرم بودی؟ 
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 .تر رفتم و به سر تا پایش نگاه کردمپوزخند زدم و عقب

  .البته اگر اصال بدونی عشق چیه-

  .وردخابروهایش هر لحظه بیشتر گره می

 ها رو پدرام کرده تو سرت؟ این چرت و پرت-

دور بازی عوض شده بود، حاال او بود که گیج شده بود و 

  .توانست حرف بزندنمی

  .بابا چیزی نگفته که نتونه ثابتش کنه-

چطور چنین چیزی رو ثابت کرده؟ حدس زده بودم که به -

احساس من به سپیده شک داره و کرده تو سر تو که من 

 پیده رو دوست داشتم، ولی رابطه؟ س

های سیاهش لبخند روی صندلی نشستم و خیره به چشم

  .زدم

تو این که با سپیده رابطه داشتی شکی نیست، فقط -

خوام بدونم تو چطور مردی هستی که هم مادر رو می

 .خوای و هم دختر رومی

N.Najmi 
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 ۹۴_پارت#

چنگ زد میان موهایش و آنقدر کشید که فکر کردم االن از 

  .شوندریشه کنده می

  .شدهایش باز نمیسرش رو به سقف مانده بود و چشم

  .از این اتاق برو بیرون عسل-

 تون خبر دارم؟ چی شد؟ تعجب کردی که از رابطه-

  .ایش را بلند کردرویش را برگرداند و صد

  .نذار یه کاری دستت بدم، برو بیرون-

خواستم کردم، میاز جایم بلند شدم. احساس قدرت می

دانست پیش اش را ببینم. حاال دیگر میسقوط و بیچارگی

  .من و بابا آبرویی ندارد

  .خواستی، منم جواب دادمجواب سوالت رو می-

گردنش  هایش قالب شده دورکمی نزدیک شدم. دست

 .مانده بود

خواستی بدونی از کی ازت دور شدم؟ از وقتی مگه نمی-

  .فهمیدم با مادرم رابطه داری

هایش را روی تخت کوبید و از درد خم شد. دستش را دست
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  .گرفتم

  .نکن-

  .پرتم کرد و فریاد زد

  .برو بیرون-

کشید. صورتش سرخ شده بود و باند واقعا داشت درد می

  .ودپر از خون ب

  .بذار کمکت کنم-

ی بینمان را تمام کرد. دست سالمش را با دو قدم فاصله

  .سمت در گرفت

برو بیرون، به خدا قسم اگر نری بیرون بالیی سرت میارم -

  .که عشق و عاشقی از سرت بپره

  .مبهوت نگاهش کردم

 یعنی چی؟ -

  .پوزخندی زد و صدایش پایین آمد

کردی ات رو دوره میرهوقتی داشتی اون خاطرات مسخ-

  .هوش نبودمبی

  .دهانم باز ماند. آبرویی برای خودم نگذاشته بودم
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 کردی خامم کنی، نه؟ پس برای همین داشتی سعی می-

  .رویش را برگرداند و دیدم خون تا سر انگشتانش رسیده

 .خورهحالم داره از صدات به هم می-

 .از کردههات سر برم پرستار رو صدا کنم، بخیهمی-

 .جلوی در که رسیدم با صدایش متوقف شدم

 های تو نیست اشتباه کردم، یه قطره خون سپیده تو رگ-

انگار بزرگترین توهین دنیا را کرد که در جا بغض گلویم را 

  .فشرد

خوام ببینمت. حاال برو بیرون، تا وقتی مرخص بشم نمی-

 .بعد از اونم سعی کن زیاد جلوی چشمم آفتابی نشی

N.Najmi 

 ۹۵_پارت#

شد توان و آرام از اتاق بیرون رفتم. به بهیاری که رد میبی

جریان را گفتم و از بیمارستان خارج شدم. ساعت از یک 

عزیز گشتم باید به میشب گذشته بود. اگر به خانه برنیمه

دادم. سرم را روی فرمان گذاشتم و فکر جواب پس می

  .کردم کجا بروم
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اختیار ی خاله را که دیدم بیگوشی زنگ خورد. شماره

  .هایم را رها کردماشک

  .خاله-

 خوبی؟ -

 تونم بیام پیشت؟ نه، می-

 کوروش خوبه؟ -

 اون خوبه، بیام؟ -

 .منتظرم-

پرید و نه صدایش که  هایش از سرمی خاله نه حرفتا خانه

  .خواهد مرا ببیندگفت دیگر نمی

ای که داشتیم از خودم عصبانی بودم، برای اجرای نقشه

ی او و مامان خبر فهمید ما از رابطهنباید کوروش می

  .ایم و حاال من همه چیز را خراب کرده بودمداشته

ی خاله شدم و خودم را روی کاناپه انداختم. خاله وارد خانه

  .با خنده به سمت آشپزخانه رفت

 رفتی گند زدی برگشتی، نه؟ -

  .کیفم را روی میز کوبیدم و سرم را میان دستانم گرفتم
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  .اصال از حرفاش سر در نیاوردم-

  .با سینی چای را روی میز گذاشت و کنارم نشست

 چی گفته که نامفهومه؟ -

 همه چیز را برایش تعریف کردم به جز بحثمان. هر لحظه

  .شدحیرتش بیشتر می

 .از کوروش بعیده-

 چی؟-

  .هایش گرفتلیوان چایش را برداشت و میان دست

 .این ابراز عالقه از کوروش بعیده-

ست؟ فقط گفت از این که ازش دور شدم این ابراز عالقه-

  .ناراحت شده

خاله خندید و نفسش، بخار گرم چای را روی صورتش 

  .نشاند

ی کوروشه، فکر کردی میگه دوستت هاین اوج ابراز عالق-

  .دارم؟ فکرشم نکن

  .کمی مکث کرد و ابروهایش در هم رفت

ها انقدر ناراحتت کرده که حاال چی شده که این حرف-
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 تنهاش گذاشتی؟ 

 .نپرس خاله-

توانستم حقیقت را بگویم. همین مانده بود که خاله هم نمی

ستاد و از من ایفهمید و قطعا کنار کوروش میجریان را می

شد. وقتی هنوز وقت اثباتش برای چنین تهمتی متنفر می

  .شدنرسیده بود، بهتر بود حرفی هم زده نمی

  .برو بخواب-

  .خوابم نمیاد-

  .دیشبم نخوابیدیم-

  .شما برو بخواب-

های خالی از چای را در سینی از جایش بلند شد و لیوان

  .گذاشت

  .تونم باهات باشمیه ساعتی می-

های کوروش بودم و نفهمیدم خاله کی هنوز داغ حرف

  .کنارم نشست. دستم را که گرفت به خودم آمدم

تو دو ساله بودی و صدف یک ساله که مشکالتشون -

  .شروع شد
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ی مامان را بگوید. همه چیز را فراموش خیال داشت قصه

  .کردم و چشم و گوش شدم

همون ماه اول البته اختالف داشتن، مثال وقتی بابات -

ازدواجشون فهمید سپیده بارداره، سه روز با مامانت حرف 

نزد. وقتی تو ده ماهت بود بازم سپیده باردار شد و اینبار 

ماه سپیده رو تنها دیگه واقعا پدرام زد به سرش، یک

گذاشت. آخر هم کوروش برش گردوند و عزیز تونست 

  .گوشش رو بپیچونه که بشینه سر زندگیش

 را؟ آخه چ-

زهرخندی زد و پشت دستم را نوازش کرد. کم کم حرکت 

 .دستش آرام و بعد متوقف شد و مرا با خود برد به گذشته

N.Najmi 

 ۹۶_پارت#

وارد اتاقش شدم. روبروی پنجره، روی صندلی راک جلو و 

 .رفت و صدف روبرویش، روی زمین نشسته بودمی عقب

 عسل کجاست؟-

  .سرش را برنگرداند
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  .امروز امتحاناش شروع شده-

با عجله به سمت صدف رفتم و سرش را بوسیدم و به سمت 

  .در رفتم

  .رم دنبالش، بهش قول دادممی-

  .تر شدصدایش ضعیف بود و ضعیف

  .کوروش باهاشه، نگران نباش-

های لرزانش نگاه های غمگین و لببه چشم برگشتم و

کردم. کمی جلو رفتم و برق اشک را که در چشمش دیدم 

  .جلوی پایش نشستم و دستش را گرفتم

 چی شده سپیده؟ -

ای اشک از سر تکان داد و سرش را پایین انداخت و قطره

  .اش چکید روی پیراهن سفیدشسر بینی

  .دیشبم نیومد -

رم کوبیدند. کوروش گفته بود با پدرام انگار با پتک به س

  .کندهای هر شبش صحبت میراجع به غیبت

 باهاش تماس گرفتی؟ -

با سر انگشت اشکش را پاک کرد و از باالی سر من به 
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صدف چشم دوخت. صدف با نگرانی به او چشم دوخته بود. 

  .روی دو زانو به طرف سپیده آمد

 کنی مامان؟ چرا گریه می-

ندی زد و دستش را روی موهای بلوند صدف سپیده لبخ

  .کشید

 کنی؟ چیزی نیست. داری چی درست می-

  .صدف روی زانوهایش نشست و اخم کرد

ام؟ چهارده زنی مامان؟ مگه بچهکیف. چرا باهام حرف نمی-

  .کنی انگار پنج سالمهسالمه و شما یه جوری برخورد می

فتم و بلندش سعی کردم میانه را بگیرم. دست صدف را گر

  .کردم و به سمت تخت سفیدش رفتیم و نشاندمش

هایی هست که یه مادر تو بچه نیستی، ولی یه حرف-

  .اش بزنه عزیزمتونه به بچهنمی

 دلخور دستش را از دستم بیرون کشید 

دونم؟ سه شبه بابا خونه نیومده، قبل از کنید نمیفکر می-

طور ی مامان اینای یکی دو شب میومد، ولاونم که هفته

خورد، حاال چی شده که غیبت بابا انقدر مهم غصه نمی
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 شده؟ 

برای سپیده همیشه مهم بود، از همان پنج سال پیش که 

های پدرام شروع شد آنقدر مهم بود انگاریها و سهلغیبت

ها سرش را در بالشش فرو برد و که بعد از خوابیدن بچه

  .ببرد آنقدر گریه کند تا از خستگی خوابش

  .سپیده طرف دیگر صدف نشست

 ...خیال باشی وخوام انقدر راجع به بابات بینمی-

  .صدف حرفش را قطع کرد

ده، برای من شما ی کافی اهمیت میعسل به اندازه-

  .مهمید

  .سپیده اخم کرد و دستش را فشرد

  .عسلم من رو دوست داره-

شما. از  یمنم بابا رو دوست دارم، ولی نه به اندازه-

 .کشمگفتنشم خجالت نمی

N.Najmi 

 ۹۷_پارت#

سپیده کالفه به من نگاه کرد و لبخند زدم. از همان بچگی 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B9%DB%B7
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

386 
 

؛ عسل دختر بابا بود عسل و صدف جناح بندی کرده بودند

  .و صدف دختر مامان

ها که جواب من نشد مامان، چرا انقدر غصه نای-

 خوری؟ می

حرف دوباره به سمت پنجره رفت و روی صندلی سپیده بی

  .نشست و تاب خورد. سرم را به صدف نزدیک کردم

 ذاری؟ یه کم ما رو تنها می-

های مرطوب به سپیده نگاه کرد و کمی بلند شد و با چشم

ریر صدف را جلوی او بعد از در بیرون رفت. صندلی میز تح

کشیدم و نشستم. نگاهش روی سرو بلند عریان از برگ 

  .زدمانده بود و زیر لب با خودش حرف می

 سپیده، ازش پرسیدی چرا نمیاد؟ -

  .لبخند تلخش حتی کام مرا هم تلخ کرد

ی گه مایهگه؟ کسی که دائم میکنی چی میفکر می-

جلوی دوستای کشه منو ببره آبروریزیشم، یا خجالت می

 ده؟ کنی به سواالم جواب میاش، فکر میتحصیل کرده

های مشت شده در هم صدایم را بلند پر حرص و با دست
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  .کردم

خوند تو تنهایی خود کرده، یادش رفته وقتی درس میبی-

هات رو بزرگ کردی که امروز بشه قاب عکس افتخاری بچه

اومد که آقا و پز بده برای داشتنشون؟ مگه کم پیش 

ات و تو های امتحانش تا صبح بچه رو گذاشتی رو شونهشب

شون تمرکز آقا رو حیاط راه رفتی که یه وقت صدای گریه

 به هم نریزه؟ 

های زیبایش که این روزها رنگ باال انداخت و لب شانه

  .نداشت لرزید

  اون دیگه منو دوست نداره مریم-

و حرفی زدم که دلم برایش آتش گرفت. دستش را گرفتم 

  .خودم هم باورش نداشتم

  .پدرام دوستت داره-

 ...اون-

یک باره صدای هقهقش بلند شد و من دستپاچه بغلش 

  .طور آشفته ندیده بودمشها بود اینکردم. سال

 اون چی سپیده، چی شده؟ -
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و قلبم  اش دستام فرو برد و صدای خفهسرش را در سینه

  .حس کردرا بی

  .یگه رو دوست دارهاون یکی د-

هایش که انگار نه چهارده سال، سرش را بلند کردم و چشم

  .که سی سال پیر شده بود بغضم را شکست

 این چه حرفیه؟-

  .خودش... خودش گفت-

دانستم چطور آرامش کنم. تا یک دهانم باز ماند. دیگر نمی

  .ساعت و نیم بعد او زار زد و من در دل خون گریستم

  .و صدا برگشت و فریاد زدعسل پر سر 

  .مامان... امتحانم خوب بود-

هایی که تمام صدایش نزدیک شد و سپیده سریع اشک

شد را پاک کرد. در را باز کرد و عسل روبرویش نمی

 .ایستاد

  .شم مامان، من شونزده سالگی دیپلم میگیرمموفق می-

  .اش زدصدف از پشت روی شانه

 عمو کوروش کجاست؟ -
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  .کنهماشینش رو پارک میداره -

با شادی و خنده به طرف اتاقش رفت و حتی متوجه نشد 

  .شودهای مادرش از گریه باز نمیچشم

  .کوروش وارد شد و صدا بلند کرد

 خواید؟اهالی خونه، شیرینی قبولی دخترتون رو نمی-

N.Najmi 

 ۹۸_پارت#

 .ی شیرینی را از او گرفتصدف به طرفش رفت و جعبه

هنوز دست کوروش پایین نیامده بود که با دیدن سپیده 

  .لبخند از لبش پرید

 .صدف به آشپزخانه رفت و کوروش نزدیک شد

 چی شده؟ -

  .آنقدر عصبی بودم که نتوانستم صدایم را کنترل کنم

  .گمت میبیا بیرون به-

  .سپیده دستم را کشید و التماس را در نگاهش دیدم

  .نه مریم-

  .دستش را از بازویم جدا کردم
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خوای انقدر صبر کنی تا خانوم رو بیاره تو دخالت نکن می-

 ات؟ تو خونه

  .خوردنگاه کوروش گیج و گنگ بین من و سپیده رج می

  .تیمراه افتادم و کوروش دنبالم آمد تا به حیاط رف

 چی شده؟ -

  .اختیار تمام بغضی که بلعیده بودم را فریاد زدمبی

آروم سپیده رو پدرام یه هوسباز کثیفه که داره آروم-

  .کشهمی

 دستم را کشید و رودررویم ایستاد

 .آروم باش و درست تعریف کن ببینم چی شده-

آقا گفته یکی دیگه رو دوست داره، گفته سپیده براش -

چه بوده و خام و حماقت کرده که با سپیده کمه، گفته ب

ده، ولی انتظار نداشته باشه ازدواج کرده. گفته طالقش نمی

  ...مثل یه شوهر رفتار کنه. گفته... گفته

زانوهایم خم شد و وسط حیاط فرود آمدم. کوروش اما به 

  .روبرویش خیره مانده بود و تمام صورتش سرخ بود

ی یه ساله روی آوردن یه بچه همون روزی که به خاطر باال-
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پیرهنش پدرام با تشر از مهمونیشون بیرونش کرد باید 

  .رفتکرد و میسپیده جمع می

 .زدم های حیاط نشست و هقهایم روی کاشیدست

  .رهمن چیکار کنم؟ سپیده داره از بین می-

سرم را بلند کردم و کوروش هنوز چشم به روبرویش داشت 

شد. حتی جریان خون در تر میرخو هر لحظه صورتش س

های گردنش آنقدر واضح بود که ترسیدم. سریع رگ

  .روبرویش ایستادم

 تو چته؟ -

  .خط نگاهش شکست و روی من نشست

 گفته؟ دیگه چی-

 ای هم مونده؟ مگه حرف دیگه-

 ده؟ مونده، چرا طالقش نمی-

آنقدر که از حرف کوروش تعجب کردم، از کارهای پدرام 

  .نکردم تعجب

 به همین راحتی؟ -

 ره؟ گی سپیده داره از بین میمگه نمی-
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مونه تا ازش متنفر بشه، گه انقدر میگیره. میطالق نمی-

  .رهگیره و میاونوقت انتقامش رو می

ابروهایش بیشتر گره خورد. نگاهش برگشت سمت خانه و 

  .ی اتاق سپیده ماندروی پنجره

  .هم ترسناک این از سپیده هم بعیده و-

انتظار داری بعد از اونهمه بدبختی که کشیده به همین -

ی ی ما کشید؟ تو خونهراحتی بذاره بره؟ کم تو خونه

پدارمم تا راه رفت پدرام از طرز حرف زدنش گرفته تا لباس 

ترسه پوشیدن و رفتارش انقدر ایراد گرفت که سپیده می

که حرف بزنه. حتی جلوی یه غریبه بشینه، چه برسه به این

 .کنه اشتباههگه و هر کاری میکنه هر چی میفکر می

ای که جلوی پایش بود را زیر پایش کشید و ریزهسنگ

کفشش شد سنگ آسیایی که سنگ را خرد کند. آنقدر 

  .پایش را فشرد تا صدای شکستن سنگ بلند شد

 تونم بکنم؟ من چیکار می-

 .بگو اون زن کیه-

N.Najmi 
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 ۹۹_پارت#

حرکت ماند و طوری خشمگین نگاهم کرد که پایش بی

  .ترسیدم

کنی حتی اگر بو برده بودم پدرام داره به تو فکر می-

موندم؟ اسم اون زن رو از کنه ساکت میسپیده خیانت می

کنم برم با پدرام وقع دارم فکر میپرسی؟ از اون ممن می

ای تونم ازش بپرسم اسم دیگهبینم نمیحرف بزنم، ولی می

 .ات هست یا نهجز اسم سپیده تو شناسنامه

ای گردش خونم متوقف شد. دست و پایم آنقدر برای لحظه

  .حس شد که به سختی توانستم روی پا بایستمبی

 یعنی... یعنی زن گرفته؟ -

ی نامشروع نیست. اگر واقعا باشه اهل رابطه پدرام هر چی-

هاش برای آزار سپیده نباشه یا باهاش زنی باشه و حرف

  .اش کردهازدواج کرده و یا صیغه

زیر پایم خالی شد و روی زمین افتادم. کوروش کنارم 

  .نشست

  .االن وقت این نیست که خودت رو ببازی مریم-
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  .ه زدمهایم را روی صورتم گذاشتم و نالدست

  .بیچاره خواهرم-

  .هایم را از روی صورتم برداشت و خیره نگاهم کرددست

بری شهرتون، تا وقتی ها رو میای سپیده و بچهبه یه بهانه-

 .گردید مریمنگفتم برنمی

 برای... برای چی؟ -

دیدم. بلند آمد و همه چیز را تمام شده مینفسم باال نمی

را دیدم که تا به آن روز شد ایستاد و در نگاهش خشمی 

  .ندیده بودم

ذارم تو زندگی پدرام کنم و نمیاون زنیکه رو پیدا می-

بمونه. پدرام جلوی مامان و بابا و عزیز حساب کاری که 

  .جا باشهخوام سپیده اینده و نمیکرده رو پس می

  .سرش را پایین آورد و به من خیره ماند

صه شده تو این چهار ی زندگی سپیده خالحاال که همه-

گردونم، بهت قول اش رو بهش برمیدیواری، مرد خونه

 .دممی

چنان غرق سرنوشت مادرم بودم و از دست خودم که آنقدر 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

395 
 

خیال بودم حرص خوردم که نفسم نسبت به زندگی او بی

سنگین شده. از نفس تنگی من خاله به خودش آمد. لیوانی 

  .آب برایم آورد و کنارم نشست

 ری؟ بهت-

  .سر تکان دادم و چشم بستم

 بعدش چی شد خاله؟ -

راضی  به حرف کوروش گوش دادم، به سختی مامانت رو-

کردم برای چند روز بریم شهرمون. رفتیم، ولی به زور 

 تونستم دو روز نگهش دارم

N.Najmi 
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یادم بود که چطور ما را راهی ترمینال کرد و به تهران 

  .برگشتیم

رفت و با خودش حرف اش راه میدلشوره داشت، همه-

زد، حتی مامانم هم از حالتش ترسیده بود. یازده شب می

راه افتاد و من هر چقدر با کوروش تماس گرفتم که بهش 
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  .خاموش بود بگم سپیده میاد تهران گوشیش

  .هایش را پاک کرد و صدایش پایین آمداشک

اگر مامان حالش خوب بود باهاش میومدم، ولی نیومدم و -

  ...صبحش بهم خبر دادن سپیده

دو زانو روی زمین افتاد و سرش را روی فرش گذاشت و 

  .پیشانی سایید

  .سپیده رو کشتن، خواهرم رو کشتن-

توانستم باور کنم، من نمیصدای هقهقش خانه را پر کرد و 

. مبهوت و توانستم باور کنم پدرم هم خائن بودهنمی

دادم های خاله گوش میواگویه هق ودرمانده به صدای هق

کردم. های خیره مانده به سقف مادرم را دوره میو چشم

  .هایش درد داشتدیدمش چقدر چشمحاال که دقیق می

  .گرفتمهایش را کنار خاله نشستم و شانه

گریه کن خاله، برای مامان که تنهاییش تموم نشد تا -

  .نفساش تموم بشه

 سرم را روی پشتش گذاشتم 

  .برای صدف که نه مادر داره و نه پدر-
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  .مشت کوبیدم به سرم و فریاد زدم

 .دمبرای من که دارم تو این جهنم جون می-

کوبیدم به اختیار مشت میهایم را گرفت، ولی بیدست

  .ام تا هر چه فکر است از سرم بیرون برودشقیقه

  ...تونمگریه کن خاله، من نمی-

بلند شدم و دور خودم چرخیدم. کاش کسی بود که کمکم 

رسید. اگر کوروش با کرد. دیگر ذهنم به هیچ جا نمیمی

مامان بود چرا قول داده بود بابا را برگرداند؟ اگر مامان 

خورد؟ به خاطر بابا غصه می عاشق کوروش بود چرا آنقدر

اگر بابا کسی را دوست داشت چرا مامان را طالق نداد؟ اگر 

اختیار خندیدم، و شد. بی... اگر... سرم داشت منفجر می

  .ی آرامم تبدیل به قهقهه شدخنده

  .خاله مامان دروغ گفته، اون عاشق کوروش بوده-

  .هایم کشیده شد و خندیدمدست

خواست مامانم با بابا ه، چون نمیکوروش دروغ گفت-

  .بمونه

  .محکم به دیوار خوردم و ادامه دادم
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  .گی، بابا کسی رو دوست نداشتهتو دروغ می-

  .گیدروغ می

خندیدم. سیلی خاله آنقدر خورد و میهایم تکان میشانه

باره همه چیز آرام شد. سنگین بود که زبانم را بست و بک

رده بود و قبل از آن مامان و کوروش بابا به مادرم خیانت ک

به بابا. همه دروغ گفتند و این وسط فقط زندگی من به باد 

رفت، مادرم مرد، پدرم زندانی شد، خواهرم تبدیل شد به 

ای یک موجود حساس و ضعیف و خودم به یک عاشق کینه

  .و زخم خورده

توانست آرامم کس نمیآغوش خاله آرامم نکرد. دیگر هیچ

  .کند

 .خوام بخوابممی-

پیش از اینکه جوابم را بدهد روی کاناپه دراز کشیدم و 

ام و نفس بکشم از چشم بستم. کاش خواب ببینم مرده

 .نفسیبی

N.Najmi 
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 ۱۰۱_پارت#

ر شدم، بعد از دو شب ساعت هشت صبح از خواب بیدا

خوابی فقط توانستم چهار ساعت بخوابم. صدای گوشی بی

  .ی بابا آشوب شدمهایم را باز کرد و با دیدن شمارهپلک

  .سالم-

 سالم دخترم. خوبی؟ -

خوب؟ اگر اسم نفس کشیدن زیر هیچ سقفی آرامت نکند، 

 .دهد، پس من خوب بودممعنای خوب بودن می

 .خوبم-

  .یای خونه؟ دلم برات تنگ شدهخوای بنمی-

بار مرا دید. پیش از آن دو سه ای یکشش سال تمام هفته

  .گوید دلتنگ استروز در هفته و االن می

 .میام-

  .منتظرتم-

گوشی را قطع کردم و نشستم. قندان روی زمین افتاده بود 

های قند روی فرش ریخته بود. خوابیدن روی کاناپه و حبه

رد کرده بود. پتو را جمع کردم و دوباره تمام بدنم را خ
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کوبید و گیج بودم. به . سرم مینشستم. خبری از خاله نبود

باره انگار همه چیز برایم ای قند خیره ماندم و یکحبه

روشن شد. من تنها بودم، اگر انتقامی هم بود فقط مال من 

. از جایم بلند بود و حاضر نبودم آن را با بابا قسمت کنم

م و به سمت دستشویی رفتم، دیگر تعلل کافی بود، شد

  .شدمباید زودتر دست به کار می

سرسری آبی به دست و صورتم زدم و برگشتم و هر چه 

قند بود جمع کردم و در سطل زباله ریختم. لباس پوشیدم 

 .و از خانه بیرون رفتم

های خاله و بابا را دوره کردم و پایم تا خانه تمام حرف

  .روی پدال گاز فشرده شدتر محکم

  .وارد خانه که شدم بابا خودش را به حیاط رساند

باال سر اون مرتیکه موندی تو بیمارستان؟ هیچ معلومه -

 کنی؟ چیکار داری می

خورد سرد شده بودم. مثل بادی که کوبنده به صورتم می

 .ها رفتمماشین را قفل کردم و به سمت پله

  .نگی داری باباروش عجیبی برای ابراز دلت-
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ها باال رفتم. وارد خانه شدم و کمی مکث کرد و من از پله

  .پشت سرم آمد

  .دلم تنگ شده، ولی از دستت عصبانیم -

ی دیواری نگاه کردم. شالم را روی کاناپه انداختم و به آینه

هایم گود افتاده بود. دستی رنگم پریده بود و زیر چشم

رفتم تا لباس بپوشم و به روی صورتم کشیدم و به اتاقم 

 .عمو برومدیدن زن

  .زنمدارم با تو حرف می-

سوالی نپرسیدی، فقط گفتی عصبانی هستی، منم -

  .ی توضیح دادن ندارمحوصله

. روی سکوت کرد و من لباس عوض کرده به سالن برگشتم

ی رقصان در باد خیره مانده مبل نشسته بود و به پرده

  .بود

 .برهه خونه رو میگرمته؟ باد دار-

پنجره را بستم و به او نگاه کردم که دقیق خیره به من 

  .چشم دوخته بود

یه اتفاقی افتاده، یا کوروش مغزت رو شستشو داده، یا -
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  .مریم

از جایش بلند شد و نفس عمیقی کشید و به سمت در 

 .رفت

 .رم یه سر به عمو بزنممی-

N.Najmi 
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عمو به اتاقم رفتم و برخالف عادتم کمی آرایش کردم، زن

  .دیدپریده میی رنگنباید مرا با چهره

عمو با ی عمو شدم و یک راست به سالن رفتم. زنوارد خانه

  .هایش را باز کرد و لبخند زددیدنم دست

 .بونت برم عزیزم، دلم برات تنگ شده بودقر-

  .هایش را گرفتم و بوسیدمجلوی پایش نشستم و دست

 خوبید؟ -

 .نگرانم دخترم-

 برای چی؟ مگه با کوروش حرف نزدید؟ -

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد

  .حرف زدم، ولی صداش یه طوری بود-
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بابا روی صندلی میز ناهارخوری نشست و دستش را زیر 

  .چانه زد

 عمو کجاست؟ -

رفت، درد داره بنده عزیز باید برای چکاپ کمرش می-

  .خدا

عمو نشست و بعد از ی زنبابا روی تک مبل کنار کاناپه

  .عمو کردنگاه گذرایی به من، رو به زننیم

 گردن؟دونید کی برمینمی-

هنوز زن عمو جواب نداده بود که صدای در آمد. به خیال 

اند به پیشواز رفتم، ولی با دیدن و عزیز برگشته که عمواین

آورد سرجایم ماندم. کلید میکوروش که کلید را از قفل در

 را در جیبش گذاشت و من زمزمه کردم 

  .سالم-

نگاهش سریع از صورتم رد شد و نامحسوس سرتکان داد. 

آنقدر اخم داشت که جرات نکردم حالش را بپرسم. 

ورودی سالن ایستادم، آنقدر از طور میخکوب جلوی همین

  .اش حالم بد شد که نتوانستم رو برگردانماعتناییبی
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 .عمو باعث شد وارد سالن شومصدای هراسان زن

 دستت چی شده؟ -

چیزی نیست مادر، یه غده چربی تو دستم بود -

  .درآوردمش

عمو کم شد. بابا آرام از خانه های زنکمی از نگرانی چشم

خواست دانستم کجا بروم، نه دلم مین نمیبیرون رفت و م

توانستم رفتار کوروش را تحمل کنم. پیش بابا باشم و نه می

 .هایم انداختم و به حیاط رفتمپالتو را روی شانه

ها نشستم و به تک درخت گردو خیره ماندم که نه روی پله

  .ایبرگی داشت و نه بنه

رش را روشن ها پایین آمد. سیگاکمی بعد کوروش از پله

ها فاصله گرفت. دود غلیظ و سفید کرد و کمی از پله

هایش را ریز کرد. آنقدر عادی بود که فکر کردم مرا چشم

ها رفتم ها ایستاده بودم ندیده. آرام به سمت پلهکه زیر پله

پله باال نرفته بودم که از کنارم رد شد. سیگارش و هنوز دو

  .نصفه خاموش و بین انگشتانش بود

 .رم تو، شما راحت باشیددارم می-
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 گه ناراحتم؟ کی می-

  .ها باال رفتمپوزخندی زدم و آرام از پله

خودتون گفتید جلوی چشمتون نباشم و فکر کردم به -

  .خاطر حضور من سیگارتون رو خاموش کردید

اش را از باال پرت قید سیگار نیمهخونسرد نگاهم کرد و بی

 .هاار پلهکرد داخل سطل آشغال کن

 .دم نبینتتچشمام رو عادت می-
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 .در ورودی را باز کرد و با لبخند نگاهم کرد

  .کشهنگران نباش، زیاد طول نمی-

بست. هنوز وارد  بغض و خشم با هم هجوم آورد و زبانم را

ساختمان نشده بود که عمو و عزیز وارد شدند. کوروش با 

ها پایین رفت و دست عزیز را گرفت و زیر دیدنشان از پله

لب به عمو سالم کرد. هنوز هم قهر بودند. عمو سری تکان 

 .ها باال رفتداد و عزیز را به کوروش سپرد و از پله

ها رفتم. با آن دست دیگر عزیز را گرفتم و تا سر پله
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های کم عرض باعث شد دستش را رها کنم، ولی پشت پله

سرشان باال رفتم و از پشت سر حایل عزیز که لنگ لنگان 

 .رفت را داشتمباال می

عمو نگفتید تصادف کردید؟ چرا نگفتید چرا به زن-

 دستتون برای چی جراحی شده؟ 

ن ی آسانسور را زد و بدووارد ساختمان شدیم و دکمه

 که نگاهم کند جواب داداین

 .شهنگران می-

عمو رو کنید عمو هم برای همین بیماری زنفکر نمی-

 بهتون نگفته؟ 

  .برگشت و با ابرویی باال رفته نگاهم کرد

های اش خیلی بیشتر از دغدغهنگرانی یه مادر برای بچه-

  .ستبچه

شون کوچکترین و مادر و پدر هم حاضر نیستن بچه-

  .ای داشته باشهنگرانی

 .ای تکیه دادعزیز وارد آسانسور شد و به دیوار آینه

بایس از بابات معذرت بخوای کوروش، بچه که نباید -
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  .طلبکار باباش بشه

سکوت کرد و کنار عزیز قرار گرفت. دو پله یکی باال رفتم و 

راست به آشپزخانه رفتم. ساعت بعد از ورود به خانه یک

ای نبود. به حواسم لعنت گاز هیچ قابلمهدوازده بود و روی 

ی مرغ را در قابلمه انداختم و برنج فرستادم و سریع بسته

  .شستم که کوروش وارد آشپزخانه شدمی

 .مامان کارت داره-

 .هایم را خشک کردم و به سالن رفتمدست

 عمو؟جانم زن-

خواستم بگم یه وقت ناهار درست نکنی، از بیرون می-

 .مدیسفارش می

 .ولی من مرغ گذاشتم-

  کوروش از سالن خارج شد و صدای در ورودی را شنیدم

 .کوروش گفت هوس چلوکباب کرده-

به آشپزخانه برگشتم و زیر مرغ را خاموش کردم و برنج 

. عمو غرق خیس شده را کنار گذاشتم و به سالن برگشتم

و کرد. اوایل اسفند بود در فکر از پنجره به بیرون نگاه می
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  .هوا نیمه ابری

 عمو جون، اتفاقی افتاده؟ -

 .که خط نگاهش را ببرد سر تکان دادبدون این

  .هیچی-

  .کوروش وارد سالن شد. اصال متوجه نشدم کی برگشته

  .عمو کردرو به زن

 .بلند شید بپوشید بریم-

  .عمو متعجب نگاهش کردزن

 کجا؟ -

خورید، ریم رستوران. فکر کردم یه هوایی هم میمی-

 !خونه شینید توچقدر می

  .عمو نشستلبخند روی لب زن

 .عزیز جون شما هم بپوشید-

 .عزیز دستش را روی زانو گذاشت و بلند شد

  .نه مادر، شما برین خوش باشین-

کوروش چادر عزیز را از روی صندلی برداشت و به سمتش 

  .گرفت
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  .ریم. بابا تو ماشین منتظرمبدون شما نمی-

عمو خوشحال رو به من و از خانه بیرون رفت. زنگفت 

  .کرد

 کنی؟کمکم می-
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 کنی؟ کمکم می-

سری تکان دادم و به اتاق مشترکشان رفتم تا برایش لباس 

ه هم کوبیدم. کامال عامدانه مرا ندید بیاورم. در کمد را ب

گرفت و رفت. از همه دعوت کرد جز من. پایین که رفتم 

 .صدف را آماده جلوی در دیدم. تازه از دانشگاه رسیده بود

 چرا نمیای تو؟ -

کوروش گفت بریم رستوران. دستش درد نکنه خیلی -

  .گرسنمه

 عمو لباس پوشید. عزیز چادرش را رویکمک کردم تا زن

دستش انداخت و به سمت خروجی رفت که دوباره کوروش 

 .وارد شد
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 چرا نمیاید؟ -

عمو را گرفت و به سمت در رفتند و صدف از عمو دست زن

عمو با آسانسور پایین در بیرون رفت. عزیز و عمو و زن

ها پایین رفتیم. کوروش آرام رفتند و من و صدف از پله

اول رسیدیم عزیز ی آمد. وقتی به طبقهپشت سرمان می

گرداند. صدای کوروش از پشت سرم کلیدش را در قفل می

  .بلند شد

 رید؟ چادر که پیشتونه عزیز، کجا می-

  .کنهمن نمیام مادر، پام درد می-

در را کامل باز کرد و با ابروهای گره خورده اشاره کرد که 

وارد خانه شوم. بدون نگاه به کسی وارد خانه شدم. صدای 

  .و بلند شدعمزن

 تو چرا نمیای عسل؟ -

زد، واقعا تصمیم گرفته بود مرا بغض گلویم را چنگ می

  .نبیند. به سختی لب باز کردم

  .مونمپیش عزیز می-

 .عزیز وارد خانه شد و در را تا نیمه بست
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  .خوش باشین-

  .در را بست و من به سمت اتاقم رفتم

 خونه چی شد؟ تو مریض-

 .اش نگاه کردمسرخ شده برگشتم و به صورت

 فشارتون باالست؟ -

ی روسری سفید گلدارش را باز کرد و انداختش روی گیره

  .مبل

حرمتی ببینم و آروم باشم. از وختی این بچه کی دیدی بی-

پا گذاشت تو این خونه هی اره دادین و تیشه گرفتین، 

 !کنهمحلیت میزنی، اون بیچتونه؟ تو سرش داد می

آمد که عزیز زیز نگاه کردم. کم پیش میمبهوت به ع

اعتنایی به اقوام از خط عصبانی شود، ولی قهر و بی

  .قرمزهای عزیز بود

گید چیکار کنم عزیز؟ من که از وقتی گفتید حرفی به می-

 .کوروش نزدم

  .روی مبل نشست و چادرش را روی زمین انداخت

تو کنی؟ حتمنی به خیالت االنه با این حرف خامم می-
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 .خونه یه چیزی به این بچه گفتی که هنوز عصبانیهمریض

های روبرویش روی کاناپه نشستم و خم شده به چشم

  .اش نگاه کردمعصبی

که بره با هم بحثمون عزیز جون، یادتون رفته قبل از این-

 شد؟

  .ابروهای نازکش باال پرید

  .چشم روشن، پس بازم دعوا کردین-

هایم را فشردم. اشتم و شقیقهدستم را روی پیشانی گذ

  .اطالعیادم رفته بود که آن بحث در حیاط بود و عزیز بی

 چزونی؟ واسه چی انقده این بچه رو می-

عصبی از جایم بلند شدم و سعی کردم صدایم را کنترل 

  .کنم

قدر ناراحتم؟ چرا از پرسید چی شده که انچرا از من نمی-

  .کنهمیپرسید که چرا ناراحتم اون نمی

  .ابرو در هم کشید و تسبیحش را از دور مچش باز کرد

بگیر، اگه یه  گم گوشپرسم. ولی اینی که میاز اونم می-

بار دیگه ببینم تو رو بزرگترت وایسادی، اونوخته که من 
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 .دونمو تومی

بس سرم را تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم. باید آتش

  .مامی نداشتدادم، واال شماتت عزیز تمی

 خورید؟ چی می-

واسه خودت یه چیزی درس کن، من االنه میوه خوردم -

 .سیرم. گشنه بشم غذای دیشب هس

N.Najmi 

 ۱۰۵_پارت#

ی درست کردن غذا نفسی از سر آسایش کشیدم، حوصله

سره به اتاقم رفتم و روتختی را جمع کرده و را نداشتم. یک

ی خندان مامان خودم را روی تخت انداختم و به چهره

  .خیره ماندم

طور که بودی بشناسمت، کاش ازت تونستم همونکاش می-

 .پرسیدم خوشبختی یا نهمی

های گیتار را لمس کردم؛ به پهلو چرخیدم و از دور سیم

زدن تنگ شده بود. شش سال بود تنها دلم برای گیتار 

  .کردمزمانی لمسش کرده بودم که تمیزش می
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با رفتن تو خیلی چیزها رفت، آزادی بابا، خواب صدف و -

آرامش من. کاش اون شب نمیومدم پشت اون در، کاش 

  .گشتیماصال از خونه خاله مریم برنمی

 هایم را زیر بالش فرو بردم و در آسمان نیمه ابریدست

دنبال ابری سفید گشتم، نبود؛ خاکستری تنها رنگی بود 

 .که آسمان آبی را پوشانده بود

شه مامان، دیگه حتی کس تنگ نمیدیگه دلم برای هیچ-

مطمئن نیستم کسی رو دوست دارم یا نه. شاید... شاید 

  .دیر بشه برم کهباید قبل از این

م دچشمام رو عادت می"صدای کوروش در سرم زنگ زد 

 "نبینتت

 .سر جایم نشستم و زانوهایم را بغل کردم

طوری ادامه بدم مامان، سواالت تو کم بود، تونم ایننمی-

  .بابا هم برام شد یه معضل

سرم را چرخاندم و باز به آسمان نگاه کردم، خورشید به 

  .کشیدسختی از بین دو ابر سرک می

باشم. باید خواد دو روزم که شده برم، از همه دور دلم می-
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 .فکر کنم

هایم را به گلدان پر از خاک و خالی از گل دوختم که چشم

شد از روی میز کوچک کنار پنجره مانده بود و خسته نمی

  .سبز نشدن

تونم یه روز آروم بشم و بدون شم؟ میبه نظرت موفق می-

 کینه و غم به تو فکر کنم؟ 

ردم، تر شد، به آسمان نگاه کاحساس کردم اتاق روشن

ابرها کمی خودشان را کنار کشیده بودند، شاید از سماجت 

  .خورشید خسته شده بودند

  .از جایم بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم

وقتی وارد سالن شدم تازه فهمیدم از وقتی که بابا از 

 .ی عمو بیرون رفت، دیگر ندیدمشخانه

جا کردم که کنار میز رفته و کمی خاک گلدان را جابه

اند که بابا یا صدف برگشتهدای در بلند شد. به خیال اینص

 صدا بلند کردم 

 .بیا تو-

با ورود متین خاکی که در مشتم باقی مانده بود را در 
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  .گلدان ریختم. به کل او را فراموش کرده بودم

  .دلم برات تنگ شده بود-

در سکوت نگاهم کرد. لبخند زدم و به سمت دستشویی 

  .رفتم

قدر ناگهانی نم دلخوری، ولی باور کن همه چیز اندومی-

 .ی خالهرم خونهشد که وقت نکردم بهت بگم دارم می

هایم را شستم و دست .باز هم در سکوت نگاهم کرد

 .برگشتم

 خوای حرف بزنی؟ نمی-

 .دوستش داری-

  .فقط مانده بود رازم پیش متین سرباز کند

 .نه-

  .دونممی سوال نکردم، فقط گفتم که بدونی-

کشوی میز آرایش را باز کردم و یادم رفت دنبال چه 

  .گشتم. به وسایل کشو خیره ماندممی

 خب که چی؟ -

  .بازویم کشیده شد و روبرویش ایستادم
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دی؟ برای اگر برات مهم نیست برای چی داری جون می-

 قدر عوض شدی؟ چی از وقتی کوروش اومده ان

  .اره خم شدم روی کشوبازوهایم را آزاد کردم و دوب

  .اممن عوض نشدم، فقط خسته-

سکوت کرد و باعث شد از آینه نگاهش کنم. خیره به من 

  .مانده بود

شاید دوست خوبی نبودم، ولی حقم این نیست که بهم -

 .دروغ بگی

دانستم. به سمت در از دروغ متنفر بود و این را خوب می

  .رفت. تحمل ناراحتی متین را نداشتم

 .تونم برات توضیح بدمبخشید، ولی باور کن نمیب-

  .چرخید و با تأسف سر تکان داد

 .رم سفر. به هر حال اومدم بهت بگم دارم میباشه-

 کجا به سالمتی؟ -

برای یه قرارداد باید برم آبادان. اگر تونستم باهات تماس -

 .گیرممی

 کنی؟ دفعه چی وارد میاین-
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  .پشمک حاج عبداهلل-

 .ام گرفتاش خندهن جدیاز لح

 .شیوقت عوض نمیهیچ-

  .متاسفانه-

 .به گلدان اشاره کرد

 هنوزم امیدواری؟ -

 .شانه باال انداختم

  .خوام یادم نره به چه چیزهایی امید داشتمنه، فقط می-

 .سری تکان داد و از در بیرون رفت

ی نادیا را گرفتم، باید گوشی را برداشتم و شماره

 .دیدمشمی
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لباس پوشیده و آماده به سالن رفتم که برای دیدن نادیا 

  .بروم

  .رم پیش نادیاعزیز من می-

هایم را تند کرد. عمو با لبخند وارد خانه شد، صدای در قدم
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 .خندیدطور میکرده بودند که عمو این حتما آشتی

 پدرام کجاست؟ -

  .دونم عموجوننمی-

ی پیراهنش را صاف کنار عزیز روی مبل نشست و یقه

  .کرد

 پایان نامه رو دادی عمو جان؟ -

  .خندیدم و در کیفم را محکم بستم

  .خیلی وقته عمو-

  .ی کاریپس آماده-

  .متعجب نگاهش کردم

 کار؟ -

  .و عزیز تسبیح گرداند و رو به من کرد لبخندی زد

 .خوای بشینی ور دل من؟ بایس کار کنی دیگهمی-

ام گرفت، ندیده بودم مادربزرگی موافق کار کردن خنده

اش باشد، حداقل نه پیش از شوهر دادنش. اما عزیز مثل نوه

  .همیشه استثنا بود

 خوای بگی شوهر کنم عزیز؟ نمی-
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  .هم رفتاش در ابروهای قیطانی

  .حیا کن دختر-

اش لبخند روی عمو قهقه زد، واقعا خوشحال بود. با خنده

لبم نشست. در باز شد و بابا وارد شد. حتما اتفاقی افتاده 

  .زد. با خنده جلو آمدهایش برق میبود که چشم

 خندید؟ چه خبره می-

 عمو به کاناپه اشاره کرد

  .بیا بشین برات بگم-

بود و نادیا منتظرم بود، ولی کنجکاوی  هر چند دیرم شده

  .نگذاشت بروم

 .بابا نشست و به عمو نگاه کرد

  .امر بفرمایید عمو-

 ات چیه پدرام؟ برنامه-

بابا کمی نگاهش کرد و هنوز حرفی نزده بود که عمو ادامه 

  .داد

اون شرکت هنوز هست، سهم تو هم محفوظ مونده، اگر -

  .تتونی برگردی سر کاربخوای می
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  .های بابا درخشیدچشم

 شما مشکلی ندارید؟ -

شم عمو جان، منم دیگه وقت نه، خوشحال می-

  .بازنشستگیمه. فقط یه شرط دارم

 .بابا کنجکاو نگاهش کرد

  .اونجا باید مراقب عسل باشی-

بابا با لبخند نگاهم کرد و من خوشحال جلو رفتم. یک باره 

  .فتماش را گریاد نادیا افتادم، شماره

تو این سرما راه  ست دارممعلومه کجایی؟ ده دقیقه-

 .رممی

 ی مابیا خونه-

 برای چی؟ -

 .کار پیدا کردیم-

  .ی عمو گوشی را قطع کردممیان قهقهه

 ری باید با نادیا بری؟ هر جا می-

  .سر تکان دادم و روی مبل نشستم

 .بدون اون نمیام-
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  .ویش باال رفتبابا پا روی پا انداخت و یک تای ابر

  .کنممن که هنوز نگفتم استخدامت می-

  .قبل از اینکه جواب بدهم عمو سر بلند کرد

  .نیازی نیست پدرام. عسل و صدف سهامدار شرکتن-

نه تنها من که دهان بابا هم باز ماند. عمو دستش را روی 

  .پای بابا گذاشت

ی شش ساله سودی از شرکت نگرفتی، پارسال به اندازه-

 .سودت سهام شرکت رو به نام عسل و صدف کردم

 .ابروهای بابا بیشتر گره خورد

 .شدهای من میولی اون پول باید خرج بچه-

  .عمو آرام روی پای بابا زد و بابا سکوت کرد

  .ی من نون نخورن؟ خجالت داره مردکه سر سفره-

تکیه داد و پا روی پا انداخت و بابا کمی بعد با کنجکاوی رو 

 .ه عمو کردب

 کی سهامش رو بهتون فروخت؟ -

 .موسوی-

بابا سری تکان داد و ساکت شد. واقعا خوشحال بودم، 
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  .قدر فکر نکنمشد آنسرکار رفتن باعث می

ریزی کمی بعد که نادیا رسید همه برای روز بعد برنامه

کردیم که به شرکت برویم. از شادی نادیا خوشحال بودم، 

ی دورش تا شرکت بود و من قول هاش فاصلتنها نگرانی

 .دانستمدادم مشکلش را حل کنم، اما چطور را نمی

عمو بخوابد، همه از سر با ورود صدف که باال مانده بود تا زن

خوشحالی با روی باز از او استقبال کردیم. صدف متعجب و 

  .خندان جلو آمد

 .چه عجب! همه خوشحالن-

بابا نیفتد و موفق هم کرد که نگاهش به تمام سعیش را می

  .شد

  .ریم سرکارمن و نادیا از فردا می-

 شرکت عمو؟ -

  .عمو لبخند زد

  .شرکت خودتون عمو جان-

 یعنی چی؟ -

  .دستش را گرفتم و بین خودم و نادیا نشاندمش
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  .عمو لطف کردن و برای من و تو سهام خریدن-

  .صدف اول با تعجب و بعد قدردانی به عمو نگاه کرد

  .ممنون عمو جون، ولی لزومی نداشت-

سود سهام پدرتون بود، من چیزی از جیبم ندادم عمو، -

  .باید از بابات تشکر کنی

که به بابا نگاه کند بلند همه ساکت شدند. صدف بدون این

 .شد

دم به عسل. من ازتون ممنونم، ولی با اجازه سهام رو می-

  .خوامچیزی از ایشون نمی

که کسی جواب دهد به اتاقش رفت. همه ینگفت و پیش از ا

های ما سکوت کردند و در الک خود فرو رفتند. عمر شادی

 .به همین کوتاهی بود

N.Najmi 
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 .عصبی از جا بلند شدم که نادیا دستم را گرفت

  .بذار بعدا عسل، االن وقتش نیست-

 .کالفه صدایم را باال بردم
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 .کنهروی میداره زیاده-

 .ی تسبیحش را در نخ گرداند و رو به بابا کرددانهعزیز 

 خوای دو کلوم با این بچه حرف بزنی؟ تو نمی-

دانستم چقدر برایش بابا نیم نگاهی به من انداخت. می

سخت است که بخواهد رو در روی صدف بایستد و راجع به 

چیزهایی حرف بزند که توضیح دادنی نبود. صدف نه از 

روش خبر داشت و نه مثل من از خیانت ی مامان و کورابطه

  .بابا

خواستم مثل همیشه کارش را راحت کنم، باید خودش نمی

که نادیا جلوی مرا گرفت کرد. از اینمشکلش را حل می

خوشحال شدم. حاال دیگر زمان آن بود که بابا خودش وارد 

گود شود. دیگر کافی بود هر چقدر پشت من پنهان شد و 

  .دراه را نشانم دا

 .کنار نادیا نشستم و شانه باال انداختم

  .موفق باشی بابا جون-

سنگینی نگاه نادیا را حس کردم و برق غریبی که در نگاه 

عزیز درخشید. بابا سمت اتاق صدف رفت و بعد از نفسی 
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عمیق با یک ضربه به در آن را باز کرد و وارد شد. عمو از 

  .جایش بلند شد

  .شهم ختم به خیر میشاءاهلل که اینخب، ان-

  .رو به نادیا کرد

  .فردا منتظرتونم-

ی باال رفت. عزیز خداحافظی کوتاهی کرد و به طبقه

 .تسبیحش را بوسید و روی چشم کشید

 .عسل-

 .جونم عزیز-

  .گاوزبون دم کنآشوبم مادر، یه خورده گل-

  .نادیا تا آشپزخانه همراهم آمد و صدایش را پایین آورد

 ا بابات چیه؟ مشکلت ب-

ماندم تا  گل گاوزبان را در قوری ریختم و منتظر به کتری

  .جوش بیاید. دستش را جلوی صورتم تکان داد

 .با توئم-

  .های اریب کابینت گرفتم و به او دوختمنگاهم را از خط

گم، فقط بدون بابامم مثل مامانم تا گردن تو لجن برات می-
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 .بوده

  .زبان را دم کردم و ادامه دادمگاوخیره به من ماند. گل

 .خاله برام گفت-

 چی گفت؟ -

لیوان مخصوص عزیز را از کابینت برداشتم و از باالی کانتر 

به عزیز که غرق در فکر به در اتاق صدف خیره مانده بود 

ای به یاد تعاریف خاله افتادم و دلم نگاه کردم. برای لحظه

 برای عزیز سوخت

دایی مامان رو طور شده دایی و زنعزیز به حرف بابا هر -

  .کنه، اونم تو پنج شش روزراضی کرده که با بابا ازدواج

  .های نادیا گرد شدچشم

 چی؟ -

  .ها را در کاسه گذاشتملیوان را در سینی و پولکی

که دو ها عادی بوده، همینگه اون موقع این چیزخاله می-

گیرن و ببرن. کردن کافی بوده که دختر رو بجا تحقیق می

ی مامان راه میاد، در ولی عزیز خیلی با مشکالت خانواده

اصل با دل بابا که انگار فقط عاشق چشم و ابروی مامان 
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  .شده بود که تا من رو باردار شد از مامان فاصله گرفت

 آخه چرا؟ -

ی پولکی را در سینی گذاشتم و به لیوان را پر کردم و کاسه

  .گذاشتم سالن رفتم و جلوی عزیز

  .دستت درد نکنه-

هایی های همیشه ذاکرش، چشمهای کنار لبچین و شکن

لرزید. های پنجه کالغی اسیر شده بود میکه میان چروک

عزیز بغض داشت، عزیزی که برای من حکم کوه را داشت و 

اش را ببینم. کنارش و ناراحتی توانستم غصهمن نمی

  .نشستم و دستش را گرفتم

  .کنهنباش عزیز جون، باالخره بابا آرومش مینگران -

  .های کنار چشمش راه گرفتاشک از میان چروک

 .منو ببر سر خاک سپیده-
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دامن ی بعدی اشک روی سرش را پایین انداخت و دانه

وقت سفید گلدارش افتاد. مبهوت به او ماندم، عزیز هیچ
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زد، گریه زد. اگر حرف میراجع به مادرم حرف نمی

دانستم چه چیز آنقدر او را آزرده که اینطور کرد. نمینمی

  .ریزدصدا اشک میبی

 .محکم بغلش کردم

 خوای االن بریم؟ چشم عزیز جون، می-

هایش را اش اشکر روسریکمی از من فاصله گرفت و با پ

  .پاک کرد و سر تکان داد

 .دیر وخته، فردا-

رفتم، ولی عزیز از هر کسی برایم روز اول کار نباید دیر می

  .تر بودمهم

 .رسمگفتم دیر به شرکت میباید به عمو می

  .گیرهباشه قربونت برم، گریه نکن دلم می-

صورتش هایی که روی لیوانش را برداشت و باز هم اشک

  .نشسته بود را پاک کرد

  .رم یه کمی بخوابمبرو پیش دوستت، منم می-

خواهد برای تنهایی. هیچ وقت ای میدانستم بهانهمی

تنهایش گذاشتم و با  .زدگفت، دم نمیهایش را نمیغصه
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 .نادیا به اتاق رفتیم

  .روی صندلی میز آرایش نشستم و نادیا روی شزلون

 اید؟ متون به هم ریختهچی شده عسل؟ چرا ه-

ی الک قرمز را از روی میز برداشتم و در دست شیشه

  .گرداندم

 .محبتی دیده نادیا، تحقیر شدهمامانم بی-

 چرا؟ -

شانه باال انداختم و شیشه را روی میز گذاشتم و به طرف 

 .پنجره رفتم

بابا دوست داشته مامان درس بخونه، ولی مامان یه ماه -

قدر ون من رو باردار میشه و بارداریش انبعد از ازدواجش

  .سخت بوده که نتونسته همون سال رو هم تموم کنه

 کرده؟ مگه خاله مریمت کمکش نمی-

  .پرده را کنار زدم و نور تا روی تخت کش آمد

وقتی من به دنیا اومدم آره، ولی قبل از اون که کمکی -

مامان تونسته بکنه. منم خیلی پر سر و صدا بودم و نمی

تنهایی بزرگم کرده که بابا بتونه درس بخونه، ولی وقتی بابا 
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سری تو سرها درآورده دیگه مامان رو در حد خودش 

کرده و کم کم دیگه هیچ جا دیده. تحقیرش مینمی

  .بردتشنمی

به انعکاس نور روی برگ درختی که از باران به شبنم 

  .نشسته بود چشم دوختم

 نت حق داشت؟ کنی ماماداری فکر می-

  .سرم به شدت چرخید

  .کنهاصال، هیچی خیانت رو توجیه نمی-

سرش را پایین انداخت و مخمل آبی را لمس کرد و جای 

  .دستش روی آن ماند

 پس خیانت بابات چی؟ -

تونسته مامان طور، اگر خیلی ناراحت بوده میاونم همین-

و  رو طالق بده، ولی بهش گفته بشینه زندگیش رو بکنه

  .صداش در نیاد

رفت به ای که میکنارم ایستاد و دستش را روی شیشه

 .هایش روی شیشه ماندبخار بشیند کشید. رد انگشت

N.Najmi 
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 ۱۰۹_پارت#

ک برگی که با باز باران شروع به باریدن کرده بود و ت

ی باران ی درخت چسبیده بود زیر تازیانهسماجت به شاخه

 .رقصیدمی

سوزه، ولی اون خیلی خوام بگم دلم برای مامان میمی-

خوام بگم دلم برای پیش از بابا به اون خیانت کرده بود، می

سوزه، ولی بابا هم قید مامان و زندگیش رو زده بوده بابا می

ای هم ت، تازه یادش افتاد که سپیدهو وقتی مامان رو کش

  .بوده

 .چرخیدم رو به او

دیم یا شیم که یا از دستش میچرا وقتی متوجه کسی می-

شونه جای ما؟ چرا اعتماد به اون آدم یکی دیگه رو می

 شه دیگه نبینیمشون؟ ها باعث میاحساس آدم

  .دستم را گرفت و ابرو در هم کشید

گفتی مامانت قبل از پدرت  تو اول جواب من رو بده،-

دونی؟ اون شب که چنین چیزی خیانت کرده، از کجا می

 نگفته؟ 
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رم رم پیش کوروش، میمی"صدای مامان در سرم پیچید 

سرم را  "رم...هاست دوستش دارم، میپیش مردی که سال

  .محکم تکان دادم تا صدایش قطع شود

  .هاست دوستش دارهگفت سال-

  .اخت و زمزمه کردسرش را پایین اند

تونم قضاوت کنم عسل، ولی این طبیعت آدمه، من نمی-

خواد دائم وقتی یکی آدم رو خیلی دوست داره دلش می

خواد انجام بده تا نکنه بهش برسه، هر کاری که اون می

شه طرف مقابل بره پیش ناراحت شه. همینه که باعث می

گه، نه خواد بجنیک نفر دیگه تا برای چیزهایی که می

کننده، ولی دوست داره برای داشتن کسی یا چیزی خسته

قدر رسیده، انتالش کنه. احتماال مامانت خیلی به بابات می

خواد، که بابات دیگه نیازی نداشته تا حتی بگه چی می

برای همین رفته جایی که بهش حس مرد بودن بده، یعنی 

ه برای داشتن یه زن تالش کنه، نه این که حس کنه ی

 .خواد کوکش کنهتونه هر وقت میعروسک جلوشه که می

روی تخت نشستم. رد دست نادیا روی شیشه کم کم محو 
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شد و هیچ روزنی نبود تا حتی آسمان را ببینم. به حرف می

 .کردم و قبولش نداشتمنادیا فکر می

قدر دوستت داشت که همه چیز رو برات یعنی اگر یکی ان-

 بهش خیانت کنی، درسته؟ شه فراهم کرد باعث می

  .کنارم نشست و دستش را روی زانویم گذاشت

 .گم همینهگم درسته، میمن که نمی-

N.Najmi 
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  .ناخودآگاه صدایم باال رفت

رن چون خیلی عاشقی، گیات میخب پس وقتی ندیده-

کنن چون زیادی بهشون بها دادی، تو وقتی تحقیرت می

تونی بری پیش کسی که قدر محبتت رو بدونه، هم می

 .ات نگیره، تحقیرت نکنهندیده

های ردیف و سفیدش را به نمایش خندید و دندان

  .گذاشت

 خندی؟ چرا می-

و گی خیانت توجیه نداره، ولی داری خیانت مادرت رمی-
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 .دیکنی و از اون باالتر بهش حق میتوجیه می

گیج و گنگ نگاهش کردم. حرفش درست بود، ولی من 

توانستم خیانت را بپذیرم؛ با هر توجیهی. نادیا کنار نمی

  .پنجره رفت و باز هم رد دستش روی شیشه ماند

تو نه جای پدرتی و نه جای مادرت، فقط با حرفی که من -

طور که گفتی وقتی با کسی این قدر عصبی شدیزدم ان

شه، اونم باید بره دنبال کسی که قدرش رو رفتار می

  .بدونه

 .چرخید و با مهربانی نگاهم کرد

دونی؟ چطور تو از احساس مادرت، یا پدرت چی می-

تونی برای چنین چیزهایی مثل عشق و خیانت و زندگی می

ر اش نکردی جوری حرف بزنی که انگامشترکی که تجربه

  .شه براشون قانون گذاشتمی

اش از بخار شیشه را بین خوردهکنارش رفتم و دست نم

کردم، واال باید درک دستانم گرفتم. باید ساکتش می

پذیرفتم و این برای کردم باید میکردم، اگر درک میمی

 من غیرممکن بود. ادامه داد
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ها یا چیزهایی که بهشون فشار در مورد احساس آدم-

که با شرایط روحی شه قضاوت کرد، به شرط ایننمی میاره

  .و اخالقی اون آدم تو همون شرایط قرار بگیری

  .بس کن نادیا-

  .ام گذاشتدستش را روی شانه

گم کار پدرت غلط بوده یا درست، یا دوست من، من نمی-

گم تو در جایگاهی نیستی که حتی حتی مامانت، فقط می

جویی. تو روی قضاوت یا انتقامدرکشون کنی، چه برسه به 

هر صفتی یه برچسب گناه و صواب چسبوندی، یه اتیکت 

درست و غلط زدی و روی همون اصل همه رو قضاوت 

کنی. ولی هیچ چیز تو این دنیا مطلق نیست عسل، تا می

تونی بفهمی چی درسته و وقتی تو اون شرایط نباشی نمی

  .چی غلط

شد سکوت ه باعث میهایش ککالفه از منطق پشت حرف

  .کنم، از او فاصله گرفتم

گی معلوم هایی که میتو رو خدا نادیا، بس کن. همین-

نیست درست بوده یا غلط زندگی من رو به کثافت کشیده، 
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 این رو هم نباید قضاوت کنم؟ 

از میان رد دست نادیا به تک برگ اسیر باران و باد نگاه 

  .کردم. سر جایش نبود

ده پدر بشه یا مادر، باید ه خودش اجازه میوقتی یکی ب-

اش رو در نظر بگیره و بفهمه هر کاری که اول مصلحت بچه

ذاره. اینه که اش اثر میی بچهبکنه روی زندگی و آینده

  .هامکنه، نه من و برچسبخوب و بد رو تعریف می

دستم را روی جای دست نادیا گذاشتم تا دیگر جای خالی 

  .برگ را نبینم

کنی مامانت از اول مامان تو بوده، مشکلت اینه که فکر می-

اونم یه زن بوده، یه آدم با تمام نواقص خودش. درکش 

  .خیلی سخت نیست عسل

 .برگشتم و صدایم باال رفت
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برای من سخته نادیا، نه بابا و نه مامان به ما فکر نکردن، -

کردن، ما رو هم در نظر گم فقط برای ما زندگی میمن نمی

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B1%DB%B1%DB%B1
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

438 
 

گرفتن. هر دو رفتن دنبال زندگی خودشون. حتی به می

تونم عنوان یک زن و مردی که پدر و مادرم نبودن نمی

درک کنم یا بگم کارشون درست بوده. خودت رو هم 

 .گم غلطهمن میبکشی 

سر پایین انداخت و دوباره روی شزلون نشست و دستش را 

  .های گیتار کشیدروی سیم

امیدوارم هیچ وقت اشتباه نکنی، چون با تعریف خودت از -

درست و غلط و این که هیچ غلطی نه قابل درکه و نه 

 .پذیرش، نباید توقع داشته باشی کسی تو رو ببخشه

کردم و کوروش مرا تباه میقلبم فرو ریخت، اگر اش

کردم؟ نفس عمیق کشیدم و در بخشید باید چه مینمی

اتاق را باز کردم. امکان نداشت اشتباه کنم، مادرم اعتراف 

توانست من را برای باور کرد و من باور کردم، چه کسی می

 حرف مادرم توبیخ کند؟

**** 

سرد بود، مثل زمهریر. دست عزیز را گرفتم و کمک کردم 

از ماشین پیاده شود. خاله مریم که شب قبل از رفتنمان به 
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بهشت زهرا مطلع شده بود، زودتر از ما رسیده و منتظر 

جا به مدفن بود. دست دیگر عزیز را گرفت. عزیز از همان

  .اش لرزیدمامان نگاه کرد و چانه

تر قدم برداشت. وقتی به سر خاک با پای دردمندش سریع

یی که زیر بغلم زده بودم را باز کردم رسیدیم صندلی تاشو

و عزیز نشست. تازه چشمم به سنگ قبر افتاد، جدید بود. 

-من و خاله مریم نگاهی به هم انداختیم و او زمزمه کرد. 

 .کار کوروشه

 .عزیز خم شد و دستی روی سنگ مشکی کشید

ی تزئینی برداشتم و نشستم و سنگ ریزی از کنار باغچه

زدم. فاتحه خواندم و ایستادم. خاله آرام روی سنگ سرد 

مریم کنار عزیز چمباتمه زد و من کنار خاکی که مادرم را 

  .در آغوش داشت

  .درسم تموم شد مامان-

 .اشک سردم را پاک کردم

تعجب نکن، بهت گفته بودم بیست سالگی فارغ التحصیل -

شم و تو قول دادی اون موقع یه ماشین خیلی خوب می
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  .برام بخری

ی گالب را روی سنگش خالی کردم و کف دستم را شهشی

  .روی اسمش کشیدم

انقدر درس خوندم تا زودتر درسم تموم بشه، ولی تو -

  .نیومدی

خورده نفسم را تنگ کرد. دلم بغض و بوی گالب و خاک نم

های همیشه هایش تنگ شده بود، برای دستبرای چشم

طور این مهربانش. کوروش باعث شد نباشد، نباشد و من

مستأصل و درمانده به جای آغوش مادرم، خاکش را لمس 

  .کنم

یه روزی از همین روزا با یه خبر دست اول میام پیشت، -

  .کنه مامانحالت نکنه، ولی من رو آروم میشاید خوش

  .اش نگاه کردماز جایم بلند شدم و باز هم به نام طالیی

 دوستت دارم مامان-

N.Najmi 
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های قدمی عقب رفتم و دور شدم. نه نگاه خاله و نه لب
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شدم لرزان عزیز پایم را سست نکرد. باید از مامان دور می

  .توانستم آرامشم را بسازمتا می

های شدم به اشک تکیه داده به در ماشین ماندم و خیره

 .باریدصدا میعزیز که بی

هایم را کمی نزدیک شدم تا آرامش کنم که صدایش قدم

  .سست کرد

  .امانتدارت نبودم دخترم، حالل کن-

 زد؟ از کدام امانت حرف می

  .آرام جلو رفتم و پشت درخت ایستادم

توانستم ببینمشان هر دو پشت به من داشتند و راحت می

  .بشنوم و صدایشان را

این چه حرفیه عزیز جون؟ کی به امانتداری شما شک -

  .کنه؟ از دخترای سپیده مثل چشمتون مراقبت کردیدمی

های تازه متوجه منظورش از امانت شدم، من و صدف امانتی

  .مادرم بودیم

نه مریم، اگه امانتداری کرده بودم عسل انقده دنباله روی -

هام اش بدش نمیومد. بچهباباش نبود، صدفم انقده از باب
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  .پاشندارن از هم می

  .خاله دست عزیز را گرفت و از صدایش بغض و گریه بارید

  .فهمهشه، عسلم باالخره حقیقت رو میصدف آروم می-

زند پیش از این که فکر کنم از کدام حقیقت حرف می

  .صدای عزیز لرزید

داییش، اگه من همون ساال به سپیده گفته بودم بره خونه -

گفتم بمونه، نباس امروزه سرش زیر لحد نبود. من نباس می

پیچونم که بشینه سر خونه پدرامو می گفتم گوشمی

  .زندگیش، سپیده بچم خیلی اذیت کشید

خاله سرش را روی دست عزیز گذاشت و انگار دیگر 

پاهایش توان نداشت که روی زمین نشست و سرش را به 

  .پای عزیز تکیه داد

 ...ش می فهمیدم اون شب چه اتفاقی افتاد که پدرامکا-

  .حرفش را قطع کرد

دانست جز من. منی که هر روز و هر شبم شد کس نمیهیچ

 .خواست تکرار شودزهری که دلم نمی

نشود و هر صبح را به امید شب  هر شب آرزو کردم صبح
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  .شدن و خوابیدن سر کردم

گذاشت رفت که  اگه همون روزایی که یه ماه سپیده رو-

ذاشتم دیگه برگرده، االنه صدف چرا صدفو حامله شده نمی

  .تو بغل مامانش بود و از باباشم بدش نمیومد

  .متحیر و با آهی که پشت گلویم گره خورد چشم بستم

 یک ماه تمام مامان را ترک کرده بود که چرا باردار شده؟ 

زن باید  کنم. به ما یاد دادنبه گمون خودم کار خوبی می-

  .ی شوهر بره بیرونبا کفن سفید از خونه

  .هق زد و روی پایش کوبید

هاتم آروم من نتونستم مواظبت باشم مادر، نتونستم بچه-

 .کنم. چرا سپردیشون دست من

  .سوال مرا خاله مریم پرسید و من گوش تیز کردم

 ها رو دست شما سپرد؟ چرا؟ کی؟ سپیده بچه-

زد و هقهقش بند روی پایش میخورد و عزیز تاب می

 .آمدنمی

N.Najmi 
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 ۱۱۳_پارت#

 .اون شبی که بچم پرپر شد، زنگ زد نصف شبی-

  .دست خاله مریم را گرفت و سخت تکان داد

 .بش باشگفت بچمو سپردم بهت عزیز. گفت مواظ-

  .محکم روی سرش کوبید

  .خواد خودشو به کشتن بدهمن خاک بر سر نفهمیدم می-

آمد. نمیداد و از خاله صدایی دردست خاله را تکان می

مثل من که نه قلبم صدایی داشت و نه ذهنم. مامان 

خواست خودش را به کشتن دهد، فقط قید من را زده نمی

شقی در سر دارد که دانست مامان چه عبود. عزیز نمی

کند. باعث شده شبانه بیاید و به بابا بگوید ترکش می

لرزیدم. زمزمه اختیار بدنم دست خودم نبود. مثل بید می

  .کردم

قدر کوروش رو دوست داشتی که من رو بسپری دست ان-

 عزیز و بری؟ 

  .ی زبر درخت تکیه دادم و فشردمسرم را به تنه

  .دوستم نداشتی-
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  .ز گنگ بود و من گیجصدای عزی

  .حتمنی یه چیزی به پدرام گفته که اونم کشتش-

خم شد و خاله مریم که تازه به خودش آمده بود روی دو 

 زانو نشست و بغلش کرد

هاش رو دست امینش آروم باشید عزیز جون، سپیده بچه-

  .سپرد

کرد و عزیز اما مثل آدم از همه جا بریده فقط گریه می

 .زدحرف می

هات یه جور وم سیاس مادر، روم سیا که هر کدوم بچهر-

  .تلف شدن

  .هر دو دست را روی پاهایش کوبید و صدایش را باال برد

آخه چی بگم به عسلت؟ بگم بابات ظلم بود؟ بچم تو رو -

شه. اون عاشق که نداره، باباشم بگیرم ازش تلف می

  .باباشه

  .تر آمدتاب خورد و صدایش پایین

 به صدفت؟ بگم که بیشتر کینه کنه از باباش؟ چی بگم -

حال خودم را فراموش کردم، عزیز واقعا پریشان بود و 
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  .ترسیدم قلب ضعیفش تاب نیاورد. نزدیک رفتممی

 عزیز، بریم؟-

هایش ترسیدم، خاله مریم رو برگرداند و با دیدن چشم

کس سرخ، خشمگین، برقی وحشیانه که در چشم هیچ

  .ی عقب رفتمندیده بودم. قدم

 چی شده خاله؟ -

  .به سمتم آمد و به عزیز اشاره کرد

 .برسون، من باید برم عزیز رو-

صدایش عجیب سرد بود، پیش از این که حرف بزنم پا تند 

اش کنم از که به عزیز برسم و راهیکرد و قبل از این

ماشینش گرد و خاکی که پشت سرش به هوا بلند شده بود، 

ز را که سوار ماشین کردم صدای قرآن در باقی ماند. عزی

  .قبرستان پیچید و دلم را لرزاند. رو کردم به مدفن مامان

خواستی من رو بفروشی، دیگه نمیام مامان، تو می-

ام بفروشی به عشق ممنوعت، منم تو رو به کینه

  .فروشممی

  .ام را به سختی از هم باز کردمهای قفل شدهدندان
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قت بیارم که اون دو پاره استخونیم که بالیی به سر عش-

 .دمازت باقی مونده تو گور بلرزه. بهت قول می

* 
N.Najmi 

 ۱۱۴_پارت#

ها با ماشین وارد حیاط شدم و با دیدن خاله که روی پله

 .ماشین را خاموش کردمنشسته بود متعجب 

و به کمک عزیز رفتم، ولی تمام مدت چشمم به خاله بود 

که با یک پایش روی سنگ خاکستری پله ضرب گرفته بود 

  .اش مانده بودهایش قفل شده در هم زیر چانهو دست

  .عزیز با دیدن خاله صدایش را بلند کرد

 جا نشستی مادر؟ مگه خونه نیستن؟ چرا این-

  .دی تصنعی زد و از جایش بلند شدخاله لبخن

  .خواستم یه کم هوا بخورمهستن، می-

  .ها باال رفتیمدست عزیز را گرفتم و از پله

 .چایبلند شو بیا تو، هوا سرده، می-

  .چشم، یک کم دیگه میام-
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از کنارش رد شدیم. عزیز که وارد خانه شد به حیاط 

 برگشتم 

 چی شده؟--

 جواب دادکه نگاهم کند بدون این

  .منتظر باباتم-

 کنارش نشستم 

 .بابا شرکته-

 از جایش پرید و صدایش باال رفت

 چی؟ -

  .بلند شدم و روبرویش ایستادم و شانه باال انداختم

 .رفته شرکت-

  .اش مشت شدهایش میان موهای پرکالغیدست

 .وای-

ها پایین رفتم و از کنار باغچه شلنگ را برداشتم و از پله

  .را باز کردمشیر آب 

 مشکلش چیه؟ -

  .های عریان گرفتمآب را پای درخت
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  .تونم بابات رو تحمل کنممشکلش اینه که من نمی-

تا حاال به این صراحت از انزجارش حرف نزده بود، ولی 

  .واقعا برایم مهم نبود

  .تونید ازش فاصله بگیریداون شرکت خیلی بزرگه، می-

رفتم. نزدیک شدنش را میان سکوتش آب را کف حیاط گ

  .حس کردم

  .شیتو چته؟ فکر کردم از احساسم عصبانی می-

شانه باال انداختم و شلنگ را باال گرفتم، دقیقا روی 

 .ماشین

برای چی باید عصبانی بشم؟ احساس آدم که دست خود -

  .آدم نیست

 کمی نگاهم کرد و من آب را روی شیشه گرفتم 

  .رسنبرید تو، یه کم دیگه می-

 .حرکت و ساکت نگاهم کردباز هم بی

  .لبخند زدم

  .خاله، من خوبم-

ها پا تند کرد سری تکان داد و عقب عقب رفت و جلوی پله
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 .و باال رفت

ها کمی دور خودم چرخیدم. کنج دیوار، دقیقا جایی که پله

  .کردمشد خشک بود، باید خیسش میشروع می

  .شستمباید همه چیز را می

های کف حیاط را رج کشیدم و جلو رفتم و سنگشلنگ را 

  .به رج شمردم و دوباره آب گرفتم

 این ردیف اول، خب من باید چیکار کنم؟ -

یک قدم عقب رفتم و از اولین سنگ ردیف دوم شروع 

  .کردم

 .باید از صدف شروع کنم، فعال کوروش خیلی درگیره-

ن ردیف سوم سر ماشین بود، خم شدم و آب را زیر ماشی

  .گرفتم و سعی کردم از خط سنگ سوم به چهارم نریزد

باید یه جوری سر بابا رو هم گرم همین کار بکنم، وقتی -

 .رم سراغ باباکارم با کوروش تموم شد می

  .ردیف سوم و چهارم هم تمام شد

 .عمو نباید چیزی بفهمهزن-

  .ای باال انداختم و ردیف پنجم را تمام کردمشانه
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  .هم نیستبفهمه هم م-

ردیف ششم انتهای ماشین بود و دیگر نباید آنقدر دقت 

  .ها به هم نخوردکردم که ردیفمی

کنه، ولی اونم بفهمه چه خاله مریم از کوروش حمایت می-

 .شهخبره خوشحال می

N.Najmi 

 ۱۱۵_پارت#

  .ردیف هفتم تمام شد و به باغچه رسیدم

  .اساس بودههمه اعتمادش بیباید بفهمه اون-

  .باغچه را آب دادم و دور خودم گشتم

 .همه جا خیس بود و من هنوز ذهنم آرام نشده بود

 .شلنگ را باال آوردم و از بارانی که روی سرم بارید لرزیدم

 .ریاد زدملرزیدم و خندیدم، خندیدم و ف

حرف؛ حرفی برای زدن کالم، بیبا تمام توان فریاد زدم. بی

  .نبود، قلبی برای شکستن نبود، بغضی برای شکستن نبود

  .دور خودم چرخیدم و شلنگ را دور سرم گرداندم

نفهمیدم خاله کی به حیاط برگشت، ولی وقتی شلنگ را از 
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  .دستم کشید و من ماندم بی باران. اخم کردم

از که اومدی خاله؟ اومدی چی بگی؟ بگی بابام بده، ب-

 مامانم خوبه؟ 

 .دور خود چرخیدم و خندیدم

تر زدم، عمیقکرد و بلندتر فریاد میکاش صدایم یاری می

  .خندیدممی

 اومدی بگی کوروش مرده و بابام نامرد؟ -

  .ام قهقهه شد و موهایم شالق شد روی صورتمخنده

خندیدم. لرزیدم و میزد و من مییباد تند عصر تازیانه م

  .دستم را کشید

  .کنیی دیوونه، سینه پهلو میدختره-

  .دستم را کشیدم و عقب رفتم

خواین ادای ای بابا، من چند تا مامان دارم؟ چندتاتون می-

 مامانا رو دربیارید آخه؟

  .رفتم جلو و با انگشت دانه دانه شمردم

  .له مریم، مامان عزیز جونعمو مونس، مامان خامامان زن-

  .به اطرافم نگاه کردم و دوباره به روی خاله خندیدم
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 دیگه نبود؟ -

باره طعم تلخ تنهایی و طرد شدگی را با بندبند وجودم یک

 .حس کردم

هایم را زیر بغلم هایم قفل خورد و لرزیدم و دستبه لب

  .زدم

  .کس رو ندارممن هیچ-

  .یلرزبیا بریم تو. داری می-

در حیاط باز شد و ماشین کوروش وارد شد. بابا کنار 

 .کوروش نشسته بود

ام گرفت. دوست و برادرهای از با هم دیدنشان خنده

 .های خونی امروز کنار هم نشسته بودندقدیمی و دشمن

 اختیار خندیدم بی

 .ببینشون خاله، فقط من مسخره شدم-

  .بابا سریع پیاده شد و به سمتم دوید

 خیسی؟  چرا-

  .خواست بغلم کند و من عقب رفتممی

 رو به خاله کرد
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 چه بالیی سرش اومده؟ -

  .جواب دست مرا کشیدخاله بی

 .دیبیا دختر، کار دست خودت می-

سوخت، مثل قلبی که کنار قبر تا مغز استخوانم از سرما می

 .مامان دفنش کردم

وقت به دستش مثل آرزوی آرامشی که دیگر هیچ

  .وردمآنمی

مثل تمام حسرتهایی که زیر پا لهش کردم تا بتوانم امروز 

در چشم تک تکشان نگاه کنم و لبخند بزنم به تمام 

  .چیزهایی که از دست داده بودم

های خودم دفنش کردم مثل... مثل تمام وجودم که با دست

 .و مثل قلبم که دارش زدم

N.Najmi 

 ۱۱۶_پارت#

  .آتش سیگار، نگاهم را سمت کوروش کشاند

به زیر پله تکیه داده بود و یک پایش به دیوار تکیه خورده 

و یک دستش را زیر بغل زده بود و با دست دیگر سیگارش 
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  .کردرا دود می

 .کرداهم میحس نگصدای شکستنم را شنیدم، سرد و بی

  .دیگر نه کوروشی مانده بود و نه مادری و نه پدری

ی آتش دستم دادند که بابا دستم را کشید. انگار گلوله

  .طور سوختماین

  .دستم را کشیدم

  .به من دست نزن-

اش را از دیوار برداشت و سیگار را زیر پایش کوروش تکیه

  .انداخت و با سر کفش زیر پا له کرد

  .رفت صدایش را بلند کردها که میلهبه سمت پ

ی قشنگی بود، ولی یک کم نمایش کودکانه-

  .ست. زودتر تمومش کنکنندهخسته

  .ها باال رفت و وارد ساختمان شداز پله

  .کس مهم نبودممن دیگر برای هیچ

  .هایم دوخته شدزهرخند روی لب

 مادرم مرا نخواسته بود، از کوروش چه توقعی بود؟ 

 .ام به دنبال خاله مریم وارد خانه شدمآر
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از حمام بیرون آمدم، خاله سریع سشوار را روشن کرد و 

 .روی موهایم گرفت

  .حوصله نگاهش کردمبی

کنی دختر، معلوم نیست چت شده که این کارها رو می-

 مگه عقل نداری تو؟ 

تلخ بود حسم را برای کسی توضیح بدهم که هیچ چیز از 

  .شناسدکرد خوب مرا میفکر می دانست ومن نمی

کردم مامانم خب یکیش رو بگم، تمام مدتی که فکر می-

خوشبخته، اون تو بغل شما برای از دست دادن زندگیش 

 .کردهگریه می

شه و به کردم پدرم عاشق خانوادهتمام مدتی که فکر می

کنه در ها نمیاد خونه و کار میخاطر رفاه ماست که شب

  .ن دیگه بودهاصل پیش یه ز

حرکت مانده بود، دستش را گرفتم و سشوار را از سشوار بی

  .برق کشیدم

خواسته ما رو حرفای عزیز رو شنیدم خاله، مامانم می-

ی شما به همین فکر کرد و ترک کنه، دو روز تو خونه
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  .تصمیمش رو گرفت که ما رو کشوند تهران و به بابا گفت

ب باز کرد، ولی من دستش را جلوی صورتم گرفت و ل

  .نگذاشتم حرف بزند

خواید بگید خواید بگید مامانم عاشق بابام بود؟ میمی-

 کرده؟ هیچ وقت بابا رو ترک نمی

 سشوار را داخل کشو گذاشتم و رو به او کردم

 .دونیددونم که شما نمیکرد خاله، من چیزایی رو میمی-

 ام،دانست آن شب من پشت آن در چه شنیدهنمی

ام، ام را دفن کردهدانست همان پشت در آرزوی بچگینمی

دانست تصویری که از مادرم داشتم برای همیشه خاک نمی

دانست آن شب من تا خدا رفتم و دست مادرم را شد، نمی

ها گرفتم که برگردد، ولی برنگشت و امروز، بعد از سال

خواست فهمیدم او در صحت عقل، در کمال آرامش می

  .اش را ترک کند و به کوروش برسدخانواده

  .در را باز کردم و برگشتم نگاهش کردم

کردم که پدرم تنها آدم صادق های زیادی فکر میمدت-

  .زندگیمه، ولی شما روشنم کردید و از این بابت ممنونم
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 ای حرف در گلویم گره خورد، برای لحظه

 زدم؟ برای کی؟ اصال برای چه حرف می

ی وقته ویرون شده، برای ساختنش تالش دنیای من خیل-

 .نکن خاله

من فقط یه کار نیمه تموم دارم، انجامش که بدم همه چیز 

  .شهتموم می

سریع به سمتم آمد و پیش از این که از در بیرون بروم مچم 

  .را گرفت

گی. ولی منم دونم نمیپرسم چه کاری، چون میازت نمی-

برعکس تو اصال  دونی ودونم که تو نمیچیزایی می

  .خوام فرار کنمنمی

که بگویم قصد فرار ندارم، در را با شدت باز کرد پیش از این

 .و از اتاق بیرون رفت

دنبالش رفتم. جلوی بابا که روی مبل نشسته بود و کتاب 

 .خواند ایستادمی

بابا سر بلند کرد و نگاهش کرد و بعد به آهستگی عینکش 

  .ر مبل گذاشترا برداشت و روی عسلی کنا
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 باز چیه؟ -

که خاله حرفی بزند در ورودی باز شد و عزیز پیش از این

وارد شد، کنارش کوروش بود و قصد برگشت داشت، ولی با 

دیدن خاله که روبروی بابا ایستاده بود پشیمان شد و به 

  .همراه عزیز وارد شد

  .خاله اما اصال برایش مهم نبود

 اون شب چه اتفاقی افتاد؟ -

  .بابا یک تای ابرویش را باال برد

 کدوم شب؟ -

  .همون شب نحسی که زدی سپیده رو کشتی-

  .به دیوار تکیه دادم

اعصابم آنقدر ضعیف شده بود که با هر حرفی لرز به جانم 

  .افتادمی

 .با توام-

  .خم شد روی صورت بابا

 اون شب چه اتفاقی افتاد؟ -

لندش یعنی خاله باید عزیز روی کاناپه نشست و استغفار ب
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 .حرف را کوتاه کند، ولی خاله رو به عزیز کرد

ببخش عزیز جون، امروز شما چیزی گفتی که من باید -

فهمم سپیده جواب این سوال رو بگیرم، واال هیچ وقت نمی

 .چرا کشته شد

عزیز در سکوت به بابا نگاه کرد و کوروش به دیوار ورودی 

ر حال دیدن نمایش است که دخانه تکیه داد و مثل این

ی هایش را در جیب فرو برد و با کنجکاوی به صحنهدست

  .روبرویش خیره ماند

  .خاله برگشت رو به بابا

 نگفتی!؟-

بابا نفس عمیقی کشید و کتابش را کنار عینک گذاشت و از 

  .جا بلند شد و باعث شد خاله از او فاصله بگیرد

 چرا تو این شش سال نیومدی بپرسی؟ -

 .ی مالقات ندادن، طفره نرو، جواب سوالم رو بدهاجازه-

ی فرش گذاشت و با قدمی بزرگ به من بابا پا روی حاشیه

  .نزدیک و از خاله دور شد

 کنی؟ کنی، میهر چی بگم باور نمی-
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 .بستگی داره-

اول تو به من بگو عزیز چی گفته که باعث شده خراب -

  .بشی رو سر من

 .در روی بابا ایستاد خاله نزدیک شد و رو

N.Najmi 

 ۱۱۷_پارت#

ها رو سپرده اون شب سپیده با عزیز تماس گرفته و بچه-

 دونی این یعنی چی؟ دستش، می

م بابا لب باز کرد حرف بزند، ولی حرفش را بلعید و کم ک

  .هایش سفید شدرنگ صورتش سرخ و لب

  .صدای خاله پایین آمد

 ...این یعنی-

  .بابا صدایش را بلند کرد

  .ها بذاره برهخواسته من رو با بچهیعنی می-

  .خاله پوزخند زد و از بابا دور شد

نخیر آقای کاردان، سپیده اهل این کارها نبود، توام خوب -

ندگیش رو بکنه و تو بری شناخته بودیش که گفتی بشینه ز
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 ات، نه؟ دنبال معشوقه

 .عزیز آنچنان روی پایش زد که از جا پریدم

 گی مریم؟ فهمی چی میهاشم. هیچ میبا قمر بنی-

شد و تر میتوجه به رنگ بابا که هر لحظه سرخخاله بی

های کوروش رو به خیال به نیشخند دوخته شده به لببی

  .عزیز کرد

کنید سپیده برای چی رفت شهر ، فکر میبله عزیز جون-

 خودش؟ 

  .عزیز با رنگ و رویی پریده رو به بابا کرد

 تو همچین غلطی کردی؟-

از جایش بلند شد و من تازه عزیزی را دیدم که همه 

کرده همه فرار تر بوده و یک اخم میگفتند وقتی جوانمی

  .کردندمی

هل حرومه؟ یا ی من ادو کلوم بگو خیالمو راحت کن، نوه-

 سر زنت هوو آوردی؟ 

کوروش انگشت سبابه و شستش را تلنگر کرد و زد سر 

 .زانویش. چشمش به دستش بود و زمزمه کرد
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کنه عزیز؟ چه حروم، چه حالل، سپیده مگه فرقی می-

 .دیدنباید خیانت می

که جواب عزیز را بشنود چشم از او خاله برای این

با و بابا چشم از کوروش. نگاه داشت، عزیز چشم از بانمیبر

گشت بین دو مردی که سرشار از ادعا بودند. من اما می

پوشی از قداست مرا خام انتقام یکی شش سال تمام با تن

از مردی کرد که زمانی عاشقش بودم و همان مرد با کسوت 

هایش دور خواهی توانست مادرم را از زندگی و بچهخیر

که حتی به کسی که به جای  کند. آنقدر در او نفوذ کرد

خواهرش بود حرفی از احساسش نزد. چقدر هر دو را 

  .هادوست داشتم و چقدر ناامید بودم از هر دوی آن

کردم، دیگر نه رنج بابا ها نگاه میسرد و سنگین به آن

  .ی حق به جانب کوروشبرایم مهم بود و نه چهره

  .بابا سکوت سنگین را شکست

جا بری؟ این مسئله ای اظهار نظر از اینبهتر نیست به ج-

  .بین من و عزیزه

کوروش از دیوار کنده شد و با نیشخندی که از لبش پاک 
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 شد به سمت در رفت نمی

  .به چشم-

 .صدای عزیز پاهای کوروش را سست کرد

ی منه، حق نداری بچمو جا خونهحرمتی نکن، اینبی-

 .بیرون کنی

 بابا به سمت در رفت 

  .رممی پس من-

 خاله صدایش را بلند کرد

 چی شد؟ ترسیدی؟-

 .بابا ایستاد و یک باره برگشت و به سمت خاله رفت

دونم تو اون شب جهنمی برای چی سپیده زنگ من نمی-

ای جز ترک دونم برای چه دلیل دیگهزده به عزیز، نمی

دونم و سپرد به عزیز. نمیهاش رو میکردن ما باید بچه

 .ستبرامم مهم نی

تر اش سرخرفت و چهرههر لحظه صدایش باالتر می

 .شدمی

یه عمر تحملش کردم، هر کاری خواست براش کردم، هر -
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چی خواست براش فراهم کردم و آخرش شد یه زن 

گیر که تمام زندگیش پختن غذا و جمع ی گوشهافسرده

  .هاش بودکردن نق و نوق بچه

شد و یشتر متورم میگلوی خاله ب ی بابا سیبکبا هر جمله

حس و خورد. من بیابروهای کوروش بیشتر گره می

کردم که دوست تفاوت به دست و پا زدن مردی نگاه میبی

نداشت جواب سوال عزیز را بدهد، برای همین ترجیح داد 

ها دستش را دور گلوی شخصیت زنی حلقه کند که سال

 .پیش او را خرد کرده و بعد کشته بود

N.Najmi 
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های خاله برق زد. از سر استیصال یا خشم اشک در چشم

نفهمیدم، ولی مگر فرقی هم داشت وقتی همه چیز رو به 

 نابودی بود؟ 

 تو یه زالویی، خون سپیده رو مکیدی، تمام زندگیش رو-

  .گرفتی و آخرش اون رو به یه زن مریض تبدیل کردی
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 کمی عقب رفت و فریاد زد و صدایش بارها در ذهنم پیچید

گی چطوری زن و زندگیت رو ول کردی و چرا به عزیز نمی-

تونی جلوی کوروش حرف رفتی دنبال هوست؟ چرا نمی

 شناستت؟ بزنی؟ چون از خودت بهتر می

هایش که مهارنشدنی بود بغضش سر باز کرد و میان اشک

هایی که ی تمام سالفریادش بلندتر شد، شاید به اندازه

درد مادرم را به سینه کشید و لب بست برای عشق دختری 

که در پانزده سالگی خودش را حرام دو چشم روشن کرده 

  .بود

کشی تو یه کفتاری، حالم از وجودت، از هر نفسی که می-

 .خورهبه هم می

  .ا آنقدر خونسرد نبود که حالت تهوع بگیرمای کاش باب

 ری؟پس چرا نمی-

  .خاله میان اشک قهقهه زد و گریه کرد و صدایش لرزید

ذارم این دو تا دختر رو حروم طمع و کور خوندی، نمی-

ی دیگه ذارم ازشون یه سپیدهحرص و هرزگیت کنی. نمی

  .بسازی
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محکم روی هایش بابا دوباره به طرف در رفت و چقدر قدم

  .آمدقلب و ذهنم فرود می

ی کوروش عزیز هر وقت حرمت من هم براتون به اندازه-

  .کنممهم شد باهام تماس بگیرید. من دیگه تحمل نمی

  .دادکرد، باید جواب سوال عزیز را میداشت فرار می

 .گفت چه بالیی به سر مادرم آوردهباید می

ببینم. باید  گفت تا خرد شدنش راباید جلوی من می

گفت چه بازی کثیفی را شش سال در ذهن من چید و از می

  .من یک دختر کور و کر ساخت

 کرد باید اقرار می

پا تند کردم و جلویش ایستادم و وقتش نبود که قد خم 

  .کنم

  .عصبی و کالفه نگاهم کرد

تونی بیای مشکلی نیست عسل، هر وقت خواستی می-

  .پیشم

کرد من هنوز عسل او دید و فکر مییپوزخند تلخم را م

 هستم؟ 
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ی شش ری بابای مهربون؟ پیش معشوقهکجا داری می-

 سال پیشت؟ 

  .گرفتگی نفسش را حس کردم

نیشخندم حتی به قلب خودم هم نیش زد و یک قدم به او 

  .نزدیک شدم

 دی؟ چرا جواب عزیز رو نمی-

دور  عزیز روی کاناپه نشسته بود و با رنگ پریده دستش

 .که ذکر بگویدگشت، بدون اینتسبیح می

شاید کاری که بابا با مامان کرده بود آنقدر برایش سنگین 

  .ای خدا را فراموش کرده بودبود که برای لحظه

بابا در سکوت خیره به من مانده بود و من دیگر سکوت 

ام جاخوش خواستم، هر چه فریاد بود پشت حنجرهنمی

  .مردمی انفجارم خودم هم میکرده بود و کاش لحظه

 جواب بده بابا، از کی خیانت رو شروع کردی؟-

N.Najmi 
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 .لرزیدم و نه ناراحت بودماز کنارش رد شدم، نه می
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  .دنه سردم بود و نه خونی در سرم بو

هیچ حسی نبود، هر چه بود انزجار بود، از کوروشی که 

خیال باز هم تکیه داده بود به دیوار و با پایش روی زمین بی

 .ضرب گرفته بود

ی یک شرکت بود و عشقش تا از پدری که دنیایش به اندازه

اش را کوبید به وقتی دوام داشت که مدرک مهندسی

تواند ه و مادرم نمیی دیوار و فکر کرد به اوج رسیدسینه

  .پروازش باشدهم

 بگو دیگه بابا، یه سال قبل از مرگش؟ دو سال؟ -

  .جلوی خاله ایستادم و لبخند زدم

 شما یادتونه خاله؟ -

  .نگاهش بین من و بابا چرخ خورد و سکوت کرد

 شما هم یادت نمیاد؟ -

طور ساکن ایستاده بود نگاه برگشتم و به بابا که همین

  .کردم

 این نشد که بابا، یادت نمیاد کی از مامان دست کشیدی ؟ -

 .بابا چرخید و سرش را به تاسف تکان داد
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 مادرت چی عسل؟ اون از کی شروع کرد؟ -

 دانستم؟ عزیز فریاد زدمسابقه بود و نمی

  .بس کن. به مرده انگ نزن، دستش از این دنیا کوتاس-

ی فراتر از تنفر . چیزبابا خندید و جلو آمد و من عقب رفتم

  .کردام میبغلم کرده بود و داشت خفه

کنه خوب این دختر که داره من رو جلوی شما خراب می-

  .کار کردهدونه مادرش چیمی

ای فراموش کرد که نباید سکوتش انگار کوروش برای لحظه

  .اش بودرا بشکند، به هر حال صحبت از عشق دیرینه

  .دیتو توی سرش فرو کر اینا رو-

  .بابا باز هم خندید و از هر چه خنده بود بیزار بودم

  .تر برومبه طرف من آمد جایی نمانده بود که عقب

حاال تو بگو، من اینا رو تو سرت فرو کردم؟ بگو اون شب -

  .چی شنیدی

 .سرد و یخی نگاهش کردم

دانست آن شب من پشت آن در بودم جز کس نمیهیچ

هوشی زد تا اعترافات ذهن کوروشی که خودش را به بی
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مالیخولیایی من را بشنود. دیگر برایم مهم نبود کسی این 

  .را بداند

شدم به برای من فقط انتقامم مهم بود، حتی اگر مجبور می

  .خاطرش دروغ بگویم

 !ی آخر رسیدمچی شنیدم؟ من که لحظه-

چرخیدم سمت عزیز و چقدر راحت و به سرعت دروغ 

  .بودمگفتن را یاد گرفته 

وقتی رسیدم پشت در سالن فقط یه صدای بلند شنیدم، -

  .در رو باز کردم و مامانم رو دیدم که روی زمین افتاده

ی کوروش خوردهدوباره برگشتم سمت بابا و به ابروهای گره

  .و نگاه متعجبش توجه نکردم

االن انتظار داری بگم مامانم خائن بوده؟ حاال فکر کنیم -

 نبودی؟ بوده، تو چی؟ 

 .شدتر از آن نمیهای بابا درشتچشم

هایش را با زبان تر کرد و دستش را محکم روی صورتش لب

  .کشید

  .وای خدای من-
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چی شد بابا جون؟ یک ساعته همه رو معطل کردی و هی -

گی چرا بهونه میاری تا جواب سوال عزیز رو ندی. یا می

دبخت گی زنت یه زن عامی بکوروش این جاست، یا می

گی سپیده خائن بوده. ی ننگت بوده و یا میبوده، که مایه

  .بابا جون دل و جرات داشته باش

  .رفتم طرف عزیز و کنارش نشستم

اگر شما از سوالت منصرف شدی بگو تا بابا بتونه نفس -

  .بکشه، بدجور ترسیده بنده خدا

عزیز انگار خدا را به یاد آورد که ذکر یااهلل گفت و از جا 

 .بلند شد

من که بچه نیستم مادر، همون وختی که چشاشو دیدم -

  .ملتفت شدم چیکار کرده

  .به طرف اتاقش رفت

  .کنم پدرامحقمو حاللت نمی-

بابا چشم فشرد و خاله روی کاناپه افتاد. کوروش با نگاهی 

ی اتاق عزیز روی مبل نشست و سرش را به به در بسته

  .دیوار تکیه داد و چشم بست
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ای که بابا نه به ا رفتن عزیز ختم جلسه اعالم شد؛ جلسهب

  .سوال عزیز جواب داد و نه به سوال خاله

اش اگر مامان، من را فدای عشقش کرد، بابا من را تباه کینه

  .از کوروش کرد

عمو نفس عمیقی کشیدم و از خانه بیرون رفتم. باید به زن

ی دلتنگی دازهزدم؛ دلم برایش تنگ شده بود، به انسر می

های کوچکی که از مادرشان دور بودند. فریب تمام بچه

  .پدرشان را خورده بودند

هایی که خودشان را جایی گم کرده ی تمام بچهبه اندازه

  .دانستند کجا را بگردندبودند و نمی

 .من گم شده بودم
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**** 

  .شالم را مرتب کردم و با بسم اهلل در شرکت را باز کردم

  .نادیا به دنبالم وارد شد و در را بست

به سمت میز منشی که با دو متر فاصله از در گذاشته شده 
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  .بود رفتم

  .خانم حاجبی از جایش بلند شد

  .خانم کاردان، خوش اومدید-

 .آمداز این زن خوشم می

ادب و احترامش به کوچک و بزرگ با وجود سن باالیش 

 .واقعا ستودنی بود

ای و مرتبش انداختم و نگاهی به فرم مخصوص سرمه

  .لبخند زدم

 سالم، ممنون، یعنی ما هم باید فرم بپوشیم؟ -

  .اش نشستهای صورتیلبخند روی لب

  .قانونه خانم کاردان-

م و به همراه نادیا به سمت راهروی پشت سری تکان داد

  .ها رفتمسرم، ورودی اتاق

  .خوشحالم که همکار شدیم-

  .افتخار منه-

بدون این که رو برگردانم دستم را تکان دادم و وارد 

 .راهروی عریض شدم
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  .ها را عوض کرده بودندسرامیک

 .اش را دوست داشتمطرح شطرنجی

ی چسبیده به هم تزیین شده نادیا به دیواری که با تابلوها

های بلندی که داخل اتاق را کرد و من به شیشهبود نگاه می

  .دادنشان می

 .همه مشغول کار بودند

  .ای به در زدم و وارد شدمبه اتاق عمو رسیدم و تقه

 .صندلی رو به پنجره بود

 گید؟ عمو جون خوش آمد نمی-

و نگفته صندلی چرخید و با دیدن کوروش مات ماندم. عم

  .آیدبود کوروش هم به شرکت می

  .با آرامش از جایش بلند شد

  .خوش اومدید-

ش بود ای که جلو و دو طرف میزبه دو مبل چرم مشکی

 .اشاره کرد

  .بشینید لطفا-

توجهی مخاطبش نادیا بود، واال من باید یا منتظر بی
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  .اشهای تمام نشدنیبودم و یا کنایهمی

  .روی هم نشستیمها، روبروی مبل

 عمو نیست؟ -

  .را دور زد اش را از روی میز برداشت و میزفنجان قهوه

  .بدون این که نگاهم کند جواب داد

  .االن میاد -

 .رو به نادیا سری تکان داد و از در بیرون رفت

  .نگاه نادیا با او رفت تا در را بست

 .کمی به جلو خم شد و صدایش را پایین آورد

 هاپهخوش تی-

 .ولی من به فکر حضور او بودم

اگر قرار بود کوروش در شرکت باشد، کار کردن سخت 

 .شدمی

  .کمی بعد عمو وارد اتاق شد

  .با خنده در را بست و پشت میزش رفت

  .هاخوش اومدید بچه-

  .نادیا تشکر کرد و من هنوز درگیر حضور کوروش بودم
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 کنه؟ عمو، کوروش هم اینجا کار می-

  .کنه، رسمی نیستاد و نظارت میمی-

خندید و خودکار روی میز را برداشت و انتهایش را به میز 

 .زد و خوردکار بین دو انگشتش باال رفت

 ...آن را چرخاند و سرش را به میز زد و

 .فکرش مشغول بود و این به وضوح مشخص بود

نگاهم را از خودکار گرفتم و به نادیا نگاه کردم. مشغول 

ی تخصصی عمو بود، هر چند تمام کتابخانه تماشای

  .ی قدیمی مال کوروش و بابا بودخانههای آن کتابکتاب

  .خب بریم معرفیتون کنم-

از پشت میزش بلند شد و ما به دنبالش رفتیم. از جلوی 

خانم حاجبی که با دیدن ما ایستاد، رد شدیم و وارد تنها 

  .اتاق سالن شدیم

های چرم و رکت که روی ضندلیبا دیدن کل کارکنان ش

گردان پشت میز بزرگ و سفارشی نشسته بودند، مات 

  .ماندم

ای که کل دیوار را پوشانده بود ی قدیکوروش پشت شیشه
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 .کردایستاده بود و به بیرون نگاه می

  .با دیدن عمو همه بلند شدند، حتی بابا

  .عمو ابرویی گره زد و قدمی جلو رفت

  .کنمبشینید خواهش می-

  .همه نشستند، کوروش حتی رویش را برنگرداند

 .خواستم با کارمندان جدید شرکت آشنا بشیدمی-

  .دستش را رو به نادیا گرفت

ایشون خانم کاشفی هستند، کارشناس معماری که قراره -

  .از این به بعد زیر نظر آقای شهابی کار کنند

صدای چشم چرخاندم که آقای شهابی را پیدا کنم، ولی 

  .عمو خط نگاهم را برید

ایشون خانم کاردان، کارشناس معماری. ایشون هم -

  .جاجا هستند و هم کارمند اینسهامدار این

کوروش روی یک پا چرخید و دستش را میان موهایش فرو 

 .برد

  .ای قلبم فرو ریختبرای لحظه

سریع نگاهم را از او برداشتم و فقط به صدایش گوش 
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  .دادم

  .کنندن هم زیر نظر آقای شهابی شروع به کار میایشو-

  .آخر آقای شهابی از پشت میز بلند شد

های مشکی و ابروهای مرد جوانی حدود سی سال با چشم

پهن و بینی عقابی، با تمام عادی بودن صورتش، جذاب به 

  .رسیدنظر می

از آشنا شدن با شما خوشحالم و امیدوارم همکاران خوبی -

  .باشیم

  .ادیا سری تکان داد و من زیر لب تشکر کردمن

  .آقای مرادی از جایش بلند شد

 .خیلی خوش اومدید-

N.Najmi 

 ۱۲۱_پارت#

 

 .شناختمش همین کارمند قدیمی بودتنها کسی که می

هش را باال کشید و کمربندش را زیر شکم شلوار فاق کوتا

  .محکم کرد
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 صندلی را دور زد و جلو آمد و رو به عمو گفت

  .دممن همه جا رو نشونشون می-

عمو با همان ابروهای گره خورده سری تکان داد و اتاق را 

  .ترک کرد

کنید همین جا همه رو ببخشید آقای مرادی لطف می-

 معرفی کنید؟ 

داد و هر چه چشم چرخانده بودم زارم میسنگینی نگاهی آ

  .پیدایش نکردم

خواستم ببینم چه کسی آنقدر سنگین و نامحسوس به می

 .کندما نگاه می

شنیدم، با آقای مرادی شروع کرد و من حتی اسامی را نمی

 .فهمیدم شخص مورد نظرم نیستهایشان میدیدن چشم

معرفی  یک طرف میز را طی کردیم و به سومین دختری که

شد رسیدیم و با همان دید اول متوجه سنگینی نگاهش می

 .شدم

هنوز آقای مرادی معرفی نکرده بود که کوروش کنار دختر 

  .ایستاد
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  .کنممن معرفیشون می-

 .آقای مرادی سری تکان داد و قدمی فاصله گرفت

 .کوروش با لبخند به دختر نگاه کرد و بعد رو به ما کرد

  .صحرایی هستند، مدیر بخش طراحیایشون خانم شیدا -

های ایشون و های شما باید از روی طرحدر حقیقت نقشه

مورد تایید ایشون قرار بگیره تا بره به قسمت ماکت و بعد 

  .اجرایی

اش نادیا دستش را دراز کرد و دختر با ابروی نازک باال داده

 .دست داد سنگین با او

سر تکان دادم و از  رو به من کرد و من با لبخندی تصنعی

  .کنارش رد شدم

گذاشتم بفهمد با اگر قصد کوروش آزار من بود، نباید می

ایستادن کنار این دختر پر ناز و افاده چقدر موفق شده که 

 .اعصابم را به هم بریزد

باز هم آقای مرادی نزدیک شد و شروع به معرفی دیگر 

  .شنیدماعضا کرد و من حتی صدایش را نمی

واسم به کوروش بود که کنار شیدا ایستاده بود و با تمام ح
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  .کردلبخندی که انگار تمامی نداشت با او صحبت می

ای تصنعی داد و یا با خندهشیدا گاهی تابی به ابرویش می

  .شدبرد و نگاه کوروش از او جدا نمیسرش را عقب می

ی از قفس رها معرفی آخرین نفر که تمام شد مثل پرنده

اتاق جلسات بیرون رفتم. نادیا دنبالم آمد و  شده از

  .خواست چیزی بگوید که بابا با حضورش مانع شدمی

  .اگر مشکلی داشتی بیا پیش خودم-

  .انتهای راهرو را نشان داد

 .در سوم-

  .حوصله نگاهش کردم تا رفتسری تکان دادم و بی

 .رو کردم به نادیا

  .خواستی بگیچی می-

جلسات باز شد و همه دو به دو و در حال اینبار در اتاق 

  .گفتگو بیرون آمدند

های جذابشان کوروش با شیدا بیرون آمد و انگار حرف

 .توجه به راهرو پیچیدندتمامی نداشت که بی

دست نادیا را گرفتم و دنبال خودم کشیدم. صدای کوروش 
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  .عجیب خلسه داشت

 .خود نگرانی، اگر اذیتت کرد کافیه بهم بگیبی-

اش و نزدیکی بیش از حدشان باعث شد از لحن صمیمانه

  .حرص بخندم

  .نادیا دستم را فشرد

  .آروم باش-

 .آرومم-

مشخصه. انقدر آرومی که نزدیکه با چشمات دختره رو دو -

  .شقه کنی

هنوز جواب نداده بودم که آقای شهابی کنارم ایستاد و 

  .های کوتاه ما تنظیم کردهایش را با گامقدم

  .کشی رو نشونتون بدمتشریف بیارید سالن نقشه-

  .به دنبالش رفتیم و از کنار کوروش و شیدا رد شدیم

کشی که دور تا های نقشهدر اتاق را باز کرد و با دیدن میز

زده شدم که کوروش دور اتاق چیده شده بود آنقدر هیجان

 .ی ذهنم فرستادمرا به گوشه

و یا لبخندی کمرنگ از کنارم دو سه نفر با تکان دادن سر 
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کشی باال رفته و پشت ی میز نقشهرد شدند و از نیم پله

 .میزشان ایستادند

N.Najmi 

 ۱۲۲_پارت#

  .با راهنمایی آقای شهابی پشت دو میز کنار هم ایستادیم

کشی که به میز وصل بود و به من کرد و چراغ بزرگ نقشهر

 .را جلو کشید

خانم کاردان شما لطف کنید یه اتود از طرحی که بهتون -

 .دم بزنیدمی

به سمت میز خودش رفت و از کشوی میز طرح را آورد و 

  .جلویم گذاشت

  .طرح دیگری که دستش بود به نادیا داد

 .شما هم لطف کنید اتود کنید-

 جا کرد وبروی ما ایستاد و عینکش را جابهر

جا کنید و هر جا ایراد وقتی تموم شد اتودهاتون رو جابه-

دیدید کنارش بنویسید. تا آخر وقت اداری تحویلم بدید 

  .لطفا

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B1%DB%B2%DB%B2
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

485 
 

  .ام گرفتاش خندهاز حالت جدی

وقتی دور شد سرم را نزدیک نادیا بردم و تا جای ممکن 

  .صدایم را پایین آوردم

  .کنهرف اصال بهت نگاه نمیط-

  .سرش در طرح بود و ابروهای خوش حالتش گره خورده

مثل خاله زنکا از همین روز اول شروع نکن حرف --

 .درآوردن عسل

 .است با نگاهی به صورتش فهمیدم جدی

سرم را گرم طرح کردم، ولی در کمال تعجب متوجه 

  .های اشتباه در آن شدماندازه

مشغول سر و کله زدن با اعداد بودم و  دو ساعت بعدی را

  .نادیا مشغول کشیدن

  .وقتی ناامید شدم طرح را برداشتم و سراغ شهابی رفتم

 .کردها را بررسی میپشت میزش ایستاده بود و نقشه

  .پله ایستادم و طرح را به طرفش گرفتمپایین نیم

آقای شهابی این ابعاد مشکل داره، با مساحت ارائه شده -

  .خونهینم
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اش را وسط عینک گذاشت و آن را به انتهای انگشت سبابه

  .بینی فرستاد

  .مطمئنید؟ این طرح خانم صحرائیه-

  .با شنیدن اسم شیدا ابرو باال انداختم

های ایشون برگرفته از قرآنه؟ خب شاید ایشون مگه طرح-

  .هم اشتباه کنن

  .طرح را از دستم گرفت و روی میز باز کرد

  .رکاتش مشخص بود حرف من برایش خوشایند نبودهاز ح

 .شروع به بررسی کرد و من به سمت میز نادیا رفتم

  .رودبا دیدن نقشه فهمیدم همه چیز خوب پیش می

ها سر پا ایستادن روی صندلی کنار در خسته از ساعت

نشستم و به شهابی که هر لحظه ابروهایش بیشتر گره 

  .خورد خیره شدممی

 کرد که از حیثیت مدیر طراحیام تالشش را میداشت تم

 دفاع کند

  .در باز شد و کوروش وارد اتاق شد .

  .برید ناهار، خانم حبیبی صداش درمیاد-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

487 
 

ها روی میز قرار گرفت و از در کشتک تک مداد و خط

 .بیرون رفتند

داشت. نادیا رو به شهابی اما دست از سر نقشه برنمی

  .کوروش کرد

ه بدید من نیم ساعت دیگه برم، وسط اتود برم اگر اجاز-

  .ریزهکال تمرکزم به هم می

کوروش سری تکان داد و بدون این که نگاهی به من اندازد 

  .به سمت شهابی رفت

 مشکلی چیه مسعود؟ -

که شهابی نیم نگاهی به من انداخت و سعی کرد تا جایی

  .تواند صدایش را پایین بیاوردمی

صحرائیه، مثل این که ابعاد فضای آمفی این طرح خانم -

 .خونهتئاتر با سالن سینما با هم نمی

سه متر از یک طرف و یک راهروی یک در دو متر قید شده 

 .که جاش مشخص نیست

  .کوروش طرح را گرفت و از زیر دست شهابی کشید

  .کنمتو برو ناهار من درستش می-
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د رو بزنن، به مسئله این نیست، خانم کاردان نتونستن اتو-

  .خاطر همین

 حتی رویش را برنگرداند 

 !پس ایراد رو ایشون پیدا کردن؟-

  .بله-

ناهار من با خانم کاردان هماهنگ  خوبه، حاال تو برو-

 .شممی

N.Najmi 

 ۱۲۳_پارت#

 .که از در بیرون رفت کوروش به سمتم آمد شهابی

  .خونسرد نگاهش کردم

  .طرح را سمتم گرفت

توی این حجم طرح، پیدا کردن یه نقص جزئی سخته، -

 مطمئنی خودت اعداد رو عوض نکردی؟ 

 .یک باره گر گرفتم

  .از جا پریدم و طرح را از دستش قاپیدم

  .روی اعداد کنار طرح زدم
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شده، فرق خودکار و مداد رو که با خودکار نوشته -

 دونید؟ می

  .پوزخندی زد و یک دستش را در جیبش فرو برد

 راه حلت؟ -

  .به سمت میزم رفتم

 .گردمخواهی کردید دنبال راه حل میهر وقت عذر-

صدایش دور نشد، وقتی پشت میز رفتم فهمیدم دنبالم 

 آمده 

 .فراموشش کن-

  .در حال اتمام بود ی نادیا خم کردم،سرم را روی نقشه

خیلی زشته دست ببرید توی یک طرح و بدید دست یه -

 .کار که مثال خرابش کنیدتازه

کند یا سر بلند کردم تا ببینم نگاهش حدسم را تایید می

  .نه

های بابا بود ولی یادتون نبود اسباب بازی بچگی من ماکت-

و دفتر نقاشیم کاغذ طراحی. به کاهدون زدید آقای 

 .انکارد
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ی میز تکیه داد و انگشت سبابه و دو آرنجش را به لبه

  .ی دست چپش چرخ خوردشستش دور انگشت حلقه

آمیزش جا چراغ را کنار زدم و با دیدن لبخند رضایت

  .خوردم

  .یادم نرفته با چی بزرگ شدی-

ی تازه معنای حرکت دستش را فهمیدم، داشت به حلقه

  .زدو کنایه میپالستیکی و آرزوی ازدواجم با ا

  .کمی خم شدم و با زهرخند جواب دادم

آرزوی بچگی من رو خیلی جدی گرفتید. غرورتون رو -

 کنه نه؟ ارضا می

هایش را برداشت و هر دو را در جیب شلوارش فرو دست

  .برد

گیرم تا وقتی بزرگ تر میها رو جدیاصوال من بچه-

  .میشن

  .کمی دور شد و دوباره چرخید طرفم

  .کننترن، کثیف فکر نمیو غش غلترن، بیپاک-

  .کشی مشت شددستم روی کاغذ نقشه
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  .شدکردم با او وارد بحث نشوم نمیهرچقدر سعی می

  .به سمت در رفت

به هر حال بازم با همون افکارت که پر از زهره -

 .گیری کردینتیجه

  .دستگیره را گرفت و الی در را باز کرد

دست بردم چون تو به عنوان یکی از توی اون نقشه -

ی کاردان و سهامدار وارد این شرکت شدی، اعضای خانواده

ترین طرح رو از همین آقای شهابی برای تست تو سخت

خانم صحرایی خواست و من توش دست بردم تا ثابت کنم 

کاردان بودن تو هیچ ربطی به فامیلیت و سهامت نداره. 

  .کنیمطمئن بودم مشکل رو پیدا می

  .در را باز کرد و میان چهارچوب در ایستاد

ره همون ره. یادم نمیبرعکس تو،من چیزی رو یادم نمی-

بازیت بودن رو چند بار خراب کردی و هایی که اسبابماکت

 .من یادت دادم درستشون کنی

  .از در بیرون رفت و من را بین بهت و حیرت باقی گذاشت

  .در موردش بد قضاوت کرده بودم
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ام گذاشتم و نادیا های آتش گرفتهدستم را روی گونه

  .دستش را روی دست دیگرم گذاشت

 .جا بودماالو، منم این-

در آن کشاکش نه من به حضور نادیا فکر کردم و نه 

 .کوروش

 .ببخشید-

  .باز مانده بود خیره ماندبه دری که نیمه

  .عسل، این مرد اگر عاشق تو نباشه، روت تعصب داره-

  .دستم را جلوی صورتش تکان دادم و خندیدم

این مرد نه روی من تعصب داره و نه عاشقمه، اون نگران -

  .اسم کاردانه

اش را لوله کرد و باالی میز سری به تاسف تکان داد و نقشه

 .گذاشت

شه بیدار کرد، ولی اونی که گن اونی که خوابه میمی-

  .شهخودش رو زده به خواب نمی

 .کشیدم دستش را
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بریم ناهار. خانم حبیبی عصبیه، یه وقت دیدی غذامون -

 .رو ریخت تو سطل آشغال

N.Najmi 
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ی ها سرازیر شدیم و به طبقهآسانسور مشغول بود، از پله

  .کف رفتیمهم

  .یا به اطراف نگاه کردناد

 تو ورودی بشینیم ناهار بخوریم؟ -

  .دستش را گرفتم و از البی رد شدیم

  .ای را باز کردمدر شیشه

 .سالن غذاخوری پر از آدم بود

  .نادیا چشم چرخاند و راه افتاد سمت میزی که خالی بود

  .بیا دیگه-

 .از اعتماد به نفسش لذت بردم

ن کارکنان سه شرکتی که در آن با سر باال برده از میا

  .ساختمان بودند گذشت و پشت میز نشست

روبرویش نشستم و هر چقدر چشم چرخاندم کوروش را 
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  .ندیدم

  .بابا با سینی غذا کنارمان آمد

 دید؟ اجازه می-

  .فقط نگاهش کردم

  .شیمکنم، خوشحال میخواهش می-

ه طرف با حرف نادیا، بابا سینی را روی میز گذاشت و ب

 .دادند رفتجایی که غذاها را تحویل می

 .با دو سینی برگشت و جلوی من و نادیا گذاشت

نگاهی به سینی غذای بابا انداختم. خورشت بادمجان بود 

  .که از آن متنفر بودم

 .غذای نادیا هم همین بود، ولی برای من لوبیا پلو بود

  .قاشقم را پر کردم

 دو سه جور غذا داریم؟-

  .اشق اول را در دهان گذاشت و سر تکان دادبابا ق

دونه بادمجون دوست نداری از بیرون سفارش عموئه، می-

  .سفارش دادن

 .قاشق در دستم ماند
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  .کردعمو هیچ وقت به این چیزها توجه نمی

 .کشیدزد و با پا پیش میکوروش با دست پس می

م برد که هداشت زمانی نمینمیاگر دست از این کارش بر

  .کرد و هم من رانما میخودش را انگشت

از پشت میز بلند شدم و به صدای نادیا و نگاه سنگین بابا 

  .توجه نکردم

  .از سالن خارج شدم و خودم را به شرکت رساندم

زدم وارد شرکت که شدم به سمت اتاق عمو که حدس می

  .جا باشد رفتمکوروش آن

ی روبرویم دستم نههوا در را باز کردم و با دیدن صحبی

 .حرکت ماندهایم بیروی دستگیره و پلک

  .کوروش قاشقش را در بشقاب گذاشت و بلند شد

  .اش را فرو داد و به پشت مبل تکیه دادشیدا لقمه

 اتفاقی افتاده؟ -

ی نگاهم روی میز کوچک وسط مبل چرخید و به فاصله

  .کوتاهشان از هم

  .نه، با... با عمو کار داشتم-
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ه سختی گفتم و رو برگرداندم که با حرف کوروش انگار ب

  .مشت محکمی به صورتم کوبیدند

  .هر چی هست بگو، اینجا غریبه نداریم-

فکر نفس عمیق کشیدم تا بتوانم ذهنم را کنترل کنم و بی

  .حرفی نزنم که نباید

 .آرام روی یک پاشنه چرخیدم

من و بقیه خواستم بگم لطف کنید از این به بعد بین می-

 .فرق نذارید

های چلوکباب گرداندم و با پوزخند نگاهم را روی سینی

  .میخکوب به کوروش نگاه کردم

برام غذای سفارشی نگیرید و سعی نکنید به بقیه ثابت -

 .کنید به کارم تسلط دارم. همین برام کافیه

هایش در دستش را میان موهایش فرو برد و رد انگشت

 .اقی مانداش بموهای جوگندمی

خوام یه غذا دونستم به بادمجون حساسیت داری، نمیمی-

باعث بشه چند روز از کارت ببفتی و بقیه فکر کنن چون 

  .تونی سر کار نیومده مرخصی بگیریکاردانی می
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هایی که به سمت میزش رفت و من پر حرص و با چشم

زند به سمت در کردم از شدت فشار بیرون میحس می

  .رفتم

ستی، مطمئن باش با بقیه فرق نداری، واال سر این میز را-

 .شدیدعوت می

N.Najmi 
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هم جلوی دختری که خیلی تمام شخصیتم را خرد کرد، آن

داد میان نمی کرد و به خودش زحمتعادی به ما نگاه می

 .بحث خانوادگی از اتاق بیرون برود

هاست با هم اصال چرا برود؟ از حالتشان مشخص بود مدت

  .ی صمیمانه دارندرابطه

چرخیدم و با تمام توان بغضم را فرو دادم و صدایم را صاف 

  .کردم

خیلی خوشحال شدم. خاص بودن برای شما نهایت -

ید یعنی کمترین حقارته، وقتی شما یکی رو تایید کن
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 .مشکلش دروغگویی و خائن بودنه

 .هایش سرخ و فکش قفل شدچشم

از سکوتی که دچارش شد چشم گرفتم و نگاهی 

 .تحقیرآمیز به سراپای شیدا انداختم و از اتاق بیرون رفتم

راهرو را سریع رد کردم و وارد اتاق جلسات شدم، تنها 

  .آیددانستم کسی نمیجایی که می

 .صندلی نشستم و سرم را روی میز گذاشتم روی اولین

از خشم و حرص و شاید کمی... فقط کمی حسادت به خود 

  .پیچیدم

  .خدا لعنتت کنه کوروش-

هایم نقش ی نقشهرفت، همهطور پیش میاگر اوضاع همین

  .شدبر آب می

  .بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن

  .کار کنم کردم باید چهزدم و فکر میمیز را دور می

ی قدی ایستادم و به خیابان زیر پایم نگاه جلوی شیشه

  .کردم

فروشی که چند جلد ها در دل هم، به دستبه هجوم ماشین
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 .های رنگارنگکتاب روی زمین چیده بود و کنارش لباس

دمید و سعی توانست در سوتش میبه پلیسی که تا می

  .کرد جای خالی چراغ راهنمایی را بگیردمی

به دختری که منتظر تاکسی بود و برای هر ماشینی دست 

  .کردبلند می

ی رفلکس برج روبرو باال رفت و با ضرب نگاهم از شیشه

ی ای روی هرهچیزی که به پنجره خورد پریدم عقب. پرنده

داد، دو گام پنجره نشسته بود و سرش را تکان می

  .کوچکش را تلو خورد و افتاد و من جلو دویدم

گرفت از سقوطش، با ضربی که به شیشه خورد  دلم

 .پروازش محال بود

هایم اوج گرفت و تا بام برج پرواز باره از جلوی چشمیک

  .کرد

آنقدر خوشحال شدم که لبخند روی لبم نشست و مثل 

  .یک انسان برایش دست تکان دادم

  .موفق باشی کوچولو-

رای گردن، تو وایسادی اینجا بهمه دارن دنبالت می-
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 کنی؟ ها آرزوی موفقیت میساختمون

برگشتم، جلو رفتم و انگشتم را میان ابروهای پرپشتش که 

  .گره خورده بود گذاشتم و باال کشیدم

 .اخم نکن خانم مهندس، بهت نمیاد-

 .هایش باز نشدولی اخم

توانست تا این حد روی نادیا اثر بگذارد تنها کسی که می

  .نادر بود

 فت؟ نادر تماس گر-

  .سرش را به عالمت مثبت تکان داد

 .گه باید محیط کاریت رو ببینمجلوی دره، می-

  .شانه باال انداختم

 .گهخب راست می-

  .یک قدم عقب رفت

ذاشت حداقل چند روز ره عسل، باید میآبروم می-

  .بگذره

اش زدم و از کنارش رد شدم. دنبالم دوید و آرام روی شانه

  .رفتممن به سمت خروجی 
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  .جلوی در برگشتم و به راهرو اشاره کردم

  .کنمبرو سر کارت، من درستش می-

 .ها سرازیر شدمکه حرفی بزند از پلهپیش از این

 آمدهمیشه از معطل شدن جلوی آسانسور بدم می

سه طبقه یک نفس تا پایین دویدم و وقتی روبروی نادر که 

م درست نفس توانسترفت ایستادم نمیدر البی راه می

  .بکشم

 .ام گذاشتم تا نفسم را تنظیم کنمدستم را روی سینه

  .جلو آمد

  .سالم، ببخش مزاحم شدم-

  .دمی گرفتم و جوابش را دادم

  .سالم، مراحمی، بریم باال-

  .به دنبالم آمد و وارد آسانسور شدیم

 کمی این پا و آن پا کرد و باالخره سوالش را پرسید

 ه؟ نادیا ناراحت شد-

  .ی قدی تکیه دادم و به نگاهش کردمبه آینه

کرد، ولی اینجا شرکت اگر محیط غریب بود درک می-
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ات برای دیدن محیط کارش خانوادگی ماست، اینهمه عجله

  .یک کم عجیبه

 سرش را پایین انداخت و ابروهای پرپشتش به هم پیچید

N.Najmi 
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شناسم، ولی با عرض شرمندگی هیچ من تو رو می-

تونی اعتمادی به اعضای شرکت ندارم، تو خودت چقدر می

 این آدما رو تایید کنی؟ 

  .کردممن حتی پدر خودم را تایید نمی

  .حال نوبت من بود که سرم را پایین بیندازم

 .ر ایستاد و من نفس راحتی کشیدمآسانسو

 .در ورودی را باز کردم و نادر پشت سرم وارد شد

شد را به محض ورود کوروش که داشت وارد آبدارخانه می

 .دیدم

دادم که کوروش برگشت و به راه را به نادر نشان می

  .طرفمان آمد

  .خانم کاردان-
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 .ایستادم و به طبع نادر هم ایستاد

 .کنار ما رسید

  .گشتنآقای شهابی دنبالتون می-

  .رمدارم می-

  .نگاهی به نادر انداخت و رو به من کرد

 کنید؟ معرفی نمی-

ی اش بعد از این که جلوی شیدا مرا سکهدیدن خونسردی

  .یک پول کرده بود، واقعا اعصابم را به هم ریخت

توانستم جلوی نادر حرفی بزنم، همین مانده با این حال نمی

ه او متوجه شود ما حتی بین خودمان هم مشکل بود ک

  .داریم

  .رو به نادر کردم

  .ایشون کوروش کاردان، پسرعموی من هستند-

  .و آقای نادر کاشفی، برادر نادیا

  .متوجه نگاه سنگین نادر به کوروش شدم

  .دست دادند و کوروش کنار من ایستاد با هم

ثل عسل برای ما بابت اعتمادتون ممنونیم، نادیا خانم م-
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ذاریم مشکلی براشون پیش عزیزه و مطمئن باشید نمی

  .بیاد

های کوروش که هیچ ربطی به خوش آمد زده به حرفمات

  .دادم و از صراحتش حرص خوردم گویی نداشت گوش

 .ولی انگار نادر خوشش آمد

کنید. درسته من زمان زیادیه ممنون از شما که درک می-

دیدم تا م، ولی باید شرکت رو میشناسعسل جون رو می

 .راحت شه خیالم

ای که بینشان رد و بدل شد چه نفهمیدم در این دو جمله

بود که هر دو با خداحافظی سرسری و سنگین از هم جدا 

  .شدند

شرکت را به نادر نشان دادم و او را با آقای شهابی و آقای 

  .مرادی آشنا کردم

وقتی نادر خیالش راحت شد  تمام مدت نادیا همراه ما بود و

  .به سر کارش برگشت

  .اش کنمهمراه نادر رفتم تا بدرقه

شدیم شیدا بیرون آمد و با از کنار سالن طراحی که رد می
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  .چرخی از کنار ما رد شدنیمم

نادر کمی به او نگاه کرد و وقتی چشم برداشت صدایش را 

 .پایین آورد

 طوریه؟ این همیشه این-

 چطوری؟ -

رو سرش کلیپس کاشتن، شلنگ پنچرگیری هم گیر کرده -

  .به لباش و ول نکرده

 .ناخودآگاه با صدای بلند خندیدم

خوشبختانه کسی آن اطراف نبود. روبرگرداندم جوابش را 

ی اتاق عمو چشمم به کوروش بدهم که از پشت شیشه

  .افتاد که با نگاهی آتشین خیره به ما مانده بود

 .رداندم و به همراه نادر تا جلوی در رفتمتفاوت رو برگبی

وقتی خداحافظی کرد در را بستم و با لبخندی تصنعی به 

های سنگین خانم حاجبی به طرف اطاق رفتم. صدای قدم

آمد که ها لبخند به لبم آورد. میکوروش روی سرامیک

  .ام را تالفی کندی سرخوشانهخنده

 .جلوی اتاق ایستادم و منتظر شدم
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  .ویم که ایستاد دست به سینه شدمروبر

لطف کن برای امروز آتش بس بده. دشمنای خونی هم  -

کنن، دردسر درست نمی توی یک روز انقدر برای هم

 .سریالم باشه تایمش تمومه

وارد اتاق شدم و با لبخند در را روی صورت خشمگینش 

 .بستم

N.Najmi 
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* 

  .عمو نشستم و لیوان آب پرتقال را جلویش گرفتمکنار زن

  .زدهایش دو دو میرنگش پریده بود و چشم

 حالتون خوبه؟ -

لبخندی تصنعی زد و لیوان را از دستم گرفت و سرش را به 

  .پشتی مبل تکیه داد

  .خوبم دخترم-

 .ای به من کرد و به سمت آشپزخانه رفتجون اشارهمژگان 

 .لرزیدعمو میلیوان در دست زن
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های سفیدش انداختم و لیوان را از با نگرانی نگاهی به لب

  .دستش گرفتم

 عمو چی شده؟ زن-

  .با چشم بسته سر تکان داد

کمی به او نگاه کردم و به آشپزخانه رفتم. مژگان جون 

بابا طول و عرض آشپزخانه را باال و پشت میز نشسته بود و 

 .رفتپایین می

  .کالفه بودنش کامال مشهود بود

 روبروی مژگان جون نشستم و منتظر نگاهش کردم 

  .صدایش را پایین آورد

  .صبح که شرکت بودی حالش به هم خورده-

 چرا؟ سر درد؟ -

  .دستم را گرفت و فشرد

نم رو راضی حاال که کوروش اومده شاید بتونه مونس خا-

  .کنه

 .سرم را پایین انداختم و لب گزیدم

کرد به این جراحی کاش یکی قلب ناآرام مرا راضی می
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مادر کشت و مرا تا ابد بیعمو را میجهنمی که شاید زن

  .کردمی

ی میز هایم تاب خورد و روی شیشهقطره اشک از سر مژه

  .نشست

  .دونی این تنها راههخودتم می-

عمو راضی شود، خواستم زنم بشنوم، نمیخواستنمی

  .خواستم بمیردنمی

های صندلی چوبی روی خودم را عقب کشیدم و صدای پایه

 .سرامیک در آشپزخانه پیچید

 .از جا بلند شدم و از آشپزخانه بیرون رفتم

  .بابا سریع خودش را به من رساند

  .بچه نشو عسل-

که این روزها برایم سرم را بلند کردم و به مردی نگاه کردم 

  .تر بودای غریبهاز هر غریبه

 به صدف چی گفتی؟ -

متعجب نگاهم کرد و یک باره مشت محکمی به دیوار پشت 

 .سرم زد
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  .سرد و سنگی نگاهش کردم

عمو االن باید در مورد این چیزها حرف بزنیم؟ حال زن-

  .خوب نیست

هایش خیره شدم، نگاهش رنجیده و عمق به چشم

اش به سیاهی شب بود. شاید این من بودم ای میشیهچشم

 .دیدمها را میکه برای اولین بار انتهای آن چشم

  .باید با کوروش حرف بزنید، نه من-

  .آمدم از کنارش رد شوم که جلویم ایستاد

گه ده، مینمی کوروش حتی به حرف عمو هم گوش-

  .خطرناکه

 مگه نیست؟ -

 ت؟ مگه جراحی نشه خطرناک نیس-

  .هایم بین موهایم چنگ شد و خم شدمدست

  .خواستم صدایش را بشنومخواستم او را ببینم، نمینمی

 .دوباره سر پا ایستادم

کنید من باید با کوروش حرف بزنم، تو که چرا فکر می-

 دونی چقدر با هم مشکل داریمبهتر از هر کسی می
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 ۱۲۸_پارت#

  .تر آوردنگاهی به پشت سرش انداخت و صدایش را پایین

بهتر  عمو رو دوست داری ودونه تو چقدر زنکوروش می-

  .دونیاز هر کسی حالش رو می

  .ها پایین آمدپیش از این که جواب دهم، عمو آرام از پله

 .یک باره عمو از شرکت رفت شدم چرا صبح تازه متوجه

  .ها رسید بابا به سمتش رفتوقتی به پایین پله

  .یه لحظه بیاید عمو-

ها با نگاهی کنجکاو به دنبال بابا رفت و من هم به دنبال آن

  .وارد آشپزخانه شدم

  .کردمژگان جون داشت چای دم می

به طرف کابینت رفتم و استکان ها را درآوردم. 

دانستم عمو های بابا و عمو را بشنوم. میخواستم حرفنمی

عمو را راضی با جراحی موافق است و بارها سعی کرده زن

  .کند

ای پایه دار گذاشتم و به اطراف ها را در سینی نقرهاستکان
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نگاه کردم تا کاری برای خودم دست و پا کنم و صدایشان 

  .را نشنوم، ولی شدنی نبود

 نشد عمو؟ کوروش راضی -

  .عمو سری تکان داد و پشت میز نشست و بابا مقابلش

 .شه یه نفر برای یه ملت تصمیم بگیرهکه نمیاین-

عمو رو راضی کنه، اون فقط به حرف کوروش گوش باید زن

  .دهمی

کردم چرا وقتی بابا عمو سکوت کرده بود و من فکر می

رای گرفت به فکر این نبود که بدست زن دیگری را می

گیرد. دیگر هر چیزی مرا یاد ی ما تصمیم میهمه

دانستم به انداخت که حاال دیگر میهای زیادش میغیبت

  .وقت جرات نکرد از او حرف بزندخاطر زنی بوده که هیچ

های پر از چای را روی میز مژگان جون سینی استکان

  .گذاشت و کنار بابا نشست

ون بده، اگر زودتر به آقای کاردان، واقعا وضعیت مونس ج-

  .شیدتصمیمی نگیرید پشیمون می

و برای اولین بار من درماندگی و اشک مردی را دیدم که بار 
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  .تمام خانواده را به دوش کشید و خم به ابرو نیاورد

  .اختیار جلو رفتم و کنارش نشستمبی

  .های سیاهش نگاه کردمدستش را گرفتم و به چشم

 جراحی شه؟  عموشما می خواید زن-

رفت به اش تلنگر شد روی اشکی که میانگشت سبابه

 .اش برسدچانه

ای نیست، امروزم که با دکترش حرف زدم گفت چاره-

درسته جراحی ریسک داره، ولی پنجاه پنجاهه. اما اگر 

 ...جراحی نشه

اش دلم را لرزاند. ناخودآگاه به هق مردانهسکوت کرد و هق

شد اگر او هم کمی عشق را از بابا نگاه کردم، چه می

شد میان لبخندهای گرفت؟ هنوز هم میعمویش یاد می

گاه و بیگاه زن عمو و آقا گفتنش به عمو صدای عشق را 

نشست و شنید. هنوز هم وقتی عمو کنار همسرش می

هایش بیرون زده بود او را که تمام رگ های استخوانیدست

شد زد، میف میها با او حرگرفت و ساعتدر دست می

  .عشق را لمس کرد
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  .به سختی توانستم بغضم را مهار کنم

 .عمو راضی نیستزن-

 .شهاگر کوروش بخواد راضی می-

N.Najmi 

 ۱۲۹_پارت#

 

برایم مهم بود و نه  نه حرف بابا که ذکر کوروش گرفته بود

ام کوبیده ی سینهقلب خودم که از سر اضطراب به قفسه

  .شدمی

ها برای من فقط زن و مردی مهم بودند که اگر یکی از آن

  .آوردرفت، دیگری هم زیاد دوام نمیمی

های مردی مهم بود که همیشه برای من پاک کردن اشک

  .ودعمو صدایش زدم، ولی پدرانه دستم را گرفته ب

  .از جا بلند شدم

  .نگاه بابا با من باال آمد

  .کوروش کجاست-

  .رفت به مریم سر بزنه-
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  .خاله مریض بود و به شرکت نیامده بود. خوشحال شدم

توانست برای راضی کردن کوروش کمکم کند، هر او می

دادم کال این مأموریت را به خاله بسپارم و چند ترجیح می

 .ومبا کوروش هم کالم نش

 .ی عمو گذاشتمدستم را روی شانه

ی سعیم رو بکنم که دم همهی خاله. قول میخونه رممی-

  .کوروش راضی بشه

  .لبخند قدردانی زد و از آشپزخانه بیرون رفت

های سرد شده را مژگان جون بلند شد و سینی چای

  .برداشت

  .کنی عزیزمکار خوبی می-

وارد وی صدف که تازهنگاهم از روی بابا سر خورد و ر

  .آشپزخانه شده بود ایستاد

 ی خاله؟ میای بریم خونه-

هایش را به هم کوبید و برای هزارمین بار زمزمه دست

 ."شیهیچ وقت بزرگ نمی"کردم. 
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 .این حرف من نیست، درخواست پدرته-

  .نیشخندش مثل زهر به کامم چسبید

یون پیغمبرا های تو روم اثر داره؟ مکی گفته حرف-

 جرجیس رو انتخاب کردن؟ 

واقعا کالفه شده بودم، نیم ساعت با او صحبت کرده بودم و 

  .ی اول بودیمباز سر خانه

داری؟ من بد، توام از من متنفر یا چرا دست برنمی-

جا بحث گی، ولی اینعصبانی و یا هر حسی که خودت می

  .عمو درمیونهمن و تو نیست، پای جون زن

  .بلند شد و به سمت صدف رفت از جا

ای که بحث شروع شد، صدف یک گوشه جمع شده از لحظه

  .آمدبود و صدایش درنمی

 شه؟درس تو کی تموم می-

صدف به من نگاه کرد و از نگاه خشمگینم جرات نکرد 

  .جواب کوروش را بدهد
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های ی سنگینش را صاف کرد و چشمخاله مریم سینه

  .ختتبدارش را به کوروش دو

شه هر چقدر فرار کنی حال مونس جون بهتر نمی-

  .کوروش

هایش را روی پشتی کوروش کنار صدف نشست و دست

 .مبل گذاشت

جا ذارم اینکارهاش رو شروع کردم ببرمش آلمان، نمی-

 .جراحی شه

  .در حین آسوده شدن، عصبی شدم

  .کرد، حتی پدرش راکس را آدم حساب نمیهیچ

تونستی حداقل به عمو بگی که ره، میواقعا خجالت دا-

  .اون طور گریه کنه امروز نشینه

اش را از روی میز از جا بلند شد و فنجان بزرگ نسکافه

  .برداشت و به سمت عکس مامان رفت

خواستم رو ی بیمارستانی که میترجیح دادم تا تاییده-

  .نگرفتم، حرفی به کسی نزنم

ام را از روی مبل رانیتر از جایم بلند شدم و باعصبی
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  .برداشتم

  .به صدف اشاره کردم بلند شود

  .خاله ببخشید تو این مریضی مزاحمتون شدیم-

 ری؟ چرا می-

نگاهی به کوروش که غرق عکس مامان به دیوار خیره مانده 

بود انداختم و واقعا احساس کردم هوایی برای نفس 

  .کشیدن نیست

بینمتون. اون سوپ ت مینفسم گرفته خاله، بعدا تو شرک-

 رو هم بخورید، نگید از غذای آبکی بدم میاد 

  .تا جلوی در با ما آمد

  .هنوز در را باز نکرده بودم که صدای کوروش بلند شد

سخته دست مادرم رو بگیرم و ببرمش جایی که ممکنه -

جا برنگرده. سخته باور کنم ممکنه از هیچ وقت از اون

  .دستش بدم

  .گرداند سمت مابرداشت و روچشم از عکس 

دست من؟  کنید برای بابا راحته مامان رو بسپرهفکر می-

چهل و یک ساله ازدواج کرده و برای چهل و یک ساعت از 
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  .هم دور نبودن

  .اش را ماساژ داد و چشم بستروی مبل نشست، شقیقه

خوام خواستم تا وقتی قطعی نشده برم به بابا بگم مینمی-

  .ببرم مامان رو

 صدف انگار فراموش کرد قصد رفتن داشتیم. رفت و

  .کنارش نشست

 تونید عمو رو ببرید؟ نمی-

ی اش را به مشتش تکیه داد و آرنجش را به دستهشقیقه

  .مبل

تونه به کنم. باید خودم برم، بابا میدارم سعیم رو می-

 .عنوان همراه مامان بیاد

N.Najmi 

 ۱۳۰_پارت#

 .وقتی سکوت شد به صدف اشاره کردم که بلند شود

از جایش که بلند شد، کوروش نگاهی به من کرد و بعد به 

 .صدف و دوباره برگشت سمت من

گم تو چته؟ اومدی بگی مامان رو ببریم برای جراحی، می-
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همه عصبانیتت برای دم. اینرهاش رو انجام میدارم کا

 چیه؟ 

  .هایم را پوشیدم و در را باز کردمتوجه کفشبی

 صدف میای یا نه؟ -

فهمیدی نباید به مامان خوب تربیتت نکرده، واال می-

  .احترامی کنیبزرگترت بی

هنوز برخوردهایش در شرکت و آن میز غذا یادم نرفته 

  .بود

 .شدزد خشم من کم نمیف میتا صبح هم که حر

 .حق نداشت جلوی کسی مرا خرد کند

عمو رو راضی کنید و فرمودید اومدم ازتون بخوام زن-

مونه. و اما در مورد کارها در حال انجامه، پس حرفی نمی

کنه. ی تربیتی هیچ مادری تغییر نمیتربیت، کال شیوه

  .عموئهتوهین به من، توهین به خودتون و زن

ره پا تند کرد سمتم، آنقدر سریع که خاله ناخودآگاه بایک

  .جلویم ایستاد

 دردت شیدا صحرائیه؟ -
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بلند خندیدم، آنقدر بلند که خاله از جلوی من کنار رفت و 

روبرویم ایستاد. صدف خودش را کنارم رساند و دستم را 

  .گرفت

  .آروم باش-

 .من آروم باشم؟ شما به این آقا بگید آروم باشه-

  .طرف او رفتم و روبرویش ایستادم به

چی فکر کردی؟ چشم و ابروی یه زن و یه میز غذا باعث -

شه عصبی بشم، اما توهین جلوی هر کسی ناراحتم می نمی

  .کنه، شما امروز به من توهین کردید

  .پشتم را کردم و به سمت در رفتم

داره، کسی که حرمت فامیلش رو جلوی دوستش نگه نمی-

زنه؛ اینه که م از تربیت درست و غلط حرف میداره برا

  .خنده داره

هایش را به چهارچوب در تکیه از در بیرون رفتم و او دست

  .داد و سر خم کرد

 .صدایش آرام بود

ولی برای من خوش و بش کردنت با یه مرد غریبه مهمه، -
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که تو مهمی، برای اینکه فامیلی ما رو یدک نه برای این

 .کشیمی

 .برای خونسرد ماندن تمام شد توانم

کنی این فامیلی رو پیشکشم کردید؟ من چرا فکر می-

کنم به خاطر عمو، به خاطر پدر کاردانم، بهش افتخار می

  .کشم به خاطر تو، به خاطر بابامبزرگم. ازش خجالت می

هایش خاموش شد، از خشم خبری ی چشمیک باره جرقه

شت که همیشه باعث قدر زهر دانبود، اما کالمش همان

  .شدآزارم می

 چی شده دختر بابا؟ خیانت پدرام به مامانت سنگین بود؟ -

  .پوزخندی زدم و سر تکان دادم

دونم چرا به ضربه به خیانت که عادت کردم، فقط نمی-

  .کنمخوردن و ترک شدنم عادت نمی

اش رد کردم و به انتهای سالن که نگاهم را از روی شانه

  .های ما تمام شود دوختمبود تا حرفصدف نشسته 

 خوام برم، میای یا نه؟ می-

  .هایش را برداشت و صاف ایستادکوروش دست
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 فهمی نه؟ وقت نمیهیچ-

  .بدون این که نگاهش کنم جواب دادم

 زنید؟ به این که دائم بلوف می-

  .به سراپایش نگاه کردم و پوزخند زدم

د من رو نبینه، پس چی عادت بدی قرار بود چشماتون رو-

 شد؟ 

هایش را پوشید و منتظر پشت کوروش ایستاد صدف کفش

  .تا او کنار برود

فهمی هیچ وقت انقدر ندیدمت که بخوای به نه، نمی-

  .چشمم بیای. نیازی ندیدم چشمام رو عادت بدم

  .دست صدف را گرفتم و بیرون کشیدم

 .خواستم فرار کنمفقط می

نداختم و در کمال عجز حس کردم اش انگاهی به چهره

 .کنمهیچ وقت از او دل نمی

 .زمانی نخواهد رسید که دوستش نداشته باشم هیچ

ام رو سر بردی، بازی با تو جذاب بازی تموم شد، حوصله-

 نبود
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 .در آسانسور را باز کردم و نگاهش کردم

در عرض یک روز آنقدر دلم را شکسته بود که دیگر 

های او تن بدهم. برای اولین بار ادلهتوانستم به مجنمی

 .صادقانه و بدون لجبازی جوابش را دادم

  .کنمبه اینم عادت می-

 به چی؟ -

 .به این که از دور... خیلی دور دوستت داشته باشم-

N.Najmi 

 ۱۳۱_پارت#

عمو فکر کنم، به پشت فرمان نشستم و سعی کردم به زن

  .عمو، حتی به بابا، هر کسی جز او

 ای؟ چی شده عسل؟ چرا این روزها انقدر به هم ریخته-

ماشین را روشن کردم و راه افتادم، نیم نگاهی به صدف 

  .انداختم

اذیت کوروش،  با بابا، آزار و ام صدف. سردی توخسته-

 عمو، غم عمو ... بازم بگم؟ بیماری زن

جا کرد تنها چیزی که این روزها اش را روی پایش جابهکوله
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جریان داشت باد بود، واال ما که پایمان در گل غصه فرو 

  .ای نبودرفته بود و منجی

ولی کنار اینا خیلی چیزا داری، متین، مژگان، خاله مریم، -

 نادیا... بازم بگم؟ 

م و ماشین را به دل ترافیک به خیابان اصلی پیچید

  .کشاندم. چراغ معکوس قرمز را شمردم

  .هات فکر کنیتونی به داشتهوقتی اضطرابت زیاده، نمی-

کمی سکوت کرد و من با سبز شدن چراغ از کنار مردی که 

  .بوی اسفندش در ماشین پیچیده بود رد شدم

 از متین خبر داری؟ -

ابانی فرعی ی چشم نگاهش کردم و به خیاز گوشه

  .پیچیدم

خیابان باریک بود و به خاطر پاساژی که آنجا بود تردد 

  .زیاد

  .شدمبه سختی از میان مردم رد می

 ره آبادان، به تو نگفت؟ گفت دو روزی می-

  .حتی سر تکان نداد
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  .باالخره ماشین را از بین جمعیت بیرون کشیدم

  .نزدیک خانه که رسیدیم دوباره صدایش درآمد

 تو چرا اون حرف رو زدی؟ چرا انقدر با هم مشکل دارید؟ -

به خیابانمان پیچیدم و باز هم پایم را روی پدال گاز 

  .گیر تمام شودگذاشتم تا زودتر این سرباالیی نفس

 دونه دونه، کدوم حرف؟ --

  .گفتی دوستش داری-

های عریانش به دل جلوی خانه، دقیقا زیر چناری که شاخه

  .بود پارک کردم و ماشین را خاموش آسمان رفته

  .خب دوستش دارم، اون برام مثل باباست-

  .نگاهش آنقدر سنگین و معنادار بود که رو برگرداندم

دروغ گفتن برایم ساده شده بود، به صدف، به عزیز، به بابا 

توانم بدون او نفس بکشم، و حتی... حتی به خودم که می

  .ساختاما سوز سرد هم برایم نفس نمی

  .هایم را جا گذاشته بودمشاید خیلی سال پیش نفس

خوای دونم عسل، اگر نمیمن معنی دوست داشتن رو می-

  .فهممبهم بگی نگو، ولی فکر نکن نمی
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اش با بابا گفتم، درگیریزدم، نباید به او مینباید حرف می

  .اش کافی بودهای شبانهبرای غصه

مخصوصا وقتی به متین  فهمی دختر خوب،دونم میمی-

 .کنینگاه می

  .اش سرخ شددرجا چهره

دستم را روی دستش گذاشتم و با دست دیگرم سر پایین 

  .اش را بلند کردمافتاده

 .عشق خجالت نداره خواهر کوچولو-

  .هایش از بغض لرزیدلب

ی درخت چنار خیره شد و شستش را بین به تنه

  .هایش گرفتدندان

  .ایین آوردمآرام دستش را پ

گیرم بینی یه جاهایی بهت سخت میما خواهریم، اگر می-

به خاطر شخصیتته، واال کی دیدی سر احساست شماتت 

 .کنم
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 ۱۳۳_پارت#

. سرش را در رویش را که برگرداند بغضش سر باز کرد

  .هقش اتاقک را پر کردام فرو برد و صدای هقسینه

  .میرمترکه عسل، دارم میدلم داره می-

ی موهایش را نوازش کردم و به جای خالی دو آجر افتاده

دیواری نگاه کردم که فضای سبز انتهای کوچه را محصور 

 .کرده بود

 .ها زندانی بودندتمام زیبایی

خورشیدی پشت ابر و عشقی در پارکی در دل حصار، 

 .سینه

  .صورتم را روی سرش گذاشتم

  .اون دوستت داره، من مطمئنم-

اش زیر آنچنان پر شتاب سرش را بلند کرد که پیشانی

 .ام خوردچانه

  .از درد چشم بستم

  .ایوحشی، عین خود متین دیوونه-

 .اش بلند شدبا چشم بسته نفهمیدم خندید یا صدای گریه
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کشید و پشت هم تکرار ا روی صورتم میدستش ر

  .کردمی

  .بمیرم برات، ببخشید-

این روزها چقدر دوستش داشتم، از این که روزی تصمیم 

  .داشتم صدف را فدای انتقام بابا کنم شرم داشتم

میان تمام هرج و مرجی که دنیای ما را به هم ریخته بود، 

چیز نگاه  طور پاک و ساده به همهتنها صدف بود که همان

 .کردمی

ها توقع لبخند به لبکرد و بیچشمداشت کمک میبی

  .آوردمی

هایم را دور بدن ظریفش حلقه چشم باز کردم و دست

  .کردم

 .بیا تو بغلم کوچولو-

  .ام گذاشتسرش را روی شانه

 خوب شدی؟ -

  .خوبم-

 ...از... از کجا-
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  .کردمحرفش را ادامه نداد. فاصله گرفتم و شوخ نگاهش 

کنم شناسم، ولی اگر اینم نباشه کاری میمن متین رو می-

 خواد از تو بهتر؟بیاد رو دست و پات بیفته. کی رو می

  .لبخند خجولی زد و سر جایش نشست

  .خوام به زور به دستش بیارمنمی-

  .خندیدم و روی دستش زدم

اگر کسی تو زندگیش بود آره، ولی کسی تو زندگیش -

ه اشکالی داره یک کم تو رو میخ کنیم تو نیست، پس چ

 چشمش؟ 

  .دستم را محکم فشرد

 کردم؟ من اگر تو رو نداشتم چیکار می-

 .و باز هم شرم تا مغز استخوانم را سوزاند

خواستم او تنها کسی بود که برایم مانده بود و من می

  .دنیایش را خراب کنم

  .لب گزیدم و بوسیدمش

 .متعجب نگاهم کرد

 .گم کوچولو. خانوم شدی صدفمبهت نمی دیگه-
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  .ی پشت سرم خیره مانده بودهایش به شیشهچشم

ای به شیشه قبل از اینکه خط نگاهش را دنبال کنم تقه

  .خورد و صدای متین را شنیدم

ها پیاده شین یه بوس و بغل بدین که دلم براتون یه خانم-

  .ذره شده

  .ین کشیدمچشمک ریزی به صدف زدم و شیشه را پای

  .بوس و بغل رو از آبجیت بگیر-

  .حاال من یه چیزی، ولی صدف عمرا تو روت نگاه کنه

صدف نیشگون ریزی از پایم گرفت، ولی چشم از چشم 

  .متین برنداشتم

  .چرا اونوقت-

  .دو روزه تشریف بردین، نه تماسی، نه خبری-

  .ایستاد و سرم را از شیشه بیرون بردم که ببینمش

 ست داری پیاده شی؟ دو-

  .جواب بده تا پیاده شم-

هایش را روی سقف ماشین ستون کرد، دوباره خم دست
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  .شد و به صدف نگاه کرد

 نه، دلخور نیست، دلتنگه. مگه نه؟-

N.Najmi 

 ۱۳۴_پارت#

خم کرد، این نهایت واکنشش نسبت به حرفی بود صدف ا

 .که دوست نداشت از متین بشنود

  .خب فهمیدم، دلخوری-

ساکی که دستش بود را باال گرفت و با چشم به آن اشاره 

 .کرد

 خوای؟ برات سوغاتی آوردم، نمی-

 سر عروسکی آوردی یا لباس تورتوری؟ گل-

  .برنداشتابروهای متین در هم رفت و صدف چشم از او 

  .انگار صحبت کردن با من جسارتش را زیاد کرده بود

نه، برات ادویه آوردم که یه رنگ و طعمی به اون غذاهای -

 .ات بدیمزهبی

صدف از ماشین پیاده شد و متین با چشم دنبالش کرد تا 

  .روبروی او ایستاد
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 .ی من رو بخوریمزهمجبور نیستی غذاهای بی-

انگشتانش موهای پشت سرش را متین با لبخند و سر 

  .خاراند

خوام مجبورم بدبختی، یه صدف که بیشتر نداریم؛ نمی-

  .دلت رو بشکنم

  .از ماشین پیاده شدم و قفل مرکزی را زدم

  .بیا بریم تو-

نمیام، به خواهرت یاد بده با مسافری که از راه رسیده -

  .کنن تا بیامطور برخورد نمیاین

 .و راه افتادمدست صدف را گرفتم 

  .باشه-

  .صدایش را بلند کرد

  .خوام بیام خونتونهمین االن یادش بده، می-

صدف لبخندش را جمع کرد و من با دست اشاره کردم 

  .دنبال ما بیاید

اول تو یاد بگیر چطور با یه خانم برخورد کنی، بعد من -

  .دمیادش می
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  .در را باز کردم و وارد شدیم

بپرید بغلم، خودتون گوش نکردید. خب من که گفتم -

  .عجب گرفتاری شدیما

صدف چرخید سمتش و با لبخند جلو رفت. صدای متین در 

  .حیاط پیچید

  .آخ جون، بغل-

هایش را باز کرد و چشم صدف به او رسید و متین دست

 .بست

 .صدف چند لحظه به حالت او نگاه کرد

  .خم شد و کفشش را درآورد و محکم روی سر او زد

یک باره متین چشم باز کرد و متعجب به کفش صدف نگاه 

  .کرد و سرش را ماساژ داد

  .خیلی خشنی، من خشن دوست ندارم-

ی بعدی کفش که به ران اش را پشت ضربهصدف خنده

متین زد پنهان کرد و متین دو قدم عقب پرید و رو به من 

  .فریاد زد

اه و کبودم جلوی این وحشی رو بگیر، داره زیر ماچ سی-
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 .کنهمی

صدف دنبالش دوید و متین دور حیاط چرخید. همینطور 

هایش را رفت دستکه رویش به صدف بود و عقب عقب می

  .باال برد

باشه بابا اصال من عاشق خشونتم، داشتم فیلم بازی -

کردم. تو بیا خودت رو بسپر به من ببین کی سیاه و می

  .شهکبود می

  .کفش را جلوی پایش انداخت یک باره صدف ایستاد و

  .صورتش سرخ شده بود

  .ادبیخیلی بی-

  .متین با احتیاط و آرام به سمتش رفت

کنی، گم خشن ندوست اخم میچیکار کنم؟ می من با تو-

 .ادبگی بیگم بیا ببندمت به بارفیکس میمی

  .های متین عادت داشتیم، اما نه تا این حدبه شوخی

  .کردیمن خیره نگاه میهر دو مات به متی

  .نگاه او بین من و صدف رج خورد

 حرف بدی زدم؟ -
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  .باره خندیدکمی فکر کرد و یک

بندمت به فهمیدم، بارفیکس دوست نداری. خوب می-

  .تخت

  .اینبار من دنبالش دویدم و او در را باز کرد و بیرون دوید

 .در را بستم و با خنده به طرف صدف رفتم

N.Najmi 

 ۱۳۵_پارت#

  .خدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده-

صدای متین را که شنیدم رو گرداندم. باالی دیوار آویزان 

  .هایش به نرده گره خورده بودبود و دست

ایل خشونت آمیز گم اون ساک رو بدید، توش وسمی-

  .ترسم بدزدیددارم، می

ها صدف به سمت ساک رفت، آن را برداشت و به سمت پله

  .رفت

  .خانم اون ساک منه-

  .صدایش را بلند کرد

  .آهای دزد. یکی بیاد کمک-
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 .سنگی از کنار باغچه برداشتم و پرت کردم سمتش

هایش را باز کرد و صدای افتادن و بعد فریادش را دست

 .دمشنی

  .ساک از دست صدف افتاد، متعجب به هم نگاه کردیم

دوید و در را باز کرد و من پشت سرش وارد کوچه شدم، اما 

  .هر چه چشم چرخاندیم متین را ندیدیم

  .ی متین بلند شددر خانه بسته شد و صدای قهقهه

 .کلید را به در انداختم و با اخم وارد خانه شدم

 بسه دیگه، چتونه شما؟ -

 .اش انداخت و در را بستتین ساکش را روی شانهم

من فقط گرسنمه. اونم که هوس بارفیکس کرده. حاال این -

  .دو تا رو بذار رو هم ببین چی از توش درمیاد

 .ها باال رفت و خندیداز پله

 نمیاید؟ -

ها باال من و صدف به هم نگاه کردیم و دوان دوان از پله

  .رفتیم

 .ال رفت و مشت را کشید به در خانهمتین سه پله یکی با
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  .عزیز رفته جلسه، خودت رو نکش-

  .ها رفتآرام من و صدف را دور زد و به سمت پله

کنم، شرمنده ولی پیش پس با اجازه من رفع زحمت می-

  .کنمشما دو تا احساس امنیت نمی

  .اش را گرفتم و کشیدمش سمت خانه و او داد زدشانه

 .گناهمباش من بی خدایا خودت شاهد-

  .کشاندمش داخل و در را بستم

  .عقب عقب رفت

  .کنیدکنم، به معصومیت من رحم نمیازتون شکایت می-

شدیم و صدف از یک طرف و من از طرف دیگر نزدیک می

  .رفتاو عقب عقب می

 خواید خب. خوردنیه؟ چی می-

  .پشتش به دیوار رسید و ایستاد

  .خب راهنمایی کنید-

توانست کردم که نخندم، اما صدف نمیام سعیم را میتم

 .پیچیداش میتحمل کند و گاهی صدای خنده

ی متین اما انگار این بازی را دوست داشت که به خنده
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  .دادصدف اهمیت نمی

 ...خب اگر خوردنیه دارم بدم. اگر زدنیه-

  .ساکش را جلو آورد

 .اونم دارم-

ام را نتوانستم خنده با اینکه از وقاحتش متعجب بودم

  .کنترل کنم

  .ی ما آزادتر ایستاد و لبخند زدبا دیدن خنده

 .خوشتون اومدا-

 .کوسن روی مبل رو برداشتم و پرت کردم سمتش

  .ای بگیرمی جدیسعی کردم چهره

  .خیلی پررو شدی متین، حد رو نگه دار-

  .کوسن را روی هوا گرفت

 .ل نشستشانه باال انداخت و رفت و روی مب

  .اش به فکر شما هستمخب باشه، من رو بگو همه-

ای را بیرون کشید و پرت در ساکش را باز کرد و شال سرمه

  .کرد سمتم

 .بیا، سگ خورد-
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  .شال بلند صورتی را در آورد و انداخت سمت صدف

  .ده که دست و پات رو باهاش ببندماین جون می-

  .خت طرف منشلوار جین یخی را بیرون کشید و اندا

  .مثل خودت سرد و یخه--

هر چه برای من آورده بود برای صدف هم آورده بود، فقط 

  .هایشان با هم فرق داشترنگ

ی منبت کاری را به من داد و من منتظر نهایتا یک جعبه

شدم تا مثل همان را به صدف بدهد، ولی گردنبندی قلبی 

لبخند  شد را طرف صدف گرفت وشکل که از وسط باز می

  .زد

اش با خودته خانم، پر کردن طرف دیگه یه طرف عکس-

 .خودت

راحت روی مبل نشست و صدف خیره به گردنبندش، بدون 

هایش را از روی مبل و زمین جمع کند به این که سوغاتی

دانستم رفته تا طرف دیگر گردنبند را پر اتاقش رفت و می

 .کند

N.Najmi 
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 ۱۳۶_پارت#

  .به آشپزخانه رفتم تا شام درست کنم

  .کنممتین برو باال بگو شام درست می-

های گوشت را از فریزر درآوردم تا یخش باز شود و بسته

  .ها رفتمسراغ سیب زمینی

و صدایم را بلند  صدای در را که شنیدم فهمیدم متین رفته

  .کردم

  .صدف بیا این وسایلت رو بردار-

 .ام کامل نشده بود که بابا وارد خانه شدهنوز جمله

 .با نیم نگاهی به لباس هایش فهمیدم بیرون بوده

  .ها شدمزمینیتوجه به او شروع به پوست کندن سیببی

  .سره سراغ یخچال رفتوارد آشپزخانه شد و یک

ها تم حضورش را تحمل کنم. سیب زمینیتوانسحتی نمی

هایم و به سمت را در سینک ریختم و آب را روی دست

 .اتاقم رفتم که صدایش بلند شد

  .باید حرف بزنیم-

نگاهی به در اتاق صدف انداختم و شروع کردم به جمع 
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  .هایشکردن سوغاتی

  .ستبعدا، صدف خونه-

 .ریم تو اتاقتمی-

 .ملی نشان دهم به اتاق من رفتالعپیش از این که عکس

  .وارد اتاق صدف شدم و وسایلش را روی تخت گذاشتم

  .برو باال، متینم باالست-

 .کردنشسته بود روی تخت و به گردنبند نگاه می

اش را دور گردنش ایاز جا بلند شد، زنجیر بلند و نقره

  .انداخت و از خانه بیرون رفت

  .در را پشت سرش بستم

ی کشیدم تا خودم را برای مجادله با بابا آماده نفس عمیق

  .کنم

  .بیا بیرون، صدف رفت-

 .آمد و روبرویم نشست

ای که به ابروهایش انداخته بود و کالفه بودنش غیر گره

  .طبیعی بود

 ات چیه عسل؟برنامه-
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 برای؟ -

هایش ای روی لبابروهایش باال پرید و لبخند موذیانه

 .نشست

 .ی عروسی کوروش و صدف رو بخوریمقرار بود شیرین-

پا روی پا انداختم و خیره نگاهش کردم، باید برای همیشه 

  .کردماش بیرون میفکری که در سر داشت را از مخیله

  .کنم و نه تو بابانه من این کار رو می-

  .یک باره از جا پرید و چند قدم جلو آمد

 ی توام؟ کنی، مگه من مسخرهتو غلط می-

بلند شدم و عجیب بود که توهینش اصال برایم مهم  از جا

  .نبود

دم بابا، اگر فقط حس کنم قدمی در دارم بهت اخطار می-

گم؛ اونوقت ببینم این راه برداشتی همه چیز رو به عزیز می

ات رو پیاده کنی یا تونی تو این خونه بمونی که نقشهمی

  .نه

  .فریاد زد

 کنی؟ داری تهدیدم می-
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  .دمقط اخطار مینه، ف-

به سمت اتاقم رفتم که دستم را کشید و به محض اینکه 

  .تعادلم را حفظ کردم بازوهایم را محکم گرفت

 اش غریدهای کلید شدهاز میان دندان

دلت واسه اون مرتیکه رفته یا واسه خواهرت دل -

 سوزونی؟می

هایش آنقدر زیاد بود که درد در دلم پیچید، اما فشار دست

  .نبود مهم

زد که همه ایستادم دست به کاری میاگر االن جلویش نمی

  .ریختچیز را به هم می

  .بازوهایم را آزاد کردم و عقب کشیدم

  .کنمنه دلم برای کسی رفته و نه برای کسی دلسوزی می-

 !پس چه مرگته؟-

  .تر رفتمپوزخندی زدم و عقب

سرم فکر ی مسخره رو کردی تو اون موقعی که این نقشه-

تر از تو، کردم عاقلکردم حرف تو وحی منزله. فکر میمی

کردم مامان در حقت وفادارتر از تو کسی نیست، فکر می
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 .اجحاف کرده و کوروش نامردی

 حوصله حرفم را قطع کردبی

 مگه غیر از اینه؟ -

 .هایش را ماساژ دادمروی مبل نشستم و جای دست

شن، ولی نه به دست تو.  نه، نیست. اونها حقشونه مجازات-

  .هر بالیی سرت اومد حقت بوده بابا

های گردنش بیرون زد و یورش آورد سمتم و باز رگ

هایش جمع بازوهایم را گرفت. بلندم کرد و من میان دست

  .شدم

 ...که حقم بوده نه؟ حقم بود برادرم با زنم بریزه رو هم و-

  .با فریاد حرفش را قطع کردم

ونا نامرد، خائن... اصال هر چی تو اسمش رو اونا کثیف، ا-

بذاری، ولی تو هم سالم نبودی، تو زنت رو، کسی که با 

  .عشق و عالقه باهاش ازدواج کردی رو نابود کردی

 .پرتم کرد و روی مبل افتادم

گیج بودم، هیچ وقت بابا را آنقدر عصبانی و آشفته ندیده 

  .بودم
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کردم پشتمه تو میست، تنها کسی که فکر خیلی مسخره-

  .بودی و تو هم تو زرد از آب دراومدی

کردم تنها کسی که صادقه تو بودی و از همه منم فکر می-

 تر از آب دراومدیدروغگو

N.Najmi 

 ۱۳۷_پارت#

یش و من سعی کردم فراموش دستش چنگ شد میان موها

 .کنم که روزی چقدر دوستش داشتم

خوای همه چیز رو فراموش کنم و خوای؟ میحاال چی می-

برم با کوروش روبوسی کنم بگم دستت درد نکنه که جلوی 

 ...چشمم با زنم

اینبار خودش حرفش را قطع کرد و نفسش را محکم بیرون 

  .داد

  .پوزخند زدم

نیست، مامان که زیر یه خروار خاکه،  نیازی به این کارها-

  .گناهه، کوروشم با منصدف بی

  .هایش برق زد و من ادامه دادمدرجا چشم
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تونی ازم ی خودم، اصال هم فکر نکن میولی به شیوه-

کنم. شما به زندگیت حساب بکشی که دارم چیکار می

 .برس

 .ایستادم و آهسته رفتم سمتش

میخ شده بود به دیوار خیره ها بود به عکس پدرش که سال

  .مانده بود و فکرش جای دیگری بود

دونم چته بابا، ولی یه چیزی جز کوروش و مامان و نمی-

 .دهات داره آزارت میاین انتقام مسخره

  .ابرویی باال انداخت و به سمت در اتاقش رفت

اگر قراره انقدر از هم فاصله داشته باشیم که حتی حق یه -

نداشته باشیم، پس حرمت حفظ کن و به کارت سوال رو هم 

 .برس؛ تو کار منم سرک نکش

  .در اتاقش را باز کرد و برگشت نگاهم کرد

ناامیدم کردی دختر جون، ولی مطمئن باش از تهدیدت -

ترسم. یه روزی که خیلی هم دیر نیست اون کاری رو نمی

  .تونه جلوم وایسهکس هم نمیکنم. هیچکه باید می

  .را با تهدید تکان داد انگشتش
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 .من آبروی اون مردک رو نبرم اسمم پدرام نیست-

وارد اتاقش شد و محکم در را بست و من نفس راحت 

  .کشیدم

توانست کمی صدف را از انتقامش خط زده بود و همین می

فهمیدم این روزها از چه خیالم را راحت کند. ولی باید می

 .چیزی آنقدر کالفه است

کردم چرا کسی کردم و فکر میها را رنده میسیب زمینی

که با جسارت تمام انتقامی سخت برای خیانت در نظر 

  .گیردگیرد، خیانت خودش را نادیده میمی

های خاله اشتباه بود؟ دستم روی رنده باقی ماند، اگر حرف

اگر واقعا غیبتهایی که شاهدش بودم به خاطر کار زیاد بود 

 چه؟ 

ر ظرف انداختم، دستم را آب کشیدم و بابا زمینی را دسیب

  .را صدا زدم

فهمیدم. از این که همیشه بار همه چیز را میباید برای یک

 .ها بگردم خسته شده بودمخودم دنبال جواب سوال

 .از در اتاق بیرون آمد و نگاهم کرد
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 چی شده؟ -

این چند وقته از زیر جواب دادن شونه خالی کردی بابا، -

  .ها رو درست و صادقانه بدهار جواب سوالبیا یه ب

های چرمش را روی سرامیک نفس عمیقی کشید و دمپائی

  .کشید و جلو آمد

  .اممن واقعا خسته-

 .صدایم باال رفت

ام. شش سال تموم چنگ زدم به گلوم که منم خسته-

های تو و چیزهایی صدام در نیاد، که نپرسم، برای من حرف

  .کافی بودکه از مامان شنیدم 

  .اش را نشان گرفتام سینهجلو رفتم و انگشت سبابه

ولی تو، تویی که شدی چشمام، شدی قلبم، شدی مغزم، -

  .حتی طرز فکرم، نشون دادی صادق نبودی

بغض زیر سلول به سلول بدنم نبض می زد. تمام وجودم در 

  .حال انفجار بود

  .قبل از این که دیر بشه حرف بزن بابا-

  .ی قدی ایستاد و زمزمه کردی پنجرهروبرو
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 خوای بدونی؟ چی می-

واقعا بهش خیانت کردی؟ دوستش نداشتی؟ بهش گفتی -

 اش و تو بری دنبال زندگیت؟ خونه بشینه تو

قدر سنگین بود که راه نفسم سکوت کرد و این سکوت آن

های خاله، هنوز امید گرفت. شاید با تمام باورم به حرف

ا انکار کند، دلیل بیاورد، فریاد بزند، هر کاری داشتم که باب

انجام دهد که من بفهمم خاله دروغ گفته؛ نه مردی که با 

 تمام وجودم به او باور که نه، ایمان داشتم

N.Najmi 

 ۱۳۸_پارت#

بار دیدمش به نظرم یه رویای دست نیافتنی  وقتی اولین-

  .اومد

 .هایش را محکم روی صورتش کشیدچرخید و کف دست

وقتی باهاش ازدواج کردم برام شد یه عروسک شکستنی -

خواست مراقبش باشم، در مقابل هر چیزی ازش که دلم می

  .محافظت کنم

  .راهش را به سمت مبل کج کرد و من روبرویش نشستم
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و رو باردار شد تازه فهمیدم زندگی واقعیه، من وقتی ت-

خواستم به این زودی بیفتم تو زندگی. کلی برنامه نمی

  .داشتم. درس، کار، چه برای خودم و چه برای اون

خواستم هر کالمش را هایش برنداشتم، میچشم از لب

  .بخیه بزنم به قلبم تا بهتر بتوانم مادرم را ببینم

خواست ود، تمام چیزی که اون میولی اون فکر درس نب-

یه شوهر بود و یه سقف و بچه. تصورش از زندگی همین 

 .بود، باعث شد کم کم ازش فاصله بگیرم

واقعا چی فکر کردی بابا؟ وقتی یه دختر پونزده ساله -

کنه مگه فکری جز تشکیل خانواده داره؟ اگر ازدواج می

  .موندخواست درس بخونه تو خونه داییش میمی

  .ای باال انداخت و تکیه دادشانه

شاید اصال نشناختمش، شاید نباید باهاش ازدواج -

خواستم؛ کردم. به هر حال سپیده اونی نبود که من میمی

  .تالش کردم عوضش کنم ولی نشد

  .پوزخند زدم و پا روی پا انداختم

تونی بذاریش کنج خونه و و به این نتیجه رسیدی که می-
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 .ات باشهی که در حد و اندازهبری دنبال زن

 .ی ابروهایش کور شدگره

  .من سعیم رو کردم-

 .صدایم باال رفت

مگه اون نکرد، خودش پیشرفت نکرد, ولی با دو تا بچه و -

ی بزرگ حتی نذاشت آب تو دلت تکون بخوره. یه خونه

  .راحت به درس و زندگیت رسیدی، به کارت رسیدی

  .االتر رفتاز جایم بلند شدم و صدایم ب

ی هدفات رسیدی بابا. اون کنار تو به کجا تو به همه-

  .جارسید؟ هیچی، هیچ

  .ایستاد و جلو آمد

  .جا نرسه؟ خودش باعث شدمگه من خواستم به هیچ-

ی تو رو تو بغلش گرفته بود و تو حیاط راه وقتی بچه-

رفت که سر و صدا ناراحتت نکنه میتونست درس می

 بخونه؟ 

  .نست بچه دار نشهتومی-

 تقصیری؟ ی باباش آورده؟ تو بیمگه از خونه-
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  .های خانه را لرزاندصدایش نه تنها بدن مرا که ستون

اون یه زن عامی بود که فقط دو ماه کشید ازش سیر شم. -

اگر بعد از اونم تحملش کردم به خاطر این بود که تو رو 

  .حامله بود

و ماه زمان برد تا هوس بابا دهانم باز ماند. فقط دو ماه؟ د

تبدیل به دلزدگی شود. او هیچ وقت عاشق مادرم نبود. بعد 

 .ها بغضم سر باز کرداز مدت

 .متاسفم بابا-

  .عقب رفتم و سعی کردم لرزش صدایم را کنترل کنم

تو یه مرد هوسبازی که فقط چشم و ابروی مامان دلش رو -

  .برد. خائن تویی بابا

یه زدم به دیوار تا نیفتم. تا باورم به تر رفتم و تکعقب

  .عشق نشکند

شد طالقش تو چجوری آدمی هستی؟ اگر حامله نمی-

دادی نه؟ برات مهم نبود اون دختر پونزده ساله با چه می

ی سیاه گذشت و به تو پناه آورده؟ آرزوهایی از اون گذشته

 واقعا برات مهم نبود؟
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ای بود که من به زور نه، مهم نبود، اون الیق همون زندگی-

  .از اون کشیدمش بیرون

  .شدتر میهر لحظه صدایش برایم مشمئزکننده

هر چی خواست براش فراهم کردم، ولی اون انقدر -

ها، با وسایلی دونست با اون پولسطحش پایین بود که نمی

که رنگ به رنگ براش چیدم چیکار کنه. نه کالسی، نه 

ای، اصال دوستی ت حسابیتفریحی، نه دو تا مهمون درس

نداشت جز اون دختر داییش که از خودش بدتر بود. اگر 

  .بینی مریم به یه جایی رسیده اونم کمکهای من بودهمی

حرفش را قطع کردم و دیگر نلرزیدم، از خودم خجالت 

های سال اسم هوس بابا را گذاشتم کشیدم که سالمی

  .عشق و مادرم را متهم کردم

 ن خیانت کردی بابا؟ تو به ماما-

هر جور کتابی رو براش خریدم، دریغ از اینکه یکیشون  -

  .رو ورق بزنه

  .خواندگفت، مامان در هر فرصتی کتاب میدروغ می

 تو به مامان خیانت کردی بابا؟-
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 .اشمحکم کوبید روی سینه

ی پنج من، پدرام کاردان، مهندس راه و ساختمان با رتبه-

ستم زنم رو به دو تا دوست معرفی تونکشوری حتی نمی

  .کنم

 تو به مامان خیانت کردی بابا؟ -

  .دور خودش چرخید و فریاد زد

زندگیم داغون شد سپیده، لعنت به روزی که دیدمت، -

 ... لعنت به تو با اون

  .فریاد زدم و صدایش برید

کن. جواب بده، دیگه از وقت فیلم بازی کردنت  بس-

  .گذشته بابا

گفتنش در خانه با ضرب به دیوار خورد و کوروش  "هآر"با 

ی برزخی و رنگی پریده با ابروهای گره خورده و چهره

 جلوی در ایستاد

N.Najmi 

 ۱۳۹_پارت#

  .متشهنوز لب باز نکرده بود که بابا یورش برد س
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نگاهی به سراپای  .جا طویله نیست مرتیکه، برو بیروناین-

دو و ذهنم هنوز  های من دو زد بین آنبابا انداخت و چشم

هایش، مظلوم جلوه قفل تایید خیانت بابا مانده بود. دروغ

 ...دادن خودش، حقیر شمردن مادرم و

  .صدای کوروش که بلند شد به خودم آمدم

کشی خواد عربدهاگر خیلی دلت می چاله میدونم نیست،-

تونی بری جایی که کسی با ذاتت مشکل نداشته کنی می

 .تونی عربده بزنباشه. یه جایی پایین شهر پیدا کن تا می

ی او را گرفت و پیش از این که حرکت دیگری بکند بابا یقه

های او زد و لگدی به شکمش و کوروش با ضرب زیر دست

  .بابا پرت شد وسط سالن

عزیز که تازه از آسانسور بیرون آمده بود تو سر زنان وارد 

خانه شد و من چسبیده به کانتر آشپزخانه به جسم 

ام را به کردم که تمام نوجوانیی مرد منفوری نگاه میمچاله

  .یغما برده بود

شنیدم و زد را میها فریاد میصدای عزیز که رو به آن

 رده بود و من تمام اینشنیدم. مادرم شش سال پیش منمی
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های کسی که ها با تمام وجود تن داده بودم به حرفسال

  .تر از او وجود نداردگناهتر و بیکردم پاکفکر می

 .های صدف به خودم آمدمبا صدای جیغ

کرد جلوی متین میان بابا و کوروش ایستاده بود و سعی می

  .بابا را که قصد حمله داشت بگیرد

د و دست به سینه ایستاده و به تقالی بابا کوروش خونسر

  .کردبرای رهایی از دست متین نگاه می

  .عزیز رو به من فریاد زد

  .س که سکته کنمیکیشونو از اینجا ببر، االنه-

پیش از اینکه حرکت کنم کوروش به سمت اتاق من رفت و 

  .وارد شد

 ی باال نرفت؟متعجب فکر کردم چرا به طبقه

رد اتاق شدم و روی تخت نشستم. تاریکی پشت سرش وا

داد، همه چیز سیاه شده بود، اما به سختی بلند آزارم نمی

شدم و چراغ را روشن کردم. خودم را روی تخت جمع 

کردم و به کوروش که جلوی پنجره ایستاده بود نگاه 

  .کردم
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ی پنجره تا تخت را تمام چرخید و دو قدم بلندش فاصله

  .کرد

دم هر چی خوای بدونی عسل، قول میمی بهم بگو چی-

 .خوای بدونی رو بهت بگممی

فقط نگاهش کردم، چیزی هم بود که بخواهم بدانم؟ هر چه 

  .ها پیش شنیده بودمبود را سال

خم شد و دو مشتش روی تخت ستون بدنش شد و محکم 

  .نگاهم کرد

یکبار برای همیشه بهت میگم، من سپیده رو دوست -

قدر که اگر خواهر داشتم دوستش داشتم.  داشتم، همون

ترین و زجر ترین و پاکگناهترین و صادقاون بی

ترین دختری بود که دیده بودم. تمام تالشم رو کشیده

  .کردم که زندگیش رو حفظ کنم، ولی نشد

  .از چشمم برنداشت چشم

گرفت طالقش بده صد در صد اگر یه روز پدرام تصمیم می-

کردم که کردم و تمام سعیم رو مییباهاش ازدواج م

خوشبختش کنم؛ نه برای اینکه عاشقش بودم، برای اینکه 
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خواستم برگرده زیر دست اون زن دایی احمقش، نمی

خواستم از دنیا و زندگیش ناامید بشه. حاال اگر تو و نمی

کنید اسم این عشقه من مقصر اون پدر احمقت فکر می

  .نیستم

  .اال بردایستاد و صدایش را ب

شش سال تمام قید همه چیز رو زدم و رفتم برای اینکه -

بابات خواست برم، چشمم رو بستم و رفتم چون فکر کردم 

  .خوای بمونمتو، تو نمی

زدم با رفتنم چه چیزهایی رو ولی اگر یک درصد حدس می

  .موندمخورد اون مغزت میده می

 ه بودم؟ کرد؟ چیزی که از بابا نشنیدبرای چی تالش می

 .توانستم از او فاصله گرفتمتا می

 ترین بود، درسته؟ گفتی مامان صادق-

  .درسته-

  .این حرفت رو یادت باشه کوروش-

  .فهمم چی میگینمی-

  .شانه باال انداختم
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 .فهمییه روز می-

سرش را برگرداند و به میز جلوی آینه نگاه کرد. کمی بعد 

از گل فرو رفت. خم شد و دستش میان گلدان خالی 

گلدانی که سالها پیش به عشق او بذری در آن کاشتم و 

  .هیچ وقت سبز نشد

مشتش با خاک باال آمد و کف دستش را باز کرد. خاک از 

 هایش داخل گلدان ریختبین انگشت

  .وقتی برگشت سمتم پوزخند روی لبش بود

 خاک گلدون رو از کجا آوردی؟ -

بود؟ آن بذر هیچ وقت سبز شانه باال انداختم، مگر مهم 

 .نشد، گل نداد

 .دوباره برگشت سمت پنجره

ای که کاشتی نیست عسل، مشکل خاکشه. مشکل از دونه-

 .ستاین خاک سوخته

کشید نگاه کردم و متعجب به او که انگشت روی شیشه می

یک باره از جا پریدم. گلدان را برداشتم و خاکش را چنگ 

  .زدم
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 از کجا فهمیدی؟ -

  .اونجایی که توش پر از خورده زغاله از-

با دهان باز به گلدان خیره ماندم. شش سال دل خوش 

ی کوچک که از دل این خاک کرده بودم به یک جوانه

توانم عاشق توانم ببخشم، میبیرون بیاید و بگوید می

باشم. مشکل از اعتماد من به چیزی بود که قابل اعتماد 

  .نبود، مثل بابا

هم ریختم که گلدان را پرت کردم. محکم به دیوار آنقدر به 

اش همه جا پخش شد. کوروش های سرامیکیخورد و تکه

  .از جایش تکان نخورد

 .حرصت رو سر گلدون خالی نکن-

  .چرخید و دست به سینه نگاهم کرد

یاد بگیر قبل از اینکه به چیزی دل ببندی، از اینکه واقعا -

  .بشی قابلیتش رو داره یا نه مطمئن

گفت و رفت و من جلویش را نگرفتم. حتی اگر منجر به زد 

ای ی پوسیدهشد و خیره ماندم به دانهو خورد او و بابا می

 ها در دل خاک مانده بودکه سال
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N.Najmi 

 ۱۴۰_پارت#

* 

نار شیدا صحرایی رد شدم و به تکان مختصر سر اکتفا از ک

 .کردم

  .کشی که شدم حرف نادیا متعجبم کردوارد اتاق نقشه

آمد آنقدر کالفه شود که صدایش باالتر از کمتر پیش می

 .یک حدی برود

  .ممکنهخواید غیرآقای شهابی چیزی که شما می-

بش پاک آزاده، دختر توپولی که هیچ وقت لبخند از روی ل

شد چشمکی زد و با انگشت به نادیا و شهابی اشاره نمی

ی این که وضعیت مساعد کرد و بعد هم دستش را به نشانه

  .نیست تکان داد

  .به طرفش رفتم و کنارش ایستادم

  .چراغ را جلوی صورتمان کشید

  .صدایش آرام بود

گم نیم ساعته دارن سر این که در حیاط یک سالم، می-
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  .کننطرف باشه با اون طرف بحث میمتر این

داد، اما انگار شهابی هم لجاجت نادیا آخر کار دستش می

  .کردنددست کمی از او نداشت که نیم ساعت بحث می

از سکو پایین آمدم و سالم زیر لبی به آقای کاووسی کردم 

  .و به طرف نادیا رفتم

 سالم. چه خبره؟ -

  .هر دو روی نقشه خم شده بودند

 .ا شنیدن صدایم سرشان را باال گرفتندب

 .آقای شهابی نفس عمیقی کشید و پشت گوشش را خاراند

  .دیگر به این حرکتش عادت کرده بودم

  .خاراندهر وقت عصبی یا کالفه بود پشت گوشش را می

شما رو خدا رسوند، بیاید خانم کاشفی رو توجیه کنید -

 .لطفا

  .نقشه انداختم پشت میز ایستادم و نگاهی سطحی به

دونم مشکل چیه، ولی مگه شما از روی طرح من نمی-

 کشید؟ نقشه نمی

  .ی ورودی خانه زدنادیا محکم روی نقشه
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جا رو ببین، این یه شهرکه، باید همه چیز مثل هم شما این-

ها کنار همه و در ورودی ها در پارکینگباشه. تو تمام کوچه

 .کنار هم، ولی این کوچه نه

گم درست نیست. در پارکینگه یه در ورودی. من مییه 

 .حاال شما ایشون یا خانم صحرایی رو مجاب کنید

ی شهابی نگاه کردم، انگشتش را وسط منتظر به چهره

ی عینکش گذاشت و مثل همیشه آن را به انتهای تیغه

 .اش فرستادبینی

خانم کاشفی ده بار گفتم اگر بخوایم اینطور پیش بریم که -

 .گید در پارکینگ میفته سر کوچهمی شما

شه و تا جای گیری ماشین تو مسیر خودش سخت می

راننده بخواد ماشین رو جمع کنه یکی پیچیده تو کوچه و 

 کنید خانم؟تصادف شده، چرا انقدر لج می

فکری به ذهنم رسید که لبخند روی لبم آورد. شاید حاال 

  .موقتش بود کمی سر به سر شیدا صحرایی بگذار

نقشه و طرح را از روی میز برداشتم و با لبخند از سکو 
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 .پایین آمدم

 تونه حل کنهاین مشکل رو فقط طراح می-

N.Najmi 

 ۱۴۱_پارت#

 

  .کدام حرفی نزدند و من از اتاق بیرون رفتمهیچ

  .در اتاق طراحی را زدم و وارد شدم

  .ها روی من ماندنگاه

  .ها را زیر لبی دادمسری تکان دادم و جواب سالم

  .هرچه چشم گرداندم شیدا را ندیدم

  .تر بودرو کردم به آقای بشارتی که از همه قدیمی

 آقای بشارتی، خانم صحرایی کجا هستند؟ -

  .کنم رفتن دفتر مدیریتفکر می-

  .منونم-

در اتاق را بستم و مردد بین رفتن به اتاق عمو و برگشتن به 

کشی آرام به سمت اتاق رفتم که در دفتر عمو اتاق نقشه

 باز شد و کوروش و شیدا
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 .بیرون آمدند

با دیدنشان تصمیمم را گرفتم و محکم به سمت شیدا 

  .رفتم

که کردم ولی بدون اینسنگینی نگاه کوروش را حس می

  .کنم جلوی شیدا ایستادم نگاهش

مزاحمتون شدم خانم صحرایی، ما به یه مشکلی -

  .خوردیم

  .به طرح در دستم اشاره کردم

 جا صحبت کنیم یا تو دفترتون؟ این-

  .شیدا طرح را گرفت و به سمت دفتر طراحی رفت

  .دنبالم بیاید-

  .من پشت سر شیدا و کوروش پشت سر من راه افتاد

 ه؟ باز چی تو سرت-

  .صدایم را پایین آوردم و کمی سرم را عقب بردم

 باز؟ -

  .شناسمها رو من میبرق اون چشم-

شما که گفتی شناختت اشتباه بوده، پس به چشمام -
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  .ریاعتماد نکن، بیراهه می

صدای نفس سنگینی که آزادش کرد را شنیدم و لبخند 

  .روی لبم نشست

  .دنبالمان آمد وارد دفتر طراحی شدیم و کوروش هم به

ای بزرگی از شیدا به طرف اتاق کوچکش که با در شیشه

شد رفت و وارد شد. هنوز پشت قسمت طراحی جدا می

  .میزش ننشسته بود که وارد صحبت شد

 مشکل چیه خانم کاردان؟ -

طرح را روی میزش باز کردم و کوچه را نشان دادم و 

  .مشکل را گفتم

 .صندلی گردانش تکیه داد با ابرویی باال رفته به پشت

آقای شهابی براتون توضیح ندادن؟ ایشون این مسئله رو -

  .گفته بودن و منهم دالیل رو براشون گفتم

  .آمدم صحبت کنم که از جایش بلند شد

. خوشم نمیاد وقتی در ضمن این طرح زیر نظر شما نیست-

ای وارد اون کنم فرد دیگهکسی رو برای کاری منصوب می

  .بشهکار 
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شمشیرش را از رو بسته بود، حتی کوروش هم با تعجب به 

  .کرداو نگاه می

فهمیدم، اما اگر او همه تندخویی را نمیدلیل این

خواست اعمال قدرت کند، من هم مثل خودش رفتار می

  .کردممی

 .دستم را روی ورودی شهرک داخل نقشه گذاشتم

شه. در اگر این کوچه رو ببندید همه چیز درست می-

پارکینگ ساختمان میفته به آخر کوچه و سر کوچه میشه 

ها در ورودی مطابق با طرحی که برای تمام ساختمان

 ....کشیدید، ولی خب

طرح را برداشتم و بلند کردم و بدون این که از او چشم 

بردارم طرح را پاره کردم، دو تکه، چهار، هشت و... تا جایی 

را ریز کرد و روی میزش هایم توان داشت طرح که دست

 .گذاشتم

جا حاال خوب گوش کنید خانم صحرایی، درسته من این-

دم فراموش شم، ولی بهتون اجازه نمیکارآموز حساب می

کنید من رئیستون هم هستم. بنابراین وقتی با من صحبت 
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کنید مودب باشید و احترام رو فراموش نکنید، البته اگر می

  .دونید احترام چیهمی

  .شداش از روی طرح کنده نمیهای درشت شدهشمچ

وقتی چرخیدم تا از دفتر بیرون بروم احساس کردم 

 .کوروش لبخندش را جمع کرد

  .اهمیت در را باز کردمبی

طور که گفتم طرح رو بکشید و اگر به مشکلی حاال همون-

 .برخوردید به من بگید

N.Najmi 

 ۱۴۱_پارت#

 

 .در را آرام بستم و به طرف در سالن طراحی رفتم

وقتی دستگیره را گرفتم برگشتم و از پشت شیشه 

  .دیدمش، در کمال تعجب نه ناراحت بود و نه اخمی داشت

  .دادکرد و او با لبخند گوش میکوروش با او صحبت می

اینکه کوروش مشغول دلجویی از او است دستم را دور  فکر

  .دستگیره محکم کرد
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  .دستگیره را پایین کشیدم و از در بیرون رفتم

به سمت سالن نقشه کشی پا تند کردم که کوروش صدایم 

  .زد

  .بدون این که برگردم ایستادم

  .وقتی روبرویم ایستاد محکم نگاهش کردم

بتم با خانم صحرایی درست اگر اومدی بهم بگی طرز صح-

نبوده باید بگم نظرت برام مهم نیست، من با هر کسی 

  .کنمطور که الیقشه رفتار میاون

هایش پایم را سست آمدم از کنارش رد شوم که حرف

  .کرد

دی، با متین آره، دیدم. به خاک سوخته آب می-

کنی، با برادر دوستت مثل پسر های آنچنانی میشوخی

ی قرآن های پدرت مثل آیهکنی، به حرففتار میات رخاله

  .دیگوش می

  .پوزخندی زد و قدمی فاصله گرفت

 بازم بگم؟-

  .کردطور تحقیرم نمیدیدمش اینکاش هر بار که می
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شد تا کاش کمی، فقط کمی از احساسی که داشتم کم می

  .آنقدر عذاب نکشم از هر حرکتش، حرفش

ام را زیر بغلم ای سرد شدههبه دیوار تکیه دادم و دست

  .زدم

ها رو دیدی؟ من خیلی جاها اشتباه کردم، فقط همین-

اولین اشتباهم اعتماد به یه مرد بود، با عروسکی که داد 

دستم از من یه عروسک ساخت برای اینکه هر وقت 

  .خواست رهاش کنه و بره

دومین اشتباهم عالقه به همون مرد بود. مردی که هیچ حد 

  .ی برای اخالقیات قائل نیستو مرز

هایم گره خورده بود و انگار برایش کافی نگاهش به دست

ام را از دیوار برداشتم و نبود که سکوتش را ادامه داد. تکیه

  .های سیاهش خیره شدمبه مژه

  .من با اشتباهاتم بزرگ شدم، قد کشیدم-

ایسته و دونم وقتی یکی مثل شما تو روم میحاال دیگه می

  .کنه چطور باید رفتار کنمتحقیرم می

های بلندش مماس شد با پلک ابرویی باال داد و مژه
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اش و کاش آنقدر این نگاه را دوست نداشتم که کشیده

  .حرفم را یادم برود

 تر؟ خوای باهام رفتار کنی عسل تلخ؟ از این تلخچطور می-

  .ام را نهحرفم را یادم رفته بود، اما تلخی

ها اشتباهاتشون رو قبول کنن تا درک کردن مکاش آد-

  .تر بشهها براشون راحتآدم

این تلخی مال همون عسلیه که تو سیزده سالگی 

 .خوردی خونشون و تا پایین سر مینشست روی نردهمی

مال همون عسلیه که برای یه پشمک صورتی تا چهار تا 

انقدر دوید. اگر اون عسل اش رو میمیدون باالتر از خونه

تلخ شده که هر روز بخوای تلخیش رو بزنی تو سرش بد 

نیست بشینی کمی هم به سهمی که تو این اتفاق داشتی 

  .فکر کنی

  .گذاشتمنتظر نایستادم و به سمت در رفتم، اما نمی

  .فهمیدکرد، کاش حالم را میکاش رهایم می

بد نیست تو هم کمی به این فکر کنی که چقدر ضعیف -

گی الیق عالقه و احترامت من... کسی که می بودی که
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نبودم و حتی به اخالقیات پایبند نیستم انقدر روت اثر 

گذاشته که ازت کسی رو ساخته که حتی برای منم قابل 

  .تحمل نیست

 چقدر راحت گذاشت و رفت. در را بست و تمام وجود له

 .ام را پشت در جای گذاشتشده

وال پیش برود و کورش خواست وضع به همین مناگر می

  .بردم جز تشنج اعصابطور بتازد هیچ ثمری نمیهمین

 .به سمت دفترش پا تند کردم

  .ی ورود که داد داخل شدمای به در زدم و اجازهتقه

 .پشت میز نشسته بود و دفتر بزرگی جلوی رویش باز بود

  .با دیدن من ابرویش باال رفت

 چی شده؟  باز-

  .مبل اشاره کردم کمی جلو رفتم و به

 دی؟ اجازه می-

 راحت باش-
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 ۱۴۲_پارت#

  .هایش را زیر چانه زد و نگاهم کرددست

کمی به ماکت برج ایفل نگاه کردم و سعی کردم ذهنم را 

 .جمع کنم

 .رفتماز حد جلو مینباید بیش 

 .خوامازت کمک می-

  .ابرویی باال انداخت و از پشت میزش بلند شد

 جالب شد. راجع به چی؟-

  .زنهبابا مشکوک می-

میز را دور زد و جلوی من تکیه زد به میز و دست به سینه 

  .نگاهم کرد

  .تو بیشتر-

  .نفس عمیقی کشیدم تا خودم را کنترل کنم

 .خوام واقعیت رو بدونمم کنار، من میبیا جنگ رو بذاری-

 جدا؟ -

  .جوابش را ندادم

  .کمی فاصله گرفت و روی مبل روبرویم نشست
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های پدرامه؟ حاال هدف چیه کنم اینم از نقشهچرا فکر می-

  .تونم بهتون اعتماد کنمجور نمیفهمم، فقط هیچنمی

  .تکیه دادم و پا روی پا انداختم

م که باعث بشه بهم اعتماد نکنی؟ چرا؟ من چه کاری کرد-

 دروغ گفتم؟ چیزی بوده که نگفته باشم؟ 

  .کف دستم را روبرویش گرفتم

  .طوری بازی کردم، برعکس تومن این-

  .خندید و سر تکان داد

بازیت رو انتخاب دقیقا مشکل همینه، تو به تنهایی هم-

زنی، بدون این که ازش کردی و داری باهاش سر و کله می

  .خواد وارد این گود بشه یا نهرسی میبپ

وقتی چشمت رو رو به همه چیز بستی و رفتی دنبال دلت -

بازی شروع شد. این تویی که ما رو کشوندی تو وادی، نه 

  .ما

  .کمی خم شد و میخکوب نگاهم کرد

  .ها بود این نگاهش را ندیده بودممدت

 .صاف، زالل، آرام
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با سپیده رابطه نداشتم. چرا گم، من برای بار آخر بهت می-

 خوای بفهمی؟ نمی

ای حرفش را باور کردم، اما صدای مامان در برای لحظه

  .گوشم زنگ زد و نگاه عمیق کوروش را کدر کرد

 تو به من بگو، چطور حرفت رو باور کنم؟ -

بگو چرا این فکر رفته تو سرت و بیرون نمیاد، چون بابات -

 بهش مشکوکی؟ گی گفته؟ همونی که داری می

  .هایم را فشردمعصبی و کالفه شقیقه

نه، چون از کسی شنیدم که مثل چشمم بهش اعتماد -

  .دارم

  .ابروهایش گره خورد، آرام عقب رفت و تکیه داد

 گی درسته؟ و اگر بپرسم کی، بهم نمی-

 .ادامه داد "نه"تا آمدم جواب دهم 

ن بابات البته مهم نیست، هر کسی که بهت گفته مثل او-

 .دروغگو بوده

  .دوباره خم شد و نگاهش رنگ غم گرفت

دونی از این که به سپیده تهمت می زنید بیشتر می-
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  .زنیدناراحتم تا تهمتی که به من می

 چرا؟ -

حقش نیست عسل، سپیده اتقدر زالل بود که هیچ -

  .چسبهای بهش نمیوصله

  .چقدر تعریف کوروش و بابا از مادرم فرق داشت

  .دادمگذاشتم باید به مادرم حق میاگر تعصب را کنار می

  .نه به خیانتش، به انتخابش

 .رفتشد و با کوروش میباید از بابا جدا می

  .مثل خودش خم شدم و چشم در چشمش دوختم

 بار درست جواب بده کوروش. دوستش داشتی؟ یک-

  .لبخندی گرم روی لبش نشست

عقب بروم دست دراز کرد و  جوابم را گرفتم و تا خواستم

  .مچم را گرفت و جلو کشید

کشش دستش آنقدر زیاد بود که از جا بلند شدم و فقط 

توانستم با تکیه به دست آزادم که روی میز حایل کردم و 

متری صورتش رسید درست وقتی صورتم چند سانتی

  .خودم را نگه دارم
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زود تسلیم نشو کوچولو. بهت گفتم چطور دوستش -

 ...شتم. اما تودا

  .سرم را پایین انداختم و سعی کردم فاصله بگیرم

بدون این که دستم را آزاد کند بلند شد و با ایستادنش 

 .نفس عمیقی کشیدم

حاال آنقدر فاصله داشتیم که نبضم تند نشود، عطر تلخش 

  .را به سینه نکشم و گرمای نگاهش آتشم نزند

  .یم ایستادمیز کوچک میانمان را دور زد و روبرو

دم عسل، اگر اومدی اینجا که با بار آخره بهت فرصت می-

شکایت از بابات برام تله بذاری و من حس کنم هنوز بهم 

  .نزدیکی، برگرد عسل، از راهت برگرد

  .سری که پایین انداخته بودم بلند کردم

فهمید؟ چرا آنقدر خوب مرا کردم میچرا هر کاری می

 شناخت؟ می

وانستم چشم از چشمش بردارم؟ دستم را روی تچرا نمی

اش گذاشتم تا کمی فاصله بگیرم، اما مچ دست سینه
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  .اشدیگرم هم اسیر شد و چسبیدم به سینه

 چشم ندزد، نگام کن عسل-

N.Najmi 

 ۱۴۳_پارت#

 .را بیشتر عقب کشیدم سرم

کردم دیگر کردم، اگر باور میکردم باور میاگر نگاهش می

ماند که شش سال آزارم را توجیه کند، هیچ چیز باقی نمی

کردم یعنی مادرم دروغ گفته و این ممکن اگر باور می

  .نبود

دستم را رها کرد و سرم را باال گرفت و نگاهم تا 

عشقی که برایم حرام کشید از جنس  هایش ریسهچشم

 .بود

  .به سختی صدای خودم را شنیدم

  .یکی میاد، ولم کن-

شی گور بابای هر کسی که این در رو باز کنه. آزاد نمی-

مگر این که بهم بگی همونطور که به پدرام و اون آدمی که 

دی تا همه چیز دونم کیه اعتماد کردی، بهم فرصت مینمی
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  .رو بهت ثابت کنم

خواست ثابت کند؟ با شهادت مادری که زیر خاک چطور می

ها را کرد این حرفبود یا روبرو شدن با شخصی که فکر می

 به من زده؟ 

 .غبرممکنه-

ای به در خورد و من سعی کردم فاصله بگیرم، ولی انگار تقه

تر بازوهایم را گرفت و چشم صدای در را نشنید که محکم

 .از چشمم برنداشت

 .کرد و داخل شدشیدا در را باز 

برنگرداند تا ببیند چه کسی وارد اتاق کوروش حتی رو

  .شده

  .وقت ندارم، بعدا بیا-

ی جدی ی شیدا و چهرههای درشت شدهمتعجب به چشم

 .کوروش نگاه کردم

 .نکشید که شیدا بیرون رفت و در را بست به لحظه
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 ۱۴۴_پارت#

 

 .پوزخند زدم

 نگران نیستی خانم صحرایی ناراحت بشه؟ -

 شی فرصت آخرت رو از دست بدی؟ ناراحت نمی-

  .بار مقاومت نکردکمی از او فاصله گرفتم و این

فرصت آخر برای چی کوروش؟ برای اینکه ثابت کنی -

 بوده؟ چیزی بین تو و مادرم ن

  .که ثابت کنم طرف من رو اشتباه گرفتیبرای این-

  .شممتوجه نمی -

  .اش شدهایم اسیر انگشتان کشیدهدوباره دست

فقط این افکار رو بریز دور تا بهت نشون بدم کیه که -

هاش و تونم با تمام خودسریتونم بهش فکر نکنم، نمینمی

  .ش کم کنمام بهای از عالقههای اشتباهش ذرهقضاوت

تپید، شاید میان ام میقلبم جایی دورتر از سینه

هایش، میان نگاهی که روی اجزای صورتم چرخید و دست

 .هایم مکث کردنهایتا روی لب
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 ...من... من-

 تو چی عسل؟ -

  .توانستم لرزش دست و پایم را تحمل کنمدیگر نمی

  .شد، قلبم از کار افتاده بودباید دور می

  .ناله زدم

  .تو رو خدا ولم کن-

 دی؟ فرصت می-

  .رو برگرداندم

  .ولم کن کوروش-

  .سرش نزدیک آمد و صدای آرامش آخرین توانم را برد

  .شیآخر مال خودم می-

های مبل هایش را روی دستهروی مبل افتادم و او دست

  .گذاشت و خم شد

  .فرصت آخره عسل-

ممکن بودم  به سختی خودم را جمع کردم و تا جایی که

  .عقب رفتم

 ...شیگی آخر مال من میاز یه طرف می-
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اش بودم که تازه فهمیدم چه گفته، آنقدر درگیر نزدیکی

  .معنای حرفش را نفهمیدم

  .متعجب نگاهش کردم و یک باره بلند شدم

 شم؟ اصال یعنی چی؟ یعنی چی مال تو می-

  .ابرویش باال رفت و لبخند زد

 ی؟ فهممعنیش رو نمی-

 .تر شدمگیج

آنقدر ضد و نقیض رفتار کرده بود که باور حرفش برایم 

  .ممکن نبود

توانستم کردم با مادرم رابطه نداشته نمیحتی اگر باور می

درک کنم به من که هجده سال از او کوچکتر بودم و 

ای داشته همیشه به چشم یک بچه نگاهم کرده بود عالقه

  .باشد

 .اددفکری موذی آزارم می

ی دروغینش دانست، حاال با ابراز عالقهمرا می او حس

  .خواست مرا خام کندمی

ترسید و شاید... مغزم از کار افتاده شاید از آبرویش می
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  .بود

گیری عسل، من ازت چیزی نخواستم، فقط یه سخت می-

فرصت خواستم تا نشونت بدم همیشه تو احساسم صادق 

  .بودم

باران خیره به ابر خاکستری بیبه سمت پنجره رفتم و 

 .ماندم

  .باید فکر کنم-

سکوت کرد و من فکر کردم هیچ راهی برای اثباتش ندارد، 

  .توانست چیزی را که شنیده بودم از ذهنم پاک کندنمی

 .باشه-

  .چرخیدم و بدون این که نگاهش کنم روی مبل نشستم

 .بابا-

  .روبرویم نشست

  .برای چی بهش مشکوکی-

  .ار روی میز را برداشتم و سعی کردم تمرکز کنمخودک

 دلیل، خشمهای بیرفت و آمدش، رفتارش، خنده-

 .دلیلبی
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ی سر خودکار روی یک سبابه و انتهایش را روی سبابه

  .دیگرم گذاشتم و تابش دادم

بهش فکر نکن، پدرام آدمی نیست که بتونه چیزی رو -

 .دهلو می پنهان کنه؛ همین روزها خودش، خودش رو

  .هوای اتاق سنگین بود و نفسم تنگ

  .از جا بلند شدم

یه فکری به حال خانم صحرایی بکن، دوست ندارم الکی -

  .برام حرف دربیاد

  .پشت سرم تا جلوی در اتاق آمد

  .نگرانش نباش-

 .در را که باز کردم شیدا را تکیه داده به دیوار روبرو دیدم

خت و وقتی راهی سالن با دیدنم سرش را پایین اندا

  .کشی شدم وارد دفتر کوروش شد و در را بستنقشه

این رفتار خونسردش برایم عجیب بود، اما ذهنم آنقدر 

 .گذاشتمشغول بود که جایی برای شیدا نمی

N.Najmi 
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 ۱۴۵_پارت#

وارد سالن شدم و بدون این که اهمیتی به سکوت سنگین 

 .دهم پشت میزم رفتم

  .طرحی که روی میزم بود را باز کردم

 صحرایی چی شد؟ -

  .هیچی، خیلی عادی وارد دفتر کوروش شد-

 چی؟ -

ها تازه فهمیدم منظورش رفتنم پیش شیدا برای نقشه

  .بوده

  .را جلو کشیدم هایم را ماساژ دادم و چراغکالفه چشم

  .یه راه بهش نشون دادم که طرح رو عوض کنه-

 برای همین انقدر توپش پر بود؟-

 .متعجب نگاهش کردم

 سرم را پشت چراغ پنهان کردم 

 کی اومد؟ -

  .خندید و صدایش را پایین آورد

  .ده دقیقه بعد از این که رفتی-
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 گی توپش پر بود؟ چرا می-

  .رحت رو عوض کردیه سره رفت سر میز تو و ط-

انقدر هم اخم داشت که حتی شهابی جرات نکرد ازش 

  .بپرسه با طرحی که بردی چیکار کنه

  .اهمیت شانه باال انداختمبی

 .هایم تاب خورد بین اعداددقیق شدم روی طرح و چشم

 این چیه؟ -

  .کنارم ایستاد و کمی به طرح نگاه کرد

  .دونمنمی-

ه حس کردم کسی کنارم تمام حواسم به طرح بود ک

 .ایستاده، شهابی بود

 چی شده آقای شهابی؟ -

  .صدایش را پایین آورد

این یه طرح از یه شهرک تفریحیه که به خاطر رد شدنش -

  .کال گذاشتیمش کنار

 موضوع برایم جالب شد

  .چراغ را پایین کشیدم .
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هایش شد چشمنوری که روی عینکش افتاده بود باعث می

  .را نبینم

ذارید کنار؟ مشتری رو چیکار به همین راحتی طرح رو می-

 کردید؟ 

فهمیدم از دستش را روی میز گذاشت و کمی خم شد. نمی

  .خواهد بقیه بشنوندچه چیز آنقدر نگران است که نمی

حقیقتش آقای حضرتی طرح رو قبول نکردن، مثل این که -

  .آلهاشون خیلی دور بوداز ایده

رایی این طرح رو آوردن برای شما حاال چرا خانم صح

 !دونمنمی

اگر مشتری را از دست داده بودند دیگر دلیلی نداشت من 

  .روی طرح کار کنم

فرمایید ایشون یه طرح رد شده رو دادن به من که می-

 اش رو بکشم؟نقشه

من از طرحی که مشتری خواسته خبر ندارم، کار من فقط 

  .کشیهنقشه

 .ادلبخند کجی زد و ایست
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مسلما دیگه نمیان طرحی بهتون بدن که مشکل داره، -

 .کنیدچون شما پیداش می

چشمم روی نقشه مانده بود و دلیل این که طرح را به من 

  .فهمیدمداده نمی

 .کمی فکر کردم و سواالتم بیشتر شد

N.Najmi 

 ۱۴۶_پارت#

 

فرمایید این یک مرکز تفریحیه و با چیزی که من شما می-

 .بینم کوچیک نیستمی

رن توی مناقصه، چطور ایشون این جور اماکن اصوالً می

 یک دفعه طرح رو آورده داده به این شرکت؟ 

  .نادیا وارد بحث ما شد

  .های همیشگی هستنشاید از مشتری-

  .ه تایید تکان دادشهابی سری ب

درسته، این طرح سه روز پیش رد شد و تا اونجایی که -

 .شنیدم بردنش برای مناقصه
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 .لبخند روی لبم نشست

سره وارد طرح را زیر بغلم زدم و از سالن بیرون رفتم. یک

 .سالن طراحی و بعد اتاق شیدا شدم

  .اش باال رفتبا دیدن من ابروی شیطانی

  .اردانباز چی شده خانم ک-

  .با لبخند طرح را روی میزش گذاشتم

 کنید؟ خواید چرا تعارف میاگر کمک می-

  .دست به سینه به پشت صندلی تکیه داد

 منظور؟-

تا جایی که فهمیدم این طرح قبال رد شده، چرا باید -

 اش رو بکشم؟ نقشه

  .لبخندی زدم و مثل خودش دست به سینه ایستادم

  .تر بخوایدیمگر این که یه طرح قو-

  .دستش را روی میز گذاشت و ایستاد

خواهد مشاجره را شروع از حالت نگاهش حس کردم می

  .کند

  .ی ابروهایش باز شد و لبخند زداما در کمال تعجب گره
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 .اش رو بکشیدمن این طرح رو نذاشتم که نقشه-

اومدم ازتون بپرسم طرحی برای این ابعاد زمین که شامل 

 .ی مشتری باشه دارید یا نهه شدهموارد خواست

  .دیدم نیستید اومدم دفتر مدیریت

  .لبخند شیطانش اعصابم را به هم ریخت

  .دونیداش رو هم که خودتون میبقیه-

  .اخم کردم تا بیشتر از این وارد این بحث نشود

 خواید؟ میدقیقا از من چی -

 ای گرفت و کاغذ بزرگی که جلویش بود رای جدیچهره

  .سر داد سمتم

با توجه به این که دقت شما تو همین چند وقت به همه -

خواستم ببینم بار هم این طرح رد شده، میثابت شده و یک

  .پیشنهادی برای این موارد ذکر شده دارید یا نه

 .کاغذ را جلو کشیدم

با یک نگاه سطحی روی ابعاد زمین و مواردی که آقای 

ا باید قید اعتباری که در حضرتی خواسته بود فهمیدم ی

حال کسبش بودم را بزنم و برای خودم دردسر درست نکنم 
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  .های زیادی رو روی طرح کار کنمو یا باید روزها و شب

آمیز شیدا برایم ولی بیشتر از هر چیزی رفتار مسالمت

  .برانگیز بودسوال

  .تصمیم گرفتم صادقانه صحبت کنم

 دید به من؟ میخانم صحرایی، چرا این طرح رو -

  .ابرویی باال انداخت و لبخند زد

عرض کردم خانم کاردان، تو همین مدت کم شما با -

ها باالتر پیشنهاداتتون باعث شدید کیفیت خیلی از طرح

 .بره

N.Najmi 

 ۱۴۷_پارت#

 

 یخکوب نگاهش کردم و او کم کم لبخندش را جمع کردم

  .آمد و روبرویم ایستاد

ببینید خانم کاردان، اصال مهم نیست بین من و شما چه -

اتفاقاتی میفته و یا چه احساسی نسبت به همدیگه داریم، 

چیزی که مهمه اینه که این مسائل روی کارمون اثر نذاره؛ 
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 مخالفید؟ 

ای جز موافقت نبودم، اما چاره بینبا اینکه اصال خوش

  .نداشتم

  .باشه-

 کنید؟ پس قبول می-

 نگاه مرددم را که دید دوباره پشت میزش رفت 

تونن کمکتون کنن و هم کوروش. فکر هم پدرتون می-

 .کنم مشکلی پیش بیادنمی

یک لحظه وسوسه شدم بگویم اسم کوچک کسی را آوردن 

ی را شروع کنم که خواستم بحثای نیست، اما نمیحرفه

  .نسبت به پایانش مطمئن نبودم

آنقدر صمیمی بودند که شیدا اسم کوچکش را بیاورد و اگر 

آمد و اصال زدم شاید پای کوروش هم به میام میحرفی می

  .بینی کنمتوانستم برخورد او را پیشنمی

 باشه، قبوله. چند روز فرصت دارم؟-

تونید از یق رو میست، تاریخ دقیک هفته دیگه مناقصه-

  .پدرتون بپرسید
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سری تکان دادم و طرح و لیست درخواستی آقای حضرتی 

  .کشی برگشتمرا برداشتم و به سالن نقشه

  .سخت در فکر بودم

  .کردندشهابی و نادیا دقیق نگاهم می

چیز خاصی نیست، فقط باید طرحی رو بکشم که یه گروه -

  .تجربهباید انجامش بدن، اونم یه گروه با 

  .شهابی ابرویی باال انداخت و سر تکان داد

 کار کنید؟ خواید چیمی-

  .دستم را روی دست نادیا گذاشتم

 کنه ایشون کمکم می-

 .نادیا خندید

 یعنی باید تا دوازده شب شرکت بمونیم؟ -

 .ی مانه جانم، شما چند روزی میاید خونه-

  .کردابروهایش باال پرید و شهابی به ما نگاه می

 خواید تو خونه هم کار کنید؟ می-

**** 

 ی نویسنده توصیه
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 اگر عاشقانه و طنز خاص میخوای جوین شو

https://t.me/joinchat/AAAAAEeyUzj7
69LkM2mj9g 

 
** 

 

 .ازمخواستم ببشاید این یک مبارزه بود و من نمی

ای هم دارم آقای شهابی؟ طراح اعظم دارن مگه چاره-

  .کنناستعدادم رو آنالیز می

  .رفت لب زدشهابی خندید و در حالیکه عقب می

  .شیدمطمئنم موفق می-

  .نادیا دوباره رو به من کرد

  .ذاره عسلنادر نمی-

 .ی نادر را گرفتمخندیدم و شماره

 .م طرح را برسانمبدون کمک نادیا محال بود بتوان

از سالن بیرون آمدم و پا تند کردم که به سالن جلسات 

 .بروم

  .وارد سالن که شدم نادر گوشی را جواب داد
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 سالم، خوبی؟ -

  !سالم، چه عجب خانوم؟-

رفت تن ی قدی ایستادم و به آسمانی که میروبروی شیشه

  .به سیاهی شب دهد نگاه کردم

 رم باید تماس بگیرم؟ خب کار دارم، وقتی کار ندا-

  .اش پیچیدصدای خنده

نه، فقط وقتی تماس بگیر که نادیا جرات نداره تماس -

 .بگیره

N.Najmi 

 ۱۴۸_پارت#

 

 .ام را بگیرمنتوانستم جلوی خنده

  .میز کشیدم تا کنار پنجره و نشستم ای را از پشتصندلی

 .ترسیمشما درک کن دیگه آقای دکتر، از ابهتتون می-

خوای که آی، آی... خطرناک شد. یه چیز بزرگی می-

 .گی آقای دکترمی

  .زود باش اعتراف کن
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  .سره رفتم سر اصل مطلبنفس عمیقی کشیدم و یک

  .نادیا باید یه هفته پیش من بمونه-

من منتظر جوابش به چراغ چشمک زن  سکوت کرد و

  .تابلوی نئون فست فود نگاه کردم

 دلیل؟ -

پرسید یعنی راهی برای جای امیدواری داشت، همین که می

  .راضی کردنش هست

یه طرح سنگین دارم، یعنی اگر این طرح رو درست -

تحویل ندم هم آبروم رفته، هم یه مناقصه رو از دست 

 .دادیم

  .ر جانآبروم رو بخر دکت

 دیگر صدایش شوخ نبود 

 تو محل کارتون وقت ندارید؟ -

  .زمانم کمه، باید تو خونه هم کار کنیم-

منتظر چشم چرخاندم به آسمان تاریک و خلوت و زمین 

  .پرتردد
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* 

غزل دختری است که با پسر عمویش امیر ازدواج کرده و 

زندگی خوبی دارند. مدتی پس از ازدواج، با وارد شدن 

ی به نام عماد، به زندگی غزل، سرنوشت این سه به هم پسر

 .زندهای رمان را رقم میخورد و فراز و نشیبگره می

 
https://t.me/joinchat/AAAAAEgtaO8e

YVAgcIhV5w 
 

*** 
 

  .وقتی سکوتش طوالنی شد معذب شدم

انقدر اعتماد به من سخته مشکلی نیست نادر، خودم اگر -

  .کنمیه کاریش می

خواد برام بنویسه و بفرسته، بگو چیزهایی رو که می-

  .کنم میارم براشرم خونه وسایلش رو جمع میمی

  .آنقدر خوشحال شدم که بلند خندیدم

 .کنم براتممنون نادر، جبران می-
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درست کنم رو خوام ای که میچطوری؟ طرح خونه-

 کشی؟ می

 مگه خونه نداری؟ -

کمی سکوت کرد و به سمت در رفتم تا بروم پیش نادیا و 

خبر غافلگیر کننده را بدهم که کوروش در را باز کرد و نگاه 

  .آلودش مصادف شد با جواب نادرمستقیم و اخم

ام از اونجا خوام بشه خانوم خونهخونه دارم، اونی که می-

  .خوشش نمیاد

 .کردکوروش با اخم نگاهم می

آید جلوی اش خوشم نمینگاه نادر وقتی گفتم از طرح خانه

  .چشمم رقصید

  .لب تا گلویم خشک شد

کوروش به دیوار تکیه زد و دقیق نگاهم کرد و من 

  .دانستم چه جوابی به نادر بدهمنمی

  .تونی فکر کنسخت نگیر عسل، تا می-

  .فکر؟ ذهنم قفل شده بود

  .مه کردمزمز
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 به چی؟-

هایش را زیر کوروش سرش را به یک سمت خم کرد و دست

  .بغلش زد

 .صدای نادر آرام بود

 حواست کجاست؟ -

 شه بعدا حرف بزنیم؟ شه... میمی-

  .نفس عمیقی کشید و جواب داد

  .حتما-

  .پس من منتظرتونم-

  .به نادیا بگو لیست کنه-

  .باشه-

اش را از دیوار ش تکیهگوشی را که قطع کردم کورو

  .برداشت و به سمت در رفت

 خوای بری خونه؟ تعطیل شده، نمی-

  .دنبالش راه افتادم

  .گیج و منگ حرف نادر بودم

هیچ وقت حرکتی نکرده بود که احساسش را بفهمم و برای 
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  .همین با او راحت بودم

توانستم از او بگیرم، اما حتی فکر کردن به هیچ ایرادی نمی

  .و از محاالت بودا

 .هیچ حسی به او نداشتم

N.Najmi 

 ۱۴۹_پارت#

 

 تونم کمکت کنم؟ می-

  .نگاهش کردم

 .اش را به دیوار راهرو تکیه دادیک شانه

  .فکرت مشغوله-

  .چیزی نیست-

  .ا برداشت و به سمت اتاقش رفتاش رتکیه

  .باشه-

  .کشی شدموارد سالن نقشه

  .کس جز نادیا نبودهیچ

  .کیفت رو بردار بریم-
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در ضمن تو راه برای نادر بفرست چی الزم داری که یه 

  .هفته ده روزی خراب شی رو سرم

  .ابروهایش باال پرید

 قبول کرد؟ -

  .مکیفم را از روی صندلی برداشتم و خندید

 عسل رو دست کم گرفتی؟-

آنقدر خوشحال شد که هرج و مرج ذهنم را فراموش 

  .کردم

  .بزن بریم خونه-

  .آرام پشت سرم آمد

  .باید با مامان تماس بگیرم-

  .تو راه نادیا-

 .باشه-

* 

کوروش روی مبل نزدیک عزیز نشسته بود و راجع به 

 .کردندعمو صحبت میجراحی زن

، ساعت از ده گذشته بود و بابا هنوز به ساعت نگاه کردم
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 .نیامده بود

 .کرد و شدیداً در فکر بودصدف با سر انگشتانش بازی می

با صدای زنگ آیفون بلند شدم و وقتی نادر و متین را در 

کنار هم دیدم ابروهایم باال پرید. گوشی آیفون را که 

  .ی نادر را شنیدمبرداشتم صدای خنده

  .حتما کار متین بود

 .دکمه را فشردم و در ورودی را باز کردم و منتظر ایستادم

  .نادیا کنارم ایستاد

 نادره؟ -

  .همراه متین-

  .رنگ نادیا پرید

ای که قرار بود خواهرش خواسته نادر خانهدانستم نمیمی

جا سر کند آنقدر شلوغ و پر رفت و آمد چند روزی را آن

 .ببیند

 .ا دیدن من دستش را دراز کردها باال آمدند و متین باز پله

  .ی خلق جنایتمتین هستم، از دایره-

 .دستش را پس زدم و رو به نادر کردم
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  .سالم، خوش اومدید-

  .ی شیرینی را دستم داد و لبخند زدجعبه

  .ممنونم-

 .از جلوی در کنار رفتم و وارد شدند

  .متین سرش را نزدیک کرد

ذاره م، واال نمیبه نفعته جلوی خواستگارت ضایع نش-

  .شهببینمت و دلت برام تنگ می

  .مبهوت نگاهش کردم و او خندید

ی جوری که این داشت لباس و موهاش رو تو آینهواال این-

کشه که زد داره خودش رو میکرد داد میماشین مرتب می

 .همچین دخترکش به نظر بیاد

  .مونه تو دیگهواسه عزیز که خوشگل نکرده، می

 .ظه نگاهم روی صدف قفل شدیک لح

  .زمزمه کردم

  .شایدم صدف-

 .گفتم و زیر چشم نگاهش کردم

  .تمام شوخ طبعی و شیطنتش در یک لحظه پر کشید
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خواستم جواب دهم از پیش از این که سوالی بپرسد که نمی

 .او فاصله گرفتم

N.Najmi 
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نادر روی مبل نشسته بود و خیلی راحت با کوروش مشغول 

 .صحبت بود

 .روبرویش نشستم

 راحت خونه رو پیدا کردی؟ -

 .چند بار نادیا رو رسونده بودم-

گشت دقیق نگاهم کرد، شاید دنبال تغییری در رفتارم می

  .خواست احساسم را بخواندو شاید می

 .جا شد و متین کنارش نشستکوروش کمی جابه

  .ام گرفتآنچنان اخم کرده بود که خنده

 متین، تو خوبی؟ -

خیره نگاهم کرد و بدون این که جوابم را بدهد رو به صدف 

  .کرد
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 .باهات کار دارم-

به سمت اتاق صدف رفت و نگاه خندان کوروش و متعجب 

 .نادر همراهش رفت

 .و رفتم کنارش صدف به من نگاه کرد

  .صدایم را پایین آوردم

 .کنه نادر به خاطر تو اومده اینجافکر می-

  .هایش زد بیرونچشم

 چرا؟ -

  .گمبعدا می-

 .سری تکان داد و وارد اتاقش شد

جا به از سادگی متین جاخورده بودم، اما این زودباوری این

 .خورددرد صدف می

  .ن خوشی داشتی یکی از ما دو خواهر پایاشاید قصه

 .به سمت آشپزخانه رفتم

  .رسم خدمتتوناالن می-

های چای را پر کردم و ظرف را از شیرینی و به استکان

  .سالن برگشتم
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  .نادر استکانش را برداشت و رو به کوروش کرد

  .فرمودیدداشتید می-

  .کردنددانستم در چه موردی صحبت میاصال نمی

حضور خانم کاشفی واقعا  بله، کارهای شرکت زیاده و-

 .غنیمته

  .شهطور دلش گرم میعسل هم این

های درشت نادر استکان را بین انگشتانش چرخاند. چشم

هایش خندید، اما اثری از آن لبخند روی لبسیاهش می

  .نبود

نادیا خوش شانسه که دوستی مثل عسل داره، در حقیقت -

 .ی ما اثر گذاشتهوجود عسل روی زندگی همه

  .کوروش استکانش را روی میز گذاشت و لبخند زد

ست، اما تاثیر مثبت عسل روی هر کسی ثابت شده-

 .کنجکاوم در مورد اثرش روی زندگی شما بدونم

 .کشیدکار داشت به جاهای باریک می

حرکت مانده هایش بیحتی تسبیح عزیز هم بین انگشت

  .بود
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  .حث شدنادیا که تا آن لحظه ساکت بود سریع وارد ب

وقتی من با عسل آشنا شدم مامانم سخت مریض بود و -

 .نادر خارج از کشور بود

عسل من رو تنها نگذاشت، بماند که چقدر مشکالت 

 .دانشگاه رو حل کرد و نذاشت حذفم کنن

 .نفس راحتی کشیدم و تکیه دادم

 .اما کوروش کوتاه نمیامد

  .رو به نادر کرد

 منظورتون همین بود؟ -

  .جا شد و حتی نگاهم نکرد که ساکتش کنمبهنادر جا

این به جای خودش، عسل باعث شد به فکر ساختن خونه -

 .بیفتم

N.Najmi 
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نگاه گرمی به من انداخت و من به سختی آب دهانم را فرو 

  .ادمد
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  .ناخودآگاه دستم روی مبل مشت شد

  .صدای کوروش جدی بود

 تونستن کمکتون کنن، نه؟ خواهرتون می-

 .دیگر از نگاه شوخ و لحن آرام خبری نبود

  .شدهر لحظه لحنشان سردتر می

 نادر با همان جدیت جوابش را داد

  .خوامی عسل رو میبله، ولی من سلیقه-

برداشت و به کوروش خیره  گفت و دوباره استکانش را

  .ماند

  .او هم چشم از نادر برنداشت

  .دانستم باید چه کار کنمنمی

 .مستأصل به نادیا و بعد به عزیز نگاه کردم

  .کردها نگاه میعزیز با لبخند به آن

 .از حالتش آرام شدم

 .هایی که زد را نداشتماما انتظار حرف

 .عزیز لبخند زد

خترا کرور کرور خواستگار داشتنو یادش بخیر، قدیما د-
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  .کردطوری نیگا نمیهیشکیم به هیشکی این

نگاه کوروش از نادر جدا نشد، اما نادر سرچرخاند سمت 

 عزیز و گفت

 .پس درست حدس زدم-

  .آقای کاردان خواستگار عسل هستن

کوروش حرف نزد و عزیز بدون این که به او نگاه کند 

  .دتسبیحش را گرداند و جواب دا

تو حرف خودتو بزن جوون، چه توفیری داره که دختر -

 .چند تا خواهون داره

  .عقد شینه سر سفرهآخرش با اونی که دلش بخواد می

 .هر دو به من نگاه کردند

هایم یخ انگار توقع داشتند همین االن انتخاب کنم. دست

 .خورددو رج می بسته بود و نگاهم بین آن

  .نادیا نجاتم داد

 کنید زیادی دارید به عسل فشار میارید؟ کر نمیف-

اش باال های کدر شدهکوروش بلند شد و نگاهم با چشم

  .رفت و صدایش کمی باال رفت
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 .فشاری در کار نیست-

اینطور که مشخصه خود عسل هم از خواستگاری غیر 

 .مستقیم آقا نادر تعجب کردن

  .به سمت اتاق صدف رفت و ادامه داد

مورد من، هیچ وقت چیزی نخواستم که امروز و اما در -

  .نگران جواب منفی یا مثبتش باشم

  .ای به در زد و بعد در را باز کردتقه

 حرف شما تموم نشد؟ -

ای جانبی پنهان دانستم خشمش را پشت مسئلهخوب می

 .کندمی

به نادر نگاه کردم که با لبخندی محو به کوروش نگاه 

  .کردمی

اتاق خارج شدند و با دیدن صورت گلگون متین و صدف از 

 .صدف همه چیز از یادم رفت

N.Najmi 
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هایش را خندید. دستهای متین، هر عضو صورتش میلب

 .به هم مالید و سمت مبل رفت

  .ی خلق جنایتم؟ دایرهخب، کجا بودی-

 رو به من کرد

 بگو کی رو بکشم؟ -

 .کوروش خندید و سر جایش نشست

  .کسفعال هیچ-

  .باش تا خبرت کنیم

 .لبخند نادر واضح شد

  .نگاه متین بین ما چرخید و رو به صدف کرد

گم دونم چیه، هی مییه چیزایی رو از دست دادیم که نمی-

 .من رو نکشون تو اتاق

 از کجا بفهمم چی شده؟ حاال 

  .نادر از جا بلند شد و رو به عزیز کرد

  .شمی شما مرخص میبا اجازه-

  .عزیز لبخند زد

اش کمی جو را سبک مآبانه متین بلند شد و لحن جاهل
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  .کرد

ریم پایین قشنگ ری، حاال هم میبا من اومدی، با من می-

رنگ  گی چیکار کردی که رنگ عسل شدهو شمرده بهم می

  .دیوار

 .غره رفت و صدف ریز خندیدعزیز به متین چشم

 .ی متین زدنادر روی شانه

  .بریم برات تعریف کنم-

  .رو به نادیا کرد

  .ساک تو ماشینه، بیا بهت بدم-

ها رفتیم و بعد از خداحافظی برگشتم تا جلوی در با آن

  .داخل

  .کردکوروش پا روی پا انداخته و به ساعت نگاه می

 پدرام دیر نکرده؟ -

  .عزیز بلند شد و به سمت اتاقش رفت

 .کار هر شبش شده-

  .کردهایم را کور میسر درد داشت چشم

  .نادیا برگشت و کنارم نشست
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  .خوامواقعا عذر می-

  .دونم چرا نادر این کار رو کرداصال نمی

  .هایم را فشردم و چشم بستمشقیقه

  .اشکال نداره-

  .ه سمت اتاقم رفتمبلند شدم و ب

  .صدف دنبالم آمد

 حالت خوبه؟ -

  .های ستاره بارانش چشم دوختمبه چشم

  .تو بهتری-

 .به پهنای صورتش خندید

  .اش را نوازش کردمگونه

  .کنهبعدا برام بگو، االن سرم درد می-

  .باشه-

 .روبروی نادیا، روی تخت نشستم

لحظه بیشتر اوج ی نادیا که هر به هم نگاه کردیم و خنده

  .گرفت لبخند به لبم آوردمی

 چته؟ مصیبتای من خنده داره؟ -
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تیپ، برادر من مصیبته؟ چشم و ابرو مشکی، خوش-

جذاب، دکترای اقتصاد، استاد دانشگاه، مهمتر از همه برادر 

 .منه

کوروشم که نیازی به تعریف نداره، اگر اینا مصیبته، 

  .خرممصیبتات رو به جون می

ها را درآورد که ر خندید و تکه انداخت و ادای آنآنقد

 .وقتی داشتیم می خوابیدیم هر چه بود را از یاد بردم

 .حتی بابا را که به خانه نیامد تا شب بعد

N.Najmi 

 ۱۵۳_پارت#

 

  .ر تکیه داد و پرتقال را در دستش چرخاندبابا به کانت

ی نادیا که روی طرح خم شده بود به او نگاه از باالی شانه

 .کردم

آنقدر در فکر بود که حواسش نبود پرتقال را در دستش له 

  .کندمی

عزیز  "یا مهدی"نگاهم به طرح دوختم و حواسم به ذکر 
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ی کانتر پرت های بابا که نهایتا پرتقال را از باالبود و دست

  .کرد در سینک انتهای آشپزخانه

  .نگاهی به من انداخت و آمد سمت ما

خم شد و طرح را بررسی کرد و انگشتش را روی سالن 

  .سینما گذاشت

 .جاش غلطه-

 .نادیا سرش را بلند کرد

در کمال احترام آقای کاردان، اما این یه مجتمع تفریحیه، -

  .ید باشهها در دباید بنر تبلیغاتی فیلم

  .بابا سری تکان داد و پوزخند زد

 فکر ترافیکی که جلوی مجتمع ایجاد میشه رو کردید؟ -

  .ابروهای نادیا باال رفت و من بلند شدم

  .دستم را پشت ساختمان سینما گذاشتم

  .این ورودی پارکینگه، ترافیکی نداریم-

  .ابرویش را باال انداخت و کمی به نقشه نگاه کرد

ون حرف دستش را پشت گردنش کشید و به سمت بعد بد

  .اتاقش رفت و مطمئن شدم حواسش به هیچ چیز نیست
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توانست الاقل ده طرح خام من آنقدر مشکل داشت که می

 .ایراد از آن بگیرد

  .در اتاقش که بسته شد نفس عمیقی کشیدم و نشستم

 مشکلت چیه عسل؟ -

ض کرده بود زیر چشمی به عزیز نگاه کردم که ذکرش را عو

  .کردهایش را طواف میو تسبیح جدیدش انگشت

  .های نازکش خندیدنگاهم کرد و لب

  .جلوی عزیز نه-

 .باشه-

  .بلند شدم

  .عمو بزنم بیامرم یه سر به زنمن می-

 .سر شب زیاد حالش خوب نبود

 .سری تکان داد و دوباره خم شد روی طرح

  .به سمت عزیز رفتم

  .زیز جونرم باال عمن می-

  .گردمزود برمی

  .تسبیح را بوسید و سر بلند کرد

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

617 
 

یه پیاله کاچی واسش گذاشتم، ببر بخوره یه کم جون -

  .بگیره

  .ی باال رفتمی کاچی را برداشتم و به طبقهکاسه

سره به آشپزخانه رفتم و کاچی را در قابلمه ریختم و یک

  .گاز را روشن کردم تا گرم شود و وارد سالن شدم

عمو چشم بسته بود و عمو کنارش نشسته و به او نگاه زن

  .کردمی

 .آرام نزدیک شدم

  .ی عمو گذاشتمدستم را روی شانه

  .دستش را روی دستم گذاشت و بلند شد

  .لب زد

  .تازه خوابش برده، بریم بیرون-

 .وارد آشپزخانه شدیم و من گاز را خاموش کردم

 حالشون بهتر شد؟ -

  .اش زدهایش را زیر چانهنشست و دست

  .بهتره-

 .روبرویش نشستم
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  .های ریز کنار چشمش در هم پیچید و چشم فشردچروک

عمو انقدر خودتون رو عذاب ندید، کوروش گفت چیزی -

  .نمونده کارها درست بشه

 .مونس قبول نکرد-

N.Najmi 
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 .مبهوت نگاهش کردم

  .این اصال خوب نبود

زد عمو، لجاجتش هم زباندر کنار تمام صفات خوب زن

 .بود

 با جراحی مخالفن یا رفتن از ایران؟ -

  .مونهگه اگر بالیی سرش بیاد کوروش تنها میمی-

 .سرم را پایین انداختم

هایش به خودش ما مادرانهکردم، ااحساسش را درک می

  .زدصدمه می

 تونه راضیش کنه؟ کوروش نمی-
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  .با تأسف خندید

 شناسی؟ تو مونس رو نمی-

  .ام را آزاد کردم و بلند شدمنفس حبس شده

کنم. زباد فکر نکن عمو، من فردا باهاشون صحبت می-

 .شاید راضی شدن

  .ی پایین رفتمناامید نگاهم کرد و من به طبقه

 .کردیمسه صبح با نادیا بر سر طرح بحث می تا

خواستم بخوابم فهمیدم باید با طرح چه کار دقیقا وقتی می

 .کنم

صبح دیرتر از همیشه بیدار شدم و با دیدن ساعت 

  .هایم تا جای ممکن باز شدچشم

 .نادیا بیدار شو-

هایش را باز کرد و با دیدن ساعت دیواری مقابلش الی پلک

  .سریع نشست

  .کنهام میچارهوای، شهابی بی-

ی بعد ماشین را روشن کردم و ریموت را کمتر از ده دقیقه

  .زدم
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  .رفتکوروش جلوی در راه می

  .با دیدن ما کنار ایستاد و من ماشین را بیرون بردم

دستش را که بلند کرد جلوی پایش ایستادم و شیشه را 

  .پایین کشیدم

 .خم شد

 نداره؟  مگه صدف امروز کالس-

  .داره-

  .دیر کرده-

 منتظر صدفی؟ -

ایستاد و من کمی سرم را خم کردم تا ببینمش. نادیا مشتی 

  .به پایم زد و زمزمه کرد

 .دیر شد، بریم-

  .توجه به او روی صورت کوروش دقیق شدمبی

 اتفاقی افتاده؟ باهاش کار داری؟ -

هاش بله. دیروز که اومد خسته بود، ترجیح دادم صبح با-

  .صحبت کنم

 پرسم، اتفاقی افتاده؟ بازم می-
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 .هایش کرددستش را سایبان چشم

  .نگو که پریشب رو یادت رفته-

  .نرفته-

 پرسی؟ پس برای چی می-

  .شانه باال انداختم

  .چون صحبت کردن صدف با متین چیز جدیدی نیست-

  .هایش را روی قاب پنجره ستون کرد و خم شددست

کنه ولی گردنبندی که دائم باهاش بازی میجدید نیست، -

اش وقتی از اتاقش میاد بیرون و صورت و صورت سرخ شده

 .متین که لباش تا بناگوشش کش اومده بود جدیده

N.Najmi 
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ا هم جالب شده بود که دست از نق زدن مسئله برای نادی

  .زیر لب برداشت

  .ای نیستمن باهاش صحبت کردم، مسئله نگران کننده-
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  .خندید و سر تکان داد

زد پیاده اش موج میعصبی از حالت تمسخری که در چهره

  .شدم و روبرویش ایستادم

 کنی؟ االن دقیقا داری چی رو مسخره می-

  .ی بحث ندارمح حوصلهدست بردار عسل. اول صب-

  .دست به سینه به ماشین تکیه دادم

  .ولی من حوصله دارم، شروع کن-

هایش دو طرف من روی سقف ماشین ستون شد و دست

  .نزدیک آمد

گه جای نگرانی نیست که به خاطر پدرش زد تو کسی می-

  .صورت خواهرش

پدری که دیگه بهش اعتماد نداره، اما شش سال چشم 

  .بالش راه رفتبسته دن

  .کمی عقب رفت و با لبخند نگاهم کرد

لنگه که دیگه فهمی یه جای کار میاصوال وقتی می-

  .شه وضعیت رو درست کردنمی

تونم به قضاوتت اعتماد برای همین من رو ببخش اگر نمی
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  .کنم

هایم را شدم، آنقدر دندانهر لحظه بیشتر عصبی می

ف بزنم به سختی فشرده بودم که وقتی خواستم حر

  .هایم باز شدلب

صدف پدر داره، خواهر داره، مادر بزرگ داره. من آدم -

دی صبح کله ای که به خودت اجازه میاشتباه، تو چی کاره

 سحر جلوی در کشیک بکشی که سوال پیچش کنی؟ 

 .به تک درخت کنار در پارکینگ تکیه داد

داره صدف پدر نداره چون قاتل مادرشه، صدف خواهر ن-

چون کافیه باباش اشاره کنه تا اون رو بفروشه، و اما در 

 ...مورد عزیز

بدنش را از درخت جدا کرد و سنگ ریز جلویش را زیر پا 

 .غلت داد تا رسید روبرویم

عزیز غرق افاضات آقا نادرتون بودن، بعید بدونم متوجه -

  .تغییرات صدف شده باشن

 .خواهد چه کار کندفهمیدم میاصال نمی

خواست تا خودش را ثابت کند و روز یک روز فرصت می
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  .تواند تحقیرم کندکرد تا میدیگر سعی می

دونی مشکلت چیه کوروش؟ مشکلت اینه که فکر می-

ها فراتر کنی همه مثل خودت پاشون رو از ممنوعهمی

  .ذارنمی

من نه به خودم اعتماد دارم و نه بابا، اما به متین و صدف 

 .مثل چشمام

گم هر اتفاقی هم افتاده باشه که تهش برای همین بهت می

  .مربوط نیست، خیالت راحت باشه اصال به تو

در ماشین را باز کردم و پشت فرمان نشستم و سرم را 

  .بیرون بردم

تونی صبر کنی تا بیاد و برات توضیح بده، ولی بدون می-

شاید بتونی اتفاقات رو عوض کنی، احساسات رو 

  .ونیتنمی

سعی نکن مسیر زندگی صدف رو هم مثل زندگی من عوض 

 .مونمبار آروم نمیکنی، چون این
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که یکی رو بشناسی یا درکش کنی با پذیرفتنش این-

  .خیلی متفاوته

زنه، ولی دونم با طعنه حرف میرحمه، میدونم بییمن م

  .تونم تحمل کنمنمی

های کوروش، ببینم اون داره پس باید بشینم پای حرف-

  .کنهچی رو تحمل می

  .عصبی به چراغ قرمز و بعد به نادیا نگاه کردم

 کنه؟ به نظر تو چی رو تحمل می-

  .خندید و به چراغ که سبز شده بود اشاره کرد

  .راه بیفت-

 راه افتادم و ادامه داد 

کنی، انتقامی که نه سردرگمی تو، عشقی که ازش فرار می-

دی ازش سر داره و نه ته و حتی به خودت زحمت نمی

  .بپرسی چیزایی که شنیدی درسته یا نه

تونی کنی اگر این مسیر رو اشتباه رفته باشی میو فکر می
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  .رحم بودنبیشه به برگردی، واال اون محکوم می

  .به خیابان شرکت پیچیدم

پرسم چون به جوابش اعتماد ندارم؟ چند بار بگم نمی-

چند بار بگم برام مهم نیست که دوستش دارم وقتی اون 

 ... مادرم رو دوست داشته؟ چند بار

  .اش پیچید و من جلوی در شرکت پارک کردمصدای قهقه

و بهش دونی کنی دوستش داری، میخوبه قبول می-

 .دی بهت ثابت کنه واقعا اینطور بوده یا نهفرصت نمی

 رحم؟ گی بیاونوقت به اون می

  .دستگیره را گرفتم و یک ضرب در را باز کردم

  .به جمع وکالی کوروش خوش اومدی-

زد صدایش را بلند پیاده شد و در حالیکه ماشین را دور می

  .کرد

کنم. مشکل من می ی تو، از عشقت دفاعمن دارم از آینده-

  .فهمینیست که این رو نمی

  .عرض خیابان را طی کردیم و جلوی در شرکت ایستادم

 .امروز دیگه از کوروش حرف نزن-
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  .شمکالفه می

  .سر تکان داد و خندید و در را باز کرد

  .قابل درکه دختر لجوج-

 .همراهش وارد آسانسور شدم

 .عشقم توجه کنمخوام به من لجباز نیستم، اتفاقا می-

 .البته اگر فرصت بده

  .ابروهایش باال پرید و من خندیدم

کشی رفت و وارد سالن شدیم و نادیا یک سر به سالن نقشه

 .من به سمت دفتر خاله مریم رفتم تا ببینمش

  .وارد اتاقش شدم، نبود

های کوچک و روی تک مبل کنار میزش نشستم و گلدان

 .بزرگ زیر پنجره جذبم کرد

صندلی را رو به پنجره چرخاندم و سرم را تکیه دادم به 

 .ها کردمدیوار پشت سرم و شروع به شمردن برگ
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  .با حس نوازش صورتم چشم باز کردم

  .رویم نگاه کردمگیج و گنگ به تصویر روب

  .زدخاله خم شده بود روی من و لبخند می

از جا پریدم و پتو سر خورد و روی زمین افتاد. مبهوت به 

  .پتو نگاه کردم و بعد به خاله

  .هنوز گیج بودم و گردنم خشک شده بود

  .خوابت برده بود-

  .ببخشید، منتظرت بودم، نفهمیدم کی خوابم برد-

  .ن موقع ندیده بودمش بلند شدصدای کوروش که تا آ

  .تقریبا دو ساعته-

خاله کنار رفت و کوروش را کنار در و تکیه زده به دیوار 

  .دیدم

  .دیشب نخوابیدم-

  .سری تکان داد و جلو آمد

 فکرت مشغوله یا کارت زیاد؟ -

  .ام را چرخاندمشده گردن خشک

  .هر دو-
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رایی که دو پس بهتره یه جمع بندی از طرحت بدی به صح-

  .گردهساعته داره دنبالت می

خاله زد زیر خنده و کوروش سعی کرد لبخندش را جمع 

  .کند

  .خاله صدایش را پایین آورد

نادیا گفت باهاش اومدی شرکت، ولی هر جا رو گشتن -

  .نبودی

  .آخر کوروش پیدات کرد و فقط به من و نادیا خبر داد

  .اش شدت گرفتخنده

  .ته داره ادای آدمای نگران رو درمیارهنادیا دو ساع-

  .ام گرفته بود و هم تعجب کرده بودمهم خنده

  .گفتیدخب راستش رو می-

  .خاله با شیطنت لبخند زد

ای که خوابت کوروش نذاشت، گفت حتما خیلی خسته-

 .برده

  .زدیمگفتیم باید صدات میاگر می

  .افتادهای نگران کوروش ای نگاهم به چشمبرای لحظه
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  .من خوبم، نگران نشو-

  .هستم-

های خاله بین من و کوروش چرخید و بعد آرام به چشم

  .سمت در رفت

  .رم به نادیا خبر بدم بیدار شدیمن می-

  .سریع از در بیرون رفت

 .کوروش نزدیک شد

 خوابی؟ ای؟ چرا نمیچرا انقدر کالفه-

  .کردیمداشتیم رو طرح کار می-

روی مبلی که دقایقی پیش روی آن خوابیده پوزخند زد و 

  .بودم نشست

  .خم شد و پتو را برداشت

هر روز صبح چشمات قرمزه، دائم عصبی هستی، با این -

کنی ولی انگار یه بغضی ته گلوته که دونم انکار میکه می

  .شکنهنمی

 .بلند شد ایستاد و پتو را تا زد و روی میز گذاشت

  .روبرویم ایستاد
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ار فکر نکن دشمنت روبروته، باهام حرف بزن، چی یه ب-

 ده؟انقدر آزارت می
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این جمله را بارها و بارها شنیده بودم، وقتی نگران 

و وقتی صدف هر  تنگ بابا بودمامتحاناتم بودم، وقتی دل

کرد و هر بار کوروش روز یکی از وسایلم را گم می

ی آن دادم؛ اما دورهپرسید و من صادقانه جواب میمی

 .عسل تمام شده بود

  .ی صداقتم با همیشه فرق داشتانگیزه

  .شدمباید به او نزدیک می

 .کمی نزدیک رفتم

نگران نگران متین و صدفم. از کارهای بابا سر در نمیارم. -

کنه با تو بیاد و هزار تا چیز عمو هستم که قبول نمیزن

  .دیگه

 .ام کوروشمن خسته
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تر تر شد و سرم پایینهایم عمیقهر چه گفتم خستگی

  .افتاد

 .ام گذاشت و سرم را باال کشیددستش را زیر چانه

  .های سیاهش نشستنگاهم در چشم

جهت لبخند کرد که برای فرار بیآنقدر عمیق نگاهم می

  .زدم و عقب رفتم

 میای بریم بیرون؟ -

  .انتظار هر چیزی را داشتم جز این پیشنهاد

 کجا بریم؟ -

  .خودت رو بسپر به من-

کار دارم، طرح کامل نیست. سه روز دیگه باید تحویلش -

  .بدم

هایش تا قلبم کشیده دستم را گرفت و حرارت انگشت

  .شد

  .کنمخودم کمکمت می-

 .از کرد و دنبالش کشیده شدمدر را ب

های متعجب شیدا و کارکنان شرکت رد از جلوی چشم
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 .شدیم و از شرکت بیرون رفتیم

  .وارد ماشین که شدیم سایبان روبرویم را پایین کشید

  .کمربندت رو ببند-

  .خندیدم و کمربند را بستم

 ریم رالی؟ می-

انه ریم پشمک صورتی بخرم برات انقدر بهنه بانو، می-

  .نگیری

 .اختیار خندیدمبی

نگاهش آرام بود، خالی از دلسوزی، خالی از هر حسی که 

  .باعث آزارم بود

 کردم؟ دغدغه سر میاشکالی داشت اگر یک روز را بی

 .ام زنگ خوردهنوز به جواب نرسیده بودم که گوشی

  .با دیدن اسم نادیا خط را آزاد کردم

 جانم؟ -

 تیم امداد بفرستم دنبالت؟ خوبی؟ مشکلی که نیست -

  .کرد انداختمنیم نگاهی به کوروش که آرام رانندگی می

  .نه، نیست-
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پس یه امروز رو خوش بگذرون، تو رو خدا نیای بگی -

  .همدیگه رو ترور کردیدا، یه روزم به خودت فکر کن

  .چرخید را نادیا داده بودجواب سوالی که در ذهنم می

  .کوروش بلند شدسر تکان دادم و صدای 

 دی؟ مگه تصویریه که سر تکون می-

  .ی نادیا در گوشی پیچید و قطع کردصدای خنده

 خب، پشمک صورتی از کجا میاری برام؟ -

لبخند زد و دنده را عوض کرد و ماشین را به دل جاده 

 .کشاند

  .ی کرج بودیمبه اطراف نگاه کردم، جاده

 ریم؟ کجا می-

  .بانقدر نپرس دختر خو-

  .خب شاید بخوای بدزدیم-

  .ی چشم نگاهم کردابرویش باال رفت و از گوشه

 !وقتی برگشتم ندیده بودم شیطنت کنی از-
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یم دعوا زمینه فراهم نبود، از وقتی برگشتی داشت-

  .کردیممی

  .خندید

 کنی؟ حاال آتش بس شد یا هنوز داری فکر می-

 .دادمباید فرصت می

طور که هماننه برای اینکه خودش را ثابت کند، برای این

 .که عاشق مادرم شد، دوستم داشته باشد

مهلت دادن به شما تصویب شد آقا، این گوی و این -

  .میدان

اش را شنیدم. دنده را عوض هو برای اولین بار صدای خند

  .کرد و پایش را روی گاز فشرد

 بریم خاطره سازی؟ -

 .ی باالی در گرفتمدستم را به دستگیره

  .تر برومون تصادف نباشه، آرومامیدوارم اولین خاطره-

 .لبخند خبیثی روی لبش نشست
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  .من کال آدم آرومی نیستم-

ندلی با سرعت از بین دو ماشین رد شد و من به ص

  .چسبیدم

  .دستم را گرفت و روی دنده گذاشت

 .اش گم شدهای کشیدهدستم زیر انگشت

 .رم. نترسچشم، آروم می-

 .کم نفسم آزاد شدسرعتش را پایین آورد و کم

هایم نشست و دنده را عوض هایش بین انگشتانگشت

 .کرد

گلویم ملتهب شده بود و خیره مانده بودم به دست 

 .اشمردانه

 .م را رها کرد و پخش را روشن کرددست

ام فشار اش بغض بیشتر به حنجرهبا شنیدن آهنگ انتخابی

  .آورد

 این آهنگ رو یادته؟ -

  .فقط توانستم سر تکان دهم و لبخند او چقدر تلخ بود

 اسم فیلمی که دیده بودی چی بود؟ -
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  .تنها حامی-

 .ای دور را مرور کردمسکوت کرد و من خاطره

  .ق از جلوی تلویزیون بلند شدمهبا هق

کوروش وارد اتاقم شد و با دیدن صورت خیس از اشکم 

  .ایستاد

 باز نشستی فیلم فارسی دیدی؟ -

ی آخر کمی جلو آمد و با دیدن تیتراژ پایانی روی صحنه

  .فیلم اخم کرد

 باز یکی زد یکی رو کشت؟ -

 .نخیر، نکشت-

 .بینی مرده داداشش بوداین که می

 ...رو فدای برادرش کرد، تازهخودش 

  .دستش را بلند کرد تا سکوت کنم

  .خواد بگیباشه، نمی-

ها بیرون رفت و در را بست و من دویدم دنبالش. سر پله

  .جلویش ایستادم

 خوای؟ چی می-
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  .یه آهنگ-

  .کالفه نفسش را آزاد کرد

عسل، یه دختر دوازده ساله نباید انقدر آهنگ غمگین -

  .گوش بده

سرم را کج کردم و مثل هر زمانی که چیزی از او 

  .خواستم با التماس نگاهش کردممی

  .چند لحظه نگاهم کرد و بعد با لبخند بغلم کرد

کنم، ولی یادت باشه خودم باشه کوچولو، پیداش می-

 .خواممی

  .تونی با این نگاه رامم کنیفکر نکن هر دفعه می

  .شاز خوشحالی پریدم باال و بوسیدم

 .سرم را بوسید و خندید

ام وارد دی آهنگ در خواستیولی وقتی سه روز بعد با سی

 .اتاقم شد لبخندی به لب نداشت

دی را دستم داد و دستش را روی میز تحریر ستون سی

  .کرد

سه روز تمام دنبال آهنگ گشتم تا پیداش کردم، بار آخر -
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  .بود

  .م و گفتمرام گذاشتدیدی را در سیبا خوشحالی سی

 .چشم-

 .صدای آهنگ که پیچید از در بیرون رفت و بار آخرم نبود

 .هایم تمامی نداشتهیچ وقت خواسته

خواستم، تمام قلب و مثل همین لحظه که خودش را می

 .دانستم امکان نداردروحش را و می
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 .برگشتم و نگاهش کردم

  .اخم داشت

  .دست پیش بردم و پخش را خاموش کردم

 کنی یا خاطره سازی؟ داری تجدید خاطرات می-

  .لبخند زد و دستم را فشرد

 .تجدید خاطره خودش خاطره سازیه-

  .صدایم را بلند کردم
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 داری؟میکی دست از لفاظی بر-

  .ی باریک و سر باال پیچید و سرعتش را کم کردبه جاده

 دوست داری صریح باشم؟-

 مگه بده؟ -

 خواد عزیز من، داری؟ تحمل می-

  .دارم-

جلوی رستوران نگه داشت و من با شنیدن صدای رودخانه 

همه چیز را فراموش کردم. سریع پیاده شدم و کنار جاده 

  .رفتم

ای کوچکش را به هم هی پر هیاهو موجزیر پایم رودخانه

  .رفتکوبید و جلو میمی

  .کنارم ایستاد

 هنوزم رودخونه رو بیشتر از دریا دوست داری؟ -

  .آره-

 .دستم را گرفت و به دنبال خود کشید

های رستوران پایین رفتیم و از کنار حوض آبی که از پله

رسیدند اش رنگ پریده به نظر میهای گچیفرشته
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 .ردیف پله را پایین رفتیم گذشتیم و باز هم یک

در آهنی کوچکی را باز کرد و خودم را در مقابل رودخانه 

  .دیدم

 .دستش را به طرف رودخانه گرفت

  .بفرمایید-

چند قدم جلو رفتم و روی سنگ بزرگی نشستم. پشت 

  .سرم ایستاد

  .صدای پرخروش رودخانه نگذاشت صدایش را بشنوم

  .صدایم را بلند کردم

 ؟ چی گفتی-

  .سرش را پایین آورد و صدایش را بلند کرد

  .گفتم عالیقت کامال برعکس منه-

های سیاهش سرم را برگرداندم و با دیدن نزدیکی چشم

  .ابرو باال انداختم و کمی خودم را عقب کشیدم

  .ایمخب مهم اینه که االن کنار رودخونه-

  .کنارم نشست و پاهای بلندش را روی سنگ جمع کرد

 شه؟ خوای بگی آخر همه چیز به نفع تو تموم میمی-
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خوام بگم اگر کسی برای کسی مهم باشه اول به نه، می-

  .کنهی اون توجه میخواسته

هایش دستم را گرفت و روی زانوی خودش گذاشت، انگشت

  .هایمقالب شد میان انگشت

  .تری تا من برای توگیریم تو برای من مهمنتیجه می-

  .م و آرام دستم را از دستش بیرون کشیدمبلند خندید

  .این تویی که فرصت خواستی، نه من-

 .بردمت جنگلخواستم ثابت کنم برام مهمی میاگر منم می

  .شالم را مرتب کرد و لبخند زد

  .خوبه که یادته-

ها و لبخندی که خیلی ای غرق شدم در چشمبرای لحظه

  .نشستهایش میکم روی لب

 .ادمههمه چیز ی-
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  .تمام آرزوهایم یادم بود
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های طعم آرامشی که میان بازوانش داشتم و تمام حس

 .خوب دنیا که با او یاد گرفتم

، حتی ولی نگاهش از یادم برد صدای رودخانه، خاطرات

  .هایم راناکامی

دانستم تنها مرهم ی آغوشی که میفقط او بود و جاذبه

 .هایم استخستگی

 .کردمآنقدر نزدیک بود که گرمای بدنش را حس می

 .یک باره عقب رفت و سرش را برگرداند

  .ام را گرفت و بلندم کردبستهیخ دست

گیرش مرا دنبال خودش کشاند و من هنوز غرق نگاه نفس

  .بودم

  .وقتی مرا به آالچیق کشاند برگشت و نگاهم کرد

 .وقت اینطوری به کسی نگاه نکن عسلدیگه هیچ-

  .به پشتی سنتی تکیه دادم و پاهایم را دراز کردم

  .روبرویم نشست و منو را برداشت

 بانو چی میل دارن؟ -

وقتی جواب ندادم منو را به  "فراموشی"زمزمه کردم 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

644 
 

  .طرفم گرفت

 خوام با چاشنی محبت. شما؟ یک کم عسل میمن -

  .خندیدم و منو را باز کردم

  .یک کم آرامش با طعم فراموشی-

  .ها رو از یادت ببرمی تلخیاعتماد کن تا همه-

 .نگاهش کردم

 اگر باز زمین خوردم چی؟ -

  .کردمقبول می اگر جای تو بودم ریسکش رو-

که تکه تکه با  منو را ناخوانده بستم و روی فرش الکی

  .زغال سوخته بود انداختم

تونم بلند بار اگر بشکنم دیگه نمیتو جای من نیستی، این-

  .شم

 پس برای چی اینجایی؟ -

که دنبال دلم راه افتادم، ولی اینکه بهت اعتماد برای این-

  .کنم زیاده

هایش را پشت سرش نزدیک شد، روبرویم نشست و دست

  .نگاهم کردستون بدنش کرد و خیره 
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هات رو بریز دور، بذار از اعتماد نکن، فقط تمام شنیده-

  .همون شش سال پیش شروع کنیم ساختن

 .ی زیادی بودخواسته

توانستم چیزی را که پشت آن در لعنتی شنیدم نمی

  .فراموش کنم

  .سر بلند کردم

  .باشه-

  .لبخند گرمی زد و عقب رفت

  .عسلکزنیم که خوردیم حرف می ناهار-

 .منو را باز کردم و خندیدم

 .دونماز ساعت ناهار آقا گذشته، می-
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تمام مدتی که ناهار خوردیم از طرحی که در ذهن داشتم 

هایی که به نظرش پرسید و من توضیح دادم و او نقص

 .گفترسید را میمی
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های غذا جمع شد به پشتی تکیه داد و دستش وقتی ظرف

  .را پشت سرم گذاشت

  .خب-

 خب چی؟ -

 سوالی نداری؟-

 در مورد چی؟ -

  .نفس عمیقی کشید و صاف نشست

دانستم باید چه باید سکوتش سنگین بود و من واقعا نمی

ا شش سال پیش هایم ربگویم وقتی جواب تمام سوال

 .شنیده بودم

 .از اول دوست نداشتم پدرام با سپیده ازدواج کنه-

اش با من در مورد متعجب از اینکه اولین صحبت جدی

 .مادرم است نگاهش کردم

  .پوزخند زدم

 ...چرا؟ به خاطر شهرستانی بودنش؟ یا-

  .پر اخم نگاهم کرد

الت ی سواهام تموم بشه، بعد جواب همهاجازه بده حرف-
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  .دمرو می

  .سرم را پایین انداختم

  .باشه-

خواست ها رو میمخالف بودم چون پدرام همیشه بهترین-

  .و تعریف اون از بهترین شخصی مثل سپیده نبود

خم شد و سینی چای را که گارسون جلوی در آالچیق 

  .گذاشته بود جلو کشید

  .های سفید را پر کردم و یکی را دستش دادمفنجان

پیده خوشگل بود، خانم بود، ولی با همون نظر اول و س-

شد فهمید زن ای که داشت خیلی راحت میخانواده

  .زندگیه

خواست که تحصیل کرده باشه، تو پدرام کسی رو می

  .اجتماع باشه

  .فنجانش را در سینی مالمین گذاشت و به من نگاه کرد

ش ست باالخره دلبهش گفتم اگر دنبال خوشگلی سپیده-

 .گردهزنه و دنبال چیزهای بیشتری میرو می

  .ولی کور و کر شده بود و من فکر کردم واقعا عاشق شده
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  .نفسم روی چای نشست و بخارش روی صورتم پخش شد

  .ها را از خاله شنیده بودم و تازگی نداشتاین چیز

  .من طرفدار سپیده بودم عسل-

 .برگشت و محکم نگاهم کرد

گید، برای اینکه سپیده تاوان ای که شما مینه برای عالقه-

ای که من داییهای پدرام رو داد. با اون زنآل پردازیایده

 .دیدم معلوم بود چقدر بچگی و نوجوونی تلخی داشته

  .حقش نبود پدرامم زندگی رو براش زهر کنه

ام را در سینی گذاشتم و فنجانش را فنجان خالی شده

 .دستش دادم

فهمم برای چی داری در مورد ن اصال نمیباشه، ولی م-

  .زنیمامان و بابا حرف می

  .کنیبرای اینکه بفهمی اشتباه می-

ام که ام، از کسی شنیدهدانست من چیزی شنیدهاو نمی

  .توانستم به صداقتش شک کنمنمی

رو ثابت کنی؟ اینکه  از من فرصت خواستی تا چی -

ی یه برادر به عالقهاحساست به مامانم فقط ترحم بوده؟ 
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 رسونه؟ خواهرش بوده؟ خب این ما رو به کجا می

خوای هر حرفی که تا وقتی به من اعتماد نکنی چطور می-

 زنم رو باور کنی؟ راجع به احساسم به تو می

  .پوزخندم ناخودآگاه بود

تونی ذهنیتم رو عوض کنی با چند تا جمله میو فکر می-

 کنی؟ 

  .ادامه دادم نگذاشتم جواب دهد و

من احمق نیستم کوروش، اگر ببینم احساسی که ازش دم -

  .تونم بهت اعتماد کنمزنی واقعیه اونوقت میمی

 .تونم این حرفها رو باور کنموقتی اعتماد کردم می

نخورده خیره های دستنبات سکوت کرد و من به شاخه

  .ماندم

  .کردم اعتماد عشق میارهفکر می-

 .کوروش، برای من عشقه که اعتماد میاره برای من نه-

N.Najmi 

 ۱۶۳_پارت#

 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B1%DB%B6%DB%B3
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

650 
 

  .بلند شد و دستش را سمتم دراز کرد

 .باشه، بریم-

  .دستم را در دستش گذاشتم و بلند شدم

 کجا؟ -

  .قه کرد و لبخند زددستم را دور بازویش حل

بریم جایی که دوست نداشتم االن ببینیش، ولی انگار -

  .وقتشه

  .با کنجکاوی به دنبالش راه افتادم

  .تمام مسیر بازگشت دستم را رها نکرد

هیچ چیز نبود، نه اتفاقی، نه حرفی، فقط آرامشی بود که 

  .ها بود طعمش را فراموش کرده بودممدت

ی ویالیی بزرگی پارک کرد و نهیک ساعت بعد جلوی خا

 .پیاده شدیم

 جا کجاست؟ این-

 .لبخندی زد و دزدگیر را زد و به طرف خانه رفت

دسته کلیدش را درآورد و در را باز کرد. متعجب وارد حیاط 

  .بزرگ خانه شدم
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 .های خاکستری مثلثی کنار هم چیده شده بودفرش سنگ

 .کمی که جلو رفتیم پایم به زمین چسبید

بود همانی بود که وقتی چهار  تاب بزرگی که کنار باغچه

  .ساله بودم خودش برایم خریده بود

 .آرام به طرف تاب رفتم و زنجیر سفیدش را لمس کردم

 .اش چرک شده بودتشک سفید صورتی

کرد چشم برگشتم و به او که با لذت به من نگاه می

  .دوختم

 ها باال رفت. دپا تند کرد و از پله

 .ر را باز کرد و منتظر ایستادد

  .از تاب دل کندم و با هم وارد خانه شدیم

  .ناباور به اطرافم نگاه کردم

  .حرکت بمانمتوانستم بیتوانستم جلو بروم و نه مینه می

های کوچک میز بزرگی که وسط هال ورودی بود از مجسمه

و بزرگ رنگارنگی که روزی زینت بخش اتاق خوابم بود، پر 

 .ه بودشد

های رگه دار را رد کرد و از زیر طاق گنبدی رد پاهایم سنگ
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 .شده و وارد سالن شدم

  .میز خاطره اولین چیزی بود که دیدم

ام را در خودش جای ی قدی خاطرات خانوادهزیر پنجره

 .داده بود

  .عکس مامان و صدف، بابا و عزیز، من و کوروش

عیناً طبق  دور خودم چرخیدم و به جای جای خانه که

  .آرزوهایم ساخته شده بود نگاه کردم

هایش ی دوم ایستاده بود و آرنجهای طبقهکوروش سر پله

  .کردرا به نرده های طالیی تکیه داده و نگاهم می

 .ها را که باال رفت همراهش رفتمپله
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خواستم کتابخانه باشد سره به طرف اتاقی که مییک

  .رفتم

  .های چوبی تعبیه شده بوددور تا دور اتاق قفسه

ای که به بالکن باز میشد و روبرویم در بزرگ و شیشه
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های کوچکی که سراسر کنار ی دو نفره و گلدانکاناپه

 .ها چیده شده بودندنرده

  .رگشتم و نگاهش کردمب

اش را به چهارچوب در تکیه داده بود و نگاهم شانه

  .کردمی

جا را ساخته، هیچ توانستم تصور کنم چطور اینحتی نمی

هایی که کشیده بودم را نشانش ندادم و اگر وقت طرح

 .جا را بسازددانست هم ایران نبود که ایندید و میمی

زد که روزی موج می آرام رفتم سمتش، نگاهش از حسی

  .هایش ببینمآرزو داشتم در چشم

  .هایم را گرفتاراده جلو رفت و دستهایم بیدست

  .فهممنمی-

  .ام حلقه شدآرام مرا جلو کشید و دستش دور شانه

ی شما رو خالی کردم، یادت بعد از اون اتفاق من خونه-

ت رو هاهای ابتدایی که کشیده بودی کامال ایدهرفته؟ طرح

  .دادنشون می

اش تکیه دادم و تازه متوجه نیم ست گرد سرم را به شانه
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  .کنار اتاق شدم

 .حتی به کوچکترین جزئیات هم توجه کرده بود

 ولی چطور؟ 

  .تو... تو ایران نبودی-

 .موهایم را نوازش کرد

 .من نبودم، دوستام که بودن-

ه ماه فقط شش ماه طول کشید تا اینجا رو پیدا کردیم، س

 .طول کشید صاحبش رو راضی کنیم بفروشتش

  .سه سال هم طول کشید بسازیمش

 .تقریبا یک ساله تموم شده

البته من فقط طرح و نقشه رو پیاده کردم، بقیه کارها رو 

 !مسعود و تیم انجام دادن و من از راه دور ناظر بودم. همین

  .کردمزبانم بند آمده بود، علت کارش را درک نمی

ی این خانه پنج سال زمان گذاشته بود، یعنی یک سال برا

  .بعد از فوت مامان

 چرا؟ -

 .مرا از خودش دور کرد و بازوهایم را گرفت
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خوای باهام حرف بزنی، مثل این که بعد از اینکه دیدم نمی-

 .چرخیدمیه چیزی گم کرده باشم دائم دور خوردم می

دور شم و تو ها پدرام گفت باید ازت توی یکی از مالقات

  .هم همین رو میخواستی

سخت بود عسل، ولی برای همین رفتم، رفتم شاید تو آروم 

 .تونم با دوری تو کنار بیامشی و من هم بفهمم چرا نمی
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اش کشید و من جلو موهای جوگندمی دستش را میان

  .رفتم

ی من برای دیدن او که هایش گره خورد در نگاه تشنهچشم

  .حتی از راه دور هم به فکر آرزوهای من بود

وقتی نفهمیدم، نفهمیدم چرا باید با هجده سال تفاوت -

سنی و وقتی روی پای خودم بزرگ شدی انقدر دوستت 

کنه زی که خوشحالت میداشته باشم که بخوام به هر چی

چنگ بزنم، تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که کنار خودم 
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  .حست کنم

نگاهی به اطرافش انداخت و لبخند تلخش برای من شیرین 

  .بود

ی این وسایل دونههات رو با خودم برده بودم، دونهنقاشی-

 .رو هم نقاشی کرده بودی

م که دلم رو خوش کردم به این که برات چیزی رو بساز

آرزوش رو داشتی شاید آروم شم و شاید یه روز از من 

  .قبولش کنی

شنیدم و نفسم ی کسی که شبیه من بود را میصدای گریه

 .شدتنگ می

هایم را پاک کرد و باز صدای دستش را جلو آورد و اشک

کنم؛ برای آمد و فهمیدم گریه میهقی که بند نمیهق

توانست شیرین باشد و میخودم، برای او، برای دنیایی که 

  .نشد

ی عذاب من و او. ولی ... پس مادرم؟ نشد و شد مایه

  ...مادرم

به زانوهایم زدم و نفس کشیدم و هق  خم شدم و دست
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  .زدم

  .خواستم بلند شومهایم را گرفت و بلندم کرد و نمیشانه

  .ماندیمجا میکاش برای همیشه همین

هایی که هم به دستکاش میشد فراموش کنم و دل بد

  .محکم بغلم کرد و صدایش زیر گوشم نشست

کنم عسل. هیچ توقعی هم برای شاد بودنت هر کاری می-

 .ندارم، فقط باورم کن، تلخ نباش

هایم دور زد. دستتلخ نبودم، تمام وجودم او را فریاد می

های او دور کمرم و حل شدم در گردنش حلقه شد و دست

  .دغدغهبیاضطراب، آغوشش، بی

های ذهنم را پس زدم و زمزمه و برای اولین بار زمزمه

 .کردم

شه بریم یه جایی که فقط من و شه از اینجا بریم؟ میمی-

 تو باشیم؟ 

 .آرام چرخید و پشت سرم ایستاد

هایش دورم حلقه شد و تکیه زدم به مردی که سخت دست

بود، خیلی سخت بود باور کنم که زندگی کسی را خراب 
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 .کرده

  .ام گذاشتاش را روی شانهچانه

خوام همون قدر که من به تو اعتماد دارم بهم اعتماد می-

  .کنی

کنم، اما دهان باز کردم تا بگویم همه چیز را فراموش می

  .انگشتش را روی لبم گذاشت و ساکتم کرد

خوام خودم اعتمادت رو بسازم. کنارم بمون تا می-

لم، اونوقت هر جا بخوای هات رو بر طرف کنم عسشک

 .ریممی

هایش گذاشتم هایم را روی دستو من چشم بستم و دست

و آرزو کردم روزی در همین اتاق کنارش بشینم و او برایم 

 .های لیلی و مجنون بخوانداز عاشقانه
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 .از تعطیلی شرکت گذشته بود

  .خودش برگردد با نادیا تماس گرفتم و خواستم
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 .کوروش ماشین را داخل حیاط برد

با دیدن متین و صدف در کنار هم ابروهای کوروش گره 

 .خورد

  .پیش از این که پیاده شود دستش را گرفتم

  .همدیگر رو دوست دارن، اذیتشون نکن-

 .ها جواب دادخیره به آن همانطور

  .دونم، ولی برای صدف خیلی زودهمی-

من یک سال و سه ماه از صدف بزرگترم، برای من زود -

 نیست، برای اون زوده؟ 

  .ابرویش باال رفت و دستم را فشرد

میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است -

 .خانوم؛ شخصیت خودت رو با صدف مقایسه نکن

  .پیاده شد و دنبالش راه افتادم

 .روبروی متین ایستاد و دست به سینه نگاهش کرد

  .متین خندید و دستش را جلو آورد

متین هستم، از بد روزگار یه روزی خواهرم این خونه -

بغلی رو خرید و چند سال بعد دو تا دختر سرتق افتادن تو 
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  .دامنم

ن رستم رو در بینید جلوتون ایستادم هفت خااالن که می

جنگ با مصائب که این دو خواهر باشن رد کردم و زنده 

  .تونید من رو متین هفت جون صدا کنیدموندم؛ پس می

کوروش یک دستش را در دست متین گذاشت و دست 

 .اشدیگرش را روی شانه

هنوز خان اولم رد نکردی، این دختر باید درسش تموم -

 شه؛ این خان اولته، صبر، داری؟ 

های کوروش لبخندش را جمع کرده بود ین که با حرفمت

  .جدی به او و بعد به من نگاه کرد

  .دارم-

کوروش یک قدم فاصله گرفت و صدف پشت سر من 

  .ایستاد

یه زندگی درست و  باید مسخره بازی رو بذاری کنار و-

  .حسابی برای خودت درست کنی

وقت هامه هیچ اگر منظورتون از مسخره بازی شوخی-

شه؛ و اگر منظورتون از زندگی درست کردن کار و جمع نمی
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  .ستخونه و ماشین و حساب بانکیه تامین شده

  .منظورم جدی نگاه کردن به زندگیه، نه حساب بانکیت-

تونم از حساب بانکی حرف که تو این سن می جدی بودم-

  .بزنم

 .ترشد و متین جدیهای کوروش کم کم باز میاخم

 ت از تصمیمت خبر داره؟ خواهر-

خواید بدونید موافقه یا نه فقط خبر داره، ولی اگر می-

 .دونم، چون نپرسیدمنمی

  .باز هم کوروش اخم کرد

 چرا؟ -

چون چند سال پیش یه قراری با هم گذاشتیم، قرار -

کنیم دیگری دخالت گذاشتیم وقتی یکی رو انتخاب می

 .نکنه

متین چشم از چشمش  کوروش متفکر به او خیره ماند و

  .برنداشت

باشه، فعال تا خان اول بگذره سه سال و نیم فرصت دارید، -

  .ازش لذت ببرید
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  .از کنار متین گذشت و من ماندم که با او صحبت کنم

دو قدم که از متین دور شد، یک قدم برگشت و دستش را 

 .ی او گذاشتروی شانه

  .بدون آبروریزی-

ها تکان داد و کوروش از پله متین چشم در چشم صدف سر

  .باال رفت

 .متین نفسش را آزاد کرد و خم شد

 کردمآخیش، داشتم سکته می-
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  .صدف خندید و من جدی نگاهش کردم

  .ایستاد و رو به من کرد

 !یکی نیست به این بگه معقول حرف بزنه-

 کدوم حرفش نامعقول بود؟-

  .نزدیک شد و صدایش را پایین آورد

مونه و حداقل آخه کدوم احمقی سه سال با یکی نامزد می-
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 ی آبروریزی نمیشه؟ تو خفا مایه

  .کمی عقب رفت و صدایش را باال برد

 خودت بگو اصال ممکنه؟-

 .آمدطی صادق بود خوشم میاز اینکه تحت هر شرای

  .واقعا جوابی نداشتم بدهم

 خب شما بفرمایید چاره چیه؟ -

 .کنیمست، عقد میساده-

 .خندیدم

ی کی شما خواستگاری کردی و جواب بله گرفتی که نقشه-

 کشی؟ عقد کردن می

  .اشزد روی پیشانی

ببخشید، ترتیب رسوم رو فراموش کردم. اول -

کنیم، بعد عقد. بعد عروسی میکنیم، خواستگاری می

 درست شد؟ 

  .ها رفتماش و به سمت پلهزدم روی شانه

ای در کار تو بیا خواستگاری تا بهت بگم بعدش عروسی-

  .هست یا نه
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  .کنم، بفهم دیگهمنم که دارم تهدیدت می-

  .ایستادم و چرخیدم طرفش

کنیم، این یعنی میام خواستگاری، اگر اکی شد که عقد می-

  .کنیم که بعدش اکی شه عقد کنیماگر نشد عروسی می

 .ام گرفته بود اخم کردمبا اینکه خنده

کنی گم عقد میشما جرات کن عروسی کنی، بعد بهت می-

  .شییا راهی دادگاه می

  .خندید

  .کنی این کار رونمی-

 .کنم. پس حواست رو جمع کنمی-

  .رو کرد به صدف

اش من باید صحبت بشی؟ همهخوای وارد خانم شما نمی-

 زور بزنم که بشه؟ 

  .صدف خندید و آمد سمت من

  .زور نزن، کاری کن که بشه-

 .متین دوید سمتش

 بدو بریم یه کاری کنم بشه، بابات خونه نیست؟ -
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 .اش گذاشتم و هولش دادمدستم را روی سینه

  !آتیشت خیلی تنده، نسوزی-

  .اخم کرد

ذاری کنیم، عقدم که نمیذاری بآقا عروسی که نمی-

 بکنیم؛ پس ما چیکار کنیم؟ 

  .ها باال رفتیمدست صدف را گرفتم و از پله

  .با خواهرت صحبت کن، آخر هفته منتظرتونیم شما برو-

  .رفت صدایش را بلند کردطور که به سمت در میهمین

ها، یک کلمه گفتم سالم شه همینهگن شوهر پیدا نمیمی-

  .شم انتخاب کردمدل لباس عروس

  .رفت داد زددر را باز کرد و وقتی بیرون می

من باید فکر کنم، بعدا بزرگترتون تماس بگیره جواب -

  .دم. شاید بخوام ادامه تحصیل بدممی

  .در را به هم کوبید و بلندتر فریاد زد

  .هی، صدف، دوستت دارم خانومی-

صدف سرخ شد و من به صدای عشق پاک هر دو لبخند 

 .زدم
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  .سره به اتاقش رفت و من کنار عزیز نشستمصدف یک

کردم و هنوز هم گرمای حضور کوروش را حس می

  .زدممی حواس لبخندبی

  .عزیز سرم را باال گرفت

 خندی؟ ، دیوونه شدی با خودت میاستغفرهلل-

سرخوش با صدای بلند خندیدم که بابا در را باز کرد و با 

  .خورد وارد خانه شدابروهایی که هر روز بیشتر گره می

  .سالم عزیز-

  .عزیز جوابش را داد و از جا بلند شد

گیرم؟ کنی دلشوره میبارکی نیا خونه، فک نمییه-

یای خونه اون گوشیتو جواب خوای بحداقلش وختی نمی

  .بده

بابا کالفه دستی میان موهای روشنش کشید و خودش را 

 .روی مبل انداخت
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گفتم امروز کار دارم عزیز، االن هم سرشبه. دیر نکردم، -

ام که برام چوب خط در ضمن من سی و نه سالمه، مگه بچه

 کشید؟حضور غیاب می

کس د، هیچزطور نق میمات ماندم به دهانش که همین

طور با عزیز صحبت کند، اما بابا نشان جرات نداشت این

کند؛ نباید تعجب داده بود که راحت خط قرمزها را رد می

  .کردممی

  .عزیز چند قدم به طرف بابا رفت

خواد یه چیزی بخوره هفت بار نشخوار شتره وختی می-

 مزه کن. فهمیدی؟ خوای حرف بزنی مزهکنه، وختی میمی

  .ام عزیزفهکال-

 .عزیز به طرف اتاقش رفت

 .گند این کالفگیت کی دربیاد خدا عالمه-

  .بابا صدایش را باال برد و من ناخودآگاه ایستادم

چرا همتون بند کردید به من؟ کی براتون بار شدم که -

میکروسکوپ به دست راه افتادید دنبال زندگی من؟ 

  .ام کردید به خداخسته
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های دقیق و ریز قش ایستاد و با چشمعزیز جلوی در اتا

لرزید. کنارش شده نگاهش کرد. رنگش پریده و دستش می

  .دستش را گرفتم ایستادم و

  .بریم تو اتاقتون عزیز-

  .نگاهی به سراپای بابا انداختم و در اتاق عزیز را باز کردم

  .که حال ایشون خوب نیست، شما ببخشمثل این--

رفی بزند صدای بابا جوری در خانه پیش از این که عزیز ح

  .پیچید که صدف را هم به سالن کشاند

کشم از دست توئه. انقدر تو ساکت باش که هر چی می-

دن. راه افتادی دنبال فهمی دارن بازیت میاحمقی که نمی

سن منه، خون مامانت رو تف کردی و من رو یکی که هم

ری تو ی که میشرفدونستم انقدر بیکنی. اگر میتهدید می

  .زدمبغل قاتل مادرت خیلی وقت پیش قیدت رو می

آب دهانش را روی زمین انداخت و با نفرت به من چشم 

  .دوخت. چند قدم جلو آمد

ای. هم به من پشت کردی و عاطفهتف به تو که انقدر بی-

  ...یهم مادرت. دختره
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صدای سیلی پیچید و دست بابا روی صورتش ماند. عزیز 

 .لرزیدزد و لب هایش مینفس می نفس

عاطفه تویی که اون دسته گلو کردی زیر خاک. بی-

زنی. تف به تو شرف تویی که به دختر خودت افترا میبی

 .کنیکه همه رو حروم کثافت کاریای خودت می

نفس به دیوار تکیه داد. دست را روی قلبش گذاشت و بی

  .نگاه بابا بین عزیز و من چرخید

  !زنم یا نهیز بگو دارم تهمت میبه عز-

پوزخندی زد و کمی عقب رفت و من مبهوت ماندم چطور 

هایش برایم توجه است. حرفآنقدر نسبت به حال عزیز بی

ها را به مهم نبود، زندگی یادم داده بود روی دوم آدم

سادگی بپذیرم. دیگر باور این که کسی خوب باشد سخت 

  .بود

بدونه داره از شرف کی دفاع  گی؟ بگو عزیزچرا نمی-

  .کنهمی

توانستم منکر کوروش دانستم چه باید بگویم. نمینمی

 .شوم
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  .های عزیز، نفسم را بریددهانم را که باز کردم حرف

 کوروشم مثه تو سرخوده؟  به خیالت-

اون بچه پیش از این که بره حرف دلشو به این بچه بزنه 

  .اومد پیش منو همه چیو گفت

  .دهان بابا باز ماند و من چنگ زدم به بازوی صدف

توانستم هضم کنم که چرا کوروش پیش از اینکه نمی

  .حرفی به من بزند پیش عزیز رفته

 ود؟ یعنی آنقدر از جواب من مطمئن ب

چی به خیالت رسیده؟ فک کردی همه عینهو خودت -

 کنن؟ میرن حرومی می

  .اون بچه خیلی وخت پیش حرف دلشو به من زد

  .صدف دستم را فشرد و صدایش زمزمه شد

  .شیزودتر از من عروس می تو-

ی خندیدن نداشتم، برای عزیز نگران بودم که هر حوصله
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  .ش سفیدترهایشد و لبتر میلحظه رنگش سرخ

 دستش را گرفتم 

 .شهکافیه عزیز، حالتون بد می-

  .نه، این شازده باید ملتفت کاراش بشه-

  .رو کرد به بابا

 خوای خون زنتو که خودت ریختی بندازی گردن کی؟ می-

گرفت حرف ای نبضم ایستاد، اگر بابا تصمیم میبرای لحظه

  .کردبزند عزیز سکته می

 گی کوروش زنتو کشته؟ د بگو دیگه، چرا می-

نگاه بابا بین من و عزیز چرخید و کمی بعد به سمت اتاقش 

  .رفت

رسه و واسه اون وقتش نیست عزیز، ولی وقتش می هنوز-

  .شه؛ خیلیتون خیلی بد میعزیز دردونه

جان دستش را به پشت مبل در اتاقش را کوبید و عزیز نیمه

  .گرفت و خودش را جلو کشید. نشاندمش

  .صدف به طرف آشپزخانه دوید

  .االن قرص فشارتون رو میارم-
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 .جلوی پایش نشستم

 آخه چرا انقدر به خودتون فشار میارید؟ -

  .سرش را بین دستش گرفت

 .لرزیدهایش میهنوز دست

  .یه چیکه آب بده مادر، گلوم چوب کبریت شده-

  .صدایم را بلند کردم

 کجا موندی صدف؟ -

 .ب از آشپزخانه بیرون آمد که در را زدندصدف با قرص و آ

توجه به کسی که پشت در بود به سمت در را باز کرد و بی

  .عزیز آمد

  .صدای عمو بلند شد

 خوای؟خونه، مهمون نمیصاحب-

  .عمو بیاید تو-

های عزیز گفتم و لیوان آب را از صدف گرفتم و روی لب

  .گذاشتم

آلود آمد و عمو اخم کوروش با دیدن حال عزیز سریع جلو

  .صدف را کنار کشید
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 چی شده؟ -

  .صدف صدایش را بلند کرد

خواید بشه عمو، اون آقا هر چی از دهنش دراومد چی می-

  .گفت و حال عزیز به هم خورد

 .کوروش کمی مکث کرد و یک باره سمت اتاق بابا رفت

در را باز کرد و صدای خوردن در به دیوار پیچید و بعد 

  .ابا بلند شدصدای ب

  .ات رو ندارمبرو بیرون، حوصله-

دی کاری کنی که عزیز به این وقتی به خودت اجازه می-

  .حال بیفته یعنی حوصله داری

  .کمی جلو رفت و من سریع رفتم و جلوی او ایستادم

بابا با پوزخند نگاهم کرد و کوروش مرا عقب زد، ولی از جا 

  .تکان نخوردم

د بکنید از این خونه برید بیرون، خوایهر کاری می-

  .خوام حال عزیز بدتر بشهنمی

  .کوروش کنار ایستاد و به بابا اشاره کرد بیرون بیاید

توانستم جلوی چیزی ترسیدم، اما نمیاز دعوا کردنشان می
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  .را بگیرم

ترسیدم دفاع از هر کدامشان صدای بابا را بلند کند و می

 .چیزهایی را بگوید که نباید
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  .بابا روی تختش نشست و پا روی پا انداخت

  .ندارم من حرفی با تو-

  .کوروش به دیوار تکیه داد

 مطمئنی؟ -

در  بابا فقط سر تکان داد. کوروش برگشت و در حالیکه از

 رفت گفتبیرون می

خواستم بین خودمون حلش کنیم، ولی صبر باشه، می-

  ...کنم تا صدات دربیاد و اونوقتمی

  .چرخید و چشم در چشم بابا دوخت

 .شه پدرامبرات خیلی بد می-

  .تهدید نکن، چیزی نمونده ازم بگیری-
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  .کوروش خندید و سر تکان داد

  .فهمیمونده، وقتی ازت گرفتم می-

  .کوتاهی نکن کوروش-

  .مطمئن باش-

در را به هم کوبید و به سمت عزیز رفت و من به استقبال 

 .نادیا رفتم

عزیز بهتر شده بود و با در حال صحبت با عمو بود. صدف 

گوشی به دست وارد اتاقش شد و من به آشپزخانه رفتم. 

  .های چای را پر کردم که کوروش کنارم ایستاداستکان

  .عسل؟ تو فکریچی شده -

  .تو فکر نیستم، نگرانم-

 برای کی؟ -

  .سینی را روی کانتر گذاشتم و نگاهش کردم

خواد جراحی شه، برای عزیز که بین عمو که نمیبرای زن-

  .کنهما گیر کرده، و نگران کارهایی هستم که بابا می

اش را آرام روی کانتر کشید و نهایتا انگشت سبابه

 ور انگشتم انگشتش حلقه شد د
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بریم باال که گیر پدرام مامان با من، عزیز رو بیشتر می-

  .نیفته. در مورد پدرامم یه چیزهایی فهمیدم

  .ابروهایم باال پرید

  .پس واقعا یه چیزی هست-

  .سر تکان داد و نزدیکم شد

مگه نگفتی به بابات مشکوکی؟ خب باید یه کاری -

  .کردممی

 کار؟چی-

د روی دستم و صدایش را پایین با پشت دستش کشی

  .آورد

 .شهمشغول نکن، درست می فکرت رو-

سریع از من جدا شد که جواب سواالتم را ندهد و من 

توانست یکی از مشکالت را حل مشکلی نداشتم. اگر می

شدم. ولی مشکلی خبر باشم خوشحال هم میکند و من بی

  .کردمبود که خودم باید حلش می

  .وی میز گذاشتم و به سمت در رفتمسینی چای را ر

  .عمو بزنم بیاممن یه سر به زن-
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عمو ی باال رفتم. زنسریع از خانه خارج شدم و به طبقه

داشت. دلم برایش سوخت. تاثیر داروها  خواب بود و اخم

  .شدشده و هر روز دردش بیشتر می کم

  .کمی بعد کوروش هم آمد و نگران به مادرش نگاه کرد

  .ید باهاش حرف بزنمبا-

  .درسته-

از جا بلند شدم و برای گرفتن آب پرتقال به آشپزخانه 

  .عمو صحبت می کردرفتم. وقتی برگشتم کوروش با زن

تونی از زیرش در بری مونس خانم، باید جراحی شی. نمی-

 .خوای بیای مشکلی نیست، همینجااگر نمی

روش نگاهی عمو نیامد و من وارد سالن شدم. کوصدای زن

  .عموبه من انداخت و برگشت سمت زن

 باشه مامان؟ -

  .باشه مادر، چند روز دیگه-

  .کوروش از جا بلند شد

کنم، هر وقت دکترت وقت داد، من با دکترت صحبت می-

  .نه هر وقت شما خواستی
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به آشپزخانه رفتم و لیوانی آب پرتقال ریختم و به سالن 

. لیوان آب پرتقال را به برگشتم. خبری از کوروش نبود

  .عمو دادم و کنارش نشستمزن

عمو. هر روز که میگذره بیماریتون تشدید اذیت نکن زن-

  .شه. یک کم به ما فکر کنیدمی

 .لبخند غمگینی زد

 .من که گفتم باشه-

 .کمی خودش را جلو کشید و دستم را گرفت

  .ام رو داشته باش عسلفقط هوای بچه-

دم و لیوان را از دستش گرفتم و روی لب بغضم را قورت دا

  .هایش گذاشتم

  .به این چیزها فکر نکنید-

  .ام پنهان کردمبغضم را پشت لبخند تصنعی

کوروش باید از ما مراقب کنه، سی و هشت سالشه -

  .عمو، بچه که نیستزن

  .سرش را کنار کشید

  .سپرممطمئن باش تو رو هم دست اون می-
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عمو آب پرتقالش را خورد و اختم و زنسرم را پایین اند

 .دراز کشید

 .رویش را انداختم و از خانه بیرون رفتم

N.Najmi 

3 

[5:14:55 AM]عقشقت را دار می زنم: 

 عقشقت را دار می زنم <

عصبانی -خودش را جمع کرد و جلو آمد.  ۱۱_پارت# <

ها رفتم. نشو، باشه. نفس عمیقی کشیدم و به طرف کابینت

 کنم، بدو دیر شد. آقاکمکت می-

 ۱۲_پارت#

 ...تو معلم ماهری مثل پدرام داشتی و من-

حرفش را قورت داد و در جا لبخند از لب کوروش رفت و 

ی محکمی به ابروهایش افتاد. سرم را پایین انداختم و گره

بم را گزیدم تا حرف نزنم. نگویم به چه حقی با شنیدن ل

العمل اش این عکساسم پدرم، پسر عمویش، رفیق قدیمی

  .دهدرا نشان می
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بدون حرف و لبخندی تصنعی روبروی عزیز که سرش را به 

انداخت نشست و تسبیحش گرم کرده بود و دانه نمی

 .های آبنوس مبلهایش محکم گره خورد دور دستهدست

 فرستی؟ عزیز روزی چند تا صلوات می-

  .عزیز با ابروهای گره خورده نگاهش کرد

  .کنم پسر جون؛ استغفاراستغفار می-

 خار؟ شما چرا؟ مگه آزارت به کسی هم رسیده گل بی-

بار شروع کرد به دانه انداختن عزیز سری تکان داد و این

  .تسبیح

  .به قدِ تموم اخمایی که تو کردی پسر جون-

خواست از لبخند تصنعی کوروش از لب پرید و من دلم می

 .صمیم قلب عزیز را بغل کنم

* 

کوروش روی صندلی نشست و به میز رنگارنگی که صدف 

  .چیده بود نگاه کرد

 .به زحمت افتادی-

  .صدف لبخندی زد و نشست

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

681 
 

  .کنم، نوش جانخواهش می-

عمو را جلویش گذاشتم و روبروی کوروش غذای زن

شستم. با اولین قاشقی که در دهانش گذاشت ابروهایش ن

گره خورد. صدف حواسش نبود، ولی من به خوبی به هر 

کردم. مطمئن بودم غذای صدف به حرکت صورتش نگاه می

خوش طعمی غذای مامان است و همین او را به یاد گذشته 

  .انداخته؛ یاد سپیده

د نگاهی تا قاشق آخر حرفی نزد و وقتی از جایش بلند ش

  .به صدف انداخت و لبخند تلخی زد

 .پختت هم مثل مادرتهات، که دستنه تنها چهره-

3 

[5:15:42 AM]عقشقت را دار می زنم: 

 عقشقت را دار می زنم <

تو معلم ماهری مثل پدرام داشتی و من... - ۱۲_پارت# <

حرفش را قورت داد و در جا لبخند از لب کوروش رفت و 

 .ابروهایش افتادی محکمی به گره

 اشتباه نویسنده که پارت دوازدهم جامونده
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--- Sunday, September 13, 2020 --- 

[1:08:59 AM]عقشقت را دار می زنم: 

Forwarded message:  

 Sep 7, 2020] ��نجمینرگسرسمیکانال��

2:37:34 PM]  2 

 ۱۷۱_پارت#

 

به محض خروج از خانه دستم کشیده شد و ترسیده چشم 

اش نگه به کوروش دوختم که مرا چسبیده به سینه

  .داشت

  !ترسوی کوچولو-

اش کوبیدم و او دستش را میان مشت محکمی به سینه

 .اش گذاشتموهایم برد و سرم را روی سینه

  .زمزمه کرد

های وحشی برق ترسی چشمات مثل گربهوقتی می-

  .زنهمی

 فقط از من بترس، باشه؟ 
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 .خندیدم

خب بگو چشمات رو دوست دارم، چرا لقمه رو دور سرت -

 چرخونی؟ می

  .سرم را بلند کردم سکوت کرد و

 .هایم را گرفتها نشست و دستچرخید و سر نرده

 ات چیه؟ برنامه-

حامی و در سکوت دوست  طور جدی،کوروش رو همین

 .داشتم

فکر کردم اگر به راحتی بگوید دوستم دارد چه احساسی 

 کنم؟ پیدا می

  .دوست نداشتم

هایش، نگاهش، حتی لحنش برای اثبات چیزی که در دست

 .دلش بود کافی بود

ای از اینکه به این راحتی باورش کرده بودم، ترسیدم لحظه

  .و عقب رفتم

  .م تکان داددستش را جلوی صورت

  .با شما هستم-
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  .نفس عمیق کشیدم

  .برم سراغ طرحم-

 بعد از اون؟ -

 منظورت نصف شبه؟ -

  .برخالف انتظارم سرش را تکان داد

 .دقیقا-

  .متعجب و کمی ترسیده نگاهش کردم

  .خ... خواب-

  .خندید و سر تکان داد

  .ایستاد و دستش را روی صورتم کشید

میای جایی که بهت  دم و توساعت یک بهت پیام می-

  .گممی

  .آب دهانم را به سختی فرو دادم

 کجا مثال؟ -

اش هایم را کشید، سینه به سینهجدی نگاهم کرد و دست

  .ایستادم

  !گفتم از من بترس، نگفتم از با من بودن بترس-
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  .ام را بوسید و عقب رفتپیشانی

  .بهم اعتماد کن-

 .هایش ماندمخیره به چشم

  .اش که هیچ ظلمتی در آن نبودهای زالل و مشکیشمچ

صدای مادرم که در سرم پیچید، سریع سر تکان دادم تا 

 .نشنوم

  .اخم آلود نگاهم کرد

 چی شده؟ -

 .سر تکان دادم و ناخودآگاه بغض گلویم را خراشید

 کردم؟تا کی باید این صدا را تحمل می

عتماد و چرا هر وقت کوروش بود، صدای مادرم تمام ا

 !ریختعشقم را فرو می

N.Najmi 

 ۱۷۲_پارت#

  .ده بهم بگوعسل، هی چی آزارت می-

 .سرم را باال گرفت

تونم باید بهم اجازه بدی بهت نزدیک شم، واال چطور می-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B1%DB%B7%DB%B2
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

686 
 

 ازت محافظت کنم؟

 طور باید مراقبت باشم؟ چ

 .بهم بگو مشکلت چیه

ام سرم را تکان دادم و دستش را گرفتم و روی گونه

  .گذاشتم

  .خوادشن، فقط زمان میحل می-

  .ام را نوازش کردبا شستش شقیقه

محرم شو عسل، بپرس، بگو، داد بزن، ولی غریب نباش. -

اگر بفهمم چیزی بوده که باعث آزارت بوده و بهم 

 ....فتینگ

  .سکوت کرد و من چشم بستم

 .زمان بده-

تونی جوابش رو از نه برای پرسیدن، برای چیزهایی که می-

  .دمخودم بگیری بهت زمان نمی

  .خندیدم و سرم را کج کردم

  .پرسم آقای مستبدباشه خب، سوالی بود می-

  .ام را بوسیدموهایم را به هم ریخت و محکم پیشانی
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  .حت، منم برم بیرون یک کم کار دارمبدو برو سر طر-

  .ها سرازیر شد و صدایش در راهرو پیچیداز پله

  .بینمتشب می-

 .سرم را به دیوار تکیه دادم و زمزمه کردم

 خدایا چیکار کنم؟ -

  .صدای نادیا از پایین بلند شد

 عسل دیر شد، نمیای پایین؟ -

ی عد از ارائهها پایین رفتم. بموهایم را مرتب کردم و از پله

 .کردمهایم میطرح باید فکری به حال سردرگمی

اش را به تا آخر شب کل طرح را تکمیل کردیم و نادیا نقشه

 .عهده گرفت

گردنم درد گرفته بود. دستم را دور گردنم حلقه کردم و 

 .سرم را چرخاندم که چشمم به ساعت افتاد

 .از دو و بیست گذشته بود و خبری از کوروش نبود

گوشی را از روی میز برداشتم و نگاهی به پیامها انداختم، 

  .ولی خبری نبود

  .گوشی را روی میز انداختم و به اتاق عزیز رفتم
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 .مثل هر شب رو به قبله خوابیده بود

  .رویش را مرتب کردم و آرام در را بستم و بیرون رفتم

  .دادوقوس مینادیا سر پا ایستاده بود و و بدنش را کش

  .بخشید، خیلی خسته شدیب-

  .های گردنش بلند شدصدای شکستن رگ

  .شیمحساب میبی اسم من رو بزن پای طرح-

  .خندیدم و جلو رفتم

  .چشم-

 "بیا پشت بوم"صدای پیام گوشی بلند شد. 

  .همین

 .متعجب به پیام نگاه کردم و بعد به نادیا

  .با بدجنسی خندید

 چی می گه؟ بری تو اتاقش؟ -

  .خیر خانم، پشت بومن-

  .با صدای بلند خندید

های سرکش عشق و خدا بخیر کنه. فضای آزاد و شعله-

 ... ها وسوسوی ستاره
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 .اش و بلندتر خندیدیکی زدم روی پیشانی

به سمت اتاقم رفتم و بارانی و شالم را برداشتم و به سمت 

  .خروجی رفتم

  .کنیمبرو بخواب، فردا نقشه رو کامل می-

 شم، شما صبح میای دیگه؟ چ-

  .ی در برگشتم و ابرو باال انداختمدر آستانه

 .شاید-

N.Najmi 

 ۱۷۳_پارت#

 

  .ها باال رفتمدر را بستم و از پله

 .ا مرتب کردمهایم انداختم و موهایم رشال را روی شانه

آرام از جلوی واحد عمو رد شدم و دو ردیف پله را باال 

 .رفتم

 .در آهنی پشت بام باز بود

اش گذاشتم و فشردم و وارد پشت بام دستم را روی شیشه

 .شدم
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 ها روی پشت بام ما خانهدر را که بستم به نظرم آمد ستاره

 .اندکرده

توانستم م میکردآنقدر نزدیک بودند که اگر دست دراز می

  .لمسشان کنم

 .ام گرفتای خندهی ستارهکمی جلو رفتم و با دیدن ریسه

چرخیدم و با دیدن کوروش که به دیوار پشت در تکیه داده 

  .بود جلو رفتم

 چی شده؟ ستاره بارون کردی؟ -

  .نزدیکم شد و دستم را گرفت و دنبال خودش کشاند

  .ت بام رفتیماز جلوی در رد شدیم و به سمت دیگر پش

هایی که روی زمین تا میز چیده شده بود را ردیف شمع

 .زده طی کردمسست و هیجان

های کوچک و میز بزرگی که وسط پشت بام بود، پر از جعبه

  .های رز چیده شده بودندبزرگ کادو بود که وسط گل

 یهایم با رقص شعلهشنیدم و چشمصدای قلبم را می

 .کردها حرکت میشمع

صدای موزیک پیچید و من چشم چرخاندم تا منبعش را 
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  .پیدا کنم

کوروش که نفهمیدم کی دستم را رها کرده بود کنار 

 .کردسیستم صوتی ایستاده بود و دست به سینه نگاهم می

 .دستم را دراز کردم، آرام جلو آمد و دستم را گرفت

 .هایش گرم شددستم میان دست

ای که روی یر بوسهچشمم در چشمش ماند و نفسم ز

  .ام کاشت سنگین شدپیشانی

  .دستش را پشتم گذاشت و جلو رفتیم

با دیدن میز کوچکی که کنار میز اصلی گذاشته بود 

 .نتوانستم خنده ام را کنترل کنم

  .صورتی بود میز پر از پشمک

ام حلقه کرد و نزدیک شدم. سرم را دستش را دور شانه

 .اش گذاشتروی شانه

دونی چقدر هدیه بهت ونزده سالگی تا االن میاز پ-

 بدهکارم؟

ات تموم شده، هر بار که شروع شده، هر بار که مدرسه

  .التحصیلیت و هر تولدتقبولی دانشگاهت، فارغ
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  .جلوی میز رفت و کنارش ایستادم

اولین جعبه را که دستم داد لبخند زدم و گذاشتمش روی 

  .میز

 میشه ببرم بعدا باز کنم؟ -

 چرا؟ -

ام را روی گردنش گذاشتم و عطر نزدیکش شدم و پیشانی

  .تلخش را عمیقاً نفس کشیدم

 .ها برام کافیهمن، تو...آرامش. االن همین-

N.Najmi 

 ۱۷۴_پارت#

 

ه کرد و با دست دیگرش یک دستش را دور کمرم حلق

 .دستم را گرفت

  .زمزمه کرد

بودم و نبودم تا برات به جای تمام روزهایی که باید می-

 رقصی؟جشن بگیرم، با من می

  .سر تکان دادم و چشم در چشمش دوختم
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اش مهار های قویبا هر حرکتش مثل موج میان دست

شدم، تب کردم، خروشیدم و بغض کردم و خندیدم و آرام 

 .دمش

 .رقصمآنقدر آرام که دیگر حس نکردم می

  .حرکتهمه چیز ساکن بود، بی

  .فقط او بود و نبض قلبم برای داشتنش، خواستنش

دستش روی کمرم، پشتم، گردنم حرکت کرد و 

 .هایش گره خورد بین موهایمانگشت

  .ی ملتهبشچسبیدم به سینه

زیر  اشام را گرم کرد و زمزمهاش گونهصورت استخوانی

  .گوشم نشست

  .صدای چشمات خیلی بلنده-

 .اختیار بود اشکی که سرخورد و تا گردنم راه گرفتبی

بردن از رویاهایی که فقط در خواب دیده بودم را  توان لذت

  .نداشتم

  .ناخودآگاه و ناخواسته لب زدم

  .ترسممی-
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 .تالطماش فشرد، امن بود، گرم و پرمرا به سینه

  .رهیادت می-

 ترس؟ -

هایش بیشتر میان موهایم پیچید و سرم را باال انگشت

 .کشید

  .ها را از یادم بردهایش تمام سیاهیسیاهی چشم

  .هر چیزی رو به جز ما-

هایم حلقه شد دور هایش نزدیک شد و دستچشم

  .گردنش

 .و سامان کوبید و چشم بستم سر قلبم بی

 .تمام وجودم آتش شد

ام گذاشت و هایش را روی گونهو او لبنفس عقب رفتم بی

  .تر کردهایم را دور گردنش محکمنفس گرمش دست

  .لب زد

 خواستنت گناهه؟ -

  .فکر سر تکان دادمبی

ای بینمان هایش آنقدر زیاد بود که فاصلهفشار دست
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  .نماند

  .ازم دور شو عسل-

اش خوردم و تر به سینهمتعجب کمی عقب رفتم، اما محکم

  .دیدمخن

 باالخره چیکار کنم؟ -

  .نرو، بمون-

 .در آغوشش احساس دلتنگی کردم

  .بود و نبود پر کشیددلم برای تک تک لحظاتی که باید می

 .شداگر بود هیچ وقت شش سال از عمرم حرام نمی

 ...اگر بود

  .دلم برات تنگ شده-

  .محکم بین موهایم چنگ زد و سرم را باال کشید

هم کرد که اینبار خودم سرش را جلو آنقدر عمیق نگا

نفس رهایم کرد و کشیدم و حل شدم میان بازوهایش. بی

  .دو قدم عقب رفت

  .هات رو میارمبرو عسل، بعدا خودم هدیه-

  .نزدیکش شدم
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  .رمنمی-

  .محکم نگاهم کرد

 .برو-
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 .دستش را گرفتم و به لب بام کشیدم

  .نشستم و کشاندمش کنار خودم

  .باهام حرف بزن کوروش-

 .کنارم نشست و سکوت کرد

 .دادم به خودش بیاید، خودم همباید فرصت می

 .کمی از او فاصله گرفتم و چرخیدم طرفش

  .ی خلوت نگاه کردماز باال به کوچه

خواستم پیدات دونستم کجا گمت کردم، فقط مینمی-

  .کنم

  .نگاهش کردم

ها خیره مانده هایش در هم قالب شده و به شمعدست
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  .بود

امیدوارم بودم وقتی برگردم و باهات حرف بزنم همه چیز -

تر از حل شه، اما تو همون فرودگاه فهمیدم موضوع عمیق

  .ماینه که بخوام با دو تا کلمه حلش کن

 از کجا فهمیدی؟ -

  .نگاهم کرد و شستش را روی چشمم کشید

  .چشمات-

  .ابرو باال دادم و کنجکاو نگاهش کردم

از همون بچگیت همینطور بودی، چشمات به جای لبات -

  .زدحرف می

ته اون نگاهت حسرت بود، عالقه بود، اما خشمت خیلی 

  .واضح بود

 .خندیدم و دستش را گرفتم

  .ازی رو دوست داریتو هم که ب-

  .خندید و دستم را نوازش کرد

 .گفتم که، خودت بازی رو شروع کردی-

خواستم بندازمت سر لج که حرف بزنی بفهمم از فقط می
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  .چی انقدر ناراحت و عصبی هستی

  .حرکت شددستش بی

 ...کردمفکرشم نمی-

 .هایش گذاشتمانگشتم را روی لب

 .هیچی نگو-

  .پوزخند زد

 کنی؟دیگه به اون قضیه فکر نمییعنی -

خواستم خواستم دروغ بگویم و در عین حال نمینمی

  .احساسی که داشتم و داشت را خراب کنم

بهم زمان بده کوروش، من شش سال تمام با این باور -

  .زندگی کردم تو با مادرم رابطه داشتی

 کنی یا حلش می کنی؟ اگر بهت فرصت بدم فراموش می-

کردم، من آدمی نبودم که بتوانم روی چیزی یباید حلش م

  .سرپوش بگذارم به خاطر احساسم

کنم باور دونم. تو گفتی نبوده، منم دارم سعی مینمی-

  .کنم

 مطمئنی؟ -
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 یعنی چی؟ -

 یعنی حرف من کافیه؟ -

 .چشم در چشمش دوختم و به کارهایش فکر کردم

یم ای که فقط برای من ساخته بود و شبی که براخانه

  .ساخت

  .کافیه-

 .نفس عمیقی کشید و بلند شد

  .قد بلندش سرم را باال کشید

  .خندیدمی

 چیه؟ -

 .دستم را گرفت و کشید

  .بلند شدم

  .خوابم. تو هم برو بخوابامشب راحت می-

  .نگاهی به ساعتش انداخت و سر تکان داد

 .ساعت چهار و نیمه. دو ساعت دیگه باید بری شرکت-

  .خوابیه راحت میتو هم ک-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

700 
 

  .خندید و بغلم کرد

 .رسونمتنه، خودم می-

N.Najmi 
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*** 

  .نادیا تکانم داد

  .زنمگشتی بهتر بود، یک ساعته دارم صدات میبرنمی-

  .به سختی چشم باز کردم

 ساعت چنده؟ -

  .هفت-

چشم بستم و نشستم. حرکتش را در اطرافم حس 

  .کردممی
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 .دارم میمیرم برای خواب-

  .صورتم خورد و چشم باز کردم چیزی محکم به

  .منم میمیرم برای تو-

پالتو را از روی پایم برداشتم و مستأصل نگاهش کردم. 

  .حاضر و آماده روبرویم ایستاد

کنی اینجوری نگاه نکن وقتی تا صبح پشت بوم متر می-

  .کردیباید فکر صبح رو می

  .یاد شب قبل لبخند روی لبم کاشت

خوای من برم تو بری پشت بوم کن. میتو رو خدا نگاهش -

 بقیه سریال رو دنبال کنی؟ 

بالش را برداشتم و پرت کردم سمتش. بالش را در هوا 

گرفت و قهقهه زد. به سختی از جایم بلند شدم که صدف 

  .وارد اتاق شد

  .صدف جون من در بزن بیا تو-

  .زده جلو آمدهیجان

  .متین کارت داره-

 این موقع صبح؟ -
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س را از روی میز برداشتم و در حالیکه موهایم را شانه بر

  .زدم نگاهش کردممی

ای آره، اومده من رو برسونه دانشگاه گفت حاال که خونه-

  .به سر بری پیشش. تو حیاطه

سری تکان دادم و وارد دستشویی شدم. صدای صحبت 

شنیدم و فکرم در شب قبل قفل کردن نادیا و صدف را می

هایم خیره شدم و جای دستش ر آینه به چشمشده بود. د

ام را لمس کردم و دلم برایش تنگ شد. سریع روی گونه

 .آبی به دست و صورتم زدم و بیرون رفتم

لباس پوشیدم و بعد از خداحافظی از عزیز به حیاط رفتم. 

هایش را پشتش قالب کرده بود و طول و عرض متین دست

رفت. سرخوش صدایم را های بلند رژه میحیاط را با قدم

  .باال بردم

  .خبردار-

اش در جا ایستاد و پا کوبید و دستش را روی پیشانی

  .گذاشت

  .من سرباز منفی صدف در خدمت شما-
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  .ها پایین رفتملبخند زنان از پله

اتفاقا صدف خونت زیادی رفته باال، این چند وقته -

 ای رو بدون صدف گذروندی؟ لحظه

طور چشم به جلو دوخته و اخم کرده مانتکان نخورد و ه

  .بود

  .آزاد-

  .هایش را انداخت و نفس عمیق کشیددست

 گفتیم؟ آخیش. خب چی می-

 گفتم لحظه ای رو بدون صدف گذروندی؟ -

 .ی متفکری به خودش گرفتچهره

 قبل از رابطه با بعد از رابطه؟ -

  .ابروهایم باال پرید

 کدوم رابطه؟ -

، کسینوس و تانژانت زوایای داخلی صدف ی سینوسرابطه-

  .با مجموع زوایای خارجی دور کمر من به پایین

صدای قهقهه زدن صدف و نادیا که بلند شد از متین رو 

  .ها نگاه کردمگرفتم و به آن
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 خندید؟گه شما میاین داره چرت می-

آخه اینم سواله؟ منظورت از بودن با صدف قبل از ذلیل -

 یا بعدش؟  شدن من بدبخته

 !بستگی داره از کی ذلیل شده باشی-

  .اش کوبیدمحکم روی پیشانی

 .رفیقم گفت برنگرد تهران، من برگشتم و افتادم تو هچل-

  .خب پس، بعدش-

شروع کرد به قدم زدن، به صدف که رسید لبخندی زد و 

  .اش را بوسیدپیشانی

  .یادم نمیاد-

سید به صدف و دوباره طول و عرض حیاط را طی کرد و ر

  .اش را بوسیدگونه

یادم نمیاد، بذار خوب فکر کنم یه وقت دروغ نگفته -

  .باشم

باز حیاط را چرخید و تا رسید به صدف و نزدیکش شد 

  .جلویش ایستادم

  .فریاد زد
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مذهبت رو شکر، هر چی خورده بودیم پرید. مخمون کار -

 .کنه دیگهنمی

  .ه صدف نگاه کرداش و عقب رفت. بمحکم زدم به سینه

 .ی هخامنشیهتر از اون سرسلسلهاین وحشی-

-FATME 
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  .صدای کوروش بلند شد

وقتی تو دست و لبت زیادی تکون بخوره یکی باید جلوت -

  .رو بگیره بچه

  .ف ایستاد و زمزمه کردمتین صا

  .یا خدا، صاحبش اومد-

کردم خندیدند و من سعی میطور مینادیا و صدف همین

 .ام را قورت دهمخنده

  .کوروش جلوی متین ایستاد

  .مراقب حرکاتت باش بچه-

  .متین سر خم کرد
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خواستم بگم هوای پشت بوم، مخصوصا چشم، ولی می-

د یه شبم با ما جشن دیشبا خیلی باحاله، افتخار می

 بگیرید؟ 

هایی دقیق نگاهش کرد و کوروش با ابروی باال رفته و چشم

 .لبخند من جمع شد

 .ی متین را هدف گرفتی کوروش سینهانگشت سبابه

در و های بیذارم پای یکی از اون شوخیاین رو می-

 .پیکرت

ولی اگر منظورت طعنه زدنه خوب حواست رو جمع کن، 

پشت بوم رو برای ابد جمع کنم تا چشم یه های شاید شب

  .دونه کی باید چی بگه رو کور کنمنامحرم که نمی

  .متوجه شدی؟ نامحرم

  .متین خجل سر پایین انداخت

  .من منظوری نداشتم-

شه که نباید و خیلی ات جایی پیدا میکه سر و کلههمین-

 .زنی یعنی منظور داریراحت در موردش حرف می

  .بلند کرد و جدی نگاهش کردمتین سر 
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خوام فقط به خاطر اینکه این حرف رو من عذر می-

 .موقع زدم و باعث سوء تفاهم شدمبی

 .ولی عسل مثل خواهرمه و شما هم مثل برادرم

 .مطمئن باشید حریم شما حریم منه

کردید دیدمتون و وقتی داشتید پشت بوم رو آماده می

 .عسل میاد پیشتون دونستمدیگه باال نیومدم چون می

انقدر غیرت دارم که حتی اگر محرم هم باشم چشم به 

  .چیزی ندوزم که حریم خصوصی عزیزمه

  .چشم از هم برنداشتند و نهایتا کوروش رو به صدف کرد

 .از این بچه خوشم میاد، مراقبش باش-

 .از کنار متین گذشت و به من اشاره کرد

  .دیر شد-

  .متین روبرویم ایستاد

  .اید باهات صحبت کنمب-

 .بینمتعصر می-

باشه. ولی جلوی این کوروش هخامنشی رو بگیر، -

  .زنم به سیم آخرطور بخواد هی ادبم کنه میهمین
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  .پر اخم نگاهش کردم

 شه اونوقت؟ چی می-

  .دست صدف را گرفت و کنارش ایستاد

من حق دارم باجناقم رو انتخاب کنم، آقا انتخاب من -

  .این میکروسکوپ خوشم نمیاد نادره، از

  .نادیا وارد صحبت شد

اگر کسی حق داشته باشه باجناقش رو انتخاب کنه، اون -

 .کوروشه؛ مراقب باش اوت نشی

های نادر هم دل خوش نکن، انقدر تعصبی هست به خنده

که بعد از ازدواجشون مجبور شی از دور برای عسل دست 

  .تکون بدی

 .ده به نادیا نگاه کردهای درشت شمتین با چشم

این برادرت چقدر موذیه، اون شب یه جوری حرف زد که -

  .تونه امروزی رفتار کنهفکر کردم می

 چی بدونی  خب تا امروزی رو-

  .متین رو کرد به من

  .جون من دور نادر رو خط بکش-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

709 
 

  .شهمن تا روزی ده بار دورت نگردم روزم شب نمی

  .ش کشیدمخندیدم و دستم را روی بازوی

  .کوروشم دست کمی نداره-

  .ذاره از نزدیک سالم کنمنه، این کمتر وحشیه، می-

  .زد و من دستش را کشیدمنادیا قهقهه می

 .دیرمون شد-

N.Najmi 
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ش شدیم و وقتی دور شدیم کوروش سوار ماشین کورو

  .خندید

  .ی خوبیهبچه-

ی خوبیه، حاال چه جور مردی ازش درمیاد آره، بچه-

  .دونمنمی

 .تونه صدف رو اداره کنه. تحقیق کردممطمئن باش می-

کنن، جالب اینه که تو محیط کارش همه ازش تعریف می

  .ترسنهمه ازش می
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کاوی خودش را وسط متعجب نگاهش کردم و نادیا با کنج

 .صندلی کشید و سر جلو آورد

 زنید؟ راجع به متین حرف می-

ی سفارش جنس، دوستم بله، یکی رو فرستادم به بهانه-

 .کننگه اسم متین که میاد همه خودشون رو جمع میمی

 .زننخیلی با احتیاط حرف می

آخر دوستم مجبور شده بگه برای تحقیق رفته، یکیشون 

  .لی مرد درستیه، ولی کمی جدیهگفته متین خی

 .شدتر از آن نمیهایم درشتچشم

  .نادیا بلند خندید

  .گه موذیاونوقت به برادر من می-

  .کوروش از آینه به نادیا نگاه کرد

 برای چی؟ -

خیال به پشت صندلی سریع به نادیا نگاه کردم و او بی

  .تکیه داد

  .اب کنهمتین اصرار داره خودش باجناقش رو انتخ-

  .ابروی کوروش باال رفت
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 و نظرش اینه که برادرتون موذیه؟ -

  .بله، چون بهش گفتم خیلی تعصبیه-

  .بهشون نمیاد-

  .جا شدمبهسر جایم جا

هر لحظه منتظر بودم حرف به جایی بکشد که باعث 

  .ناراحتی کوروش شود

که اسم خیالم از نادیا راحت بود، ولی برای کوروش همین

کنار اسم من بیاید کافی بود. ترسیده به او نگاه کردم و  نادر

  .او بدون این که نگاهم کند دستم را گرفت و فشرد

  .نادیا ادامه داد

  .متاسفانه نادر هم خیلی تعصبیه و هم لجباز-

حرکت شد و از آینه به نادیا دست کوروش روی دستم بی

  .نگاه کرد

ر از برادرتون صحبت دلیلی داره که جلوی من دارید اینطو-

 کنید؟ می

  .نگران از ناراحت شدن نادیا برگشتم و نگاهش کردم

  .کردخونسرد به بیرون نگاه می
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بله، دلیل دارم. با تمام احترامی که برای برادرم قائلم و -

خواد دوست دارم به هر چیزی که می دوستش دارم و

عسل برسه، ولی باید بدونید نه از درخواست ازدواجش از 

  .کنمخبر داشتم و نه تاییدش می

  .قطعا عسل هم به طور جدی به نادر فکر نمیکنه

  .گفتم که نگران برادر من نباشید

  .کوروش نیم نگاهی به من انداخت و لبخند زد

  .نگران نیستم-

  .جواب لبخندش را دادم

  .نادیا سرش را جلو آورد

یا از احساس  عدم نگرانیتون بابت اعتماد به نفس باالتونه-

 عسل مطمئنید؟ 

  .به حساس و توانایی خودم ایمان دارم-

 .رو کرد به من و نفسش را آزاد کرد

اول صبحیه با دو تا حاضر جواب محترم برخورد داشتن -

  .برهواقعا نیرو می

  .نادیا دوباره تکیه داد
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شاید یاد گرفتیم چطور باید باهاتون صحبت کنیم که -

  .جواب بگیریم

ش خندید و من نفس راحت کشیدم. مسیر بدون کورو

 .ناراحتی طی شده بود و جای شکر داشت

N.Najmi 

 ۱۷۹_پارت#

 

سره به اتاقش رفت و من و نادیا به اتاق نقشه کوروش یک

 .کشی

از کرد و شروع به کار کرد و من سراغ نادیا طرح من را ب

  .ی ویالیی سفارشی رفتمی خانهنقشه

نیم ساعت بدون هیچ حرفی گذشت که بابا با ورودش 

  .سکوت را شکست

  .سالم، خسته نباشید-

تر از همه شهابی جواب داد و دست از بررسی سریع

  .ها کشید و جلو رفتنقشه

 .خوش آمدید آقای کاردان-
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  .اهمیت به شهابی رو به من کردان داد و بیبابا سری تک

  .بیا بیرون، کارت دارم-

 مداد را روی میز گذاشتم و از سکو پایین و

 .به دنبالش از اتاق بیرون رفتم

 بله؟ -

  .بریم اتاق من-

به سمت اتاقش که کنار اتاق کوروش بود رفتیم و وقتی 

  .وارد شدیم جلوی در ایستادم

  .کار دارمتر لطفا، خیلی سریع-

  .هایش را در هم قالب کردپشت میزش نشست و انگشت

  .رم سر اصل مطلبحاال که کار داری سریع می-

ای چوب روس تکیه هایش را به میز قهوهجلو آمد و آرنج

  .داد

خوام سهامم رو بفروشم، ولی عمو مخالف فروش من می-

 .ستسهام به غریبه

  .فکر کردم شاید بخوای بخری

  .نگاهش کردم مبهوت
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برای پدر بلند پرواز من فروش سهام شرکتی که میزان 

  .اعتبارش زبانزد بود، یعنی دست شستن از زندگی

 اتفاقی افتاده؟ -

 .اش را گرداند و بلند شدخندید و صندلی

خوای سهام رو بخری خبرهای خوب. ولی اول بهم بگو می-

 یا نه؟ 

  .دونیپول ندارم، خودت خوب می-

  .باال انداختشانه 

  .پس مجبورم پیشنهاد خانم صحرایی رو قبول کنم-

  .هایم باال آمد و فریاد زدمخشم تا پشت لب

 کنی، نه؟ خوای هر کاری میبرای رسیدن به چیزی که می-

  .روبرویم ایستاد و پوزخند زد

 مشکلی با خانم صحرایی داری؟ نکنه رقیبته؟ -

  .واقعا حرفی برای گفتن نداشتم

  .اتاق بیرون رفتم و در را به هم کوبیدم از

جلو رفتم و با حرص لگد محکمی به دیوار زدم و درد در 

 .پایم پیچید
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صدای در اتاق بلند شد، برگشتم و با دیدن کوروش لنگ 

  .لنگان جلو رفتم

  .باید باهات حرف بزنم-

  .داخل اتاق شدم و پشت سرم وارد شد و در را بست

  .بشین-

جلو رفتم و جلوی پنجره ایستادم. اصال  طول اتاق را

 .خواهد سهامش را بفروشدفهمیدم بابا برای چه مینمی

کوبید و من ترسیده به دالیل زنگ خطر پر صدا می

ترین کردم تا ذهنم نرود سمت پررنگاحتمالی بابا فکر می

  .احتمال

دستم را گرفت و مرا عقب کشید و نشاند روی مبل و 

  .روبرویم نشست

  .کنیمآروم باش، هر چی باشه حلش می-

  .کنددانست چه خطری تهدیدش میآرام بود، نمی

  .اختیار بغض کردمبی

  .خواد سهامش رو بفروشهخواد... میمی-

  .اخم کرد و دستش را بین موهایش کشید
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  .پس جدیه-

 خبر داشتی؟ -

  .تکیه داد و پا روی پا انداخت

  .دو روز پیش از شیدا شنیدم-

اش یا حداقل لقب آورد، اسمش... نه فامیلیاسمش را می

 .خانمی چسبیده به اسمش

N.Najmi 

 ۱۸۰_پارت#

 

 خوان بخرن؟شیدا خانم بهتون گفتن می-

  .حس کردم لبخندش را پشت دستش پنهان کرد

  .پول این میزان سهام رو نداره-

  .پر حرص نگاهش کردم

 بابا که گفت شیدا پیشنهاد خرید داده؟ -

  .بله، درسته-

  .با فک منقبض شده پوزخند زدم

حتما هم شیدا خانم به شما گفته که تو خرید کمکش -
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  .کنی

اش را به هایش را سر زانوهایش گذاشت و چانهآرنج

  .هایش تکیه دادمشت

 !شه؟اینطور باشه چی میاگر -

خواهد حسادت مرا اش فهمیدم فقط میاز نگاه پر خنده

 .ببیند

  .شانه باال انداختم و تکیه دادم

  .هیچی، اتفاقا خوبه. باالخره دوستته-

  .لبخند زد و سر تکان داد

زنه سعی نکن عسلک، چند بار بگم چشمات حرف می-

 دروغ بگی؟ 

  .از جا بلند شدم و سمت در رفتم

 .گیریمن اعصابم خورده تو داری ازم تست شخصیت می-

 .ندارم اش روببخشید که حوصله

هر دو بازویم اسیر شد و عقب کشیده شدم. بین 

  .هایش چرخیدم و نگاهش کردمدست

شی باید بهت بگم همون موقع که شنیدم به اگر آروم می-
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 دونیم بابات سهاممریم پیشنهاد خرید دادم، ولی چون می

  .فروشه از شیدا استفاده کردیمرو به مریم نمی

  .کنجکاو نگاهش کردم و منتظر شدم ادامه دهد

 .کنهخره و بعد به نام مریم میشیدا سهام رو می-

 و اگر نکنه؟ -

  .خندید و به سمت مبل رفت

  .تر از این دختر ندیدمشیدا؟ سالم-

  .خوشبختانه پشتش به من بود و خشمم را ندید

  .ت میزش رسید توانستم کمی خودم را کنترل کنمتا پش

  .باشه، من کار دارم. فعال-

  .در را که باز کردم صدایم زد

 بله؟ -

شیدا دختر خوبیه، تیپ متفاوتش نباید باعث بشه بد -

  .قضاوت بشه

 .شانه باال انداختم

کنم، فقط از صمیمیت بیش از من کسی رو قضاوت نمی-

  .حد شما خوشم نمیاد
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  .رین، همیشه شفاف حرف بزنآف-

شناسم، همکار بودیم. چهار سال من شیدا رو از آلمان می

پیش برگشت ایران و من به بابا سفارش کردم استخدامش 

  .کنه چون کارش خوبه

اند خونم به جوش با شنیدن اینکه در آلمان با هم بوده

  .آمد

  .در را بستم و جلو رفتم

 چطوری آشنا شدید؟  و-

  مهمه؟-

  ...بله... نه-

  .خواستم حساسیت نشان دهم، ولی غیرممکن بودنمی

  .جلو آمد و دقیق نگاهم کرد

بین من و شیدا هیچ وقت چیزی نبوده، فقط دوست بودیم -

  .و هستیم. همین

کردم. به قلبم آرام نشد، ولی نباید بچگانه برخورد می

  .سختی لبخند زدم

 سر کارم؟  شه اجازه بدید برمباشه، حاال می-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

721 
 

  .سر تکان داد و به سمت میزش رفت

 .برو عزیزم-

N.Najmi 
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[11:37:48 PM]عقشقت را دار می زنم: 

Forwarded message:  

 Sep 19, 2020] ��نجمینرگسرسمیکانال��

3:05:57 PM]  2 
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**** 

  .با خاله و نادیا از شرکت بیرون رفتیم

  .خاله به سمت ماشینش اشاره کرد

روی صندلی جلو نشستم و کمربندم را بستم که صدای 

  .بوق ماشین پشت سرمان بلند شد

به آینه بغل نگاه کردم و با دیدن متین که پشت فرمان 

  .شینش نشسته بود پیاده شدمما
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سریع به سمت ماشینش رفتم تا دستش را از روی بوق 

 .بردارد

  .در ماشین را باز کردم و خم شدم

 بیماری مگه؟ -

  .دستش را برداشت و چرخید سمتم

  .بیمار، مریض، هر چی که تو بگی، بپر باال-

  .کالفه و خسته نگاهش کردم

  .م خونه بخوابمخوام برام، فقط میبه خدا خسته-

برمت رسونمت خونه، به دلت صابون نزن، نمیمنم می-

  .خوش گذرونی

به سمت ماشین خاله رفتم و بعد از برداشتن کیفم رو به 

  .نادیا کردم

  .گهشما برید خونه، منم برم ببینم این چی می-

  .ها خودش را روی صندلی جلو کشیدنادیا از وسط صندلی

  .خونه امشب شب آخره که پیشتمبهتر، فقط زود بیا -

  .خودبی-

نگذاشتم جواب دهد، در را بستم و سوار ماشین متین 
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 .شدم

  .گیبریم ببینم چی می-

  .باشه، دقیق به دهنم نگاه کن-

  .پشت سر خاله راه افتاد

 برای چی به دهنت نگاه کنم؟ -

  .گی ببینم، مگه حرف دیدنیه؟ باید بگی بشنوممی-

  .تین، حرفت رو بزنوای ولم کن م-

ی بغل کنارش را نگاه کرد و یک باره از خاله سبقت از آینه

  .گرفت

دن منظورشون ها گواهینامه میوقتی گفتن به زن-

المللی آشپزی بود، نه رانندگی؛ سوءتفاهم ی بینگواهینامه

  .چه کرد با ما

  .زنی یا همین االن بخوابمحرف می-

  .ک کردی فرعی پیچید و پاربه کوچه

ی ام را تکیه دادم کف دستم و آرنجم را به لبهپیشانی

  .پنجره

  .من خوابیدم-
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  .خوام اول از خود صدف خواستگاری کنممی-

  .خب بکن-

خوام مثل این ژیگوال زانو بزنم جلوش، خب نمی-

خوام تا آخرین نفس با خوامم مثل همه بگم عشقم، مینمی

  .الم به هم خوردمن باشی آیا حاضری؟ اه اه... ح

های ام را به مشتم تکیه دادم و از الی پلکشقیقه

  .ام نگاهش کردمبستهنیمه

 خوای چیکار کنی؟ حرف بزن، می-

 .خوام ببرمش اتاق فرارمی-

 .خواب از سرم پرید

  .ناخودآگاه صدایم باال رفت

خوای ببریش اتاق فرار ازش تقاضای ازدواج کنی؟ می-

  .تاق فرار وحشتبریش احتما هم می

  .با سرخوشی و لذت سر تکان داد

  .دقیقا-

  .با دهان باز مانده و مات زده نگاهش کردم

من به چه جراتی خواهرم رو بسپرم دست تو آخه، تو -
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 .ایدیوانه

  .قهقهه زد

  .رهبه جون تو اون هیجان رو هیچ وقت یادش نمی-

اری ترسه، اونوقت انتظار دهیجانش کجا بود؟ صدف می-

گوشت نزنه خانمی  وسط ترس و وحشتش به تو بله بگه؟ تو

  .کرده. روشن کن بریم

  .محکم سر جایش نشست و به جلو خیره شد

 .نقو هم میایدبرمش، تو و اون نقمن می-

 نقو آقای کوروش کاردانه؟منظورت از نق-

  .دقیقا-

 .زدم روی فرمان

  .راه بیفت حوصله چرند و پرند ندارم-

  .ام و خندیدشانه زد روی

  .ترسم جوجو، الکی صدف رو بهانه نکنبگو می-

 از چی بترسم آخه، یه مشت اسکلت؟ -

  .ابروهایش باال پرید

  .مگه تونل وحشته؟ اتاق فراره بچه-
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  .شانه باال انداختم و چشم بستم

  .سوختخوابی میهایم از بیچشم

  .ترسمهر چی، نمی-

  .ثابتش کن-

 .گم نه، یعنی نه، وقتی میشمتحریک نمی-

  .ماشین را راه انداخت

ی تاریخی با ما از تو نظر نخواستم، گفتم در این لحظه-

 .ترسی نیاخواد یا میباشی؛ دلت نمی

اش فهمیدم در ی جدیچشم باز کردم و با دیدن چهره

 .تصمیمش مصمم است

  .رفتم تا مراقبش باشمنهایت ترسو بود و باید میصدف بی

 ؟ کی-

  .فردا-

 .وای خدا-

 .اش پیچید و من نفهمیدم کی خوابم بردصدای خنده

N.Najmi 
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 ۱۸۲_پارت#

  .با تکان دستی بیدار شدم

  .نادیا خم شده بود روی من

  .اببیدار شو دختر، بریم تو خونه بخو-

سر چرخاندم و با دیدن متین که به ماشین تکیه داده بود 

  .پیاده شدم

  .ببخش متین، نفهمیدم کی خوابم برد-

 .های ریز شده از آفتاب نگاهم کردبا چشم

  .از ترس بیهوش شدی، مشکلی نیست-

 .نادیا دستم را گرفت

  .بریم بخواب-

ایم را هسره به اتاقم رفتم و لباسوارد خانه که شدیم یک

  .در آوردم و افتادم روی تخت و خوابم برد

  .با صدای صدف بیدار شدم

  .برهبیدارش کنید بابا، شب خوابش نمی-

اتاق تاریک بود و نور چراغ حیاط تنها روشنی بخش اتاق 

  .بود
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روی تخت نشستم و سعی کردم ساعت را ببینم، ولی هنوز 

  .دیدهایم تار میگیج بودم و چشم

 .وش از جا پراندمصدای کور

 .ساعت هشته-

خط صدایش را دنبال کردم و نشسته روی شزلون پیدایش 

  .کردم

 کنی؟ جا چیکار میاین-

  .ایستاد و جلو آمد

اومدم بیدارت کنم، دیدم انقدر عمیق خواب بودی که دلم -

 .نیومد

تر هایم را ماساژ دادم شاید واضحبا پشت دست چشم

  .ببینمش

  .دختر، مهمون داریم دیگه بلند شو--

هایم را انداختم و نگاهش کردم. تصویرش کم کم دست

  .واضح شد

 کی؟ -

  .دستش را دراز کرد و دستم را گرفت
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تر از همه آقا بگو کی نیست. مریم، مژگان، متین و مهم-

 .نادر اومدن دنبال نادیا

 .سریع از جایم بلند شدم

  .خواستم برودنمی هنوز به نادیا نیاز داشتم و از آن باالتر

  .حضورش برایم غنیمت بود

  .چراغ را روشن کردم و برس را از روی میز برداشتم

کرد از آینه به کوروش که به پنجره تکیه داده و نگاهم می

  .چشم دوختم

 چی شده؟ -

  .هیچی، فقط لباستم عوض کن-

ام انداختم و دوباره نگاهی به بلوز قرمز و شلوار مشکی

  .نگاهش کردم

 برای چی؟ -

  .چروک شده-

  .سر تکان دادم

 .تشریف ببرید بیرون-

  .به سمت در رفت
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  .شد تازه متوجه لباسش شدماز کنارم که رد می

 چرا پلیور پوشیدی؟ سردته؟ -

  .ایش کشید و لبخند زداسکی پلیور سرمه دستی به یقه

  .ترهشیک-

اسم را با لبخند از اتاق خارج شد و به سمت کمد رفتم. لب

عوض کردم و موهایم را پشت سرم جمع کردم و بیرون 

  .رفتم

  .نادر با دیدنم از جا بلند شد

 .سالم. صحت خواب-

اش لبخند زنان جلو رفتم و دستم را بین دست جلو آمده

ی چشم به کوروش نگاه کردم که با گذاشتم و از گوشه

  .کردابروی باال رفته نگاهم می

  .دونستم میایدمیخوش اومدی، ببخشید ن-

 .دستم را رها کرد

  .اومدم دنبال نادیا-

  .به نادیا لبخند زدم و به سمت مبل رفتم

 .نادیا حق خروج نداره-
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N.Najmi 

 ۱۸۳_پارت#

 

 .نشست و پا روی پا انداخت

 .گفتنآقای کاردان هم داشتن همین رو می اتفاقا-

تونه چند روز دیگه تصمیم با نادیاست، اگر بخواد می

  .مزاحمتون باشه

 .کنار نادیا نشستم

خوام نادیا رحمته، من دوست دارم بمونه، ولی نمی-

  .مجبورش کنم

  .به نادیا نگاه کردم

آلود نگاهش با نگرانی به نادر دوخته شده بود و او اخم

 .کردنگاهش می

  .بندی روی لب نادیا نشستلبخند نیم

  .باشه، فقط دو روز-

 .نادر سر تکان داد و از جایش بلند شد

  .اش را مرتب کرد و سر خم کردکت شیری
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  .کنمپس من رفع زحمت می-

  .ایستادم و کوروش هم بلند شد

 چرا انقدر زود؟ -

  .باید یه سری هم به مامان بزنم-

  .کرد رو به نادیا

  .شما بیا کارت دارم-

 .خداحافظی کرد و از در بیرون رفت و نادیا دنبالش رفت

  .در را که بستم صدای کوروش بلند شد

این یه چیزیش هست، قبل از اینکه بیاد تو نیم ساعت -

  .زدجلوی در با نادیا حرف می

 .دادنگاه و لبخند مضطرب نادیا خبر از اتفاق بدی می

  .رسمپبیاد ازش می-

 صدف و عزیز کجان؟ 

  .باال-

 .در را باز کردم

  .بریم-

ام حلقه هنوز بیرون نرفته بودم که دست کوروش دور شانه
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  .شد و من دستش را گرفتم

بیرون که رفتیم با دیدن نادر که تکیه داده بود به دیوار 

  .کرد پایم سست شدروبروی در و با نادیا صحبت می

ی دست کوروش ثابت ماند و نگاهش روی ما چرخید و رو

  .در آن صورتش سرخ شد

نگاه مضطرب نادیا بین کوروش و نادر چرخید. من کمی از 

تر مرا به خودش کوروش فاصله گرفتم، ولی او محکم

  .چسباند

  .نادر لبخندی تصنعی زد و سر تکان داد

 .شبتون بخیر-

 

ها پایین رفت و صدای نفس نادیا که آزاد شد لبخند از پله

  .به لب کوروش آورد

ترسید. به نظر مرد عجببه که انقدر از برادرتون می-

  .معقولی میان

  .نادیا به دیوار تکیه داد

شه اکثرا معقوله، ولی وقتی پای تعصبش وسط باشه نمی-
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  .کنترلش کرد

  .ها کشاندکوروش مرا به سمت پله

انقدر معقول هستند که متوجه باشند نباید روی عسل -

  .داشته باشنتعصب 

 ها باال آمدنادیا سری تکان داد و پشت سر ما از پله

N.Najmi 

 ۱۸۴_پارت#

 

صدا همهمه آنقدر زیاد بود که فکر کردم افرادی بیش از 

  .اندکسانی که کوروش گفت در خانه

رد سالن که شدم جز شهابی که انتظار حضورش را وا

  .نداشتم، همه همانهایی بودند که کوروش گفت

  .صدا بلند کردم

 چه خبره؟ -

  .متین چشمک ریزی زد و با ابرو به صدف اشاره کرد

اومدیم تست پیش از آزمون، خودمون رو به یه شام -

  .پخت کی بهترهخوشمزه دعوت کردیم تا ببینیم دست
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 .صدف، اما همه به صدف نگاه کردند نگفت

  .ای ایستاده بود رفتمسمت شهابی که غریبانه گوشه

  .خوش اومدید آقای شهابی-

 .لبخند زد

 ممنونم، ببخشید جمع خانوادگیه، با کوروش کار داشتم و-

... 

  .کوروش حرفش را قطع کرد

  .گه، با تو کار دارهدروغ می-

  .شهابی میان خنده اخم کرد

 وش، من کی گفتم با خانم کاردان کار دارم؟کور-

 .ی شهابی زدای به شانهکوروش خندید و ضربه

گم اومدی اینجا یه چیزی از من بپرسی که آخرش من می-

خیلی خوبه و چون عادت داری با واسطه حرف بزنی 

  .مجبوری بری سراغ عسل

  .شهابی بلند خندید و من گیج به آنها نگاه کردم

 با من کار دارید یا با کوروش؟  االن چی شد؟-

  .ی شهابی گذاشتکوروش دستش را روی شانه
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  .فعال بشین از علت حضورت لذت ببر تا بعدا حرف بزنیم-

  .شهابی نشست و کوروش مرا کنار کشید

 .فهمیبعدا خودت می-

 .باشه-

به سمت مژگان جون که خیلی وقت بود ندیده بودمش 

 .رفتم

  .محکم بغلم کرد

  .معرفتبرات تنگ شده بود شاگرد بیدلم -

 .ببخشید مژگان جون، سرم خیلی شلوغه-

  .دونم عزیزم، شوخی کردممی-

 ... من همیشه حالت رو از

  .کمی مکث کرد و ادامه داد

  .پرسماز متین می-

کرد متین که کنار مژگان نشسته بود و با عمو صحبت می

  .سریع وارد بحث شد

 ی حال عسل رو از من پرسیدی؟ گی؟ تو کچرا دروغ می-

صورت مژگان کامال سرخ شد و من خندیدم. مژگان 
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  .صدایش را باال برد

 نپرسیدم متین؟ -

  .متین اخم آلود نگاهش کرد

کنی حال من رو بینم؟ تو وقت نمینه. من اصال تو رو می-

 !بپرسی

 .فهمیدمهر دو جبهه گرفته بودند و من دلیلش را نمی

N.Najmi 
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 ۱۸۵_پارت#

 

  .شاره کردم ادامه ندهدبا ابرو به متین ا

  .بینمتون خوشحالم مژگان جونبه هر حال از اینکه می-

  .لبخند کمرنگی زد و بلند شد و به سمت خاله رفت
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 .صدایم را پایین آوردم

 متین تو چته؟ -

کی گفته همه جا باید انقدر صادق باشی که همه چیز رو 

 خراب کنی؟ 

 .شانه باال انداخت

  .مجبور نیست دروغ بگه-

نگران شدم، آنچنان جدی بود که حس کردم موضوع فراتر 

  .جاستبهاز یک شوخی نا

 مشکلی پیش اومده متین؟ مسئله صدفه؟ -

  .سرش را نزدیک کرد

ام کرده و مثل نقل و نبات نه، ولی این روزها بدجور کالفه-

  .گهدروغ می

  .فهمم و تا نفهمم رفتارم همینهدلیلش رو نمی

شه بهت دروغ ت خصوصی نپرسی مجبور نمیاگر تو سواال-

  .بگه

  .خشمگین نگاهم کرد

تونه بگه شه آدم دروغ بگه، میهیچ چیز دلیل نمی-
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  .پرسمگم، منم دیگه نمینمی

خودت من رو می شناسی، تو چیزی که به من مربوط 

 .کنمنیست دخالت نمی

دانستم چرا مژگان باید دروغ بگوید و چرا باید متین نمی

دانستم اس شود، اما با شناختی که از متین داشتم میحس

  .طور جبهه گرفتهحتما خیلی تخت فشار بوده که این

یک کم آروم باش و بذار زمان خودش مشکالت رو حل -

  .کنه

 .پوزخند زد

زمان دادن برای حل مشکالت فقط از سر استیصاله -

 .عسل

باید شه اگر یه چیزی حل شدنیه باید حلش کرد، اگر نمی

 .انداختش دور

شه تو به درد و فشاری که مشکالت زمان فقط باعث می

شن عادت کنی و فکر کنی یا حل شدن، یا باعثش می

 .فراموش؛ همین

چقدر فکر کردم  حرفش باعث شد سکوت کنم و هر
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 .گویدفهمیدم درست می

 .کردزمان هیچ چیز را حل نمی

  .باید راهی برای حل مشکل پیدا کرد

 .سط من و متین نشستخاله و

 شنیدم برادر نادیا پایین بوده، اتفاقی که نیفتاد؟-

 مثال چه اتفاقی؟ -

خندید و سرش را آنقدر نزدیک کرد که ندیدمش و چشم 

  .عمو در حال صحبت بوددوختم به نادیا که با زن

  .ای، مشتی، لگدیمثال خونریزی-

  .خندیدم و عقب رفتم

  .نه بابا، نادر مرد محترمیه-

  .ابرو باال انداخت

خوای بگی اگر دعوا نشده به خاطر نادره، نه کوروش؟ می-

  .چشمم روشن

 .دقیقا منظورم همینه-

ایستاد و زد کوروش میکنی اگر نادر حرفی میفکر می

 کرد؟ نگاهش می
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 این خوبه یا بد؟ -

کرد و به کوروش نگاه کردم که با عمو و شهابی صحبت می

 .شدی من رد میگاهی نگاهش از رو

 .دونمنمی-

کنی، کوروش هیچ وقت دعوا رو شروع اشتباه می-

کنه. اگر نشد کنه، اون مشکالتش رو با گفتمان حل مینمی

 ...خب

 .خندید و مشتش را نشان داد

::star2FATEMEدوستم تو اکانته تبا رو میزنه:/  

 ۱۸۷_پارت#

 

  .متین خندان سمت عزیز رفت

  .آی قربون دهنتون عزیز جون-

 .عزیز اخم کرد

خوای داماد این خونواده بشی باید حواستو توام اگه می-

جمع کنی و انقده جلوی مردا با دختری که محرمت نیست 

  .شوخی نکنی
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ن کنار متین متین سر جایش ایستاد و کوروش خندا

 .ایستاد

  .ی او تکیه دادآرنجش را به شانه

 رو حرف عزیز که حرف نیست، هست؟ -

  .متین سر تکان داد و جلوی عزیز تعظیم کرد

  .من غلط بکنم-

  .کوروش صاف ایستاد

  .خوبه، پس بیا-

  .ی متین که هنوز در حال تعظیم بود را گرفت و کشیدیقه

 .بیا بریم-

هایش را به سمت کشیده شد و دست متین دنبال کوروش

  .من دراز کرد

مونیا، به خدا من شه تنها میبیا این رو بگیر، قاتل می-

  .ارزشش رو ندارم

  .صدای قهقهه که پیچید نفسم آزاد شد

  .خدا رو شکر-

  .متین از جلوی در داد زد

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

743 
 

به خدا ارزشش رو ندارم سر سلسله، طناب دار میفته -

غیرت کیلو چنده، بذار برم به بازیم  گیگردنت اونوقت می

  .برسم بابا

  .صدای در پیچید و عزیز لبخند زنان سر تکان داد

  .خدا بخیر کنه-

  .رو به مژگان کرد

 این به کی رفته؟ -

  .مژگان لبخند زد

 .دونمواال نمی-

بابامون انقدر جدی بود که جرات نداشتیم جلوش نفس 

  .بکشیم

  .ختید، اصال شوخ نبودشنامادرمون رو هم که می

  .موننعوضش جوون می-

باز همه شروع به صحبت کردند و من و نادیا به آشپزخانه 

  .رفتیم

  .پریده روی صندلی نشسته بودصدف رنگ

 چته؟ -
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  .ایستاد و به سمت گاز رفت

  .شهکردم، گفتم االن دعوا میداشتم سکته می-

ت و روی میز ی غذا را از صدف گرفنادیا خندید و قابلمه

  .گذاشت

  .خب میومدی کمکش-

ی خورشت بادمجان را روی میز گذاشت و صدف قابلمه

  .مالقه را به دست نادیا داد

  .اگر پدرام بود میومدم، ولی کوروش نه-

شد، مطمئن بودم و حاال هیچ وقت دلش با بابا صاف نمی

 .دانستم حق دارد که حتی بابا صدایش نکندمی

::star2FATEMEتم داغان استن 
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  .تازه یاد بابا افتادم

سره کفگیر را در سینی گذاشتم و به سالن برگشتم و یک

  .رفتم سمت عمو

 عمو جون؟ -

مشغول صحبت با شهابی بود، حرفش را قطع کرد و با 

عذرخواهی از شهابی همراهم آمد. جلوی در ورودی 

  .ایستادم و روبرویم ایستاد

 بابا کجاست عمو؟ -

  .زود میاد، ولی دیر کردهدخترم، گفت  دونمنمی-

  .سر تکان دادم و از عمو جدا شدم و به آشپزخانه برگشتم

غذاها را کشیدیم و سینی برنج را برداشتم و به سمت 

سالن رفتم که کوروش و متین دوش به دوش هم و خندان 

  .وارد شدند

 خندیدم و گفتم

  .رسمبه حساب هر دوتاتون می-
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  .کوروش نگاه کرد متین صورتم را قاب گرفت و به

 دی؟ این یکی رو که اجازه می-

  .کوروش خندید و سر تکان داد

 .ام را بوسید و به سالن رفتمتین محکم پیشانی

  .متعجب به کوروش نگاه کردم

 االن چی شد؟ -

  .صدایش را پایین آورد

چیزی نشده عزیزم، بهش گفتم تنها دختری که تو این -

  .خونه محرمشه تویی

 من خاموشه؟  نوقت؟ چراغ غیرتت روچرا او-

سینی را از دستم گرفت و گرمای نفسش روی گوشم 

  .نشست

 ...نه، چون دوستت-

قلبم زیر و رو شد و حرارت بدنش و بوی ادکلنش حالم را 

  .بدتر کرد

اش چشم بستم. صدایش را ی جملهدر انتظار شنیدن ادامه

  .تر آوردپایین
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  .ثل خواهرشدوستت...دوستت داره، ولی م-

 .پرخشم نگاهش کردم

  .برای اولین بار از ته دل قهقهه زد و به سمت سالن رفت

  .شنویش عسل، هیچ وقتنمی-

  .حواس دنبالش راه افتادم و صدایم را بلند کردمبی

  .گی کوروش، همیشهمی-

با دیدن نگاه متعجب همه به خودم آمدم. کوروش 

  .خوردمخندید و من حرص میمی

  .لبخند زنان کنارم ایستاد متین

 جون متین بگو چی رو باید همیشه بگه؟ -

که تو مثل یه برادر محترم و مقید به اصول دوستم این-

پرسی که مجبور شم در داری و هیچ وقت سوالی نمی

شناسمت که بدونم اگر جوابش دروغ بگم، چون انقدر می

  .گم، دیگه نپرسیبهت بگم نمی

  .مبهوت نگاهم کرد

 دی؟ های خودم رو به خودم پس میحرف-

 .خندیدم و ابرو باال انداختم و به آشپزخانه برگشتم
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پخت های متین و تعاریف مژگان از دستشام با شوخی

صدف گذشت. هنوز میز را جمع نکرده بودیم که بابا وارد 

 .خانه شد

N.Najmi 

 ۱۸۹_پارت#

 

 .ی بزرگ شیرینی در دستش بودجعبه

کرد برای من اضطراب و نگرانی به همراه هر حرکتی که می

  .داشت

کردم روزی برسد که من به هر حرکت بابا فکرش را هم نمی

 .با شک و تردید نگاه کنم

دم، این مردی که ایمان و آرامشم را برایش به باد داده بو

آمد و ترس به جانم رفت و میای میروزها مثل غریبه

 .انداختمی

ی شیرینی را از دستش گرفتم و برخالف این چند جعبه

  .وقت به رویم لبخند زد

 .ام را بوسید و به سالن رفتگونه
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  .سالم به همگی-

ی شیرینی را باز کردم و به آشپزخانه برگشتم و در جعبه

 .مجلسی را در ظرف گذاشتهای نادیا شیرینی

سینی چای را دست صدف دادم و به بابا فکر کردم. حتی از 

این که از او بپرسم برای چه آنقدر خوشحال است 

 .ترسیدممی

  .عمو نشستمبه سالن که برگشتم کنار زن

 قربونت برم، شامت رو کامل خوردی؟ -

برخالف روزهای گذشته حالش بهتر بود. لبخندی که زد 

  .خوشحالم کرد که بابا را از یاد بردمآنقدر 

  .خوردم دخترم-

  .صدای متین بلند شد

 .ی سرتق، دستم افتادبیا دختره-

 .همه به او نگاه کردیم

  .با دیدن کیک بزرگی که در دستش بود از جا بلند شدم

تولدته که تولدته، به من چه که باید حمالی کنم کیکت رو -

  .کیک بدی بخورمخوای صد گرم بیارم، تهشم می
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ها بود فراموشش کرده کال روز تولدم را یادم رفته بود، سال

  .بودم و کسی جز صدف نبود که یادم بیاورد

  .جلو رفتم و متین کیک را روبرویم گرفت

گم این سرسلسله مال پونصد تو رو خدا سلیقه رو. هی می-

 .کنیو شصت سال پیش از میالده باور نمی

کنی کنی و فکر میی جذابش نگاه میفههی به ریخت و قیا

  .رهورژن جدید کوروش کبیره دلت ضعف می

  .لب گزیدم و خشمگین نگاهش کردم

 .از خجالت در حال آب شدن بودم. خاله کنارم ایستاد

به روی خودت نیار، ولی کسی نیست که ندونه کجای -

 .کاری

  .هر دو خندیدند و من عصبی به کوروش نگاه کردم

  .مد و کیک را از دست متین گرفتجلو آ

خوای بری اتاق فرار خواستگاری ی من از تو که میسلیقه-

  .کنی خیلی بهتره بچه

  .کیک را روی میز گذاشت و تازه توانستم آن را ببینم

گلدان بود. گلدانی که تازه جوانه زده بود و با سنگهای ریز 
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 .زینت شده بود

  .دان چه معنایی دارددانستیم این گلفقط من و خودش می

  .کردم کنترلش کنم نگاهش کردمبا اشکی که سعی می

شمع را در کیک فرو برد و روشنش کرد و من به گرمای 

هایش، هرم قلبش و تمام ایمانی که دستانش، معنای چشم

ام خجالت دستش را دور شانهبی .به او داشتم لبخند زدم

  .حلقه کرد و زمزمه کرد

  .زد، نه توی خاک سوختهدلت جوونه می اون گل باید تو-

تونیم با هم جشن گه تولد جوونته، میچشمات می

  .بگیریم

به شمع اشاره کرد و من چشم بستم و آرزو کردم که 

  .عشقش ماندگار باشد

شمع را که خاموش کردم صدای دست زدن پیچید و من 

  .چیزی نشنیدم جز صدای کوروش

 مونی؟ امشب با من می-

  .هراس زمزمه کردمر بیاینبا

 .امشب تا هر وقتی که تو بخوای-
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  .هایش را بلند کردمتین دست

  .آقا همتون ساکت باشید-

  .همه سکوت کردند

  .رو به عزیز کرد

تون یه جوری االن این اشکال نداره که این نوهعزیز جون -

کنه بره تون که آدم هوس میچسبیده به اون یکی نوه

 تون؟ بچسبه به اون یکی نوه

 .عزیز تسبیحش را روی میز گذاشت و با خنده جواب داد

  .به روی خودم نمیارم پدر صلواتی-

  .متین محکم کوبید پشت دستش

رسه همه زیر میز آقا که میبینید تو رو خدا؟ به این می-

رسه همه میکروسکوپ شن، نوبت من که میقایم می

  .شن. چقدر بدبختم منمی

  .پیش از اینکه کسی جواب دهد صدای بابا بلند شد
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ما عادت کردیم متین جان، شما هم کم کم عادت -

  .کنیمی

اهمیت به بابا چاقو را در جا به کوروش نگاه کردم که بی

  .دستم داد

کس حق نداره خرابش امشب شب توئه، هیچ چیز و هیچ-

  .کنه. اهمیت نده

  .چاقو را در کیک فرو بردم و باز صدای متین بلند شد

ی وحشی، زد گلدون به این خوشگلی رو تار و مار دختره-

  .کرد

  .مژگان دست متین را گرفت و او را نشاند

 یک کم ساکت باش، تخم کفتر خوردی مگه؟ -

  .ت کرد و عزیز از جایش بلند شدمتین سکو

  .به مبارکی دخترم، صد ساله شی ایشاهلل-

های ناتوانش بغلم کرد و در دستش را بوسیدم و با دست

  .گوشم زمزمه کرد

 .زیر تختت یه چیزی گذاشتم، بعدا ورش دار-

  .سر تکان دادم و عزیز رو به جمع کرد
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  .من برم بخوابم. شبت بخیر-

 .عزیز رفتهمه بلند شدند و 

 .به یک ساعت نکشید که همه رفتند

های کادو اطراف میز وسط هال را گرفته بود و صدف جعبه

  .در حال جمع کردنشان بود

عمو و عمو ها را برداشتیم و بعد از خداحافظی از زنهدیه

  .به سمت خروجی رفتیم. کوروش دستم را گرفت

  .یه لحظه صبر کن-

ها پایین دند و از پلهنادیا و صدف با بدجنسی خندی

  .رفتند

 خوابت میاد؟ -

  .سر تکان دادم

  .پس هر وقت راحت بودی بیا باال-

 .باشه-

  .ها پایین رفتم و وارد خانه شدماز پله

 .ها روی تختم بودصدف در حال چیدن هدیه

  .های قدیمی کوروش مبهوت ماندمبا دیدن هدیه
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کنم و وقت نشده  همه را کنار گذاشته بودم تا بعدا بازشان

 بود

-FATME 

 ۱۹۱_پارت#

 

  .صدف خندید

 .کار نادیاست، میگه امشب باید همه رو باز کنی-

  .نشستم روی تخت و هر دو کنجکاو به من نگاه کردند

  .باز کن دیگه-

ام ی متین باعث خندهدایایی که باز کردم هدیهبین تمام ه

  .شد

هایش چپ شده بود و عروسک زشتی بود که چشم

ی دار را دور گردنش مشخص بود متین خودش حلقه

 .انداخته

  .اش چسبانده بودکاغذی روی سینه

  "از عوارض عشق کوروش"

نادیا از شدت خنده روی تخت افتاد و صدف قربان 
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  .اش رفتصدقه

 .سک را روی شزلون، کنار گیتار گذاشتمعرو

  .ی نادیا یک ست طراحی بودهدیه

  .ی عزیز افتادمیک باره یاد هدیه

ی مخمل را پیدا خم شدم و کمی که دقت کردم جعبه

  .کردم

  .صدف دستش را روی جعبه کشید

 ست؟ این چیه، چرا انقدر کهنه-

  .شانه باال انداختم

نگین انگشتر قدیمی مامان  آرام درش را باز کردم و برق

 چشمم را زد، 

  .نفس بریده چشم بستم

انگشتری که از مادر مادرم به او ارث رسیده بود و تنها 

 .چیزی بود که بابا در خریدش دخالتی نداشت

بارها به شوخی این انگشتر را از او خواستم و هر بار با 

لبخندی مهربان قولش را به من داد. چطور این انگشتر به 

  .پرسیدمدست عزیز رسیده بود را باید از خودش می
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  .چشم باز کردم

  .کردکرد و نادیا متعجب به ما نگاه میصدف آرام گریه می

صدف را در آغوش کشیدم و عجیب بوی تنش مرا یاد 

های بدی که به او مادری انداخت که حاال برای تمام حس

 .کشیدمداشتم خجالت می

اشت و موهایش را نوازش صدف سرش را روی پایم گذ

  .کردم

دانستم برای مادرم خائن بود، ولی حاال دیگر خوب می

بود که با  مردی مثل پدرم وفاداری فقط شوخی مستهجنی

آن دست و پای همسرش را بسته بود و خودش این واژه را 

 .کنار کمبودهایش گذاشت و مهر تایید به آن زد

مادرم را تأیید ی نامشروع قلبم، روحم، تربیتم رابطه

کرد، ولی برای اینکه به مردی جز پدرم دلداده بود نمی

توانستم شماتتش کنم. آنهم مردی مثل کوروش که هر نمی

لحظه حمایتش کرده بود و جای خالی هر آنچه که در 

 .زندگی نداشت را برایش پر کرده بود

صدف نشست و اشک هایش را پاک کرد و به سختی لبخند 
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  .ه را برداشتزد و آرام جعب

 چقدر سر این انگشتر دعوا کردیم، یادته؟ -

پر بغض و پر حسرت برای نداشتن مادری که خودش 

  .انگشتر را دستش کند خندیدم

  .یادمه، بچه که بودی یه بار دزدیدیش-

  .هق زد و انگشتر را در مشتش فشردصدف هق

  .اش چهار سالم بودترسیدم بده به تو. همهمی... می-

  .ایش را نوازش کردمموه

  .ی مامانباالخره هم رسید به من دردونه-

  .دستم را گرفت و انگشتر را در انگشتم فرو برد

  .مبارکت باشه همزاد مامان-

 خندیدم و موهایش را به هم ریختم. د

  .اش در توانم نبودیدن ناراحتی

  .همزاد مامان تویی، نه من-

شه، ولی هر میجای اون رو گرفتی، دلم براش تنگ -

بینم یادم میفته تو رو برام گذاشت و ای که تو رو میلحظه

  .کنم برای داشتنترفت و خدا رو شکر می
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فهمم انتخاب مامان درست حاال که این انگشتر دستته می

  .بوده

  .اش را بوسیدم و محکم بغلش کردمپیشانی

  .ی مامان تو بودیعزیز دردونه-

 .من، نه مامان عزیز انگشتر رو داد به

خواسته این رو بده دونسته که مامان میمطمئنم عزیز می-

  .به تو

کمی از او فاصله گرفتم و به انگشتری که انگار تازه آب طال 

 زد چشم دوختمخورده بود و برق می

N.Najmi 

 

--- Sunday, October 25, 2020 --- 

[7:17:41 PM]عقشقت را دار می زنم: 

Forwarded message:  

 Oct 3, 2020] ��نجمینرگسرسمیکانال��

10:21:05 AM]  2 

 ۱۹۲_پارت#

 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B1%DB%B9%DB%B2
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

760 
 

  .صدای نادیا بلند شد

  .خدا برای هم حفظتون کنه-

 .ی قشنگی داریدرابطه

کرد ه هنوز گریه میخندیدم و بالش را به سمت صدف ک

 .پرت کردم و بغضم را فرو دادم

جز زمانی که این خانم بچه بازی درمیاره، که کل روز رو -

  .شه البتهشامل می

  .صدف بالش را گرفت و پرت کرد سمت من

 .خیلی بدجنسی-

 .نادیا مسیر صحبت را عوض کرد

 .های کوروشه، بدونوبت هدیه-

 .ی اول را خودش باز کردجعبه

ر جعبه را برداشتم، تاریخی که روی کارت تبریک بود، د

 .برای دومین سالی بود که از ایران رفته بود

  .هایم درشت شدبا دیدن عروسک سگ هاسکی چشم

همان نژادی که دوست داشتم و قول داد برایم بخرد؛ البته 

  .اش راواقعی
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دستم را که زیر شکمش گذاشتم صدایش بلند شد و 

 .خاموش شد هایش روشنچشم

  .با صدای بلند خندیدیم

ی هدایایش را به ی اولش تصمیم گرفتم بقیهبا دیدن هدیه

رفت و حرف صدف مهر تنهایی باز کنم، واال آبرویم می

  .تایید زد به تصمیمم

 .آخی کوچولو-

  .عروسک را به طرفم گرفت

 .بیا بغلش کن بخواب-

  .عروسک را پشت سرم روی تخت گذاشتم

  .ید برید بخوابیدبلند ش--

  .یک باره یاد چیزی افتادم و رو به صدف کردم

  .مگه فردا با متین قرار نداریم؟ برو بخواب دیگه-

  .وقتی از اتاق بیرون رفت رو به نادیا کردم

 گی؟ یه چیزی بپرسم راستش رو بهم می-

  .سر تکان داد

  .مطمئن باش-
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تفاقی نادر که اومد دنبالت حالت طبیعی نداشتی، ا -

 افتاده؟

هایش را روی روتختی سرش را پایین انداخت و ناخن

  .کشید

 .سکوتش که طوالنی شد دستش را گرفتم

  !نادیا-

  .چشم در چشمم دوخت

ازم خواست بمونم و بفهمم چیزی بین تو و کوروش هست -

 ...یا نه. یعنی

و بلندش را در یک  کالفه سر تکان داد و موهای مشکی

  .اش انداختروی شانه دستش جمع کرد و

  .خواد بدونه دوستش داری یا نهمی-

شانه باال انداختم و انگشتش را که دائم دور موهایش تاب 

  .خورد گرفتممی

 خب تو چته؟ چرا انقدر مضطربی؟ -

دونم وقتی بهش بگم دوستش من چیزیم نیست، فقط نمی-

فهمم چی در مورد من فکر کنه و کال نمیداری چیکار می
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تونه ازم بخواد جاسوسی کنم. فقط هم این رده که میک

 ...نیست

  .کنجکاو نگاهش کردم و خودم را جلو کشیدم

 دیگه چی؟ -

خواد اگر چیزی هم بینتون هست، خرابش خواد... میمی-

  .کنم

گفت و عصبی چنگ زد به روتختی و بلند شد و جمعش 

  .کرد

ش برایم زده به نادر فکر کردم که این روی شخصیتحیرت

 .باورپذیر نبود

 دوباره روبرویم نشست 

  .شه چنین کار کثیفی ازم بخواد عسلباورم نمی-

  .اش را بوسیدمهر دو دستش را گرفتم و گونه

  .ممنون که بهم گفتی-

 .برای اینکه حال و هوایش عوض شود خندیدم

 خوای بینمون رو به هم بزنی؟ حاال می-

از این کارها بلد نیستم  باید راهش رو نشونم بدی، من-
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  .آخه

هایم را باز کردم و در آغوشم جای گرفت. از صمیم دست

 .قلب خندیدم و برای داشتن او خدا را شکر کردم

N.Najmi 
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نادیا خبر از خوابی عمیق  های منظمکمی بعد صدای نفس

 .دادمی

ام انداختم و در را باز کردم که با آرام پالتو را روی شانه

  .کوب شدمصدایش میخ

ی پیش که به زور از تو فکر صبح رو بکن، نکنی مثل دفعه-

  .تخت کشیدمت بیرون

ای برایش فرستادم و بیرون رفتم و خندیدم و از دور بوسه

  .آرام در را بستم

مال کورمال سمت در رفتم، ولی با دیدن عزیز که روی کور

تک مبل نشسته بود و سرش را به پشت مبل تکیه داده 

  .بود به سمتش رفتم
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 حالتون خوبه عزیز جون؟-

  .سرش را بلند کرد و لبخند زد

 ری باال؟ خوبم مادر، داری می-

توانستم حقیقت را بگویم، خواستم دروغ بگویم و نمینمی

  .ن فقط سری به عالمت مثبت تکان دادبرای همی

  .مادر، فقط یه چیزی بنداز سرت سرما نخوری برو-

هایش را بست و سرش را به مبل تکیه گفت و باز چشم

  .داد

کرد و خجالتش کوروش هیچ چیز را از عزیز پنهان نمی

 .ماندبرای من می

د ها را سریع باال رفتم و وارد پشت بام شدم. باز هوا سرپله

  .ای بدنم را لرزاندشده بود و سوز برای لحظه

  .جابیا این-

 .آمدصدایش از پشت خرک پشت بام می

عمو در به آن سمت که رفتم با دیدن تخت سنتی که زن

  .گذاشت مبهوت ماندمهال کوچک باال می

 چطوری این رو آوردی باال؟-
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  .خندید و دستم را کشید

 .یواشکی-

  .م را میان دست گرمش گرفتروی تخت نشستیم و دست

 .دستات سرده-

  .هوا سرده-

هایم انداخت و کنارم اش را درآورد و روی شانهپالتو

  .نشست

  .چشمات سرخه-

  .چند شبه درست نخوابیدم-

  .با لبخند نگاهم کرد

  .زنیمدراز بکش، حرف می-

خودش را تا سر تخت باال کشید و من دراز کشیدم و سرم 

 .ذاشتمرا روی پایش گ

  .ها تنها روشنی بخش بودجان ستارهسوسوی بی

  .زمزمه کردم

 .ما چون دو دریچه روبروی هم... آگاه ز هر بگو مگوی هم-

انگشتانش میان موهایم نشست و صدای خش دارش بلند 
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 .شد

یک روز سالم و پرسش و خنده... یک روز قرار روز -

  .آینده

ا یکی از اکنون دل من رمیده و خسته است... زیر-

  .است ها بستهدریچه

نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد... لعنت به سفر که هر چه -

  .کرد، او کرد

  .رو گرداندم و از پایین نگاهش کردم

 .ام را بوسیدخم شد و نرم پیشانی

N.Najmi 
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 چرا رفتی؟ چرا انقدر دیر برگشتی؟ -

 .نفس عمیقش را آزاد کرد

  .گفتم که. بابات خواست، خودت خواستی-

رفتی شاید خیلی وقت پیش من نخواستم، اگر نمی-

  .شدمشکالت حل می
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  .زدهایش موهایم را شانه میبا انگشت

 حاال که هستم تونستم مشکالت رو حل کنم؟ -

  .من اینجا هستم یعنی مشکالت حل شدن کهاین-

  .لبخند زد و سر تکان داد

ته دلت عسل، اون ته دلت هنوز به خیلی چیزها شک -

  .داری

خواستم توجیه کنم، بگویم برایم مهم نیست، بگویم کم می

 .ست. ادامه داددانستم نشدنیکنم، ولی میکم فراموش می

وام باهام حرف خانتظار ندارم یک باره حل شه، ولی می-

  .ترسم عسلگی، من از این سکوت میبزنی. تو هیچی نمی

ریش همیشه مرتبش کشیدم و انگشتم دستم را روی ته

  .تمام زوایای صورتش را لمس کرد

  .ترسهکوروش من از هیچی نمی-

  .اش ثابت نگه داشتدستم را گرفت و روی گونه

از  نترسیدن شجاعت نیست. این افتخار منه که بگم-

ترسم. چه خودم باعثش باشم، چه صدمه خوردن تو می

  .دیگری و چه آگاهانه باشه و چه ناآگاهانه
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  .چرخیدم و دستم را دور کمرش حلقه کردم و چشم بستم

  .زنیتو هیچ وقت به من صدمه نمی-

  .این جواب من نشد، باید بذاری مشکالتت رو حل کنم-

  .تونی انجام بدیتو فقط یه کار می-

  .دستش مشت شد بین موهایم و سرم را باال کشید

 چه کاری؟ -

  .های سیاهش لب زدمخیره به چشم

  .دوستم داشته باش-

  .لبخند زد و نزدیک شد و زمزمه کرد

  .بیشتر از این در توانم نیست دختر-

نفس سرم را روی چشم بستم و خودم را به رویا سپردم. بی

موهایم بازی کرد تا  پایش گذاشتم و آنقدر دستش میان

 .هایم سنگین شدچشم

 
* 
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جلوی سالن بزرگ اتاق فرار به حرکات صدف نگاه 

  .کردم. چنگ زد به بازوی متینمی

  .وای، خیلی هیجان دارم-

 .متین بلند خندید

  .گم هیجان یعنی چیبذار بری اون تو، بهت می-

  .آلود نگاهش کردکوروش اخم

 چرا دوست داری بترسونیش؟ -

 .نگاهی به سرتا پای متین انداخت

 شرت اسکلتی مناسب سن توئه؟ این چیه پوشیدی؟ تی-

شرتش را از بدنش جدا کرد و نگاهی به اسکلت متین تی

  .فریاد زن رویش انداخت

 .خیلی خوشگله، جون میده برای لحظات وحشت-

 .پیش از اینکه کوروش جواب بدهد در باز شد و وارد شدیم

ای مخمل و فرش کوچکی پوشیده شده بود. هالبی با مبل

 .رو به سمتمان آمدپسری خوش

 .سالم. من توکلی هستم، گیم مستر شما-

-FATME 
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**** 

  .با کوروش و متین دست داد و تعارف کرد بنشینیم

 .وقتی نشستیم نگاهی به اطراف انداختم

  .هیچ چیز برای ترسیدن وجود نداشت

آقای توکلی شروع به تعریف داستان اتاق فرار کرد و من 

  .تازه متوجه شدم اتاق فرار مربوط به فیلم حلقه است

 .دانستمکل جریانش را می

به کوروش نگاه کردم که به صدف و متین چشم دوخته بود 

با دقت و هیجان به آقای توکلی گوش  و به آنها که

  .خندیددادند، میمی

های آقای توکلی که تمام شد به هر کدام از ما چهار حرف

 .بند دادندچشم

بندها را زدیم و من سعی کردم با دستم کوروش را چشم

پیدا کنم، ولی وقتی پیدایش کردم ما را راهنمایی کردند 

  .که وارد یک اتاق شویم. متین خندید
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 بند رو برداریم دیگه؟ آقا بریم اون تو باید چشم-

  .صدای آقای توکلی را شنیدم

  .بله-

وارد اتاقی شدیم و در پشت سرمان بسته شد. سریع 

زمان بقیه هم چشم بندها را بندم را برداشتم و همچشم

  .برداشتند

 .هایش را به هم کوبیدمتین دست

 خب از کجا شروع کنیم؟ -

 .ب نداده بود که صدای تلویزیون بلند شدهنوز کسی جوا

فیلم حلقه در حال پخش شدن بود و من خودم را کنار 

 .کوروش کشیدم و به هر جایی نگاه کردم جز تلویزیون

ی انتخابی فیلم که تمام شد صدای زنگ موبایل بلند تکه

  .شد

کوروش به سمت میز کوچکی که کنار تلویزیون قرار داشت 

  .ترفت و آن را برداش

پیام اومده، شصت دقیقه فرصت داریم از اینجا بریم -

 .بیرون
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  .متین خندید و صدایش را کلفت کرد

کس جنازمون رو واال مثل اون دختر تو چاه میفتیم و هیچ-

 .کنهپیدا نمی

  .صدف محکم به بازویش کوبید

 .بس کن-

  .کوروش به سمت میز چند کشوئه که کنار اتاق بود رفت

  .کنیمبهتره شروع -

 .هر کدام یک سمت دیوار را گشتیم

کنار دیوار درب آهنی کوچکی دیدم که قفل رمزدار 

 .داشت

کنم باید این قفل رو باز کنیم تا بتونیم ها فکر میخب بچه-

  .بریم اتاق بعدی

  .صدای صدف بلند شد

  .ستاینجا یه سری مجله-

  .متین از سمت دیگر اتاق صدا بلند کرد

د تا نقاشی، بیچاره نقاشیشم خوب نبوده، جا هم چناین-

  .خط خطی کرده
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  .کوروش به سمت متین رفت و من رفتم سراغ صدف

  .بار، دوبار، هیچ چیز پیدا نکردمها را ورق زدم، یکمجله

  .کوروش و متین کنارمان آمدند

 چیزی پیدا کردید؟ -

  .نه-

  .ها را سمت من گرفتکوروش یکی از نقاشی

 بینی؟ می چیزی تو این-

  .من و صدف کمی نگاهش کردیم، ولی چیزی نفهمیدیم

ها بودیم که پنج دقیقه مشغول چرخاندن صفحات نقاشی

صدف کاغذی را که دست کوروش بود قاپید و دستش را 

  .روی خطی گذاشت که واقعا فرقی با بقیه نداشت

 .جا چهار تا عدده که طراحی شدهاین-

  !ببینید

  .نمان داد تازه متوجه شدیموقتی اعداد را نشا

  .متین بلند خندید

  .جاستاگر هنر خوندن تو یه جا به درد بخوره، همین-

  .صدف قهرآلود اخم کرد

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

775 
 

کوروش به سمت در رفت و اعداد را وارد کرد و قفل باز 

 .شد

در را که هول داد چراغ خاموش شد، متعجب به اطراف نگاه 

  .کردم

 چی شد؟ -

در باز شده بود نور قرمز روی زمین  از راهرویی که پشت

  .افتاد

  .بیاید برید تو-

 .همه وارد راهرو شدیم و در پشت سرمان بسته شد

N.Najmi 
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های یک دیوار راهرو چوب کاری شده بود، ولی به فاصله

 .معین درهای آهنی کوچکی قرار داشت

سمت یکی از درها رفتم و آن را بیرون کشیدم و با چیزی 

  .که دیدم جیغ بلندی کشیدم

 .کوروش به سمتم دوید و متین سمت کشو رفت
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در اصل آن در نبود، بلکه مثل کشوهای سردخانه مخصوص 

جنازه بود و داخل کشویی که من بیرون کشیدم یک 

  .که چشم داشت و انگار زل زده بود به منجمجمه بود 

 از این ترسیدی؟ -

  .خندیدمتین جمجمه را روی هوا گرفته بود و می

  .کوروش اخم کرد

  .بذار سر جاش-

  .رو به من کرد

 خوبی؟ -

 .انتظارش رو نداشتم، برای همین ترسیدم-

  .متین جمجمه را در کشو گذاشت

  .همینش قشنگه-

بیه شده نگاهی انداخت و به کوروش به شش کشوی تع

طرف دیوار مقابل که یک تابلوی نقاشی تعبیه شده بود 

 .رفت

  .همه جلوی نقاشی جمع شدیم

 .متین روی تابلو دست کشید
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  .کشن ایناچقدر نقاشی می-

 .صدف خندید و با دقت به نقاشی نگاه کرد

ها خاموش شد و من که تازه حالم خوب شده یک باره چراغ

 .به کوروش چسبیدم بود ترسیده

از انتهای راهرو صدا بلند شد، میان تاریکی شبحی سفید 

  .پوش با سر و صورتی سیاه نزدیک شد

 .ها روشن شد، صدف به متین چسبیده بودچراغ

شبح که برای یک ثانیه در تاریکی فرو رفته بود ده قدم 

  .تر شده بود و دو قدم با ما فاصله داشتنزدیک

 .و عقب رفتم از کوروش جدا شدم

چراغ خاموش شد و هنوز روشن نشده بود که دستی دستم 

  .را گرفت. جیغ زدم

  .چشمات رو باز کن، تموم شد-

خندید و صدف کوروش روبرویم ایستاده بود، متین می

  .پریده از بازوی متین آویزان بودرنگ

  .دستم رو گرفت-

 .متین جوابم را داد
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اونا دست بزنیم، نه اونا به  کوروش بود، نه ما حق داریم به-

  .ما

 .نفس عمیقی کشیدم و با پاهای لرزان سمت نقاشی رفتم

  .بیاید زودتر از اینجا بریم بیرون-

  .باز هم جلوی نقاشی جمع شدیم

هر چه به تصویر زن نگاه کردیم هیچ چیز عجیب و غریبی 

  .ندیدیم

بعد از ده دقیقه سکوت کوروش به سمت کشوها رفت و و 

  .اره به نقاشی نگاه کرددوب

 .بیاید هنری نگاهش نکنیم-

  .متین نگاهی به نقاشی انداخت و شانه باال انداخت

 مثال باید از دید یک خلبان به نقاشی نگاه کنیم؟-

های لباس زن زد و من شروع به شمردن دکمهاو حرف می

  .کردم

  .ی چهارم افتاده بودگردنبندش روی دکمه

و از سمت راست شمردم و کشوی  به سمت کشوها رفتم

  .چهارم را بیرون کشیدم، پر از استخوان بود
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ها را جا به با انزجار دستم را در کشو فرو بردم و استخوان

جا کردم و پیدایش کردم. یک کلید به یک زنجیر وصل بود 

 .شدکه انتهای زنجیر به یک حلقه ختم می

N.Najmi 
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کوروش کنارم ایستاد و متین کلید را از من گرفت و لبخند 

  .زد

  .دختر باهوش-

  .صدایش را پایین آورد

  .دیم دست صدفولی این رو می-

  .متعجب به کلید و بعد به متین نگاه کردم

 .صدف گرفتچشمک ریزی زد و کلید را سمت 

  .صدف از تابلو فاصله گرفت

 کنه؟ خب حاال این کجا رو باز می-

 .همه به هم نگاه کردیم

  .کوروش به انتهای راهرو رفت و صدایش را بلند کرد
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  .جا یه دره، ولی اصال جای کلید ندارهاین-

  .متین صدایش را بلند کرد

  .جا بازش کنیمپس باید از همین-

زده اتاق شدیم که صدف هیجان دوباره مشغول وارسی

  .فریاد زد

  .روی کشو رمز الکترونیکیه-

  .متین به سمتش رفت

  .ولی ما یه کلید داریم-

متین با خنده کلید را از صدف گرفت و زیر و رو کرد و 

 .سراغ حلقه رفت

 .داخل حلقه یک عدد شش رقمی بود

کوروش حلقه را گرفت و عدد را وارد کرد و صدای در 

  .ی راهرو بلند شد و کمی باز شدانتها

  .کوروش چشم از حلقه برنداشت

  .عجیبه، تاریخ امروزه-

  .متین کلید را گرفت و دوباره به صدف داد

رفتیم به هم من و کوروش در حالی که به سمت در می
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 .نزدیک شدیم

  .کوروش زمزمه کرد

  .دم این کلید یه ربطی به سورپرایز متین دارهقول می-

 .در را باز کردمتین 

کنم همون دریه که آیتم زنده ازش استفاده کرد تا فکر می-

  .ترک کنهعسل رو زهره

نگاهی به راهرو انداختیم، مثل کانال کولر بود و واقعا 

 .توانستیم وارد آنجا شویمنمی

ای که در اتاق اول پیدا کرده بودیم و دست صدای گوشی

  .کوروش بود بلند شد

  .دپیام را باز کر

  .تونه بره تونوشته فقط یه نفر می-

  .در کمال ناباوری صدف دستش را بلند کرد

 .رممن می-

  .متین سر تکان داد و من دستش را گرفتم

 مطمئنی؟ -

صدف خندید و وارد کانال شد، تا سرش را برگرداند که ما 
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 .را ببیند در بسته شد

  .ترسیده محکم به در کوبیدم

 خوبی؟ -

  .پیچید اشصدای خفه

  .آره. بذار ببینم اینجا چیه-

  .با ما حرف بزن -

  .کمی در سکوت گذشت که صدایش بلند شد

 .جا یه دره که روش نوشته باز کناین-

  .کنارشم یه قفل الکترونیکیه

 .به همدیگر نگاه کردیم

  .متین صدایش را بلند کرد

  .بگرد ببین چیز دیگه ای اونجا نیست-

 

  .صدف بلند شدکمی گذشت و صدای 

  .نه-

  .کوروش کمی فکر کرد و نزدیک در شد

 صدف دقیقا روی در چی نوشته؟ 
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  .باز کن-

کوروش موبایلش را درآورد و نفهمیدم چه چیزی را حساب 

 .کندمی

  .گم وارد کن ببین باز میشهصدف اعدادی که می-

  .باشه-

کوروش شروع به گفتن اعداد کرد و وقتی تمام شد صدای 

  .صدف بلند شدجیغ 

  .باز شد-

  .ولی نیازی به گفتنش نبود

 .درب جلوی ما هم باز شده بود

 .تک تک وارد شدیم
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آرام خودمان را به صدف رساندیم. متین پیشانی صدف را 

 د بوسی

  .ها باید از شما یاد بگیرنآفرین خانم شجاع من. بعضی-
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 .هم خنده ام گرفت و هم اخم کردم

  .خوبه یه بار ترسیدم-

داد تا باز شود با دست دیگرش در حالیکه در را فشار می

 .عدد دو را نشانم داد

بخار پر فشار از در بیرون زد و با دیدن یک سر که موهایش 

من و صدف همزمان جیغ زدیم و روی صورتش ریخته بود 

  .متین خودش را عقب کشید

 .خاک بر سرت مرتیکه، زهره ترک شدم-

 .ام گرفتبا وجود ترس از لحنش خنده

  .تا تو باشی بقیه رو مسخره نکنی-

  .جوابم را نداد و سرش را کمی داخل برد

ها اینجا یه چاهه، یه نردبون هم هست. باید بریم بچه-

  .پایین

وع به پایین رفتن کرد. حس کردم از پشت سرم خودش شر

باد سردی وزید، روبرگداندم و با دیدن شبح که اینبار دور 

اختیار جیغ دهانش خونی بود خودم را جلو کشیدم و بی

  .زدم
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ها شروع به خاموش و روشن شدن کرد و من دست چراغ

  .کوروش را گرفتم

  .زود باشید از اینجا بریم-

م پایم را روی نردبان گذاشتم و دو پله وقتی لب چاه رسید

پایین رفتم که سر شبح از ورودی بیرون آمد و صدای 

فریادش در چاه پیچید و با صدای جیغ صدف ادغام شد. 

  .محکم نردبان را چسبیدم و صورتم را به دیوار چسباندم

خواست هر چه زودتر لرزید و دلم میواقعا تمام وجودم می

  .مجا بیرون برواز این

  .صدایم را بلند کردم

متین بالیی به سرت بیارم که داغ ازدواج با صدف به دلت -

  .بمونه

  .اش در چاه پیچیدصدای خنده

 .ها را پایین رفتیمآرام پله

 .آخرین نفر بودم که پایم به زمین رسید

 .صدای صدف پیچید

  .بینهچشم چشم رو نمی-
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 .یک لحظه اتاق روشن شد

آیتم زنده به دیوار بود و یک تخت  دو نقاشی از صورت

  .ی اتاق و یک کمدگوشه

  .چراغ خاموش شد

  .دیدمجا را نمیآنقدر تاریک شد که هیچ

ها آنقدر زیاد شد که سرعت خاموش روشن شدن چراغ

  .چشم بستم. متین فریاد زد

  .آقا بس کن، چشمم شده مثل فالشر-

ف دیدم و در یک لحظه که چشم باز کردم شبح را کنار صد

 فریاد زدم 

 .صدف مراقب باش-

صدای جیغ صدف همزمان شد با خاموش شدن چراغ. 

  .دوباره روشن شد و شبح روی تخت ایستاده بود

  .باز متین فریاد زد

 شما چند نفرید یا اداش رو درمیارید؟  -

ی کوروش پیچید و من عصبی صدایش را صدای خنده

 .دنبال کردم
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تی چراغ روشن شد صورت آیتم پایم به چیزی خورد و وق

  .را زیر پایم دیدم

برای یک آن قلبم ایستاد، باال پریدم و با تمام توان جیغ 

 .زدم
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شدن هایم را گرفت و اینبار بعد از روشن کوروش شانه

  .چراغ، دیگر خاموش نشد

  .کوروش اخم آلود به متین نگاه کرد

 

اگر عسلم باهات کاری نداشته باشه، من در خدمتت -

  .هستم

 

  .متین خندید

 

 آقا به من چه اینا ترسو تشریف دارن؟ -
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 .آمدصدای صدف در نمی

که میان دستان کوروش می لرزیدم دنبالش در حالی

 .گشتم

 

به سینه ایستاده بود و رنگ به رو دست چسبیده به دیوار

  .نداشت

  .رو به متین کردم

 

خواستی ببین، رنگش شده مثل گچ دیوار، اینطوری می-

 سورپرایزش کنی؟ 

 

  .صدف با شنیدن حرف من صاف ایستاد

 

 چه سورپرایزی؟ -

 

  .متعجب به او نگاه کردم

  .متین قهقهه زد

 

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

789 
 

  .ببینش، عین خودمه-

 

  .صله گرفتکوروش از من فا

 

 .زود باشید بیست دقیقه بیشتر وقت نداریم-

 

 .هر کدام به سمتی رفتند و من به سمت کمد رفتم

 .اولین معما را پیدا کرده بودند و مشغول حلش بودند

  .شدم. نور اتاق خیلی ضعیف بودبه کمد نزدیک می

ی های آویزان شدهدر کمد را باز کردم و با دیدن لباس

 .کنمجا چیزی پیدا نمیشبح فهمیدم آن

یک باره چراغ کمد روشن شد و صورت شبح از بین 

 .ها بیرون زدلباس

به سرعت و جفت پا عقب پریدم، ولی دیگر صدایم در 

 .آمدنمی

خواست هایم گذاشتم، واقعا دلم میدو دستم را روی لب

  .گریه کنم
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کوروش از پشت سر بغلم کرد و من به جای خالی سر شبح 

  .ندمخیره ما

 

  .تو رو خدا از اینجا بریم-

 

  .یک گوی را جلوی من گرفت

 

  .اولیش رو پیدا کردیم-

 

  .دنبالش رفتم تا زودتر معماها را حل کنیم و برویم

اش فرو رفته روی زمین یک چهار گوش بود که چند تکه

  .بود

 

  .کوروش گوی را باال گرفت

 

 .و پیدا کنیمخوره رباید چیزی که به این جاهای خالی می-

 

گوی را در گودی گوی مانند زمین گذاشت و زیر چراغ 
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  .روشن شد

  .متین لبخند زد

 

  .اشبریم دنبال بقیه-

 

یک مثلث زیر تخت و یک مستطیل در کمد بود. ولی هر 

ای که شبیه کف دست و انگشت باشد را چه گشتیم شی

  .پیدا نکردیم

  .ده دقیقه به پایان بازی مانده بود

  .ن کالفه چرخیدمتی

 

  .از باختن متنفرم-

 

 .دور خودش چرخید و صدف خندید

متین یک باره ایستاد. جلو رفت و خم شد و دستش را 

جای کف دست گذاشت و صدای تق از داخل کمد بلند 

 .شد
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 .ها را عقب زد. متین خندیددر کمد باز شد و کوروش لباس

 

  .بفرمایید، این هم ورودی شبح محترم-

 

ز در پشت کمد بیرون رفتیم و وارد اتاقی شدیم که همه ا

 .فقط یک تلویزیون داشت

ی انتهایی فیلم حلقه پخش تلویزیون روشن شد و صحنه

 .شد

 توانم به خانه بروم، نفس راحتی کشیدماز اینکه می

N.Najmi 
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[7:19:05 PM]عقشقت را دار می زنم: 
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ی صدف حلقه فیلم که تمام شد متین دستش را دور شانه

  .کرد

 بریم؟ -
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  .صدف لبخند زد

  .بریم-

  .همه به سمت خروجی رفتیم که صدای متین بلند شد

  .وایسا-

  .صدف به متین نگاه کرد

 چرا؟ -

  .من که چیزی نگفتم-

  .های متین بسته بود، ولی صدایش در اتاق پیچیدلب

  .بیا اینجا-

شد را همه برگشتیم و مسیر صدا که به تلویزیون ختم می

ی خندان متین در تلویزیون دنبال کردیم. با دیدن چهره

  .همه جلو رفتیم

اش یادم کلی تمرین کرده بودم که باید چی بگم، ولی همه-

  .رفت

که کنار صدف ایستاده بود نگاه  سکوت کرد و ما به متین

 .کردیم. باز صدا از تلویزیون پخش شد

جوری بگم. میای با هم پیر بشیم؟ چه خب بذار این-
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دونم، تو فشارت بره باال من برات قرص زیر زبونی می

  .بیارم

های من رو اشتباه بخوری مسموم شی برسونمت یا قرص

  .بیمارستان

آلود به چشمانی اشک به صدف نگاه کردم که با ذوق و

ی تلویزیون خیره مانده بود و برای اولین بار عشق را صفحه

  .در چشمان متین که به او چشم دوخته بود دیدم

  .صدف با خنده زد روی پیشانی متین

 گی؟ اش از مریضی میچرا همه-

  .صدای تلویزیون ادامه داد

ی صمیمی روزهامون رو شب دوست دارم تو یه خونه -

م. دوست دارم وقتی ناراحتی اولین کسی که یادش کنی

 .میفتی من باشم

دوست دارم انقدر با هم دوست باشیم که برات جای خالی 

هر کسی که نداشتی رو بگیرم. دوست دارم مادرم باشی، 

 ام. حاضری؟ خواهرم، رفیقم، همسرم و حتی بچه

من و کوروش به صدف نگاه کردیم. صدف روبروی متین 
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هایش با اشک و لبخند سر تکان داد. متین اشکایستاد و 

  .را پاک کرد

  .کلید پیشته-

صدف با تعجب دست در جیبش کرد و کلید را درآورد. 

 .را از انتهای زنجیر بیرون آورد متین کلید را گرفت و حلقه

تازه فهمیدم چرا تاریخ حلقه برای امروز بود. حلقه را در 

  .را بوسید اشانگشت صدف کرد و آرام پیشانی

دانم، فقط حس اشک بود یا لبخند؟ بغض بود یا حسرت نمی

  .ام نشستهکردم یک حجم سنگین روی سینه

ام نشست را پاک کوروش اشکی که نفهمیدم کی روی گونه

  .کرد

 .خوشبختانه خوب تموم شد-

[7:20:42 PM]عقشقت را دار می زنم: 

Forwarded message:  
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 ۲۰۱_پارت#

 

  .سر تکان دادم. متین چرخید و رو به کوروش کرد

  .ریم که آبروریزی رو شروع کنیمخب دیگه با اجازه می-

از در بیرون رفتند. با کوروش خندید و متین و صدف 

  .تعجب به کوروش نگاه کردم

 کجا رفتن؟ -

  .دستم را کشید و به سمت خروجی رفتیم

 تو دوست داری تو این لحظات مزاحم داشته باشی؟ -

 .قطعا نه-

همراه هم سوار ماشین شدیم و از صمیم قلب برای 

 .خوشبختی صدف دعا کردم

 
* 
 

به نادیا نگاه وارد شرکت شدم. سکوت سنگین باعث شد 

 .کنم
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  .کس نیومدهانگار هیچ-

کشی راه افتادیم که در سالن جلسات به سمت اتاق نقشه

  .باز شد و عمو خارج شد

  .با دیدن ما لبخند زنان به سمتمان آمد

  .جلسه بیاید تو-

 .نادیا سوال مرا پرسید

 جلسات شرکت کنیم؟  مگه ما هم باید تو-

  .به جلو راندعمو دستش را پشتم گذاشت و 

 .فهمیدبیاید می-

  .تا وارد شدیم همه ایستادند و شروع کردند به دست زدن

 .متعجب به عمو نگاه کردم

 چی شده؟ -

  .ام را بوسیدعمو خندید و پیشانی

  .روسفیدم کردی دخترم، طرحت تو مناقصه برنده شد-

 .از خوشحالی تپش قلب گرفتم

  .نادیا بازویم را چنگ زد

  .ل، عالی شدوای عس-
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  .لبخندم جمع نمی شد

توجه چشم گرداندم تا کوروش را بابا به طرفم آمد و من بی

  .ببینم، ولی نبود

  .بابا کنارم ایستاد

  .تقلب خوبی بود-

بار نقشه را مرور کرده و دانست کوروش فقط یکمی

زد که کال او طرح تاییدش کرده، ولی حاال داشت طعنه می

  .را به من داده

  .همانطور با لبخند سرم را نزدیکش کردم

  .کنی بابا جونبرام مهم نیست چی فکر می-

  .شیدا کنارم ایستاد و دستش را جلو آورد

  .گم خانم کاردانبهتون تبریک می-

  .دستش را فشردم

  .ممنونم خانم صحرایی-

بعد از نیم ساعت که همه مشغول خوردن شیرینی و چای 

 .کردند همه سر کارمان برگشتیمبودند و خوش و بش می

N.Najmi 
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  .وارد اتاق که شدیم تلفن نادیا زنگ خورد

  .خط را آزاد کرد و از اتاق بیرون رفت

  .کمی بعد که برگشت اخم داشت

 چی شده؟ -

  .را باال رفت و سرش را در نقشه فرو بردسکو 

 .نادر میاد دنبالم-

  .ام گرفتخنده

 چته؟  خب تو-

 .ترسم برات دردسر شه عسل، دوست ندارم اذیت شیمی-

  .مداد را برداشتم و مشغول کار شدم

کنم قصد نگران من نباش، نادر مرد محترمیه، فکر نمی-

 .آزار داشته باشه که تو نگرانشی

کرد و به شهابی افتاد که زیر چشم به نادیا نگاه میچشمم 

  .متوجه حرف نادیا نشدم

 چی گفتی؟ -
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 دونی چی ازم خواسته؟ گفتم با وجود اینکه می-

  .شانه باال انداختم

کنم به مهم نیست چی خواسته، مهم اینه که فکر نمی-

  .خودش اجازه بده بیشتر از این پیش بره

دم و وقتی متوجه نگاه من شد باز هم به شهابی نگاه کر

 .سریع چشم دزدید

  .لبخند زدم و نزدیک نادیا شدم

 حواست به اطرافت هست؟ -

بدون اینکه  .وقتی نگاهم کرد، با ابرو به شهابی اشاره کردم

  .نگاهش کند سرش را پایین انداخت

  .کنمانقدر که الزمه توجه می-

  .نگران نباش

  .ام زدمچانهروی میز خم شدم و دستم را زیر 

 مطمئنی؟ -

  .اش برنداشتچشم از نقشه

  .شهبلند شو عسل، توجهش جلب می-

 .ام شدمایستادم و سرگرم نقشه
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  .ساعت ناهار که رسید نقشه را جمع کردیم و پایین رفتیم

  .در آسانسور که باز شد شهابی جلو آمد

 .ببخشید خانم کاردان، مدیریت با شما کار دارن-

  .به نادیا انداختم و لبخند زدمنگاه سریعی 

 .نادیا سرش را پایین انداخت و دو قدم عقب رفت

  .بینمتبعدا می-

  .رو به شهابی کردم

 عمو یا بابا؟ -

 .نگاه سریعی به ورودی سالن غذاخوری انداخت

  .کدوم، خودم باهاتون کار دارمهیچ-

متعجب از دروغی که گفته بود با هم از ساختمان خارج 

  .شدیم

به آن طرف خیابان که فضای سبز کوچکی داشت اشاره 

 .کرد

  .جا تردد زیادهکنید؟ اینلطف می-

همراهش به آن سمت خیابان رفتم و روی اولین نیمکتی که 

 .دیدیم نشستیم
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  .هایش را به هم ساییددست

  .باریدکالفگی از سر و رویش می

بارها عینکش را عقب زد و دوباره جلو کشید. دلم برایش 

 .سوخت

  .کنم راحت باشیدآقای شهابی، خواهش می-

 .جا شدمباز هم دست سایید و من روی نیمکت آهنی جابه

 

داشتم یک باره هوا گرم شده بود و من با پالتویی که به تن 

  .توانستم هرم آفتاب را تحمل کنمنمی

 ...خانم کاردان... حقیقتش... حقیقت-

باز هم حرفش را قطع کرد و من کالفه حرفش را ادامه 

  .دادم

 .خواید در مورد نادیا صحبت کنیدمی-
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اش سر متعجب نگاهم کرد و باز عینکش را تا انتهای بینی

  .داد

 یعنی انقدر مشخصه؟ -

  .می روی نیمکت چرخیدم تا از روبرو ببینمشخندیدم و ک

  .نه خیلی-

 .خواستم نظر ایشون رو بدونمخب... خب اول می-

  .برای همین اومدم که با شما صحبت کنم

 

 .ابروهایم باال پرید

  .صدای بوق ممتد ماشین باعث شد صدایش را نشنوم

  .وقتی صدا قطع شد در سکوت نگاهم می کرد

 پرسید؟ ، چرا از خودش نمیببخشید متوجه نشدم-

 شید؟از اینکه جواب منفی بده ناراحت می

 

  .سریع سرش را تکان داد

اشتباه نکنید، نه این که جواب منفی ایشون ناراحتم -

 .کنه، ولی من بیشتر به فکر ایشون هستمنمی

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

804 
 

اگر من درخواستم رو عنوان کنم و ایشون به هر دلیلی این 

مکاری ما براشون مشکل ساز درخواست رو رد کنه، شاید ه

 .بشه

به هر حال نه تنها در یک شرکت، که در یک سالن کار 

  .کنیممی

 

ام نظرش درست بود و من خجالت زده از قضاوت عجوالنه

  .لبخند شرمگینی زدم

من رو ببخشید آقای شهابی، فکر کردم غرورتون اجازه -

  .ده از خودش جواب رد بشنویدنمی

 

  .م کشیدابروهایش را در ه

 یعنی نظر ایشون منفیه؟ -

دونم، به من فرصت بدید تا باهاش صحبت من هیچی نمی-

 .کنم در اولین فرصت بهتون خبر بدمکنم. سعی می

 

شه فقط نظر ایشون رو بپرسید. نگید من باشه، اگر می-
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  .باهاتون صحبت کردم

 

سری به عالمت موافقت تکان دادم که نفهمیدم چطور از 

شد و روی زمین پرت شد. شتابزده و ترسیده جا کنده 

  .ایستادم و به او خیره ماندم که صدای نادر بلند شد

 چند تا چند تا؟ -

آنقدر جلو آمد که ترسیده از این که رویم دست بلند کند، 

 .دو قدم عقب رفتم

N.Najmi 

 ۲۰۴_پارت#

 

زد. حرف هایش هایش به خون نشسته بود و فریاد میچشم

برایم مهم نبود، ولی باور این شخصیت از کسی که استاد 

  .دانشگاه بود واقعا سخت بود

ی کی. از یه طرف تو من رو بگو خواهرم رو فرستادم خونه-

ی دیگه بغل اون مهندسی که جای باباته، از این طرفم با یک

  .شنویگی و گل میگل می
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  .خودش را به من رساند که شهابی میان ما ایستاد

 ... آقا مودب باش، شما اصال-

بار شهابی از ی او، ولی ایننادر بدون توجه زد روی سینه

 .جایش تکان نخورد

  .دستش را محکم گرفت و غرید

  .جا چاله میدون نیستاین-

  .این نشود رو به شهابی کردمتر از برای اینکه وضع خراب

 .برادر نادیا هستن-

ای تعجب را در نگاهش دیدم، ولی در جا برای لحظه

  .ابروهایش گره خورد

اصال مهم نیست، ایشون با برخوردشون نشون دادن قابل -

  .احترام نیستن

  .نادر زیر دست او زد و فریاد زد

 کنی؟ از کی داری دفاع می-

  .کرد با انگشت به من اشاره

 ... این خانوم ارزشش رو نداره، صد نفر رو تو آب نمک-

  .بغض کرده و مچاله شده بودم
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انداخت و شد نگاه بدی به ما میهر که از آنجا رد می

  .رفتمی

باره عقب عقب کشیده شد و من مبهوت به او که یک

 .رفت خیره ماندمسکندری خوران عقب می

  .زه متین را دیدممحکم به درخت کوبیده شد و من تا

  .ی نادر را گرفت و روبرویش ایستادیقه

زنی قشنگ دو دو تا چهار تا کن ببین اصال وقتی حرف می-

  .ی دهنت هست یا نهها اندازهاون حرف

نادر زیر دست متین زد و متین مجال نداد و مشت 

 .ی او نشستمحکمش روی چانه

 .سر نادر که برگشت تمام صورتش غرق خون بود

  .پای من به سمتشان دویدشهابی هم

  .دست متین را گرفت و عقب کشید

ی کافی کنم ولش کنید. به اندازهآقا متین خواهش می-

  .آبروریزی شده

تا آن لحظه متین را آنقدر عصبی ندیده بودم، ولی با همان 

  .صورت سرخ شده از خشم به شهابی لبخند زد
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  .چشم، فقط یه لحظه به من فرصت بدید-

 .اش را مرتب کردبه سمت نادر رفت و یقه

  .کرداش را پاک مینادر با دستمال بینی

  .تمام پیراهن کرم رنگش از خون قرمز شده بود

ی اول که دیدمت آقای مثال با شخصیت، از همون دفعه -

فهمیدم ته اون رفتار مثال متینت یه آدم سطح پایین 

نشون بده، ولی  زنه که یه خودیفرهنگ داره وول میبی

  .جاش رو اشتباه انتخاب کردی

  .یک دفعه نادر را جلو کشید و میخکوب نگاهش کرد

فقط یه بار دیگه، هر جایی، با هر کسی، تو هر شرایطی -

  .کنم اسم عسل یادت برهببینمت، کاری می

  .عقب رفت و چرخید سمت شهابی

 خب داداش، کجا بودیم؟ -

 .همراهش بروم با ابرو به من اشاره کرد که

N.Najmi 

 ۲۰۵_پارت#
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ی او، از نیم نگاهی به نادر انداختم و ترسیده از نگاه خیره

 .روبرویش رد شدم

  .همراه متین و شهابی به سمت شرکت رفتیم

  .کرد شهابی در ساختمان را باز

 کنید؟ شما اینجا چیکار می-

با کوروش بودم، خدا رو شکر اون زودتر رفت باال، واال االن -

 .زدیمداشتید حلوای آقا نادر رو هم می

 .بردیم خداییچه حظی هم می

شهابی خندید، ولی من هنوز دست و پای لرزانم را به 

  .کشیدمسختی جلو می

کرده جلو در ورودی  جلوی آسانسور که رسیدیم نادیا را کز

  .سالن غذا خوری دیدم

  .سریع جلو رفتم

 چی شده؟ -

 .سرش را باال آورد

  .تمام صورتش خیس از اشک بود

  .اش در البی پیچیدیک دفعه بغلم کرد و صدای گریه

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

810 
 

 .پشتش را نوازش کردم

 چطوری فهمیدی؟ -

  .زدکرد و حرف میسکسکه می

  .از... از اینجا دی... دیدمتون-

  .رش را در گردنم فرو بردس

  .حرفای بدی زد؟ ببخشید عسل، ببخشید-

  .نفهمیدم متین و شهابی کی کنار ما آمدند

 .خودت رو ناراحت نکن نادیا-

  .رفتار برادرت هیچ ربطی به تو نداره

نادیا از من جدا شد و زیر چشم نگاهی به شهابی انداخت و 

  .اش شدت گرفتگریه

با دیدن کوروش دست و پایم را گم در آسانسور باز شد و 

 .کردم

  .ی کوروش زدمتین مهلت نداد، جلو رفت و روی شانه

  .بابا کجایی تو؟ یه ساعته اینجا منتظرتم-

اش بین ما های کوروش زیر ابروهای به هم گره خوردهچشم

کرد ثابت چرخید و روی صورت نادیا که هنوز گریه می
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  .ماند

 چی شده؟ -

  .گشتم که قابل باور باشدای میدنبال قصهگیج و سردرگم 

 .دستی کردمتین پیش

هیچی، نادیا خانوم دلش برای مامانش تنگ شده، آقا -

داد که عسل عین اجل معلق مسعود داشت دلداریش می

  .افتاد وسطشون و نذاشت آبروریزی کنن

  .منم اومدم کمک عسل که تو اومدی

  .ت کردکوروش دستش را باال آورد و متین سکو

کنید، یا همین االن یکیتون جریان رو واو به واو تعریف می-

 .رم دنبالش که بفهممیا می

  .شهو وقتی بفهمم خوب نمی

  .رو به من کرد

 .لرزیدرنگ لبت کبوده، داری می-

N.Najmi 
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 .رو به نادیا کرد

با شناختی که از تو دارم محاله اینطور وسط جمع گریه -

 .کنی

  .چرخید سمت شهابی

 .سر تا پات خاکیه-

  .متین باال پرید و داد زد

 من چی داداش؟ من چی؟ -

  .اش را مرتب کرد و صاف ایستادیقه

 .منم روانشناسی شخصیت کن-

  .وتی ندادممطمئنم مثل این تازه کارها س

  .کوروش پوزخند زد

زنی یا از چیزی خیلی خوشحالی یا وقتی زیادی حرف می-

  .خیلی ناراحت

  .خوریاآلنم داری مغز من رو می

خوشحال که نیستی، زیاد حرف زدنت رو بذاریم کنار 

ات که بیرون زده و پیشونی سرخت، یعنی های شقیقهرگ

 .هم عصبی هستی، هم ناراحت
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 .ین افتاد و به من نگاه کردهای متشانه

  .کوروش عقب رفت و صدایش را باال برد

  .یکیتون حرف بزنه-

افتاد به هم خوردن زدم حداقل اتفاقی که میاگر حرف می

  .دوستی من و نادیا بود و از دست رفتن کار نادیا

هر چند که همین االن هم شک داشتم که نادر اجازه دهد 

  .ادامه دهدکه نادیا به کارش در شرکت 

صدای شهابی که بلند شد، من و نادیا چشم به لب هایش 

  .دوختیم

برادر خانم کاشفی من رو با خانم کاردان دیدن و براشون -

  .سوء تفاهم شد

  .خوردابروهای کوروش بیشتر از آن گره نمی

  .چه سوء تفاهمی-

شهابی نیم نگاهی به من انداخت و من سعی کردم با اشاره 

  .م، ولی او ادامه دادساکتش کن

 ...فکر کردن من با خانوم کاردان... واال-

  .شدرنگ کوروش کم کم سرخ می
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 .سریع دستش را گرفتم

  .دستم را پرت کرد و رو به متین کرد

  .تو که انقدر ادعای دل و جرات داری حرف بزن-

متین ابرو باال انداخت و دوباره روی جدی و کمیابش باال 

  .آمد

  .ارم، واال االن بینی نادر سرجاش بودادعا ند-

اهمیت به او صدای هق هق نادیا بلند شد، ولی کوروش بی

  .فریاد زد

  .چی گفته؟ مثل آدم حرف بزن-

 به عسل توهین کرده؟ 

  .کدام جرات نکردیم حرف بزنیم، حتی متینهیچ

های بلند سمت کوروش، شهابی و متین را عقب زد و با قدم

  .در رفت

  .آمد کنارممتین 

ی دارش فاتحه جلوش رو نگیری باید بری پای چوبه-

  .بخونی؛ از من گفتن

به سرعت دویدم و پیش از این که سوار ماشینش شود 
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  .صدایش زدم

  .کوروش، صبر کن-

ی سوار شد و ماشین را روشن کرد. مشت کشیدم به شیشه

و توجه گاز داد و ماشین از جا کنده شد. گرد پنجره و او بی

 خاکی که در هوا پخش شد دیدم را تار کرد

N.Najmi 
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لرزان روی جدول جوی نشستم و به مسیری که رفت خیره 

  .ماندم

  .دانستم باید چکار کنمنمی

  .ق زدشد نزنی که از کنارم رد می

  .مد شده دخترا دنبال پسرا میدوئن-

توجه به او سعی داشتم راهی پیدا کنم تا حداقل نادر را بی

از هر جایی که ممکن بود کوروش آنجا پیدایش کند دور 

  .کنم

  .متین کنارم ایستاد
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 خونشون رو بلده؟ -

  .ناامید شانه باال انداختم

  .دونمنمی-

 دونی؟ تو چی می-

 کار کنم؟ بگو االن چی هیچی، فقط-

  .اش را به چشمانم دوختنگاه جدی

 نگران نادری یا کوروش؟ -

  .عصبی فریاد زدم

  .نادر بره به جهنم-

  .از جایش بلند شد

  .تو برو خونه، نادیا رو هم ببر. من کوروش رو میارم-

 .سریع از جا بلند شدم

 قول؟ -

بکند، ولی خواهد دانستم چکار میقول متین قول بود، نمی

  .دهدمطمئنم بودم کاری را که بخواهد انجام می

  .دستش را روی صورتم کشید

 .قول خواهرم-
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 .وارد شرکت شد و من به خیابان پر تردد نگاه کردم

گفتم به نادر خبر دهد که کوروش دنبالش باید به نادیا می

 .گرددمی

به سمت شرکت که رفتم متین سریع بیرون آمد و 

  .کرد فریاد زدبرای تاکسی دست بلند میهمینطور که 

در رو  .کس جز صدف خونه نیستبرو خونه، هیچ-

 .کس باز نکنهیچ

  .سوار شد و من وارد شرکت شدم

شهابی در حال صحبت با نادیا بود و تمام صورت نادیا سرخ 

  .شده بود

  .وقت دل دادن به دل نادیا را نداشتم

  .نادیا بیا بریم-

  .کرد و به سمتم آمدسریع خداحافظی 

  .ها رو بیارممیرم کیف-

 .من تو ماشینم-

ها را روی صندلی عقب انداخت. هم نادیا نشست و کیف

 .هایش سرخ بود. راه افتادمصورتش و هم چشم
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  .با نادر تماس بگیر-

 برای چی؟ -

 .برای اینکه کوروش رفته سراغش-

وروش دونه یا نه، ولی از کدونم آدرسش رو میاصال نمی

  .بعید نیست

  .پیچیدم به خیابان اصلی و پا روی گاز گذاشتم

ی آخر توانستم از چراغ سبز عبور کنم. نفس راحتی لحظه

  .کشیدم، اعصاب ترافیک را نداشتم

  .گم تماس بگیرمی-

 آخه زنگ بزنم بگم کوروش داره میاد سراغت فرار کن؟ -

 .رویش را برگرداند و شیشه را پایین کشید

  .تونه از خودش دفاع کنهس، اون مینتر-

توجه به حال خراب نادیا فریاد آنقدر عصبی بودم که بی

  .زدم

خواد گم تماس بگیر. یه جوری بکشش بیرون، نمیمی-

  .بگی کوروش دنبالشه
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  .اش را درآوردکیف را از صندلی پشت برداشت و گوشی

 .ستفایدهبی-

N.Najmi 
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  .شماره را گرفت و گذاشت روی بلندگو

  .هر چه زنگ خورد نادر جواب نداد

  .قطع کرد و من عصبی مشت کوبیدم به فرمان

  .نگران نباش عسل-

  .کوروش عصبی بود-

و تاب افتاده.  ایه، االن هم از اون تبعصبانیت نادر لحظه-

مطمئن باش کوروش که بره سراغش با صحبت کردن 

 .کننمشکل رو حل می

رفتم، شاید امیدوار بودم وقتی تا جای ممکن سریع می

 .رسم کوروش را ببینممی

  .جلوی در پارک کردم

  .وارد خانه شدیم و یک سر به اتاق صدف رفتم
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  .از روی تخت بلند شد

 خوبی؟ -

  .دجلو آمد و بغلم کر

  .خیلی ترسیدم عسل-

  .عقب کشیدم

 من خوبم، با متین حرف زدی؟ -

  .آره-

 کوروش رو پیدا کرده بود؟ -

 .رفت سراغ آقا نادرداشت می-

نگاهی به نادیا که سرش را پایین انداخته بود کرد و رفت 

  .سمتش

 .ناراحت نباش نادیا، لطفا-

ن نادیا روی صندلی کوچک میز آرایش نشست و چشم به م

 .دوخت

تابی و نگرانی تپش قلب گرفته بودم، ولی حال نادیا از بی

 .بدتر از من بود

کردم، اگر صدف در مقابل دوستان و احساسش را درک می
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ی همکارانم رفتاری دور از شأن و شخصیت یک خانواده

  .شدداد، واقعا باعث خفتم میاصیل نشان می

  .روبرویش روی زمین نشستم

 کس رفتار نادر رویزم، مطمئن باش هیچقربونت برم عز-

  .نویسهپای تو نمی

  .کالفه دستی میان موهایش کشید و صاف نشست

 .کنهشه، اینه که نگرانم میبعد از این چی می دونمنمی-

نگرانی من هم در مورد نادیا همین بود، ولی شانه باال 

  .انداختم و خندیدم

  .ذارم اتفاقی بیفتهنمی-

دونم نادر لجاجتش رو از رو دوست داره و میمادرت من 

رم و روی فیروزه خانم کار مادرت به ارث برده. پس می

  .کنممی

  .بندی زد و به ساعتش نگاه کردلبخند نیم

 به نظرت کوروش تونسته نادر رو پیدا کنه؟ -

صدف به سمت تختش رفت و نشست و من میان آن دو، 

  .دقیقا روی گلبرگ سرخ فرش ایستادم
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  .صدف جواب نادیا را داد

 .کوروش هم پیدا نکرده باشه، متین پیداش کرده-

 .رو به نادیا کردم

 به متین آدرس دادی؟ -

  .آره، هم خونه و هم محل کارش-

 .سری تکان دادم و کالفه از اتاق بیرون رفتم

N.Najmi 
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ی کوروش کردم. شمارهدور خودم چرخیدم، باید کاری می

ی متین را گرفتم و او هم را گرفتم و جواب نداد. شماره

  .جواب نداد

های با دلشوره طول و عرض سالن را طی کردم و تعداد گل

بار، سه بار، ده بار. چشم از گوشی قالی را شمردم. یک

  .داشتمبرنمی

رسید و صدای صحبت کردن نادیا و صدف به گوش می

  .گفتندفهمیدم چه مینمی
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با باز شدن در روی گل هفتم ایستادم و با دیدن بابا که وارد 

  .شد دور زدم و باز شمردمخانه می

 چته؟-

 .بدون اینکه نگاهش کنم سالم کردم

  .جوابم را داد و روبرویم ایستاد

ا برای صدمین بار بشمرم. عصبی نتوانستم گل چهارم ر

  .نگاهش کردم

  .کنار بابا برو-

  .متعجب نگاهم کرد

 کنی؟ کار میچی-

 .شمرم. لطفا برو کنارگل می-

خودش را کنار کشید و من پایم را روی گل چهارم گذاشتم 

  .و بابا قهقهه زد

 کوروش ولت کرد؟ -

  .متعجب به صورت خاندانش نگاه کردم

 شد؟کرد آنقدر خوشحال میش رهایم مییعنی اگر کورو

 کردم؟ برایش مهم نبود که من چه حسی پیدا می
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  .چرخیدم و رو روبرویش ایستادم

 کنه؟ حالت میاین خوش-

  .دستش را میان موهایش فرو برد

  .دادتر نشان میاش او را جذابهای خاکستریرگه

 کنی؟ای رو پیش بینی میمگه اتفاق دیگه-

  .رفته با مادرت چیکار کرد، من که یادم نرفتهتو یادت 

هایم آنقدر روی هم ساییده شد تا فکم درد گرفت. دندان

  .ادامه داد

  .خوام ضربه بخوری دخترم، ولی خودت خواستینمی-

  .به سمت اتاقش رفت و من صدایم را بلند کردم

 کنی؟ تو باور می-

  .چرخید و به سمتم آمد

 چی رو؟ -

  .گی رودر مورد کوروش می چیزهایی که-

 .شانه باال انداخت

 من نگفتم، یادت رفته هر دو حرف مادرت رو باور کردیم؟ -

  .پوزخند زنان جلو رفتم
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کنم تو باور کردی برای اینکه دوست داشتی فکر می-

کشتن مامان رو موجه جلوه بدی، و من باور کردم چون 

  .احمق بودم

های بلندش را روی مژهی آنقدر نزدیک شد که حتی سایه

  .دیدمهایش میگونه

تونی کاری خب اثبات این کاری نداره، خیلی راحت می-

بکنی که بفهمیم مادرت دروغ گفته یا کوروش دروغ 

  .گهمی

هر چند که من مطمئنم، سپیده هر چیزی بود جز 

  .دروغگو

دهان باز کردم که بپرسم چه کاری که متوجه منظورش 

 .شدم
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  .کردمیخیره نگاهم 

 صدای گوشی بهتم را شکست

 .، متین بودیورش بردم سمت گوشی

  .بابا به سمت اتاقش رفت و من خط را آزاد کردم

 جانم متین؟ -

  .ایمچند دقیقه دیگه خونه-

 کوروش باهاته؟ -

  .هر دو-

 حالشون خوبه؟ -

  .خوب خوب-

  .زده به اتاق صدف رفتمگوشی را قطع کردم و هیجان

 .ندارن میا-

  .نادیا خندان به طرفم آمد
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 حل شده؟ -

  .دونم هر دو خوبندونم، فقط مینمی-

نادیا نفس راحتی کشید و صدف خندید و من هنوز به 

 .کردمحرف بابا فکر می

ها فریبم داده بود، با وجود که بابا این سالبا تمام این

ام کرد پیشنهادش وسوسهقساوتی که این روزها خرجم می

  .کرد

 .رفتمید به اتاق کوروش میبا

بار هم که شده همه چیز را به بابا و رفتم و برای یکمی

  .کردمخودم ثابت می

هایم دوبار تا جلوی در رفتم و برگشتم، ولی نهایتا شک

سره به ی باال و یکغلبه کرد و من دوان و پابرهنه به طبقه

 .اتاق کوروش رفتم

ز بگردم، ذهنم را زیر و دانستم باید دنبال چه چیدقیقا نمی

خواستم را در رو کردم و چند دقیقه بعد چیزی که می

  .ها سرازیر شدمجیب شلوارم پنهان کردم و از پله

در خانه باز بود، کوروش تکیه زده به در به اطراف نگاه 
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  .کردمی

  .با دیدن من جلو آمد

سریع به سمتش رفتم و صورتش را نگاه کردم. کوچکترین 

 .ای روی صورتش نبودهاثر ضرب

نفس راحتی کشیدم، ولی وقتی چشمم به ابروهای درهم 

  .و صورت غمگینش افتاد، قلبم فرو ریخت شده

 اتفاقی افتاده؟ -

خیره نگاهم کرد، از حالت نگاهش ترسیدم و قدمی عقب 

  .رفتم و فقط توانستم اسمش را زمزمه کنم

شد دستش را روی صورتش کشید و انگشت هایش قالب 

  .دور گردنش

  .بریم پایین-

  .صدایش خش داشت و حق داشت

کردم، امروز اگر از اول من آنقدر با نادر راحت برخورد نمی

ها را داد که وسط خیابان آن حرفبه خودش اجازه نمی

 .بزند

N.Najmi 
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 .ها پایین رفتمبه دنبالش از پله

رفت، آنقدر آرام که حس کردم درد آهسته پایین می

  .دارد

 .دستش را گرفتم که دستش را کشید

از برخورد تندش حجم بزرگی از ترس، بغض و نگرانی در 

  .ام نشستسینه

 کوروش چی شده؟ -

  .جوابم را نداد و در را باز کرد و وارد شد

 ه دنبالش وارد خانه شدم و با دیدن نادر در جایم خشکب

  .شدم

توانست چشم چپش کبود بود و آنقدر ورم داشت که نمی

 .پلکش را باز کند

با دیدن من ایستاد و سرش را پایین انداخت. متین روبروی 

کرد و نادیا چشم صدف ایستاده بود و آرام با او صحبت می

  .داشتاز نادر برنمی

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B2%DB%B1%DB%B1
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

830 
 

 .کردمحس می بغضش را

 .آرام کنارش نشستم

نادر با سر پایین افتاده نشست و کوروش دست به سینه 

  .میان سالن ایستاد و صدایش را بلند کرد

  .خب آقا نادر، منتظریم-

  .دانستم منتظر چه چیزی استنمی

صدا ها چرخید و نهایتا روی نادر که بیهایم بین آنچشم

  .زد ثابت ماندلب می

 ...نمن... م-

  .نفس عمیقی کشید و سرش را باال گرفت

هایی که زدم واقعا در شأن شما من واقعا متاسفم. حرف-

دونم خوام توجیه کنم، ولی عصبانی شدم و مینبود. نمی

  .حق نداشتم

  .کوروش قدمی جلو رفت

 حق چی رو نداشتی؟ -

نگاهی به کوروش انداخت و باز هم سرش را پایین نادر نیم

  .انداخت
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نه حق داشتم عصبانی بشم و نه حق داشتم اونطور -

  .برخورد کنم

خاطرات سه سالی که با هم گذرانده بودیم جلوی 

  .هایم جان گرفتچشم

رفتم تا نادر هر زمان که دل گرفته بودم و نزد نادیا می

کرد آرامم کند. با تمام قبح توانست سعی میمی

  .د شودخواست بیشتر از آن خرهایش دلم نمیحرف

  .مشکلی نیست-

از جایش بلند شد و به کوروش نگاه کرد، کوروش سری 

  .تکان داد و او با خداحافظی زیر لبی از در بیرون رفت

هایی درشت شده به کوروش نگاه نادیا متعجب و با چشم

 .کرد. نهایتا طاقت نیاوردمی

تونم بپرسم چی بهش گفتید؟ نادر آدمی ببخشید، می-

  .خواهی کنه، حتی در بدترین شرایطنیست که عذر

باز خیره مانده بود سر کوروش که نگاهش روی در نیمه

  .گرداند

 .آمدکمی گیج به نظر می
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 .های مردونهچیز خاصی نبود، یه کم حرف-

  .خواهد حرفی بزندفهمیدم نمی

 .رو به متین کرد

  .رم بیرون، لطفا تا اومدن مامان و بابا بموندارم می-

کرد. نفسم تنگ و کرد و نه با من صحبت میهم مینه نگا

  .شدتر میتنگ

 .متین سری تکان داد و کوروش از در بیرون رفت

  .دنبالش دویدم و صدایش زدم

العملی به اهمیت وارد حیاط شد و هیچ عکسشنید، ولی بی

 .زدم نشان ندادفریادهایم که پی در پی اسمش را صدا می

N.Najmi 
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  .متین دستم را گرفت و کشید داخل و در را بست

  .تنهاش بذار-

  .تمام خشمم را سر متین خالی کردم

برای چی؟ مگه چیکار کردم؟ یکی دیگه اومده آبروم رو -
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  .رو پس بدم جلوی شرکت برده، من باید تاوانش

  .تر از من صدایش را باال بردعصبی

تو بیخود کردی اصال به اون یه نفر انقدر میدون دادی که -

بخواد توهم رابطه برداره که امروز به خودش اجازه بده 

 .اونطوری باهات حرف بزنه

مبهوت نگاهش کردم. یعنی کوروش هم همین فکر را 

  .ش باالتر رفتکرد؟ صدایکرد که اینطور برخورد میمی

کنی اگر به یکی دوستانه نگاه مشکل تو اینه که فکر می-

  .کنی، اونم همین حس رو داره

  .شدمتر میاز بهت بیرون آمدم، هر لحظه عصبی

شناسی؟ تا حاال با خود تو برخوردی داشتم تو من رو نمی-

تونی باهام اینطور که نادر برخورد کرد، که فکر کنی می

 برخورد کنی؟ 

گم اشتباه کردی. تو انقدر شناسمت میدقیقا چون می-

عاقل هستی که از برخورد هر کسی احساسش رو بفهمی، 

نگو نفهمیدی نادر چه حسی بهت داره که اصال باورم 

شه. وقتی فهمیدی چرا ادامه دادی؟ اصال چرا صراحتا نمی
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بافی جواب خواستگاریش رو ندادی که برای خودش خیال

 نکنه؟

هایم گرفتم. حقیقت را و سرم را میان دستنشستم 

 .گفتمی

دانستم نادر چه حسی دارد؛ ولی هیچ وقت آنقدر جدی می

نگرفتمش که بخواهم حرکتی کنم یا حرفی بزنم که بفهمد 

 .حسی به او ندارم

 

  .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

 کار کنم؟ خب حاال باید چی-

 .نادیا کنارم نشست

 هاش حرف بزنم؟ خوای من بامی-

هایی نیست که بخواد با واسطه از نه، کوروش از اون آدم-

  .چیزی بگذره

همه در فکر بودند که عزیز در را باز کرد و وارد شد. 

  .ایستادم

 .سالم عزیز جون-
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  .سالم مادر-

  .نگاهش روی ما چرخید و لنگ لنگان جلو آمد

 آمدی شده؟ پیش-

صدف کنارش بشیند و رو  متین نشست و با ابرو اشاره کرد

  .به عزیز کرد

  .بله، یه اتفاق بد افتاده عزیز-

اهمیت ادامه چشم غره رفتم که چیزی نگوید، ولی او بی

  .داد

 .عسل خانم گل کاشته-

  .عزیز با لبخند نگاهم کرد و سر تکان داد

 چی کار کردی؟ -

 .هیچی عزیز-

  .متین صدا بلند کرد

تگار به اون خوبی رو پروند. گه عزیز، زد خواسدروغ می-

یک ساعته داریم دعواش می کنیم. شما بگو، آدم میاد 

 کنه؟خواستگاری مثل نادر رو رد می

عزیز کیفش را کنار پایش روی زمین گذاشت و تسبیحش 
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  .را درآورد

 حتمنی دلش باهاش نیست، چی کاره بچم دارین؟ -

را باال  هایش ادامه دهد صدایمقبل از اینکه متین به شوخی

  .بردم

هات ی شوخیکنم تمومش کن، حوصلهمتین خواهش می-

 .رو ندارم

 سره به اتاقم رفتم و دراز کشیدمیک

N.Najmi 
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که در  کردم، ولی تا صبح فرداباید با کوروش صحبت می

هایم را شرکت دیدمش خبری از او نشد و حتی تماس

 .جواب گذاشتبی

شمردم تا ساعت ناهار کشی دقایق را میپشت میز نقشه

 .شود و سراغ کوروش بروم

زد وارد سالن شد و هایش برق مینادیا در حالیکه چشم

  .پشت میزم آمد
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سم نادر با کار کردنم مشکل نداره، باید برم از کوروش بپر-

  .چیکار کرده که نادر دست از لجبازی برداشته

گذاشت خوشحال شدم، ولی نگرانی از برخورد کوروش نمی

  .فکرم را متمرکز کنم

  .خوشحالم-

  .فقط قرار شد فردا برگردم خونه-

  .نمیشه که-

 .ابرو باال انداخت

 چرا؟ -

  .پس فردا تولد کوروشه، باید باشی-

  .باشه-

اعت نگاه کردم، وقتی ساعت یک شد تا زمان ناهار به س

سریع مداد را روی میز گذاشتم و از سالن بیرون رفتم. 

  .ای به در زدمپشت در اتاق کوروش ایستادم و تقه

  .صدایش بلند شد

 .بفرمایید-

آرام در را باز کردم. پشت میز نشسته بود، وارد که شدم 
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  .ها ایستاده بودچشمم به شیدا افتاد که کنار ماکت

  .اصال انتظار دیدنش را نداشتم

هنوز به خودم نیامده بودم که بابا وارد اتاق شد، نگاهی به 

  .ما انداخت و رو به کوروش کرد

 چی شده؟ -

متعجب به کوروش نگاه کردم، با بابا چه کاری داشت که 

 شیدا هم سهمی در آن داشت؟ 

 یک باره یاد سهام بابا افتادم که ورود خاله مریم حدسم را

  .تایید کرد

  .خاله مرا بوسید و به سمت کوروش رفت

ای که روی میز بود گذاشت و رو به شیدا دست روی پرونده

  .بابا کرد

از اینکه سهام رو به من فروختید ممنونم. از اینجا به بعد -

شه، حضور من مناسبتی نداره، فقط موضوع خانوادگی می

  .خواستم ازتون تشکر کنم

کرد فقط دقیق به خاله و کوروش نگاه میبابا در حالیکه 

  .سری تکان داد
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  .شیدا با لبخند از کنارم رد شد و از اتاق بیرون رفت

 .بابا صدایش را بلند کرد

  .چی کار داری کوروش؟ من کلی کار دارم-

  .را باز کرد و با انگشت روی برگه زد کوروش پرونده

  .بابا جلو رفت و من پشت سرش

عمل کرده بود و کل سهام را به نام خاله زده  شیدا به قولش

  .بود

  .ام را بوسیدبا شادی به خاله نگاه کردم و او گونه

هر سه منتظر بودیم بابا عصبی شود، ولی او با خونسردی 

 .رو به خاله کرد

  .مبارکت باشه-

کوروش دیدم، ولی سریع  یک لحظه بهت را در چشم

 .خاموش شد

  .ی بابا ایستادمیز را دور زد و روبرو

خواستم مطلع باشی سهام به نام مریم شده، نه فقط می-

  .خانم صحرایی

  .بابا پوزخند زد و دست به سینه به کوروش نگاه کرد
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خواد بکنید، کنی برام مهمه؟ هر کاری دلتون میفکر می-

  .خواستم سهامم رو بفروشم که فروختم و تماممن می

نگاهی به من از در بدون نیمسری به سمت خاله تکان داد و 

 .بیرون رفت

N.Najmi 
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ها کوروش پرونده را جمع کرد و در کشوی پرونده

  .گذاشت

ی پشت میزش برگشت و نشست و سرش را در تنها پرونده

  .باز روی میزش فرو برد

  .اگر کار واجبی داری بگو، اگر نه من کلی کار دارم-
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العملش شدید باشد، ولی او شد آنقدر عکسباورم نمی

  .گیری معروف بودروش بود؛ مردی که به سختکو

 .باید باهات صحبت کنم-

حرکت بدون اینکه سرش را باال بیاورد، یا خودکارش بی

  .شود با سر به مبل اشاره کرد

  .بشین-

  .از جایم تکان نخوردم

  .آنقدر در سکوت به او نگاه کردم تا سرش را باال آورد

 خوای حرف بزنی یا نه؟ می-

  .، نفس تنگ و حسی غریب جلو رفتمبا بغض

 هام رو بشنوی یا نه؟ خوای حرفمی-

  .سرش را پایین انداخت

 .برای حرف زدن خیلی دیره -

اعتنایی، خونسردی، اضطراب و نگرانی از اینکه در این بی

  .کند صدایم را باال بردموردم چه فکری می

 یعنی حتی حاضر نیستی توضیح بدم؟-

پایین دیدی که فکر کردی مخصوصا انقدر من رو سطح 
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نادر رو ناامید نکردم تا دنبالم باشه؟ چه فکری در مورد من 

 کنی؟ می

سرش را باال آورد و به پشت صندلی تکیه داد و خودکار را 

 .روی میز پرت کرد

  .با همان خونسردی پوزخند زد

کنم که بخوام کنی، از دیروز اصال بهت فکر نمیاشتباه می-

  .هات رو تجزیه تحلیل کنمدلیل کار

  .دو دستش را روی میز کوبید و سر پا ایستاد و خم شد

تو برای من مردی عسل، نه به خاطر نادر یا هر کسی که -

  ... تو زندگیت بوده یا بعدا میاد، به خاطر اینکه

سکوت کرد و محکم دستش را روی صورتش کشید و 

  .چرخید رو به پنجره

 .، برودیگه حرفی نمونده عسل-

تونه چیزی رو که دیدم توجیه هیچ دلیلی تو این دنیا نمی

  .کنه

  .با بغض فریاد زدم

 چی دیدی لعنتی؟ -
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جز اینکه یه آدم متوهم به خودش اجازه داد من رو 

 لگدکوب کنه چی دیدی؟ 

  .بدون اینکه رو برگرداند انگشتش را سمت در گرفت

  .برو بیرون-

  .زده در جایم میخکوب شدمبهت

 .شد تاوان کار شخص دیگری را از من بگیردباورم نمی

ی عصیان تمام بغض و نگرانی و اضطرابم میان یک حجمه

  .خشم از بین رفت

جرات داشته باش کوروش، بگو دلت رو زدم، بگو دیگه تو -

  .خوامرو نمی

انقدر مرد باش که برای بریدن از من چیزی رو بهانه نکنی 

  .صیری نداشتمکه در اون کوچکترین تق

اش دیدم که برای وقتی برگشت چنان خشمی در چهره

  .هایم چفت شد و صدایم خفهای لبلحظه

دار و آرام میز را دور زد و روبرویم ایستاد و با صدای خش

  .لب زد

پیش از اینکه حرفی بزنم که پشیمون بشم برو بیرون، تو -
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 .برای من مردی عسل، مردی

 .حن تحقیرآمیزشآب شدم، آوار شدم از ل

  .حسقدم به قدم عقب رفتم، ناباور و گیج و بی

پشتم به در خورد و بدون اینکه چشم از چشمش بردارم 

 .دست بردم پشتم و در را باز کردم

کرد و من خط به خط حس نگاهم میمیخکوب و بی

هایش، کارهایش و صدای بابا در اش کردم؛ حرفدوره

 "کوروش ولت کرد؟"گوشم پیچید 

 در را نبستم و طول راهرو را با تمام توان دویدم

N.Najmi 
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کی به خانه رسیدم را نفهمیدم، فقط خودم را در آغوش 

 .عزیز دیدم

  .عزیزی که همیشه مرهم بود

 دات؟ چی شده مادر به ف-

 ...عزیز... عزیز-
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تر بغلم جانش محکمهای بیموهایم را نوازش کرد و با دست

  .کرد

 .آروم باش دردونه-

 .صورتت بزن بیا ببینم چی شده برو یه آب به دست و

همه وارد دستشویی شدم، از خودم، از زندگی، از این

ناامیدی و بدتر از همه از این که حس کردم فریبم داده 

  .ممتنفر شد

وقتی روبروی عزیز نشستم و همه چیز را برایش تعریف 

  .کردم ناباور چشم به من دوخت

شه که، کوروشم اینجوری نیس، بایس پیش آمدی نمی-

  .شده باشه که ازش خبر نداری

 .هر چی پیش اومده باشه باید بیاد ازم بپرسه عزیز-

  .حق نداره اینطور باهام رفتار کنه

  .سر تکان داد

 .یه جوابی داشته باشه بایس-

  .تو صبور باش تا بیاد ببینم حرف حسابش چیه

از جا بلند شدم، حاال دیگر هر حسی بود خشم بود و غرور 
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  .امخوردهزخم

خواستم بدانم چه شنیده و چه دیده، دیگر برایم حتی نمی

  .مهم نبود

نیازی نیست عزیز، حماقت از خودم بود که بهش اعتماد -

 .کردم

  .چیزی بهش نگید، دیگه مهم نیست شما هم

 .خیره نگاهم کرد تا وارد اتاقم شدم

ی باال عمو به طبقهلباس عوض کردم و برای دیدن زن

  .رفتم

ها و غذایش را دادم و برگشتم پایین. نادیا زودتر قرص

برگشته بود و صدف تازه از راه رسیده بود. نادیا سریع به 

  .طرفم آمد

 دی؟ مردم، چرا گوشیت رو جواب نمیداشتم از نگرانی می-

  .شانه باال انداختم

  .و تو شرکت جا مونده گوشیم تو کیفمه-

  .فقط سوییچ تو جیبم بود

 کیفت با من بود، چرا صداش رو نشنیدم؟ -
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  .صداست حتمابی-

  .صدف بازوهایم را گرفت و خیره نگاهم کرد

 ... چی شده؟ چرا انقدر-

  .نگاهش کردم

م به کل از کار افتاده بود، تنها چیزی که حس انگار ذهن

کردم سنگینی روی سینه و گلویم بود که حتی می

توانستم اسمش را بغض بگذارم، چون اصال دلم نمی

  .خواست گریه کنمنمی

 انقدر چی؟ -

  .حسه... چشمات بیدونمنمی-

  .بازوهایم را آزاد کردم و سمت اتاقم رفتم

  .من خوبم-

  .دم و روی تخت افتادم و چشم بستموارد اتاق ش

آلوده بودم. شدم خوابمثل هر زمانی که خیلی عصبی می

 .هایم را بستم و دیگر چیزی نفهمیدمچشم

N.Najmi 
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  .با صدای در از خواب پریدم

وری که از سالن به اتاق افتاد چشمم را زد و دوباره چشم ن

  .بستم

  .لطفا در رو ببند نادیا-

  .اش نزدیک شددر را نیمه بسته گذاشت و سایه

بلند شو دیگه، ساعت از شش گذشته، چهار ساعته -

  .خوابی

ای برای بلند به سختی از تخت جدا شدم، هیچ انگیزه

  .شدن نداشتم

  .باشه-

 .به سمت حمام کشیدم خودم را

آبی به دست و صورتم زدم و وارد سالن شدم. متین با 

  .دیدنم اخم کرد و بابا سری تکان داد و رو برگرداند

 .اهمیت حتی نگاهم نکردکوروش اما بی

 .نادیا لیوان چای را به دستم داد
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  .بخور یک کم هوشیار بشی-

کرد صدا نگاهم میلیوان را گرفتم و روبروی صدف که بی

  .نشستم

 عزیز کجاست؟ -

  .صدف جواب داد

  .تو اتاقشه-

بخار چای روی صورتم نشست و چای داغ را به سختی فرو 

ی بعدی و بعدی اهمیت، جرعهدادم و تا معده ام سوخت. بی

  .تا صدای متین بلند شد

  .مگه دیوونه شدی؟ بس کن دیگه-

ک و سرم را بلند کردم، انگار از یک تونل عمیق و تاری

  .کردمطوالنی نگاهش می

  .گویدفهمیدم چه مینمی

  .به لیوان اشاره کرد

 طوری بخوری؟ سوزی، مجبوری اینداری می-

ی بعدی و باز هم نگاهی به بخار چای انداختم و جرعه

شدم، تمام وجودم یخ بسته سوختم، ولی داغ نشدم، نمی
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  .بود

نداشتم، حسی  وقتی کوروش از خانه بیرون رفت هم هیچ

 یا وقتی بابا گفت

 باالخره به حرف من رسیدی -

  .و رفت در اتاقش و در را محکم به هم کوبید

اش ای از فریاد بود که خفهحسی نبود، هر چه بود حجمه

 .کردم تا خودم را خفه کند و کسی را آزار ندهد

  .صدف کنارم نشست

 تو چت شده؟ -

  .ش کردمنشست نگاهاز پشت بخاری که روی صورتم می

  .حرفی نداشتم، دیگر هیچ حرفی با هیچ کس نداشتم

  .عزیز از اتاق بیرون آمد و به سمت مبل رفت

  .راحتش بذارین-

صدف سرش را پایین انداخت و متین عصبی و کالفه به 

  .سمت در رفت که صدایم را باال بردم

 .متین-

  .برگشت و نگاهم کرد
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  .ان جون بگی بیادفردا تولد کوروشه، یادت نره به مژگ-

دانستم حتی اگر ندانند چه همه متعجب نگاهم کردند، می

دانند هر چه هست مربوط به کوروش اتفاقی افتاده، ولی می

  .است

 .متین سری به عالمت تاسف تکان داد

  .باشه، ولی یک کم به خودت بیا-

  .لبخند زدم و سرم را پایین انداختم

 .صدای صدف مثل جیغ در گوشم نشست

دونم چی شده ولی هر چی تو زده به سرت، من که نمی-

خوای براش تولد هست زیر سر این آقاست، اونوقت می

 بگیری؟ 

 .رو به نادیا کردم

لین مدت خیلی اذیتت کردم، تولد کوروشم که تموم بشه -

  .تونی بریمی

  .جانی زد و از جا بلند شدلبخند نیمه

 کنی؟ داری بیرونم می-

  .جواب ندادم
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همین چند جمله را هم به سختی گفته بودم و انگار تمام 

 .توانم تمام شد

 .کردماحساس ضعف و خستگی می

 .از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم

  .هام رو بخورم، لطفا بیدارم نکنیدمیرم قرص-

وقتی از خواب بیدار شدم ساعت از یک نیمه شب گذشته 

  .بود

و من انگار از خوابی بیست  خانه در سکوت مطلق فرو رفته

هایم شروع ساله بیدار شده بودم که ذهنم زودتر از چشم

  .به کار کرد

از اتاق بیرون رفتم و به اطراف نگاه کردم. خبری از نادیا 

  .نبود، آرام در اتاق صدف را باز کردم

 .هر دو آرام خوابیده بودند

N.Najmi 
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 .کردماحساس خفگی می
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فضای تاریک، صدای ساعت، سکوت و فریادی که هنوز 

  .تابم کردزد بیقلبم را چنگ می

 .بدون فکر راهی پشت بام شدم

پایم را که روی پشت بام گذاشتم تمام لحظاتی که آنجا با 

  .لوی چشمم آمد و آوار شدمکوروش سر کرده بودم ج

ام روی زمین فرود آمد و سجده کردم، به زانوهای خم شده

عدالتی، به اعتمادی که شکست، به ناباوری، به بی

ها را میان هایش و تمام خاطراتی که باید آندروغ

های بعد از این با خودم پیچدم و سالای متبرک میسجاده

های شود از کوچهنمی کردم تا یادم نرود هیچ وقتحمل می

ها پیش من و کوروش اعتمادی بست راهی باز کرد. سالبن

ی که به هم داشتیم را خاک کردیم و فقط یک مشت خاطره

های دست نیافتنی با خودمان تخاک خورده را مثل حسر

 .کشیدیم تا دوباره همدیگر را دیدیم

نفهمیدیم نه من عسل خاطرات او هستم و نه او مردی که 

رزوی داشتنش برایم تاولی شد پر سوز که هر روز سر باز آ

 .سوزاندکرد و تار و پود هر نفسم را میمی
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اشک نبود، فریاد نبود، خستگی بود و ناامیدی که تا صبح 

سوزاندم و وقتی خورشید طلوع کرد خاکسترم را به باد داد 

رمق سر پا بایستم و تن دهم به بی حس و تا بتوانم بی

  .نبودش

  .ها پایین رفتمجان از پلهبی

  .نادیا مشغول گردگیری بود

  .ی اتاقم نگاه کردبا دیدن من متعجب به در بسته

  .فکر کردم هنوز خوابی-

  .به سمت آشپزخانه رفتم

 خوری؟ نه. آب پرتقال می-

جواب نداد و من وسایل صبحانه را آماده کردم و روی میز 

  .چیدم

ی داغش را میان انگشتان عزیز پشت میز نشست و چا

  .ظریفش گرفت

 .بیا خودتم یه لقمه بخور، رنگ به روت نیست-

  .پشت میز نشستم و نادیا روبرویم نشست

کنی؟ حالت خوب نیست و داری چرا داری این کار رو می-
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 کنی؟ به تولد کوروش فکر می

دلیلی نداره بفهمه کار منه. من یه تولد بهش بدهکارم و از -

  .اش رو چیدم. مشکلی ندارم نادیارنامهقبل هم ب

  .ای از چایش را فرو داد و لب زدعزیز به سختی جرعه

 .استغفرهلل-

ای نان، چای را خورده و دستم نرفت برای حتی لقمه

 .نخورده بلند شدم

ی باال میز را که جمع کردیم صدف هم آمد و همه به طبقه

 .رفتیم تا خانه را برای شب آماده کنیم

N.Najmi 
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** 

ساعت از یازده شب گذشته بود و من خسته و آشوب روی 

 .تخت افتادم و چشم بستم

  .صدف کنارم نشست

دونست براش شه ناراحت نباشی؟ کوروش که نمیمی-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B2%DB%B1%DB%B8
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

856 
 

  .کار داشته که نیومدهجشن گرفتی، حتما 

  .هایم گذاشتمساعدم را روی چشم

دیدی نیاد  دونست میومد. تو این چند ماهه کیاگر نمی-

 خونه؟ 

حرکاتش را باالی سرم حس کردم و فهمیدم با نادیا صحبت 

  .کندمی

 شه برید بیرون به پانتومیمتون ادامه بدید؟می-

 .یک باره دستم کشیده شد و نشستم

از پشت سر روی نادیا افتاده بود باعث شد نوری که 

اش را نبینم، ولی خشم صدایش را به خوبی حس چهره

  .کردم

تو چت شده؟ از کی تا حاال دنیای تو حول محور یک نفر -

 طور از پا دراومدی؟ گرده که حاال با نبودنش اینمی

  .صدف سر پا ایستاد و نگاه من بین آن دو حرکت کرد

استم دوباره دراز بکشم که نادیا دستم را خسته و دلزده خو

  .گرفت و کشید و به دنبالش تا سالن رفتم

گفت و عزیز روی مبل نشسته بود و طبق معمول ذکر می
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  .رنگ پریده بود

  .حرکت روبروی نادیا ایستادمبی

یه نگاه به خودت بنداز عسل، داغون شدی، دو روزه حرف -

  .زنینمی

 کنی؟ ات عزاداری میفتهداری برای عشق از دست ر

  .شانه باال انداخت

  .خب بکن، ولی نه به قیمت فراموش کردن خودت-

فهمی حتی برای خودتم یه نگاه که به خودت بندازی می

حال به هم زن شدی، چه برسه برای کوروش که هجده 

  .داری ندارهی بچهسال ازت بزرگتره و حوصله

گلدان روی میز های ریز عصبی خندیدم و چشم به برگ

  .دوختم

مصنوعی بود و براق، پژمردگی نداشت، چون... چون 

  .مصنوعی بود

 همه چیز، مصنوعیش موندگاره نه؟-

 .صدف جواب نداد و عزیز استغفرهلل گفت و سر تکان داد

  .نادیا روبرویم نشست
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  .خوانبرای همینه که چیزهای مصنوعی مراقبت نمی-

  .عصبی نگاهش کردم

بگی از اونی که سر تا پاش ادعا بود باید مراقبت خوای می-

 کردم و نکردم؟ می

  .گم باید از خودت مراقبت کنینخیر، دارم می-

  .سری تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم

  .ی نصیحت ندارمحوصله-

  .دستم را کشیدم

.. فقط ولم کن نادیا، خسته شدم از حرف... حرف... حرف.-

مغزتون که هر وقت یکی زمین  یه مشت شعار کردید تو

  .خورد آوار کنید سرش

  .کنمکنم؟ آره میمیگی عزاداری می

ام که هیچ وقت نه برای اونی که رفته، برای قلب وامونده

نتونست بفهمه اونی که روبروش وایساده دروغه، ذاتش، 

 .هاش، سلول به سلولش دروغهحرف

  .بلندتر از من فریاد زد

ی همین دروغ ها ساختی. خودت دنیات رو بر پایه-
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خواستی. کور که نبودی، بودی؟ همه چیز رو در مورد 

دونستی. تا پونزده سالگی نفهمیدی پدرت و کوروش می

 کنه؟ بابات چطور با مادرت رفتار می

تا این سنت نتونستی بفهمی کوروش روی چه چیزهایی 

 حساسه؟ 

بندی و خودت رو تو چطور آدمی هستی که چشم می

 شم؟ گی غرق نمیدریا و می ندازی تومی

 زنی دریا مقصره؟ حاال که غرق شدی داد می

 .ام را هدف گرفتاش سینهروبرویم ایستاد و انگشت اشاره

N.Najmi 
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تو، خود تو مقصری، پس الکی دست و پا نزن. اگر -

  .خوای بزنی برای نجاتت بزنمی

  .عقب رفتم، آنقدر عقب که به دیوار خورده و ایستادم

ام؟ پدر قاتلم؟ یا مردی که ت؟ از چی؟ مادر کشته شدهنجا-

 کردم قابل اعتماده؟ فکر می

صدای در بلند شد. نگاهی به هم انداختیم و صدف در را باز 

 .کرد و کوروش وارد شد

  .رو برگرداندم و آشپزخانه رفتم

خواستم او را سوختم و برای بار اول واقعا نمیداشتم می

  .ببینم

  .ن کار دارمعزیز باهاتو-

  .خوای بیا تو اتاقممی-

  .نه، نیازی نیست. فقط اومدم یه خبری بهتون بدم و برم -

لیوان آب در دستم لرزید و آب سر ریز شد و در ظرفشویی 

  .ریخت و ریخت و دستم نرفت برای بستن شیر

  .رمبعد از جراحی مامان می-

 .چشم بستم و لیوان از دستم در ظرفشویی افتاد
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شیر را بست که سکوت شد و فقط صدای ضربان  کسی

 .صدایشقلبم را شنیدم و کر شدم از فریاد بی

 کجا به سالمتی؟ -

دونید عزیز، من به خاطر مامان برگشتم، حاال خودتون می-

ای ندارم که به خاطرش بمونم. بعد از جراحی هم کار دیگه

 .رممامان می

  .نادیا بازویم را گرفت و روبرگرداندم

  .وروش روبروی عزیز ایستاده بودک

  .عزیز آرام بلند شد

خوای وختی اومدی خیلی توفیر داشت با حاالیی که می-

  .بری

خوام صحبت کنم عزیز، فقط بدونید تصمیمم االن نمی-

 .قطعیه

به سمت در رفت و با هر قدمش قلبم کنده شد و زیر پایش 

  .لگدکوب

هایش پر از چشمجلوی در مکث کرد و برگشت نگاهم کرد، 

آلود بود و به نظر چقدر خسته و شکسته های خونرگ
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  .آمدمی

ته ریش همیشه مرتبش بلند شده بود و برای یک آن فکر 

  .کردم نگاهش چقدر مهربان است، تا وقتی که لب باز کرد

ها و اما تو خانوم، من برات قابل اعتماد نبودم، با این حرف-

 .برای خودت مرثیه نساز

قابل اعتماد بودم امروز پشت سرم نبودی. این تو بودی اگر 

 .که اعتماد رو شکستی، نه من

  .صدای در بارها و بارها در سرم تکرار شد

دستم را به کانتر گرفتم و آرام نشستم. کوروش برای 

همیشه از دستم رفته بود و مطمئن بودم هیچ راه برگشتی 

 .نیست

کرد. آرام به سمت  نادیا دستم را گرفت و یه سختی بلندم

  .اتاقم رفتم

  ...هام رو بخورم، واالرم قرصمی-

شنیدم و ذهنم هنوز گیج حرفش بودم، صدای خودم را می

  .کردحالجی می

  .سریع سمت عزیز چرخیدم
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 ره؟ عمو میعزیز، کوروش گفت بعد از خوب شدن زن-

بدون اینکه نگاهم کند سر تکان داد و چه اخم غلیظی 

خوابیدم، عمیق و راهم ادامه دادم، باید میداشت. به 

 .طوالنی

N.Najmi 

 ۲۲۰_پارت#

**** 

یک هفته بدون نفس، بدون این که ببینم، بدون اینکه 

 .بشنوم، تنها با کار گذشت

م و هر جا من بودم او دود هر جا کوروش بود من نبود

 .رفتشد و به هوا میمی

گفت حال من خوب نیست، خواستگاری نادیا نرفت، می

شهابی را عقب انداخت تا حال من خوب شود، ولی من که 

  .خوب بودم

گفت حال من بد است! نفس فهمیدم چرا مینمی

های طوالنی خوردم، ساعتکشیدم، غذا میمی

  .کردمرفتم و حتی گریه نمیخوابیدم، سر کار میمی
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آمدند و من حالم شب متین و مژگان برای خواستگاری می

خوب خوب بود و خوشحال بودم؛ چون صدف خوشحال 

  .بود

ای که دیدم خریدم و هر خانه را مرتب کردم، هر میوه

  .ای که صدف دوست داشت را سفارش دادمشیرینی

  .دنیا قشنگ بود، حتی بدون کوروش

زد و صدف، برای نادیا که هر روز با مسعود حرف میبرای 

حتی برای شهابی که آخر موافقت نادر را گرفت هم سهمی 

 .از شادی وجود داشت

 .شدحتی برای بابا که این روزها لبخند از لبش دور نمی

زندگی برای همه در جریان بود و شاید فقط من بودم که 

بمیرند سپردم گذاشتم خودم را به آغوش خاطراتی که نمی

  .تا بتوانم سر پا بایستم و زندگی کنم

  .صدف سینی شیرینی را دستم داد

 ذاریش رو میز؟می-

سینی را روی میز گذاشتم و نگاهی به ترکیب میز 

  .انداختم
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  .همه چیز مرتب و سر جایش بود

ی باال عمو خواستند مراسم خواستگاری طبقهعمو و زن

توانستم برای چند من می عمو راحت باشد وباشد تا زن

دقیقه استراحت پایین بروم. هنوز در را نبسته بودم که 

مژگان جون و متین از آسانسور بیرون آمدند و بابا 

  .همراهشان بود

  .خیلی خوش آمدید-

  .سرم را داخل بردم

 .صدف بیا-

ی شیرینی را از مژگان جون گرفتم و داخل شدم. جعبه

صدف سبد گل را از متین  صدف و عمو جلوی در آمدند.

  .گرفت و عمو با او دست داد

  .ام گرفتمتین آنقدر جدی بود که خنده

 .بیا برو بشین از این اداها درنیار-

  .به سمت سالن رفتند و همه جلوی پایشان ایستادند

کوروش جایش را به مژگان داد و روی تک مبل روبروی او 

 .نشست
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  .ش چسبیده بودای جدیمتین سفت و سخت به چهره

  .خاله مریم به صدف اشاره کرد که شربت بیاورد

  .صدف رفت و من روبروی متین نشستم

داد و عمو شروع به صحبت کرد و متین جدی جوابش را می

 .کردتر میی کراواتش را شالهر لحظه گره

اش را بیرون داد و لب چشمش که به من افتاد نفس کالفه

  .زد

 .شمدارم خفه می-

مده بود یک دانه خواهرم را ببرد و من با اینکه می آ

  .جوشیدشناختمش دلم مثل سیر و سرکه می

به آشپزخانه رفتم و لیوان آب را پر کردم و الجرعه سر 

 .کشیدم

  .نادیا خندان نزدیک شد

 تو چته؟ -

  .شانه باال انداختم

  .هیچی، یک کم دلشوره دارم-

عمیق پشت سرش ها را برد و من با نفسی صدف شربت
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  .وارد سالن شدم

  .سینی را گرداند و نهایتا کنار خاله نشست

مژگان جون زیر چشم نگاهش کرد و نهایتا رو به عزیز 

  .کرد

عزیز جون مستحضر هستید که ما برای چی مصدع اوقات -

  .شدیم

  .به صدف لبخند زد

شما بهتر از من از وضعیت شغلی متین خبر دارید و با -

  .کنمنا هستید، پس من گزافه گویی نمیاخالقش آش

خوام دختر عزیزمون صدف جون رو برای برادرم می

تونم اضافه کنم اینه که خواستگاری کنم. تنها چیزی که می

دم متین برای خوشبختی در صورت موافقت شما قول می

ده. حاال ما صدف هر کاری از دستش بربیاد رو انجام می

  .منتظر نظر شما هستیم

ی دف سر به زیر انداخته بود و متین ایستاد. همهص

  .ها با متین باال کشیده شدچشم

  .شمببخشید، من این کت رو در بیارم که دارم خفه می-
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  .عمو بلند خندید و بابا با لبخند سر تکان داد

 خوای چیکار کنی؟ پس تو عروسیت می-

  .دونم، شایدم بذارمش زمستونواال نمی-

ی کراواتش را تا وسط سینه پایین رد و گرهکتش را درآو

  .کشید

  .عزیز رو به مژگان جون کرد

متین پسر خوبیه، منم با عموش و باباش حرف زدم، اونام -

  .دونم صدفم مشکلی ندارهحرفی ندارن. می

  .رو به صدف کرد

 درسته دخترم؟ -

صدف سرش را تا جای ممکن پایین انداخت و چیزی 

  .نگفت

  .لند کردمتین صدا ب

 خب این یعنی چی؟ -

  .عزیز لبخند زد

  .از قدیم گفتن سکوت عالمت رضاس-

  .مژگان جون لبخند زد
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تون دهنمون رو شیرین کنیم و بعد بریم هپس با اجاز-

  .سراغ مسائل جانبی

صدف سینی شیرینی را جلوی عزیز گرفت. عزیز که 

  .شیرینی کوچک را در دهانش گذاشت همه دست زدند

  .در راحت و بدون مشکل همه چیز حل شدچق

ی مخمل را در آورد و رو به مژگان جون از کیفش جعبه

  .عزیز کرد

  .تونپس با اجازه-

عزیز سر تکان داد و مژگان از جعبه گردنبند ظریفی را 

اش را که بیرون کشید و دور گردن صدف انداخت و گونه

بود که  بوسید همه خندان باز هم دست زدند و جالب این

 .رسیدبابا از همه خوشحال تر به نظر می

N.Najmi 
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  .مژگان جون هنوز درست ننشسته بود که بابا شروع کرد

خب حاال که همه چیز به خیر و خوشی انجام شد -
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  .م همینجا یه مطلبی رو بگمخواستمی

اختیار به ی ناتمام قلبم از تپش افتاد. بیبرای یک لحظه

کرد کوروش که تا آن لحظه در سکوت به جمع نگاه می

  .چشم دوختم

 .کردبا پوزخند به بابا نگاه می

  .خواهد چه بگویددانست بابا میدانست، او میمی

  .عزیز متعجب سر تکان داد

 .بگو مادر-

دونم شاید کمی عجیب باشه که اینجا این مطلب رو یم-

کنم رسم و گم، ولی انقدر با هم آشنا هستیم که فکر میمی

  .رسوم نباید دست و پامون رو ببنده

  .رو به مژگان کرد و لبخند زد

خواستم بگم من از مژگان تقاضای ازدواج کردم و می-

 .ایشون هم موافقت کردن

  .ابا و بعد به مژگان نگاه کردمبا دهان باز مانده به ب

های خندان حتی صدای عمو نتوانست خط نگاهم را از لب

  .مژگان ببرد
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کنی بهتر بود بعدا این مسئله رو خب پسرم فکر نمی-

 عنوان کنی؟ 

  .فهمیدممژگان جای مادرم؟ نمی

 کی این دو آنقدر به هم نزدیک شدند؟ 

ه دنبال رسم و گفتم عمو جان، انقدر سنمون باال رفته ک-

خواستم حاال که همه جمعند بهتون اطالع رسوم نباشم، می

  .کدومتون مشکلی داشته باشیدکنم هیچبدم. فکر نمی

  .کردمهای مژگان نگاه میو من میخکوب به چشم

 باز هم صدای عمو بلند شد 

مسلما از انتخابت خیلی هم خوشحالیم، کی بهتر از مژگان -

 ...خانم، ولی

را کنارم حس کردم. سر گرداندم، کوروش داشت از  حرکتی

 .رفتسالن بیرون می

  .بابا صدایش را بلند کرد

کنم متین هم ولی و اما رو بذاریم کنار عمو جان، فکر می-

  .دوست داره خواهرش سر و سامان بگیره و نگرانش نباشه

 .کردمتین هم مثل من متعجب به خواهرش نگاه می
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  .در مکث کرد و یک باره برگشتی کوروش در آستانه

ها های متینی که االن داری اینیعنی تو نگران دلواپسی-

 گی؟ رو می

  .بابا اخم کرد

  .این یکیشه-

  .کوروش پوزخند زد و جلو رفت

 پس چرا چند سال پیش نگفتی؟ -

بابا مبهوت نگاهش کرد و عمو با اخم از جایش بلند شد و 

 صدایش در سرم پیچید 

 چیه کوروش؟  منظورت-

  .کوروش بدون اینکه نگاهش را از بابا بردارد ادامه داد

  .زنمدونه دارم راجع به چی حرف میپدرام خوب می-

ست، چرا چند سال پیش به متین نگفتی که یه سوال ساده

 خواهرش سر و سامون گرفته؟ 

رنگ بابا پرید، خاله سرخ شد و عزیز دستش روی تسبیح 

 .خواستم بفهممفهمیدم و نمیو من می حرکت مانده بودبی

N.Najmi 
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  .یک باره خاله از جا بلند شد و داد زد

 کوروش، این اونه؟ -

کوروش سری به عالمت مثبت تکان داد و من توان نداشتم 

 .های مژگان، یا بابا نگاه کنمتا به چشم

  .کوروش جلوتر رفت

 خب پدرام، چرا نگفتی؟ -

  .متین صدا بلند کرد

 جریان چیه؟ -

  .کوروش با پوزخند نزدیک بابا شد

 گی یا من بگم؟ خودت می-
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  .االن وقتش نیست-

  .ی بابا گذاشتکوروش دستش را روی شانه

  .پس کی وقتشه؟ نه ساله همه رو احمق فرض کردی-

زدم، ولی حاال کردی هیچ وقت حرف نمیاگر این کاررو نمی

ه خوای به همه بگی نه سالخوام ازت بپرسم کی میمی

 ازدواج کردی؟ 

 .بابا فریاد زد

  .دروغه-

ی بابا زد و عقب کوروش خندید و چند بار آرام روی شانه

  .رفت

باشه، پس حتما رییس زندان لیست اشتباه نشونم داده. -

مژگان نبوده که تمام که این شش سال به عنوان همسرت 

 .میومده مالقاتت

یش اسم کنه که نه سال پیا حتما ثبت احوال اشتباه می

  .اتمژگان رو زده تو شناسنامه

مژگان رنگ به رو نداشت، از آن بدتر متین. صدف به دیوار 

اش قالب شده و با هایش جلوی سینهچسبیده و دست
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 .کردوحشت به بابا نگاه می

اش گذاشته اش را کنار شقیقههای مشت شدهخاله دست

 فشرد و من میخکوب شده بودم به مبل و فقطبود و می

توانستم درست نفس چرخید و حتی نمیهایم میچشم

  .بکشم

  .خاله یورش برد سمت بابا و کوروش او را گرفت

  .اش بیرون نیامدخاله لب زد و صدایی از حنجره

هقش در سالن پیچید. صدای عزیز بلند یک باره صدای هق

  .شد

  .پدرام-

هایش همه چیز را بابا برگشت سمت عزیز و من در چشم

دم، تمام چیزی که در این شش سال ندیده بودم؛ آن دی

 .کردهمه دروغ از سر ترس در نگاهش بیداد می

  .بله عزیز-

ها عزیز بدون اینکه پشتش خم شود و یا لنگان بعد از سال

  .راه برود به سمت بابا رفت و روبرویش ایستاد

تو چشام نیگا کن و حرف بزن. تو پیش از مردن سپیده -
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 عقد کردی؟ این دخترو 

  .اش زدبابا سرش را پایین انداخت و عزیز آرام روی سینه

  .سرتو بگیر باال-

ی عزیز به مژگان بابا آرام سرش را باال آورد و از باالی شانه

  .نگاه کرد

  .عاشقش شدم عزیز-

عزیز فرصت نداد و صدای سیلی در فضا پیچید و من از جا 

  .پریدم

  .عمو فریاد زد

 ...عزیز-

یز از بابا رو برگرداند و خم شد، لرزید و به سمت مبل عز

  .رفت

  .شناسهاز اینجا برو بیرون، این خونواده دیگه تو رو نمی-

  .وقتی نشست صدایش را باال برد

رو ببینه باید اول گیس  هر کی از این خونواده بخواد تو-

  .سفید منو کفن کنه
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بل تکیه نفس و رنگ پریده سرش را به پشت مگفت و بی

 .داد
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گذاشت تمرکز کنم، اصال ی خاله نمیصدای گریه

ام. بابا با نفرت خواستم بفهمم چه شنیده و چه فهمیدهنمی

ز چشمش کرد و او خونسرد چشم ابه کوروش نگاه می

 .برنداشت

خودت خواستی پدرام، به قول تو همه همدیگر رو -

شناسیم، ولی برای من خیلی سنگین بود که تو حتی می

عزیز رو آلت دست کنی و صاف تو چشم بزرگترهات نگاه 

 .کنی و دروغ بگی

اش کم کم پر کشید و صدایش تر شد و خونسردینزدیک

  .باال رفت

خیال و انقدر خونسرد و بیسپیده رو بفرستی زیر خاک  -

  .به روی خودت نیاری دو تا بچه رو یتیم کردی
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  .صدایش به آخرین درجه رسید

ی عالم و مغز عسل رو یه جوری شستشو بدی که از همه-

النوع شرافتی آدم بیزار شه، حتی از مادرش و تو بشی رب

  .که نداری

 .دادیکرد و جواب نمطور با نفرت به او نگاه میبابا همان

متین آهسته از جایش بلند شد و به سمت خروجی رفت 

 .که صدای بابا بلند شد

  .صبر کن متین-

 .متین ایستاد و روبرنگرداند

بابا به کوروش چشم دوخت و قلبم... قلبم از چیزی که در 

هایش دیدم آنچنان تپید که صدایش در گوشم چشم

  .پیچید

 .دکوبیزنگ خطر مثل ناقوس مرگ در سرم می

 بابا صدا بلند کرد 

حاال که کوروش دوست داره افشاگری کنه باید پاش -

  .بایسته

  .جلو رفتم و فقط توانستم زمزمه کنم
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  .نه بابا... نه-

  .جلو رفت و روبروی کوروش ایستاد

 ... کوبی؟ سپیده زن من یاسنگ کی رو به سینه می-

  .جلو دویدم و بین آن دو ایستادم

  .خدابابا نه، تو رو -

  .من را عقب زد و چشم از کوروش برنداشت

زنم. خودش بهت گفته بودم عسل، گفتم یه روز حرف می-

  .خواست

دانست چه چیز در انتظارش خندید و کاش میکوروش می

 .است

  .ی بابا را گرفتم و زار زدمیقه

  ...بابا به من فکر کن، اصال-

م و دور خود چرخیدم، دویدم و دست مژگان را گرفت

  .کشاندمش تا روبروی بابا

  .ی ماکنیم، همهگم مامان، قبولش میبهش می-

  .دویدم سمت عزیز

کنی. زن بگو عزیز، جون عسل، بگو مژگان رو قبول می-
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  .خوبیه، مامان من در حد بابام نبود

  .کردزده نگاهم میعزیز بهت

  .دویدم سمت مژگان

  .دمکنه، قول میهیچ کس اذیتت نمی-

های بابا را گرفتم و برای اولین بار در رخیدم و دستچ

  .عمرم التماس کردم

  .بابا... جون عسل نکن-

  .هایش را از دستم بیرون کشیددست

شه تو نیستی، اونیه که روبروم اونی که داغون می-

  .ایستاده

  .هق زدم

  .نادیا بلندم کرد و عقب کشید و من داد زدم

 .دم به روح پدرت نکنبابا نکن. تو رو قسم می-

  .کوروش فریاد زد

  .بس کن عسل-

  .الل شدم و خرد شده زانو زدم

 صدای کوروش پایین آمد
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  .خواد بگهدونم چی مینترس، می-

  .دانستدانست، هیچ کس جز من و بابا نمینمی

  .بابا جلوتر رفت

خب آقا کوروش، شما که صداقت برات حرف اول رو -

 ...گیزنه چرا نمیمی

سرم را روی زمین گذاشتم و دستم را روی دهانم گذاشتم 

  .و جیغ زدم

 ...نه-

 گی صدف دختر توئه؟چرا نمی-
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  .با صدای زن عمو سر بلند کردم

  .هاشمیا قمر بنی-

  .عمو فریاد زد

 گی؟ فهمی چی میهیچ می-

کرد، آنقدر خونسرد و اما کوروش خونسرد به بابا نگاه می

  .و نتوانستم چشم از او بردارم که کم کم صاف نشستم

  .کوروش به سمت خروجی رفت

  .دو دقیقه فرصت بدید تا بیام-

بابا بهت زده به راهی که کوروش رفت چشم دوخته بود. 

  .مژگان کنار بابا ایستاد

  .شههمه چیز درست می-

  .خاله یورش برد سمت مژگان

ش ای کفتار، تو خواهر من رو به کشتن دادی. تو نابود-

  .کردی

  .بابا بین او و مژگان ایستاد و خاله را هول داد

  .درست حرف بزن-

هق صدف از پشت سرم روی اعصابم خط صدای هق
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انداخت. بابا نهایتا صدف را نابود کرده بود و من می

دانستم باید چطور خواهرم را آرام کنم. عمو طول و نمی

  .رفتعرض سالن را راه می

ه زدی تهمت باشه خودم از خجالتت پدرام اگر حرفی ک-

  .درمیام

  .دروغ نیست عمو، از عسل بپرسید-

  .عمو بلند شدهمه به من نگاه کردند. صدای بغض آلود زن

  .عسل، دخترم، بگو دروغه-

گفتم؟ صدای مامان در توانستم حرف بزنم، چه مینمی

  "رم پیش پدر صدفدارم می"ذهنم پیچید. 

  .تکان دادبابا پوزخند زد و سر 

  .حرف بزن عسل، فقط دروغ نگو-

  .به شدت سر تکان دادم و جلوی دهانم را گرفتم

 .نه... نه-

  .کردهق زن عمو و صدف در سرم بیداد میصدای هق

کوروش وارد سالن شد و پاکتی که در دستش بود را سمت 

  .داشتمن گرفت. چشم از بابا برنمی
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  .بخونش-

آورد و ایستادم و آهسته به سمتش نادیا فشاری زیر بازویم 

رفتم. آرم بیمارستان روی پاکت بود. آن را باز کردم و با 

دست لرزان برگه را درآوردم و باز کردم. کلمات جلوی 

  .زدنددو میچشمم دو

به سختی تمرکز کردم و اول از آن همه اصطالح چیزی 

به احتمال نود و نه "نفهمیدم، ولی کم کم ذهنم باز شد. 

صد نسبت پدر و فرزندی بین کوروش کاردان و صدف در

  "کاردان وجود ندارد

رقصیدند و صدای مامان رهایم هایم میکلمات جلوی چشم

 .کرد. نگاهم چرخید روی کوروشنمی

 .باالخره چشم از بابا برداشت و به من نگاه کرد

گشتی عسل؟ مگه برای همین تو اتاقم دنبال چی می-

 نداشتی؟ فیلتر سیگارها رو بر

  .بلند و عصبی خندید و من یخ زده بر جای ماندم

دیدمت، اومدم بهت بگم نادر پایین منتظرته، ولی داشتی -

شد بعد از کیسه. باورم نمیذاشتی توفیلتر سیگارها رو می
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  .اونهمه قول و قرار تا اینجا پیش بری

هایش سریع از صدف دوید و کاغذ را از دستم قاپید. چشم

ط رد شد و ذهن من از آن روز کذایی که کوروش روی خطو

را از دست دادم. کوروش فهمیده بود هنوز شک دارم و 

 ...رهایم کرده بود. وای بر من

  .صدف کاغذ را به سمت بابا انداخت و فریاد زد

 بیا برش دار، هیچ نسبتی بین ما نیست. نیست لعنتی-
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بابا گیج و گنگ به کاغذی که روی زمین افتاده بود خیره 

تر از او کاغذ را برداشت و خواند. مانده بود. مژگان سریع

  .زده به بابا نگاه کردبهت

گفتی سپیده گفته صدف جریان چیه پدرام، تو که می-

 دختر کوروشه؟

  .بابا گیج و گنگ به کوروش و به من نگاه کرد

  .زیر سر اینهاست-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DB%B2%DB%B2%DB%B5
Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

886 
 

  .خاله جلو رفت

یعنی چی سپیده خودش گفته؟ اگر پدرام این رو بهت -

  .گفته فقط چرت و پرت گفته

  .بابا داد زد

  .از عسل بپرس-

  .های مرا گرفت و به شدت تکانم دادجلو آمد و شانه

  .حرف بزن-

کرد. فقط د. کوروش دقیق نگاهم مینگاهم بین همه چرخی

 .به خاطر او لب باز کردم

رم پیش پدر گه، خودش گفت. گفت... گفت میراست می-

  .رم پیش کوروشصدف. می

  .ها چرخید سمت کوروش. بابا فریاد زدباز هم نگاه

  .دیدید، این تو آزمایش دست برده-

ا اومدن ها بعد از به دنیخفه شو پدرام. یادت رفته تا سال-

صدف شما مشکل نداشتید؟ این تو بودی که گند زدی به 

کرد وقتی تون. چرا باید سپیده به تو خیانت میرابطه

 عاشقت بود؟ 
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  .خاله روبروی بابا ایستاد

 اون شب چه اتفاقی افتاد، چرا دعواتون شد؟ -

  .بابا شانه باال انداخت

 کنه؟چه فرقی می-

  .ین حرف رو زدهکنه، باید بفهمم چرا افرق می-

  .چرخید سمت من

 تو بگو عسل، دعوا سر چی بود؟ -

دونم. وقتی رسیدم پشت در دعوا شروع من... من نمی-

شده بود و طبق معمول بابا داشت مامان رو تحقیر می کرد. 

مامان... مامان هیچی نگفت فقط آخر حرفهای بابا گفت 

  .ره پیش پدر صدفره پیش کوروش، میمی

انداخت و گلدان کوچک روی میز را برداشت و  خاله دست

پرت کرد سمت دیوار و گلدان مسی با ضرب روی زمین 

هق جان هقعمو که بیافتاد و قل خورد تا جلوی پای زن

 .دادزد و سر تکان میمی

گه، حاال که گفته حتما یه امکان نداره. سپیده دروغ نمی-

  .دلیلی داشته
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ای ایم نقش بست. از لحظههیک باره همه چیز جلوی چشم

که وارد خانه شدیم تا وقتی که وارد سالن کذایی شدم و 

  .ی مادرم را در آغوش کشیدمجنازه

  .کنهمامان، مامان گفت بابا داره کار می-

  .خاله دوید سمتم

 یعنی چی؟ -

  .به بابا نگاه کردم

ی ورودی سالن رو نگاه کرد و گفت بابا داره کار از پنجره-

  .نه و نذاشت ما بریم پیشش، گفت بریم اتاقمونکمی

  .صدف کنارم ایستاد

  .درسته. عسل هر چی گفت نذاشت بابا رو ببینه-

  .کوروش جلو رفت و رودرروی بابا ایستاد

  .کنم االن تو باید بگی تو اون سالن چه خبر بودهفکر می-

های لرزان مادرم که خاله غرق در فکر بود و من میان دست

 داد قفل شده بودمی باال هول میرا به طبقهما 
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چشمم به مژگان افتاد و از چیزی که به ذهنم رسید 

 .لرزیدم

  .آرام و لرزان سمتش رفتم

لرزید، برای همین نذاشت ما یبا تو بود، آره؟ برای همین م-

 .بریم تو سالن

ها نفهمیده بودم، چرا به آن حالت مامان چرا تمام این سال

 شک نکرده بودم؟ 

چرا به خاطر چیزی که شنیدم حتی برای یکبار خاطراتم را 

 درست مرور نکردم؟ چرا؟ 

  .خورد فریاد شدو این چرایی که مرا می

 تو بودی؟ -

ین آسیمه و عصیان زده جلویش یک قدم عقب رفت و مت

 .ایستاد

دونستم حاضری پای گی، ولی نمیدونستم دروغ میمی-

 .جون یه آدم بایستی و بازم دروغ بگی
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  .ای بینشان نماندآنقدر به خواهرش نزدیک شد که فاصله

برای یه بارم که شده جرات داشته باش و حقیقت رو بگو، -

  .بگو اون شب تو اونجا بودی یا نه

  .هایش ریخت و بابا فریاد زدهای مژگان روی گونهشکا

  .آره، مژگان اونجا بود-

  .صدای عزیز بلند شد

  .دست زنتو بگیر از اینجا برو بیرون-

  .خاله مهلت نداد و رودرروی مژگان ایستاد

 باهات حرف زد؟ -

 .مژگان فقط سرش را به عالمت نفی تکان داد

  .بابا جواب خاله را داد

  .مه هم حرف نزدنیک کل-

  .خاله عصبی خندید

حتما انقدر اون صحنه مشمئزش کرده که برای انتقام از -

تو، برای اینکه نشونت بده خواهانی جز تو داره اون دروغ 

  .رو گفته

  .کوروش جلو رفت
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خواسته آزارت تو واقعا نفهمیدی؟ نفهمیدی اون فقط می-

انت رو ازت ها تنهایی و خیخواسته انتقام سالبده؟ می

 بگیره؟ 

  .بابا سرگشته سر تکان داد

 .امکان نداره-

  .خاله فریاد زد

داره، یه کم به اون مغزت فشار بیار لعنتی، سپیده حتی -

خورد، چطور فکر کردی بهت خیانت بدون تو آب نمی

کنه، اونم با کوروش؟ چطور باور کردی و کشتیش می

 !لعنتی، چطور باور کردی؟

  .هقش سالن را پر کردو صدای هقروی مبل افتاد 

کس متین روبرگرداند و به سمت در رفت و اینبار هیچ

  .جلویش را نگرفت

ریخت و خاله مثل آونگ تکان صدا اشک میمژگان بی

  .لرزیدکرد و صدف در آغوش نادیا میخورد و مویه میمی

زد را از اش مهر تایید میگناهیکوروش کاغذی که به بی

  .کشید دست مژگان
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  .برات متاسفم مژگان، خیلی ارزون بودی-

  .عمو بلند شدبه سمت در رفت که صدای زن

 ری پسرم؟ کجا می-

  .کوروش ایستاد و برگشت

رم یه جایی تا به خودم تلقین کنم اگر پدرم به من می-

  .شک کرده حتما تقصیر من بوده

  .هق زدعمو هقزن

  .شک نکرده پسرم-

  .فت و خم شد و دستش را بوسیدعمو ربه سمت زن

خوام تا این چیزها رو نگران نباش مادرم، یه کم زمان می-

  .هضم کنم

  .ایستاد و به عمو نگاه کرد و عمو سرش را پایین انداخت

های پدرام تهمت باشه... گفتید اگر بابا... گفتید اگر حرف-

  .حتما اشتباهی تو زندگیم کردم که بهم شک کردید

 .عمو را بوسید و عقب عقب رفتست زنباز هم د

. دنبالش توانستم با او صحبت کنمرفت دیگر نمیاگر می

  .ها به او رسیدمدویدم و میان پله
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  .کوروش-

تر از من! لبخند چقدر نگاهش زخم خورده بود، سخت

  .غمگینش قلبم را آتش زد

ازت خواهش کردم بذاری مشکالت رو با هم حل کنیم، -

زت خواستم اگر سوالی داری ازم بپرسی عسل، روز قبلش ا

ولی تو چیکار کردی؟ دور از چشم من برای اثبات 

  .های پدرت رفتی تو اتاق من و دنبال مدرک گشتیحرف

  .دو پله را لرزان رفتم پایین

های بابا اشتباهه، نه رفتم دنبال مدرک که ثابت کنم حرف-

  .اینکه درسته، باور کن

 .دور نرده قالب شدپوزخند زد و دستش 

خواستی، اگر به من اعتماد داشتی میومدی از خودم می-

  .دادمدونی که میومدم و آزمایش میمی

 ها را باال آمد و روبرویم ایستاد پله

  .خودت رو گول نزن عسل، تو به من شک داشتی-

گذاشتم ها پایین رفت، نباید میباز هم چرخید و از پله

  .برود، نباید
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سرم دوره شد، فکر  ها تول تمام اون حرفشش سا-

کنی ساده ست از مادری که روی صداقتش قسم می

خوری حرفی به این سنگینی بشنوی و شک نکنی؟ تو می

 کردی؟ بودی شک نمی

دادم، اگر دادم کردم، ولی قبل از اثباتش دل نمیشک می-

  .خواستم بهم ثابت کنهزدم و ازش میصادقانه حرف می

 .را پایین رفت و من روی پله فرود آمدم هاپله

N.Najmi 
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 نادیا و صدف دو طرفم نشستند. نادیا دستم را گرفت 

 .عسل-

 .صدف سرش را روی شانه ام گذاشت

 وروشم؟ کردی دختر... دختر کفکر می-

 .موهایش را نوازش کردم

رفتم دنبال کردم و میوای بر من اگر به بابا شک نمی

ای که شروع نشده تمامش کردم. آنوقت چطور نقشه
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 توانستم به صورت صدف نگاه کنم؟ می

  .من رو ببخش خواهری، به خاطر همه چیز-

هایش جان دستم را محکم فشار داد و از گرمای دست

  .گرفتم

ا بخشیده بود، به خاطر آن همه سال دروغ، با قلب صدف مر

  .بزرگش مرا بخشیده بود

  .اش حلقه کردمدستم را دور شانه

تو خیلی بزرگتر از منی صدف، من کور بودم، کر بودم. تو -

  .یه دنیا مهری، من سراپا کینه بودم

های سرخش بغض کرده سرش را بلند کرد و با دیدن چشم

  .لب زدم

  .ریه نکن، از این به بعد برای تو شادی میادوقت گهیچ-

  .یاد متین لرزاندم

 متین کجا رفت؟ -

  .های صدف جاری شدباز هم اشک

 .رفت-

باید کاری می کردم، باید اوضاع را پیش از اینکه خراب تر 
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 .کردماز این شود درست می

من از دست رفته بودم، دیگر بین من و کوروش هیچ چیز 

  .ی حق صدف تنهایی نبودشد، ولدرست نمی

  .ام را برداشتمسریع وارد خانه شدم و مانتو و روسری

  .نادیا آمد کنارم

 میری سراغ متین؟ -

اش را سر تکان دادم که صدف هم مانتو و روسری

  .برداشت

  .جلویش ایستادم

رم که بدونه من موضوع مژگان رو به دوستیمون من می-

 دم، تو برای چی میای؟ ربط نمی

  .سرش را پایین انداخت و من سرش را باال کشیدم

انقدر دوستش داری که حتی برای یکبار رفتار خواهرش -

 رو تو سرش نزنی؟ 

 .نگاهم کرد

  .آخه واقعا همینه، مژگان ربطی به متین نداره-

قرار بود. لبخند زدم و دقیق نگاهش کردم، صادق و بی
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  .دستش را گرفتم

طر دختر کوروش بودن با شک و ها به خادستی را که سال

  .تردید گرفته بودم را محکم گرفتم و دنبال خود کشاندم

 .بریم زندگیت رو نجات بدیم-

از میان ما اگر کسی واقعا مستحق خوشبختی بود، صدف 

اش سوخت و کنار گناه در بهترین روز زندگیبود که بی

  .گذاشته شد

  .بردم رفتم صدایم را باالها که پایین میاز پله

 عمو و عزیز باش تا بیامنادیا مراقب زن-

N.Najmi 
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 ۵۱_پارت#

 

  .اما افسر نگذاشت افکارم شکل بگیرد

 شما ایشون رو پیدا کردید؟ -

توانستم گفتم؟ نه دنبال دردسر بودم و نه میباید چه می

  .چیزی نگویم
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  .نگاهی به صبا انداختم و او سر تکان داد که حرف بزنمنیم

خیالم راحت نشد، به آقای جاوید نگاه کردم که با ابروهای 

 .رده به موتور خیره مانده بودگره خو

  .بدون اینکه نگاهم کند سرش را پایین انداخت

  .هایم قفل شدهایم جلوی لبدست

 شه بریم بیمارستان؟ کجا بردنش؟ بله... می-

  .اهمیت به سوالم ادامه دادافسر پلیس بی

 شناسید؟ ضارب رو دیدید؟ایشون رو می-

  .خواست فریاد بزنمدلم می

ها نشان خواستم برگردم پیش بابا و این سوالمن فقط می

  .داد این آخر قصه نیستمی

من از آینه دیدمشون. با گاردریل تصادف کردن و منم -

  .رفتم کمکشون

  .افسر نگاه مشکوکی به من انداخت و سر تکان داد

ای با هم افسر راهنمایی رانندگی نزدیکش شد و چند لحظه

  .صحبت کردند

  .با اخم بیشتری روبرویم ایستاد مامور برگشت و
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 .کارت شناساییتون لطفاً-

اش نگاه کردم و با نگرانی به صبا و آقای به دست دراز شده

  .جاوید

اش را جلوی افسر آقای جاوید جلو رفت و کارت شناسایی

  .گرفت

من آرکا جاوید هستم، مدیر عامل بانک خصوصی... اگر -

  .برسناجازه بدید ایشون بعداً خدمتتون 

ده بینید که نه شرایط جسمی و نه روحیشون اجازه نمیمی

  .بخواید وسط خیابون بازجوییشون کنید

افسر نگاهی به کارت شناسایی و کارت شخصی آقای 

  .جاوید انداخت و سر تکان داد

  .تونید برید بیمارستان... بیمار رو بردن اونجامی-

کردم برش کر میچه فکه آرکا جاوید بیشتر از آنمثل این

 .داشت که افسر بدون هیچ سوال و جواب دیگری رفت

دست صبا روی پشتم نشست که افسر برگشت و نگاهم 

  .کرد

 .کنیمتا بیمارستان همراهیتون می-
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آمد ای قلبم فرو ریخت، اگر بالیی سر مراد میبرای لحظه

  .پای من هم گیر بود

رد. وقتی روی ام کصبا تا کنار ماشین آقای جاوید همراهی

صندلی نشستم در را بست و خودش کنار آقای جاوید 

  .نشست و برگشت سمت من

سرم را به شیشه تکیه دادم و چشم به پرایدی که نجات 

 .ام بود دوختم تا از کنار آن گذشتیمدهنده

  .نگران نباش نجوا، من دیدم که دزدیدنت-

 .سرم را از سرمای شیشه جدا کردم و نگاهش کردم

  .هایش نشسته بودی چشمدر کاسه اشک

زنی و دنده عقب گرفتم، اما از آینه دیدم دست و پا می-

  .اون فرزتر از من بود و پیچید تو یه کوچه

 .رفتم دنبالش، اما گمش کردم

N.Najmi 
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ی متین رساندم. در باز بود و به به سرعت خودم را به خانه

راحتی وارد شدیم. چند تقه به در ورودی زدم و وارد خانه 
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آمد. به آن طرف کس نبود. از اتاق متین صدا میشدم. هیچ

رفتیم و از میان در چمدان را روی تختش دیدم. به صدف 

ایستاد. نگاه کردم که با دیدن چمدان پایش سست شد و 

دستش را رها کردم و وارد اتاق متین شدم. عصبی لباس 

  .هایش را روی تخت انداخت و به سمت دراورش رفت

برای چی اومدی اینجا؟ اومدی بگی احمقم که خواهرم رو -

 نشناختم؟

های مچاله شلوارکش را در چمدان انداخت و پیراهن

اش را روی هم در چمدان ریخت و فشرد. روی تخت شده

  .شستم و نگاهش کردمن

  .دونماومدی بگی خواهرم قاتل مادرته؟ می-

  .ی اودکلنش را از روی میز برداشت و نگاهش کردشیشه

 اومدی بگی بابات به خاطر خواهر من شما رو یتیم کرد؟ -

شیشه به آینه خورد و صدای شکستن آینه و فریاد پر درد 

  .متین پیچید

  .دونمدونم، میمی-

  .باریدهایش خون میکرد، از چشم رو به من
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پدر و مادر دلم رو خوش کردم که اگر کس دونم، من بیمی-

 ....ی افتخارمه، ولی ببینو کاری ندارم خواهرم مایه

  .هایش را باز کرددست

  .کس رو ندارمببین هیچی ندارم، هیچ-

چشم از چشمش برنداشتم، در حقیقت با تمام قلبم حسش 

دانستم من مرهمش نخواهم بود. و می کردمرا درک می

  .ایستادم

هاست آقا متین. مژگان باعث خیلی بیشتر از این حرف-

شد مادر من سه سال تمام خون گریه کنه، افسرده شه، 

  .آرزوی مرگ کنه

  .تخت را دور زدم و روبرویش ایستادم

دیدیم، ای یکی دوبار پدرمون رو میاون روزها ما هفته-

مادرمون رو نگرفت، پدرمون رو هم  پس مژگان فقط

  .گرفت

عصبی مشت محکمی به سرش کوفت و دوباره مشغول 

  .جمع کردم وسایلش شد

  .دونم، بگو... انقدر بگو تا خالی شیمی-
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خوام دونم و میدونی، فقط من یه چیز رو نمیدونم میمی-

  .برام روشنش کنی

  .شلوارش را روی تخت کوبید و نگاهم کرد

  .دونمیچی از اونها نمیمن ه-

  .سوال من در مورد اونها نیست-

  .با ابروهای گره خورده نگاهم کرد

تو به من بگو، روزی که عاشق صدف شدی به پدر و -

 مادرش، به خواهرت فکر کردی؟ 

  .جواب نداد و من ادامه دادم

روزی که از صدف خواستگاری کردی صدف گفت تو رو به -

 کنه؟ انی قبول میخاطر اینکه برادر مژگ

  .رفتابروهایش بیشتر در هم می

دونیم حتی اگر من بخوام صدف بس کن عسل، هر دو می-

  .کنه کنار برادر هووی مادرش زندگی کنهقبول نمی

  .هیستریک و عصبی بلند خندید

  .هووی مادرتون-

  .دستش را میان موهایش فرو برد و چنگ زد
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دم اون خواستگارها رو چرا انقدر کور بودم؟ چرا نفهمی-

  .کنه؟ چرا نفهمیدمبرای چی رد می

  .گذشته متین، تو جواب من رو بده-

شلوار را از روی تخت برداشت و روی وسایل دیگرش در 

  .چمدان گذاشت و به سختی در چمدان را بست

شه تو صورت تو نگاه جوابت رو دادم، من حتی روم نمی-

یرم یا بیام تو تونم دست صدف رو بگکنم، چطور می

 روی عزیز نگاه کنم؟ تون و توخونه

چمدانش را از روی تخت برداشت و به سمت سالن رفت. 

  .همراهش رفتم

 .گم خواهرت؛ بفهمگم مژگان، نمیصبر کن. می-

کرد با دیدن صدف که روی مبل نشسته بود و گریه می

 .هایش سست شدقدم

N.Najmi 
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 .مکثش که طوالنی شد سکوت کردم
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 .مرهم او صدف بود، نه من

  .گرفتباید اطمینانش را از صدف می

تونم مادرت ببخش صدف، هر چقدر عذرخواهی کنم نمی-

تونم زخمی که خواهرم بهتون زده رو رو برگردونم، نمی

  .ن کنمجبرا

  .به سمت در رفت و دستگیره را گرفت

  .تر شدی سعی کن من رو ببخشیفقط یه روز که آروم-

  .ی صدف بلند شددر را که باز کرد صدای پر ناله

 .بخشمبخشمت متین، هیچ وقت نمینمی-

 .حق داری-

نه به خاطر اینکه مژگان این کارها رو کرده، برای اینکه تو -

 .ذاریتنهام میبدترین روز زندگیم 

  .جلو رفت و اشک ریخت و ناله زد

وسط اون آشفته بازار که برای یک لحظه فکر کردم که  -

کل دنیام، حتی اسم پدرم عوض شده، گریه کردم، 

شکستم، ولی زمین نخوردم، چون تو پیشم بودی، حاال به 

ری؟ داری تنهام همین راحتی و با یه عذرخواهی داری می
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 ذاری؟ می

  .و برنگرداندمتین ر

صدایش بغض داشت و من دست به دامان خدا شدم که 

های عصیان زده فقط همین دو نفر را نجات میان این آدم

  .دهد

 .نشدنیه صدف، هر بار که من رو ببینی یاد مادرت میفتی-

 .هر بار که دستت رو بگیرم یاد امروز میفتی

  .پا که از در بیرون گذاشت صدف فریاد زد

ن بگو چطور بدون تو زندگی کنم. عادت کردم فقط به م-

بدون مادرم، بدون پدرم زندگی کنم. از سیزده سالگی 

ی زندگیم، همه چیز رو یادم دادی، ولی یادم شدی همه

  .ندادی بدون تو چیکار کنم

  .کنهگیری. زندگی مجبورت مییاد می-

 .صدف روی زمین افتاد

م مثل من گذاشتم برود، نباید سهم صدف هنباید می

  .شد؛ تابش را نداشتتنهایی می

  .دویدم و دست متین را گرفتم

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

907 
 

  .تو به من قول دادی، حاال تو چشمام نگاه کن-

 .خوردسرش پایین بود و تکان نمی

  .اش زدممشت محکمی به سینه

  .گم من رو نگاه کنمی-

  .هایش را دیدم قلبم در هم پیچیدوقتی چشم

چرا داری به خاطر یکی دیگه  کنی؟چرا این کار رو می-

  .کنیخودت رو تنبیه می

هایم را سست کرد و دستش را رها هایش دستبغض چشم

 .کردم و صدایم را پایین آوردم

تونه متین، تو تنها مردی بودی که صدف بدون تو نمی-

 گذرید؟ دیده و شناخته، چرا انقدر راحت از عشق می

رم، دونم کجا دارم میتونم؟ اصال نمیکنی من میفکر می-

  .خوام ادامه بدمدونم چطور مینمی

تونید سال، ببینید میپس نرو، امتحان کن، شش ماه، یک-

 .یا نه

طور، تو رو خدا انقدر ساده از هم تو عاشقشی، اونم همین

  .نگذرید. نذارید بیشتر از این زندگیتون رو خراب کنن
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ا در رو به صدف چرخید و برای اولین بار اشک ر

 .هایش دیدمچشم

  .صدف آرام و گریان جلو آمد و چمدان را از دستش گرفت

  .ها نفروش متیناین کار رو با ما نکن. ما رو به اون-

متین چند لحظه مکث کرد و بعد محکم بغلش کرد و سرش 

  .را روی سینه گذاشت و موهایش را بوسید و چشم بست

ه بیرون رفتم و نفسی از سر آسودگی کشیدم و آرام از خان

  .در را بستم

شنیدم هق آرام صدف و نجوای متین را میهنوز صدای هق

  .ها پایین رفتم و وارد خیابان شدمکه از پله

ی ما ایستاده بود سرا با دیدن آمبوالنسی که جلوی در خانه

  .پایم سوخت

 فریاد زدم 

  .عزیز-

آنچنان دویدم که پایم به جدول گرفت و محکم زمین 

  .ردمخو

سوخت چهار دست و پا جلو هایم که میاهمیت به دستبی
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رفتم و سر پا ایستادم و باز هم دویدم و اینبار خدا را صدا 

  .زدم

  .دیگر توان از دست دادن نداشتم

برانکارد از خانه بیرون آمد و من از روی جدول پریدم و با 

عمو که بیهوش روی برانکارد بود جان از بدنم دیدن زن

  .ترف

بابا دستم را گرفت و عقب کشید و عمو پشت سر زن عمو 

  .وارد آمبوالنس شد و راه افتادند

  .آروم باش عسل-

ها در قلبم خانه برگشتم و با تمام خشمی که تمام این سال

  .کرده بود فریاد زدم

ی بازت، تو با اون کینهتقصیر توئه، تو با اون ذات هوس-

  .کثیفت

ام لش دادم و صدای درد تمام نشدنیدستم را فشرد و هو

  .در کوچه پیچید

. قاتل مادرم، قاتل بخشمت بابا. تو قاتلیتا عمر دارم نمی-

ی آرزوهای من، قاتل روزهای صدف و قاتل زنی که همه
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  .مثل پسرش بزرگت کرد

 .عزیز دستم را کشید و در بغلش زار زدم

 .ضجه زدم و مشت کوبیدم به سرم، به قلبم

  .خوام ببینمشگو بره عزیز، نمیبهش ب-

 .تر بغلم کرد و صدای رسایش بلند شدعزیز محکم

ره خوادش. میدونه دیگه هیچکی نمیخودشم می-

 .دخترم

N.Najmi 
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کردم را از اینکه هر چه حس مینه به این سادگی، نه پیش 

  .بگویم

  .دستی مرا از عزیز جدا کرد و با دیدن متین فریاد زدم

 ...عموکوروش رو پیدا کن متین، زن-

  .سریع سمت صدف چرخید

  .گوشیم رو از خونه بیار-

  .صدف دوید و من برگشتم سمت مژگان
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شش سال کنارم بودی، بهم کمک کردی برای چنین -

 روزی، نه؟ 

  .چقدر تو خبیثی، چقدر کثیفی

  .هایم را گرفتجلو رفتم و متین شانه

  .نداره عسل ارزشش رو-

 .خودم را آزاد کردم و جلوتر رفتم

  .معلومه که ارزش نداره، نه این زن، نه اونی که کنارشه-

عمو وجودم رو به بابا کردم. بغض و ترس از دست دادن زن

  .باقی مانده بود را کوبیده بود و از من فقط فریاد

رم و شهادتم رو پس عمو اتفاقی بیفته میاگر برای زن-

رم و گیرم بابا، حتی شده خودم رو ببرن زندان، میمی

  .گم تو مادرم رو کشتی، به عمد کشتیشمی

  .ی در ایستاده بود کردمرو به نادیا که در آستانه

  .ریم بیمارستانبیار، می سوییچ رو-

  .رفتم و انگشتم را طرف بابا گرفتمبه سمت ماشین 

  .دعا کن اتفاقی براش نیفته-

  .نادیا به طرفم دوید و سوییچ را طرفم گرفت
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عزیز پیش از همه سوار شد و نادیا عقب نشست و من پا 

  .روی گاز گذاشتم

  .دیدممتین را پشت سرم می

 کدوم بیمارستان عزیز؟ -

  .همین بیمارستان خودمون، دکترش اونجاس-

وقتی پارک کردم سوییچ را برای نادیا انداختم و به 

  .بیمارستان دویدم

  .رفتعمو در سالن انتظار راه می

هایم کرد قدمصدای زنی که اسم دکتر سخاوت را پیج می

  .را سست کرد

  .عمو با دیدنم به طرفم آمد، صورتش خیس از اشک بود

کوروش رو گه باید ذاره، میخوان عملش کنن، ولی نمیمی-

  .ببینه

  .یعنی... یعنی چی؟ خب بعد از عمل ببینتش-

صدا هایش لرزید. درد داشت اشک بیسر تکان داد و شانه

  .اشو مردانه

  .متین دستم را کشید
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 .گوشیش خاموشه-

هایم گرفتم. نادیا دست روی درمانده سرم را بین دست

  .ام گذاشتشانه گ

  .فکر کن عسل-

زدم به سرم تا کار بیفتد و کار شت میدور خود چرخیدم، م

  .کردنمی

  .دونمدونم، نمینمی-

آمد فهمیدم کجا ها باال میبا دیدن خاله که شتابان از پله

 .پیدایش کنم. سریع رو به عمو کردم

 .عمو رو آماده کنن، من کوروش رو میارمبگید زن-

دویدم سمت خروجی و دست خاله که برای گرفتنم پیش 

  .د را پس زدمآمده بو

  .برید پیش عزیز، میام-

 سوار شدم و پا روی گاز گذاشتم

N.Najmi 
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زدم. سه ربع بعد جایی باشد که حدس میدعا کردم همان

زهرا رسیدم و یک تکه هیچ تماسی را پاسخ ندادم به بهش

  .سر به سمت قبر مامان رفتم

حرکت مانده از دور دیدمش، نشسته بود سر خاک و بی

 .بود

  .ماشین را پارک کردم و دویدم سمتش

  .کوروش-

 .سرش را باال آورد، ولی روبرنگرداند

هایم را روی زانوهایم نفس زنان کنارش ایستادم و دست

  .کنم ام کمستون کردم تا از فشار سینه

  .اومدم ازش معذرت بخوام، در موردش کوتاهی کردم-

  .ها نبودسر پا ایستادم، االن وقت این حرف

  .روبرگرداند و راه افتاد، دستش را گرفتم

 .خوام هیچ کدومتون رو ببینمولم کن عسل، نمی-

  .های بلند دور شدگفت و دستش را کشید و با قدم

 حتی مادرت؟ -

  .سریع چرخید سمتم
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 مادرم چی شده؟ -

شدم صدایم را باال بردم که بداند همانطور که نزدیک می

اگر دنبالش آمدم برای خودم نیست، برای زنی است که 

  .کرداش مادرانه هایش بیداد میحتی در لحظات بحرانی

ره تو اتاق باید جراحی شه، گفته پیش از دیدن تو نمی-

  .عمل

به او برسم از ماشین دوید سمت ماشینش و پیش از اینکه 

 .فقط گرد و خاک بر جای ماند

 .ام پر کشیدیک باره تمام توان نداشته

دستم را روی سقف ماشین گذاشتم تا تعادلم را حفظ 

  .کنم

به سختی در را باز کردم و نشستم و به دسته گلی که روی 

 .قبر مامان بود خیره ماندم

ات کشم مامان، شرم دارم مامان صدازت خجالت می-

  .کنم

زدم، با کسی هق نفسم را بند آورد. ولی باید حرف میهق

کس نیست که واقعا دانستم هیچو حاال میکه بشنود 
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دردهایم را ببیند جز مادری که روزی از سر کینه به اسم 

  .زدم و حاال از سر شرمصدایش می

کس براش باقی سوزه، دیگه هیچسپیده، دخترت داره می-

  .نمونده

محکمم روی داشبورد نشست و درد تا آرنجم پیچید مشت 

  .و فریاد زدم

 .نفهمیدم، ببخش-

نفهمیدم چی دیدی، نفهمیدم چی کشیدی، نفهمیدم چقدر 

  .تنهایی

کبوتری کنار قبر مامان نشست و به دسته گل نوک زد و 

  .گلبرگی را جدا کرد و رها کرد

مثل تو  میگن زندگی مادر، میراث دختره، حاال ببین. ببین-

 .تنها موندم

همه سنگ کس و تنها تو این بیابون، میون اینمثل تو بی

 ...کنم. نبخش.. منم ببرام و آرزوی مرگ میزنده

گلبرگ دیگری از نوک پرنده جدا شد و روی سنگ افتاد و 

  .من هق زدم
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 .دممنم ببر مامان، دارم جون می-

 .بکشم میرم، نذار بیشتر از این عذابدارم ذره ذره می

  .کسی رو ندارمرو ندارم... تحمل بی من قدرت تو

به سختی از ماشین بیرون آمدم و دو زانو روی خاک افتادم 

 .جلو رفتم و

  .امام، درموندهبذار مامان صدات کنم، بغلم کن، خسته-

دید که خودم را جلو کشیدم و انگار پرنده مرا نمی

سنگ  کرد و رویها را جدا میهمینطور گلبرگ

 .انداختمی

N.Najmi 
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ره ره، کوروش میدیگه هیچ کس جز تو نیست. صدف می-

  .ی زشت از خودممونم و یه دنیا خاطرهو من می

سوخت می هایی که داشت و به شدتهایم با زخمکف دست

  .را روی خاک کشیدم

 .به سنگ رسیدم و پرنده پر کشید
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های سرخ. سر گذاشتم برگتمام سنگ پر شده بود از گل

 .روی سنگ و چشم بستم

کس نبود جز من و مادری که گرگ و میش شده بود و هیچ

ها مدفون برگهم زیر گلاز او فقط اسمش مانده بود که آن

  .شده بود

  .ان؟ نبخش، فقط برای بار آخر بغلم کنکنی مامبغلم می-

باد پیچید و هر چه گلبرگ بود را برد و اسمش جلوی 

 .چشمم با خط طالیی برق زد

 .دستم را روی اسمش کشیدم

مانده که روی اسمش نشسته بود با باد  تنها گلبرگ باقی

  .ام نشستبلند شد و رقصید و فرود آمد و روی گونه

  .برداشتم و نگاهش کردم امگلبرگ را از روی گونه

  .خوام برمبار هم که شده میرم مامان، برای یکدارم می-

های آخر رو بارها و همیشه بقیه رفتن و من موندم و لحظه

خوام انقدر دور تونم، میبارها مرور کردم، ولی اینبار نمی

  .شم که حتی اسمم فراموش بشه

پردم و باز گلبرگ را نوازش کردم و آن را به دست باد س
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  .چرخید و روی دستم نشست

  .گیج به آن نگاه کردم و ایستادم و رو به سنگ کردم

اگر تونستی من رو ببخشی برام دعا کن مامان. برای -

  .عمو دعا کن، تو دستت به خدا نزدیک تره مظلوممزن

گلبرگ را به آسمان انداختم و خسته به سمت ماشین 

  .رفتم

پاکی مادرم، به مادرانه بودنش، جای بخششی نبود، من به 

کسی، این تنهایی سهم به زن بودنش شک کردم و این بی

  .کوچکی از تاوان گناهم بود

  .باد پیچید، شالم را به سختی نگه داشتم

پشت فرمان که نشستم چشمم به گلبرگ افتاد که به برف 

توانست تکانش پاک کن چسبیده بود و دست باد هم نمی

 .بخشیده بود دهد؛ مادرم مرا

 
**** 

جلوی در بیمارستان پارک کرده و به ساختمان نگاه 

کردم و جرات نداشتم وارد شوم. چند بار کوروش و می
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متین و صدف را دیدم و نتوانستم بروم، خبر بد 

 .خواستمنمی

سرم را به پشت صندلی تکیه دادم و از اعماق قلبم دعا 

وش، به خاطر ماند، به خاطر کورعمو باید میکردم، زن

  .صدف و به خاطر من که با آسودگی بروم

ام زنگ خورد و با دیدن نام خاله ساعت چهار صبح گوشی

  .خط را آزاد کردم و چشم بستم

  .خبر خوب بده خاله-

  .عزیزم، جراحی تموم شد، حالش خوبه-

هق به جای اینکه نفسم آزاد شود، گرفت و صدای هق

  .آرامشم در گوشم پیچید

  .ه نکن عزیز خالهگری-

  .راستش... راستش رو بگو خاله-

  .رفتدیدمش، جلوی در بیمارستان راه میمی

دکترش گفت همه چیز خوبه، فقط باید منتظر باشیم به -

  .هوش بیاد، بعد هم یه دوره پرتو درمانی داره. همین

سرم را روی فرمان گذاشتم و به ظلمات زیر پایم چشم 
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  .دوختم

  .خاله باشه، ممنون-

 تو کی میای؟ -

  .چشم بستم

  .دونمنمی-

 ... یعنی-

N.Najmi 
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  .گوشی را قطع کردم

 .خاله به گوشی خیره مانده بود

بود،  شد، بابا رفتهعمو درمان میهمه چیز خوب بود، زن

 .متین و صدف با هم بودند و من... من باید می رفتم

فقط باید از تنها کسی که هیچ وقت تنهایم نگذاشت و 

  .کردمی خاله ایستاده بود خداحافظی میشانه به شانه

  .اش را گرفتمشماره

  .سالم نادیا-
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  .معلومه کجایی؟ دلشوره مردم دختر-

. چقدر تصویر های سریع و اضطرابش لبخند زدمبه قدم

  .یک دوست واقعی خوب بود، فقط کاش کافی بود

من خوبم عزیزم، فقط... فقط تماس گرفتم ازت تشکر -

  .کنم

  .ایستاد و سریع چرخید سمت خاله و به سمتش رفت

  .تر شدشناخت، لبخندم عمیقخوب مرا می

 یعنی چی عسل؟ از چی تشکر کنی؟ -

  .نکه تنهام نذاشتیاز اینکه همیشه همراهم بودی، از ای-

کوروش کنار نادیا ایستاد و خاله به عالمت سکوت دست 

  .اش گذاشتروی بینی

  .صدای نادیا لرزید

 عسل، کجایی؟ -

 .من خیلی دوستت دارم نادیا، تا همیشه-

  .فقط همین رو یادت بمونه

  .جیغ زد

 عسل کجایی؟ -
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کوروش گوشی را از دستش گرفت و فرصت نکردم از او که 

اهرم بود خداحافظی کنم. گوشی را که روی گوشش خو

  .گذاشت قطع کردم و خاموش

دست کوروش با گوشی افتاد و روبروی نادیا ایستاد و من 

  .ماشین را روشن کردم

های نادیا را گرفت ماشین را از پارک بیرون وقتی شانه

ی کوروش را گذشتم چهرهها میآوردم و وقتی از جلوی آن

  .رفتم و زمزمه کردمدر ذهنم قاب گ

  .خداحافظ-

دانستم هیچ کس خانه نیست، خودم را به خانه رساندم می

  .سره به اتاقم رفتمو یک

چمدان کوچکم را جمع کردم و به اطراف نگاه کردم که 

 .چشمم به سقف خورد

هایی که به عکسشان خیره شدم و دعا کردم چه شب

دلم نلرزد از  روزی بتوانم این عکس را از سقف جدا کنم و

 .خاطرات

های صامت بابا نگاه کنم، چقدر دیر حتی نتوانستم به چشم
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شناخته بودمش و چقدر شکسته بودم زیر بار سنگینی بتی 

  .هایم آوار شدکه شکست و روی شانه

  .چمدان را برداشتم و از در بیرون رفتم

کردم تا فکر کنم برای زندگی باید چند روزی خلوت می

 .چه کار کنم امتهی شده

ها رانندگی کردم و فکر کردم کجا بروم که هیچ جا ساعت

ام دیدم، نباشد و ساعت نه صبح خودم را جلوی خانه

ای که کوروش برایم ساخته بود و شاید دست خانه

هایم مرا به آنجا کشاند که پر بغض از ماشین پیاده حسرت

 شدم و به در سفیدش که قرار بود با دست همدیگر بازش

  .کنیم چشم دوختم

دسته کلیدم را از کیفم درآوردم و به کلیدهایی که کوروش 

  .به من داده بود نگاه کردم

کردم تا بتوانم چند روزی را سر اول باید کمی خرید می

  .کنم

سریع به سوپر مارکت رفتم و هر چه غذای کنسروی بود 

خریدم و برگشتم و ماشین را داخل برده و وارد خانه 
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  .شدم

  .فیوز های برق را زدم

ها را جلوی در آشپزخانه گذاشتم و وارد سالن شدم کیسه

ام جلو رفتم و قاب را برداشتم و و با دیدن عکس خانواده

  .های خندان مادرم را لمس کردملب

ی تمام این شش سال برایش دلتنگ این یک روز به اندازه

زی تمام شده بودم؛ بیشتر از کوروش، بیشتر از پدری که رو

سوزاندم و خاکسترم امیدم بود و بیشتر از عشقی که می

  .کردمی

قاب را سر جایش گذاشتم و پرده را عقب زدم و به 

  .هایی که تازه جوانه زده بودند نگاه کردمدرخت

 .شه مامان، بهار من خزون شدفردا بهار شروع می-

های فرضی را روی شیشه کشیدم و با انگشت خط

ی تلخ روزهای پیش رویم را در دهانم زهرخندم مزه

  .چرخاند و صدایم را بلند کرد

  .خوب باش تو-

@Vip_Roman

@
mahbookslibrary

Foxit
Pencil



رگس نجمین  عشقت را دار میزنم  

926 
 

ام را درآوردم و به آشپزخانه برگشتم و مانتو و روسری

 کردمرفتم، باید خوب فکر می

N.Najmi 

 ۲۳۴_تپار#

**** 

ی زباله انداختم و روبروی قوطی کنسرو را در کیسه

صدا نشستم و مثل تمام سه روز گذشته به آن تلویزیون بی

  .خیره شدم

  .رفتمفردا برای همیشه از این شهر می

تمام خرده ریزهایم را جمع کرده و در چمدان گذاشته 

  .بودم

ه دوختم کانال را عوض کردم و چشم به تصویر آهوی رمید

 .که صدای کلید پیچید

با ترس از جا پریدم و از سالن بیرون رفتم. کوروش در 

  .ی در ایستادآستانه

اش با نگرانی جلو های خستههای بلند و چشمبا دیدن ریش

  .رفتم
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 عمو خوبه؟ زن-

  .در را بست و جلو آمد

 پرسی؟ خوبه، مگه از نادیا نمی-

ده و گوشی را همین یک ساعت پیش حالش را پرسی

  .خاموش کرده بودم

 پس برای چی اومدی؟ -

خواستم رفت، نمیپشتش به من بود و به طرف سالن می

ببینمش، حتی صدایش را بشنوم، باید فراموشش 

  .کردممی

 پرسیدم برای چی اومدی اینجا؟ -

 .اهمیت وارد سالن شد و به طرف پنجره رفتبی

  .وسط سالن ایستادم دنبالش رفتم و

  .تونی بریشه، میفردا خونه خالی می-

  .هایم دوختاش را به چشمچرخید و نگاه خسته

 کجا به سالمتی؟ -

  .شانه باال انداختم

  .یه جایی که بتونم زندگی کنم-
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دقیق نگاهم کرد و سعی کردم عمیق نگاهش نکنم که قلبم 

  .نلرزد

  .لطفا برو-

  .روی مبل نشست و پا روی پا انداخت

  .شممزاحمت نمی زیاد-

  .روبرویش نشستم و سرم را پایین انداختم

  .بگو-

 ری؟ کجا داری می-

 .سرم را بلند کردم

جوابت رو دادم کوروش، یه جایی که بتونم همه رو -

  .فراموش کنم

های آمد رگهدستش را میان موهایش که به نظر می

  .سفیدش بیشتر شده کشید

ی یک لحظه هم تونی؟ من شش سال رفتم و برامی-

  .فراموش نکردم

عصبی بودم، سه روز خفه شدن مرا تبدیل به یک عاصی 

  .قرار کرده بودبی
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  .تونممی-

 عزیز؟ -

 دوستش دارم، مگه تو که رفتی فراموشش کردی؟ -

 پدر و مادرم، صدف؟ -

  .اونا هم-

 پدرت؟ -

  .بلند خندیدم، ناخودآگاه و عصبی

  .ندارم، من پدر ندارم-

  .و نزدیک شد و عقب رفتم ایستاد

ایستاد و دست به سینه سرش را به یک طرف خم کرد و 

  .نگاهم کرد

  .پس مسئله منم، این منم که باید فراموش بشم-

نزدیکش شدم، اشتباه کرده بودم که نپرسیده بودم، ولی 

اش با زهر پر شده اعتمادی کسی که تمام زندگیتاوان بی

  .ها شودبود به آن سنگینی نبود که ر

  .قبل از اینکه فراموشت کنم باید دو تا کار انجام بدم-

 چه کاری؟ -
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  .کم کم جلو رفتم

کار کنم که بیشتر از خواستم چیخوام بهت بگم که میمی-

ی بابا بود، ولی به قول تو این ازم متنفر بشی، البته نقشه

  .من که بچه نبودم، پونزده سالم بود

با تو رابطه داره به جهنم، مهم  خب حاال مادرم گفته بود

  .کردمنیست که، باید چشم بسته بهت اعتماد می

  .یک پایم را عقب گذاشتم و با لبخند نگاهش کردم

یا اصال چرا باید به مردی که پدرم بود و همیشه پشت و -

 کردم؟ پناهم بود و خیانت دیده بود اعتماد می

رم را های سباز هم جلو رفتم، انگار تمام مویرگ

 .کشیدندمی

برای همین وقتی بابا گفت قبول کردم. جونم برات بگه -

قرار بود یه کاری کنیم با صدف، یعنی دختر خودت ازدواج 

 .کنی، به همین راحتی

N.Najmi 
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کرد و پلک و دو زد. مبهوت و گیج نگاهم میهایش دچشم

  .زدنمی

 چی؟-

  .تونی آتیشم بزنیشنیدی چی گفتم، حاال می-

هایش به هم هایش دور گردنش قالب شد و آرنجدست

 .چسبید

 من... از من بدت میومد، خواهرت چی؟ -

  .هایم نقش بستصورت زیبای صدف جلوی چشم

  .دادون نباید تاوان میبه خاطر همون این کار رو نکردم، ا-

  .نفس عمیقی کشید و سر تکان داد

  .شه پدرام تا اینجا پیش رفتهباورم نمی-

  .پدرام نه، من... من-

  .هایم برنداشتنزدیک شد و چشم از چشم

 چرا سعی داری عصبیم کنی؟ -

  .سر تکان دادم

 .گم، همیننه، فقط دارم همه چیز رو بهت می-

 کی؟ گفتی دو کار، اون ی-
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کردم. مثل دیدمش، نباید حسش میچرخیدم، نباید می

داد، آراسته نبود، آشفته و خسته همیشه بوی اودکلن نمی

بود و همین از او مردی دست یافتنی ساخته بود و 

خواستم دوباره برایم آرزو خواستم دست دراز کنم، نمینمی

  .های خشکم را تر کردم و زمزمه کردمشود. لب

  .زنمدار می عشقت رو-

حرف نزد، نزدم. تکان نخورد، نخوردم. صدای نفس عمیقش 

  .نفسم را برید

  .ذارمتونی، نمینمی-

  .حتی برنگشتم نگاهش کنم

  .تونممی-

جلو رفتم و دستم را گرفت و ایستادم. هرم بدنش را پشتم 

 .حس کردم و چشم بستم

یاه بابات همه چیز رو برام گفت، اینکه چقدر مادرت رو س-

ی من و مادرت برات یه کرده، اینکه از کوچکترین رابطه

تصویر کریه ساخته، خیلی چیزها گفت که فهمیدم حق 

  .داشتی عسل. حق داشتی تا این حد شک کنی
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  .دستم را آزاد کردم و جلو رفتم تا صدای قلبم را نشنود

دیگه مهم نیست کوروش، یه بار من اعتماد نکردم، یه -

حق ندادی. تموم شد، هیچ دینی به گردن بارم تو به من 

  .هم نداریم

  .تمام توانم را جمع کردم و برگشتم و نگاهش کردم

ها من باهاشون بودم، حاال نوبت برگرد پیش مادرت، سال-

  .توئه

  .جلو آمد و بازوهایم را گرفت و رو برگرداندم

  .ولم کن-

شه پرسم عسل، اگر بگی نه برای همیفقط یه بار ازت می-

  .دم هیچ کس مزاحمت نشهرم و بهت قول میمی

  .ولم کن-

هایش را دوست داشتم. سرم را باال کشید و چقدر چشم

  .چقدر محتاج آغوشش بودم و چقدر دور بود

 بپرسم؟ -

  .بپرس-

بازوهایم را رها کرد و دستش را در جیبش فرو برد و با 
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ی دیدن چیزی که در دستش بود نفسم گرفت. حلقه

  .هایم گرفتستیکی پوسیده را جلوی چشمپال

از همون روزی که تو بیمارستان گذاشتیش و رفتی تو -

  .جیبمه

 .دستم را گرفت و جلو کشید و بغضم سر باز کرد

  .خوام برمام، مینکن کوروش، خسته-

ام که هایش که دور بدنم پیچید فهمیدم آنقدر خستهدست

دن ندارم، بدون او، حتی توان رفتن ندارم. توان زندگی کر

هایش، بدون کسی که هر روزم را با وجودش، بدون چشم

  .معنا بودمحضورش و آرزویش ساخته بودم بی

  .رم عسلذارم بری، دیگه نمیدیگه نمی-

  .اش کوبیدم و زار زدمهای ناتوانم را به سینهمشت

  .ذاری برمگفتی برات مردم. چرا نمی-

 .شدماش فشرده تر به سینهمحکم

  .تونیتونم، چون نمیچون نمی-

  .صدایش زیر گوشم نشست

 .بذار یه بار با هم شروع کنیم، یه بار تا همیشه-
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ی اشک نگاهش کردم. سرم را بلند کردم و از پشت پرده

  .شدمعنا میام بیام، که گذشتهبدون او نه تنها آینده

  .باید برام طال بخری-

ام را بخند زد و پیشانیآزاد شدن نفسش را حس کردم. ل

  .بوسید

  .با یه گلدون که هر سال شکوفه بده-

ها خستگی، اش فرو بردم و بعد از سالسرم را در سینه

دویدن و نرسیدن، با کینه عاشق بودن، احساس آرامش 

کردم؛ آرامشی از جنس امنیت میان بازوان مردی که عشق 

 .ام بودازلی و ابدی

N.Najmi 
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روبروی آینه نشستم و به صدف که شکمش نصف آینه را 

  .پر کرده بود نگاه کردم

 مطمئنی دوقلو نیست؟ -

 .دستش را به کمرش گرفت و آرام روی تخت نشست
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ماهه چرا انقدر فهمم بچه پنج نگو تو رو خدا، اصال نمی-

  .زنهکنه از بس لگد میام میباید بزرگ باشه، داره خفه

  .چرخیدم و دستم را روی شکمش کشیدم

  .مثل باباش شیطونه--

 .متین وارد اتاق شد

من کجام شیطونه؟ من به این آقایی، سر به زیری، -

 ...محجوبی

ام را بلند شدم و به سمت کمد رفتم و مانتوی مجلسی

  .دمبیرون کشی

دقیقا همینطوره آقا متین، اصال شما یه پارچه جنتلمنی، -

برای همین تا بهت گفتن بچه دختره تمام کوچه رو دویدی 

  .و مثل دخترها جیغ زدی

  .بلند خندید و دستش را روی موهای صدف کشید

  .خواستم مثل مادرش خوشگلخب یه دختر می-

  .کوروش وارد اتاق شد و کراواتش را محکم کرد

 حاضری؟ -

  .ام را روی موهایم مرتب کردمسر تکان دادم و روسری
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 .بریم-

  .صدف دنبالم راه افتاد

خوب با این شیدا خانم جور شدید، نادیا و مسعودم میان -

 دیگه؟ 

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و 

  .هایم را پوشیدم و دست صدف را فشردمکفش

ه دچار زایمان مراقب باش متین یه بالیی سرت نیار-

  .زودرس بشی

آلود متین خندید و من در را ی اخمکوروش به چهره

  .بستم

  .سوار ماشین که شدیم دستم را گرفت

 .ممنون که قبول کردی بیای، شیدا برای من خیلی مهمه-

N.Najmi 

 ۲۳۷_پارت#

  .دستم را روی ته ریش مرتبش کشیدم

دوست دارم همراهت باشم. هر کی برای تو مهم باشه -

  .برای منم مهمه
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ماشین را روشن کرد و دستم را گرفت و روی دنده گذاشت 

  .و دستم زیر دستش پنهان شد

کنه خیالم راحت شد، بعد از مرگ حاال که داره ازدواج می-

ی تنها بود، اگر برادرش اینجا نبود و پدر و مادرش خیل

  .شدمیکرد معلوم نیست آخر و عاقبتش چی کمکش نمی

  .چشم بستم و سرم را به پشت صندلی تکیه دادم

  .کار خوبی کردی راضیش کردی بیاد ایران-

  .شدموند افسردگیش شدیدتر میاگر اونجا می-

 .دستم را فشرد

 ای؟ خسته تو-

 .چشم باز کردم

عزیزم، چرا خسته باشم؟ یه ماهه یه شب راحت  نه-

نخوابیدم، روز کار کردم، شب درس خوندم چون آقا دوست 

  .داره من فوق لیسانس بگیرم

  .بلند خندید و دستم را بوسید

  .جر نزن، از وقتی بچه بودی بهت گفتم شرطم چیه-

خیلی بدی کوروش، حداقل بذار یه روز درمیون بیام سر -
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  .کار

سرکار خانوم رو کی ببینم؟ شب که سرت تو  پس من-

 کتابه، اگر نیای سر کار کجا ببینمت؟ 

 .مشت آرامی به شانه اش زدم

گه تو باید دار منم، تو فقط مدیر عاملی، کی میاصال سهام-

  .دستور بدی؟ از فردا نمیام

  .اش در ماشین پیچیدصدای خنده

ن زنها گعجب کاری کردم سهامم رو به اسمت کردم. می-

  .های مال و منال ندارن همینهجنبه

  .ام، سر کار هم نمیامجنبهمن بی-

 .بینیمحاال می-

  .هایم را بستمچشم

  .تا اونجا بخواب-

نفهمیدم جوابش را دادم یا نه، وقتی چشم باز کردم وسط 

  .به جا شدمجاده بودیم. گیج و گنگ جا

 هنوز نرسیدیم؟ -

  .رسیمیه ساعت دیگه می-
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های ساعتم را در تاریکی اتاقک ماشین سعی کردم عقربه

دید، به ساعت ماشین هایم اشتباه میببینم. حتما چشم

نگاه کردم و با دیدن ساعت که از دوازده شب گذشته بود 

  .هایم درشت شدچشم

 کنم؟کوروش... ساعت از دوازده گذشته یا من اشتباه می-

  .بینی عزیزمدرست می-

  .ی چالوس بودیمده نگاه کردم، جادهمتعجب به جا

  .کرد نگاه کردمدوباره به او که خونسرد رانندگی می

حاال من یه چیزی گفتم، میام سر کار، چرا داری -

 دزدیم؟ می

  .خندید و محکم کف دستم را بوسید

  .ریم شمال عزیزمداریم می-

  .رفتیم عروسی شیداشمال؟ ما داشتیم می-

ست، به ریم دیدنشون. خانمم خستهوقتی برگشتیم می-

  .چند روز استراحت نیاز داره، منم به تنهایی با شما

 شد از زندگی چیز دیگری خواست؟ می

  .اش گذاشتم و زمزمه کردمسرم را روی شانه
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های منی، به هر دونستم تو پاداش تمام عذاباگر می-

  .خندیدماش میلحظه

ا بوسید و من چشم دستش را دورم حلقه کرد و موهایم ر

بستم و لبخند زدم، به زندگی، به عشق و به هر چه 

ام به من هدیه داده خوشبختی بود و تنها مرد واقعی زندگی

  .بود

 
 
 

 پایان

 

 و عشق را میان پستوی قلبم نهان کردم 

 تا تو از دور دست بیایی و ترانه شوم میان بازوانت

ام زمزمه تیهای هساین روزها ترنم عشق را میان گلبرگ

  .ماندکنم و تنها یک جمله از آن بر جای میمی

 .زنمها را دار میبا عشقت تمام غصه
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